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Tres plataformes demanen 
la retirada del PDUAECO

Lliurats, 
a l’Ateneu 
Igualadí 
els 26ens 
Premis Ciutat 
d’Igualada

  PÀGINA 44

BLACK
FRIDAY 

des del
 50 %

Tria entre:
Suport lumbar regulable
Braços regulables
Desplaçament de seient
Alçada respatller en cremallera
Inclinació de respatller i seient en
vàries posicionsDEL 25 DE NOVEMBRE 

FINS EL 4 DE DESEMBRE 180€ 153€ 150€ 92€ 190€ 152€ 182€ 146€ 240€ 119€ 208€ 176€ amb braços  170€ 136€ 295€ 236€

  " Tr e b a l l a  i  e s t u d i a  a m b  c o m o d i t a t "

La demanda conjunta arriba després del “no” a l’ampliació de sòl industrial a Jorba      PÀGINA 21

En un acte conjunt les 
tres plataformes exigeixen 
l’impuls d’un nou pla

DEL 
22 AL 28 
NOVEMBRE

1 PRO D UCTE = -1 0%
2 PRO D UCTES = -20%
3+ PRO D UCTES = -30%

BLACK
     FRIDAY*

BUFF® FACTORY STORE C/França, 18 Igualada
610201411

L’hostalatenc 
de 17 anys Ilias 
Akhomach 
debuta amb el 
primer equip 
del Barça

  PÀGINA 34

El Teatre de 
l’Aurora acull, 
aquest cap de 
setmana, la 
17a edició del 
Festival elPetit

  PÀGINA 42

La Generalitat preveu la 
redacció d’un primer 
document a principis de 2022

Propera
edició

propostes 
REGALS
NADAL



L’EDITORIAL

Normalització
El 2017 es va culminar una acció política que 

havia de portar a la independència, però que 
es va avortar davant les represàlies i la violèn-
cia de l’estat. I aquestes reaccions sistemàtiques 

no s’han deturat. Sota diferents formes i amb actors di-
versos, s’ha anat produint un degoteig d’actuacions que 
semblen no tenir �. Aquesta vegada un nou episodi ju-
dicial. El TS dictamina que 
el 25% de les classes s’han 
de fer en castellà.
Poc importa que en tots 
aquests anys el model 
d’escola catalana hagi fun-
cionat bé i hagi estat un 
element de cohesió social. 
Menys encara que des del 
2005, solament 80 famílies hagin demanat expressa-
ment l’escolarització en castellà. En aquesta conjuntura 
es vol reivindicar que ací és Espanya i es vol enderrocar 
el pilar de la llengua.
Aquest diari, com d’altres mitjans, van néixer per la nor-
malització lingüística. És a dir per donar el suport a una 
de les més genuïnes expressions de la identitat catalana. 
Però aquest mateix objectiu, transversal i aplaudit ales-
hores per tot el ventall polític, s’ha volgut convertir en 
una bandera d’una part de la societat, i per això aparei-
xen altres sentiments partidistes, que utilitza el castellà 

per una nova “normalització”, que reivindica una Catalu-
nya uniforme com a part d’Espanya.
Alguns partits van començar a parlar exclusivament el 
castellà a l’hemicicle parlamentari. TV3, diuen, per ser un 
organisme públic, també hauria de tenir les seves quotes 
en l’altra llengua o�cial i ha anat perdent la defensa del ca-
talà, per esdevenir un canal informatiu que parla en català 

i encara no sempre. Ara 
ha tocat el torn a l’es-
cola, argumentant que 
l’escolarització ha de ser 
en llengua nativa. I això 
signi�ca deixar de ser un 
gresol comú, per conver-
tir-se en un nou element 
de discrimi-   nació.

El president de la Generalitat, que negociava un percentat-
ge pel català en la nova llei audiovisual, diu que es planta 
i que desobeirà la sentència. Però ens temem que això no 
acabarà bé. La judicatura té molt clar el seu paper. El seu 
poder és omnipresent i garant, entre altres coses, de la uni-
tat d’Espanya que exerceix interpretant les lleis i obligant a 
complir les seves resolucions. 
Mentre, la ciutadania veu estupefacta, com la “normalit-
zació” té ara signi�cats partidistes i ha deixat de ser un ele-
ment de cohesió transversal. També s’adona que aquest no 
serà el darrer episodi en aquest procés a dues bandes. 

Poc importa que el model 
d’escola catalana hagi funcionat i 
hagi sigut un element de cohesió
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Juan José González Rivas, ja presi-
dent del Tribunal Constitucional 
(TC), en el seu darrer acte instituci-
onal, va dir “Vam deixar clar el prin-
cipi de primacia de la Constitució 
i el respecte a la unitat de la nació 
espanyola, en les sentències contra 
la llei de referèndum i la de transi-
torietat jurídica, que van donar peu 
a l’1-O i la declaració unilateral d’in-
dependència (DUI)”. 

Miguel Cardoso, economista en 
cap de BBVA Research, ha explicat 
l’informe del banc on es diu que “La 
recuperació del mercat de treball 
avança amb més força que el crei-
xement econòmic a Catalunya. El 
nombre de treballadors amb feina 
ja va superar els nivells previs a la 

pandèmia en el tercer trimestre del 
2021, mentre que el PIB va ser un 
6,5% inferior a l’últim trimestre del 
2019.”

Manuel García Castellón, ma-
gistrat de l’Audiència Nacional, ha 
determinat que “les actuacions del 
Comissari Villarejo estan dins de 
les seves actuacions policials en el 
conjunt de la investigació respecte a 
la família Pujol” tancant així la por-
ta al que deia que havia actuat en 
“l’operació Catalunya, és el mateix 
que l’operació Kitchen, de manera 
que, si s’investiga una s’ha d’inves-
tigar l’altra” El magistrat però es 
cura en salut i “reconeix que potser 
es podria haver comés alguna il·le-
galitat per obtenir informació dels 
comptes a Andorra.”

Mariano Rajoy, expresident del 
govern, Cristóbal Montoro, exmi-
nistre d’Hisenda,  Jorge Fernán-
dez Díaz, exministre de l’Interior, 
Francisco Martínez Vázquez, ex-
secretari d’Interior i Ignacio Co-
sidó, exdirector general de la Poli-
cia, han de fer front a una querella 
presentada a Andorra “pel paper 
va tenir el govern espanyol en la li-

quidació de BPA i les pressions per 
aconseguir els comptes bancaris de 
la família Pujol, Artur Mas i Oriol 
Junqueras”. La jutgessa els ha cridat 
a declarar i els ha advertit que de no 
presentar-se cursarà una ordre de 
detenció internacional.  

Josep Rosell, Teresa Rosell i David 
Aranda, advocats dels tres imputats 
que van haver d’acabar el judici ‘dels 
nou de Lledoners’ van alegrar-se per 
la sentencia absolutòria dels seus 
defensats, però van lamentar “que 
es doni credibilitat a muntatges po-
licials, generant atestats falso, per re-
primir l’independentisme �ns por-
tar-lo a judici.” 

Maria Jesús Montero, ministra 
d’Hisenda, ha dit que “els funciona-
ris de l’Administració de l’Estat po-
dran teletreballar de manera volun-
tària tres dies a la setmana.” 

Pablo Casado, líder del PP, va co-
mentar les energies renovables di-
ent “a l’esquerra només li agrada 
l’energia solar. Però avui a les vuit 
del vespre, no hi havia possibilitat 
que la solar emetés, bàsicament 
perquè era de nit”.

Contra les 
violències 
masclistes, 
impunitat zero! 

Avui, 25 de novembre, és el Dia In-
ternacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones. I en un 
dia com aquest, cal recordar que la 
violència masclista és la xacra més 
gran que pateix la nostra societat. 
Si posem les dades sobre la taula, 
durant el que portem de 2021 hi ha 
hagut més de 22 feminicidis arreu 
als Països Catalans. Dones assassi-
nades en mans de les seves parelles, 
exparelles o homes del seu entorn. 
Els assassinats de dones no son 
morts aïllades, sinó que són la pun-
ta de l’iceberg d’un sistema patri-
arcal i capitalista que ens oprimeix 
pel simple fet de ser dones. 
En aquest sentit, les dones patim 
violències masclistes en molts àm-
bits de la nostra vida. En l’àmbit 
íntim de la parella; en l’àmbit la-
boral; en la salut, com la violència 
obstètrica; la violència econòmica; 
la institucional; i evidentment, la 
violència que instrumentalitza els 
fills i filles per causar dolor i mal 
a les dones, anomenada violència 
vicària. 

Les dones no estem segures als car-
rers i aquesta problemàtica s’ha vist 
agreujada amb la reobertura de l’oci 
nocturn. Sense anar més lluny, fa 
unes setmanes érem coneixedores 
de la brutal violència que va patir 
una noia de 16 anys d’Igualada que 
va ser violada quan tornava de fes-
ta. Què més hem de fer per deixar 
clar que els nostres cossos són no-
més nostres? 
Així doncs, cal conjurar-nos per 
exigir a la societat civil, a les ins-
titucions i al moviment feminista 
en tot el seu conjunt canviar de pa-
radigma i treballar perquè la lluita 
contra les violències masclistes si-
gui compartida, unànime i efecti-
va per erradicar d’una vegada per 
totes aquesta xacra i vulneració de 
drets. Fem que viure valgui la pena! 
No en siguis còmplice, digues prou. 
Contra les violències masclistes, 
impunitat zero! 

AINA CALPE
Secretària de la Dona del 

Jovent Republicà 
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Què més hem de fer les 
dones per deixar clar 
que els nostres cossos 
són només nostres?



V iure al límit del temps. Amb la 
negociació dels pressupostos 
hem tornat a viure al límit.
El temps sempre hi és present...   

No em refereixo, però, posem per cas al 
temps meteorològic, és clar, o al temps es-
tacional, que d’altra banda podria ser prou 
interessant per parlar de l’oli i el vi novells 
de la tardor. No, el que vull és posar el focus 
en com el temps ens fa de barem i testimo-
niatge, o de rellotge implacable i  jutge da-
vant els “fenòmens” que marquen les nos-
tres vides, el nostre moment històric. 
Posem-hi tres moments que han presidit o 
presideixen les nostres vides últimament. 
El primer, la cimera mundial pel canvi cli-
màtic que es va clausurar a Glasgow fa pocs 
dies amb uns acords que tothom entén com 
a llunyans d’aconseguir i insuficients per a 
afrontar la situació límit del nostre plane-
ta, on hi ha prou raons per pensar que no 
serem a temps per a aturar el desgavell i el 
deteriorament de la Terra.
Segon moment. Quan som en el segon any 
de la pandèmia, a les portes de la sisena 
onada de la covid-19, continuem sotmesos 
a un malson col·lectiu que ens posa a prova 
com a societat. En aquest apartat també és 
del tot necessari comptar amb el compor-
tament solidari de la ciutadania i seguir les 
recomanacions sanitàries tot i els interro-
gants que planen al voltant de la malaltia. A 
Igualada, no és fàcil d’oblidar que vam ser 
els primers “en el temps” a patir l’atzagaia-
da del coronavirus. Continuant  en clau lo-
cal, la nostra ciutat no s’escapa dels “signes” 
del temps i, després de l’època de restricci-
ons per la pandèmia, Igualada ha aparegut 
en notícies clarament negatives com la de 

la noia agredida sexualment una matinada, 
fet que ha provocat, de retruc, una reacció 
ciutadana elogiable contra la discrimina-
ció de gènere. Estiguem-ne amatents tot el 
temps.   
I el tercer moment, el que ens toca aquests 
dies, diguem-ne nacionalment: el temps 
polític a casa nostra, presidit per la nego-
ciació dels pressupostos de la Generalitat. 

Els pressupostos, allò més important del 
curs polític, ens diuen. Des de l’òptica de 
l’independentisme era desitjable un pressu-
post acordat per les tres forces que confor-
men la majoria parlamentària i permeten el 
Govern que, no ho perdem de vista, té el 
compromís de portar el país “cap a” l’auto-
determinació.
Ja saben com ha anat. Finalment el resul-
tat assolit “in extremis” aquest dilluns ha 
suposat un nou sotrac per al bloc indepen-
dentista, el del 52%: la CUP ha mantingut 
el pols gairebé fins al temps de descompte

i ha decidit no donar suport als pressupos-
tos presentats en principi per ERC i Juntsx-
Cat, cosa que ha provocat haver de recórrer 
als Comuns per tirar-los endavant tot just 
abans de sonar el “gong”. El resultat, doncs, 
és que hi haurà pressupostos, això sí, mos-
trant més febleses en el front sobiranista 
que veurem si no haurà pagat un preu mas-
sa car tenint present les dificultats en què 
estem immersos. I no em refereixo als jocs 
inintel·ligibles dels partits (amb el protago-
nisme d’ERC) que suposen els acords per 
fer “quadrar els números” a la Generalitat, 
a l’ajuntament de Barcelona i a Espanya, 
no; estic pensant i tement que no afecti la 
indefugible tasca que té encomanada l’in-
dependentisme: treballar per l’assoliment 
de la Independència. Objectiu per al qual 
tots hi hem de comptar. Tinguem present 
i valorem, enmig d’aquest temps de tur-
bulències, el pas important del Consell per 
la República amb l’elecció de l’Assemblea de 
Representants, que ha de suposar una eina 
per a reivindicar la nostra causa internaci-
onalment i per superar el “joc autonomista” 
en què encara ens veiem ficats; autonomis-
me que ens ve marcat per la Constitució 
espanyola - sí, la que ens colla amb allò de 
la unidad española - que no oblidem que és 
fruit de la Transició, filla espúria de Franco, 
del qual el 20N ha fet quaranta-sis anys que 
va morir. Massa, massa temps!

Nota: no em puc estar de mostrar la meva 
preocupació perquè el Tribunal Suprem ha 
ratificat la sentència del TSJC que obliga les 
escoles catalanes a fer el 25% de l’ensenya-
ment en castellà! Sumem-ho als perills que 
amenacen la nostra llengua. Intolerable!.
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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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Què et sembla que es demani passaport covid a 
restaurants, gimnasos i residències?

Bé 41,5% Malament 58,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART
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ILIAS AKHOMACH

El jove dels Hostalets de Pierola va debutar diumenge passat amb el 
Barça en el partit que l’enfrontava a l’Espanyol. L’Ilias és de moment 
l’únic jugador anoienc que ha debutat en el Barça de 1a divisió

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

AGRAÏMENT 
PEL PREMI CIUTAT 
D’IGUALADA
Mariàngels Gual

Diumenge el matí va ser un dels dies 
més emotius que he viscut al rebre el 
Premi d’Honor Ciutat d’Igualada per 
la meva trajectòria a l’Escola d’Art 
Gaspar Camp. El meu agraïment més 
sincer al Departament de Cultura del 
M.I Ajuntament  per haver pensat 
en mi per aquesta convocatòria i als 
membres del jurat per elegir-me
M’agradaria compartir aquest premi 
amb totes aquelles persones que van 
ajudar-me des d’un principi  a conso-
lidar  una escola d’Arts i O�cis per la 
nostra ciutat . Seria injust no agrair 
públicament el suport que vaig rebre 
d’elles, Un suport imprescindible que 
va fer possible l’escola que avui tenim.
Era l’any 1982 quan  els membres de 
la Secció d’Art  del C.E.C.I. vam pre-
sentar a la junta el que només era un 
somni . Començar un taller de plàs-
tica per nens, que havia de ser  el 
primer esglaó  per una futura Escola 
d’Arts i O�cis a Igualada. El C.E.C.I, 
va creure i acceptar que un dia aquell 
somni podia convertir-se en realitat i 
ens va donar el recolzament que ne-
cessitàvem per donar les primeres 
passes.
El meu  agraïment a Flora Sanabra,  
regidora de cultura del M.I. Ajunta-
ment d’Igualada. Sense el seu suport 
inicial res hauria estat possible. A Jau-
me Riba i Xavier Badia i als diferents 
regidors que han passat per Cultura i 
Ensenyament  aportant tot el seu sa-
ber.
Al primers monitors Àngels Vives, 
Teresa Riba, Jaume Sendiu, Eduard 
Esteve, Marta Guitart i  Pepita Bus-

qué i als pares dels primers alumnes i 
alumnes que van con�ar en el projec-
te d’escola.
Al Gremi de Curtidors i a Fagepi pel 
suport rebut
Als alumnes que any rere  any anaven 
omplint les aules ajudant-nos a  con-
solidar  l’Escola.
Al professorat sempre compromès 
que va creure i treballar per un pro-
jecte que anava creixent.
A l’Emilia Munné, pel seu treball de 
cap d’estudis dels primers cursos o�-
cials que es van  donar a l’escola. A 
Xavier Vives que va substituir-me en 
la direcció per continuar i consolidar 
l’Escola Gaspar Camps.
A  Raquel Camacho, directora actu-
al de l’escola i al professorat que se-
gueix  amb ella lluitant per una escola  
millor i cada dia més important per 
Igualada.   
A la meva família i als meus amics per 
estar sempre al meu costat.
Al M. I. Ajuntament d’Igualada i en 
particular al seu alcalde Sr. Marc 
Castells per continuar col·laborant 
amb l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps perquè arribi a ser un referent 
a tot l’estat en Disseny de Moda en 
Pell i altres ensenyaments.
A tots moltes , moltes gràcies

SORPRESA!
Josep Elias Farré

Diumenge passat, en l’acte de lliura-
ment dels Premis Ciutat d’Igualada, 
es dedicà un record a quatre perso-
nes mortes recentment: Milos Gras, 
Hermini Pla, Viki Gual i Pius More-
ra. Tot molt adequat i correcte!
No obstant vaig quedar sorprès que 
en aquesta memòria pòstuma no 
hi figurés en Josep Mussons Mata, 
un igualadí de cap a peus que morí, 
també, fa ben poc.
Sincerament, crec que ha estat un 
descuit desafortunat i  impensable, 
donat que en Mussons se sentí sem-
pre igualadí i no regatejà mai el seu 
igualadinisme. S’ha perdut una oca-
sió per a tenir-lo present, ni que fos 
en uns pocs minuts. Igualada conti-
nuarà estant en deute amb ell.
Felicito a tots els guardonats i parti-
cularment a la M. Àngels Gual, pel 
seu Premi d’Honor!

ELS OBJECTIUS DE 
MANS UNIDES
Mans Unides Igualada

Mans Unides és una ONG no gover-
namental de la església  catòlica  que 
treballa en el desenvolupament dels 
països més pobres, finançant pro-
jectes i  sensibilitzant la població 
espanyola per tal de col·laborar en 
la eradicació de la pobresa.
Els àmbits en els que treballa Mans 
Unides són:  
- L’educació: pilar fonamental mit-
jançant el qual les persones puguin 
veure respectades la seva dignitat 
i el seu desenvolupament integral. 
Tothom ha de tenir dret a la educació.
- La  Salut: l’objectiu prevenir la 

mala salut que moltes vegades es 
conseqüència de la pobresa, finan-
çant projectes  de salut, reforç ma-
terno-infantil, control de pandèmi-
es, aigua potable i sanejament.
- L’Aigua i al Sanejament:  L’aigua 
és el bé primordial per a la salut i 
desenvolupament, dret obligatori 
per a tota la humanitat.  Fiancem 
projectes  per tal que l’aigua arribi  a 
tothom especialment als llocs on hi 
ha més sequera.
- Els drets de les dones:  Homes i 
dones tenen els mateixos drets i 
oportunitats a la vida.  Financem 
la formació per tal d’empoderar a la 
dona.
- Drets humans i societat civil: 
Vetllem pels drets dels nens, dels 
refugiats, dels migrants, de totes 
aquelles persones que pateixen situ-
acions dramàtiques.
- L’Alimentació i mitjans de vida: 
Tota persona humana té el dret a una 
alimentació sana, nutritiva i sufici-
ent.  Vetllem per finançar projectes 
de ramaderia i agricultura que aju-
din a proporcionar el sosteniment a  
un gran nombre de persones.
- El Medi ambient i el canvi climà-
tic: La terra es la casa comuna, i 
l’hem de cuidar.  Promovem projec-
tes de gestió, recuperació i protecció 
dels recursos naturals. Lluitem con-
tra la desforestació, la desertització, 
promovent les energies renovables 
i sensibilitzant sobre la educació  i 
formació ambiental.
Per portar a terme totes aquestes ac-
cions Mans Unides necessita la col-
laboració de tots.  Per tant si vols 
formar part d’aquest projectes pots 
fer la teva aportació al compte cor-
rent  Caixa Banc  ES18 2100 2261 
5902 0013 9842. 
Que el món sigui millor depèn de tots.
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Fa un mes, en la meva 
columna El prestigi, 
feia referencia a les pa-
raules del Major Tra-

pero el Dia de les Esquadres, 
on demanava respecte al tre-
ball dels Mossos per preser-

var-ne el prestigi. D’això en fa trenta dies i la 
situació no deixa d’empitjorar per al “prestigi” 
dels Mossos i per a la credibilitat del cos da-
vant dels ciutadans. El cas és greu. Molt greu.
Nou persones de bé. Nou catalans que lluiten 
pel seu país foren detinguts, empresonats pro-
visionalment i s’han passat dos anys encausats 
per terrorisme i amb l’amenaça de molts anys 
de presó. Tot això a partir d’uns informes po-
licials, redactats per agents dels Mossos. Quan 
el cas dels nou de Lledoners ha arribat a judici, 
l’acusació ha decaigut, els agents no han de-
mostrat les seves acusacions i els 9 de Lledo-
ners han estat absolts pels jutges. 
Aquella matinada del 2019 a la porta de Lle-
doners, jo també hi era i si l’Eduard i els altres 
foren escollits com a caps d’esquila, també ho 
podia haver estat jo... i en Miquel, i l’Albert, i 
l’Emília... i tants milers que exercíem el nos-
tre dret de protesta pel trasllat dels presos po-
lítics a Madrid per ser condemnats. I, no ho 
oblidem, ho foren pels informes falsos d’un 
coronel de la Guardia Civil conegut pels seus 
atestats falsos. 

Els Mossos que han fet un informe fals en 
contra de nou ciutadans de Catalunya han de 
ser expulsats del cos o condemnats a la matei-
xa pena que demanaven per a l’Eduard i com-
panyia per mala praxi. Els servidors públics 
han de ser honrats i si, com en aquest cas, es 
demostra que no ho han estat, han de respon-
dre per les seves accions. 
La Generalitat està obligada per conveni a 
defensar als seus treballadors -en aquest cas 
els Mossos- però de la mateixa manera que 
una caixera de supermercat serà sancionada 
o acomiadada si estafa als clients, també els 
Mossos han de ser depurats quan tenen la 
barra d’acusar falsament davant la “justícia” 
espanyola, a ciutadans innocents.
Els Mossos, com tots els agents de l’ordre tre-
ballen amb armes i també amb bolígrafs. Hi 
ha una llarga llista de joves que han perdut 
ulls, testicles o patit detencions arbitràries 
per acció de la policia. De tota la policia, no. 
D’una minoria d’agents sense escrúpols. Es 
pot dir perquè hi ha una sentència que ho as-
severa.
Qualsevol cos de l’administració mereix la seva 
credibilitat servint bé al ciutadà. És indefensable 
-prengui nota honorable President de la Genera-
litat- que agents que porten l’escut de Catalunya, 
actuïn com ho fa el feixisme uniformat espanyol. 

Els Mossos, com a  servidors públics 
han de ser honrats i si, 

com en aquest cas, es demostra que 
no ho han estat, han de respondre 

per les seves accions. 
La credibilitat del cos ho necessita

JOSEP ORIOL JORBA

Mala praxi Llegir i escriure

Hi ha carrers de la ciu-
tat que fan pena de veu-
re. Aquesta cantonada 
del carrer Veciana amb 
el carrer Sant Martí Ses-
gueioles té la vorera en 
mal estat, l’asfalt del car-
rer també i la pintura que 
ha servit per tapar les pin-
tades no té massa a veure 
amb el color original.

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

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

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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E ls plans d’estudi cada ve-
gada van més orientats 
a la preparació de tre-
balladors especialitzats 

on la lectura es desa per a només 
aquells, una minoria selecta, que 
optin per a fer un màster o una 
càtedra; seguint aquesta tònica 

a l’Estat només l’interessa capacitar funcionaris 
servils, sense gaire cavil·lació,  per assegurar un 
bon planter de votants fidels. 
La lectura intensa, el costum tocar i tocar llibres 
fullejant pàgines i pàgines per trobar tresors de 
coneixement s’està perdent: Els programes acadè-
mics primen el procés digital i arraconen el saber 
clàssic, filosòfic i lingüístic, verbi gratia, el grec 
i el llatí. 
Vivim un temps en què es retallen llibertats d’ex-
pressió, es posen frens a les voluntats d’escriure 
allò que pot ser important per molta gent i que 
sinó s’escriu es perdrà. Llegir i escriure no està 
de moda; ara tot es fonamenta en la lectura rà-
pida i fugaç d’internet a través dels buscadors 
que el sistema ens ofereix i que alhora controla.
Durant la II Guerra Mundial es va produir un 
fenomen sociològic que costa d’entendre des de 
la distància, a través de l’anàlisi a temps pre-
sent; malgrat això va ser realment preocupant, 
tant és així que s’han escrit molts llibres al res-
pecte. Em refereixo a la nul·la implicació social 
de la població alemanya davant els fets terri-
bles i onerosos que  es van produir arrel dels 
dictàmens del govern del Tercer Reich al apro-
var la llei de la Solució Final, una llei execrable 
per la qual es van portar al patíbul i l’extermini 
milions de persones pel fet de no ser aris. A 
través d’aquella llei jueus, gitanos, comunistes, 
deficients mentals, mutilats, discapacitats van 
ser condemnats a la mort. Alemanya es va tor-
nar cega, no llegia, sorda, no escoltava i muda, 
no va dir res, no va condemnar res, no va es-
criure res, només va obeir. Insisteixo en dir que 
la visió dels fets des de la posició actual, des de 
l’òptica present, ni de bon tros, te el mateix an-

gle de mira; no sabem què haguéssim fet nosaltres. 
Desgraciadament, però, masses vegades l’obedièn-
cia civil és un veritable i terrorífic problema. 
Anys més tard, actualment continuen passant co-
ses molt greus, horribles, fets impensables ni tant 
sols a través de la ficció. S’aproven lleis injustes, 
interdictes irracionals, circulen signes i missatges 
de dubtosa intenció. Sembla per un moment que 
no quedi espai per a la comunicació verdadera, 
sensata, honesta. 
Per això és indispensable i urgent llegir molt i es-
criure molt. I millor encara, publicar-ho. 
Transmetre tot allò que considerem objecte de 
denúncia i reclam és imperiós per poder assegu-
rar-nos uns dies venidors més justos pel bé de les 
generacions dels nostres fills i futures. 
Les noves tecnologies caduquen, s’esgavellen, des-
apareixen. Pensem en els cassets per a gravar, en 
les cintes betamax; els e-mails s’esborren, els discs 
durs es poden perdre. Tanmateix la informa-
ció, diuen, està garantida ja que s’emmagatze-
ma al “núvol”, al icloud, del espai cibernètic.
El problema, però, radica en què està en mans 
dels que ens volen dominar i controlar.     
No ens ho pensem dues vegades: som-hi, a lle-
gir i a escriure. 
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25N — Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones

NiHostiesNiViolencies.cat
#NiHòsties

Les violències contra les dones s’amaguen 
rere actituds quotidianes que semblen inofensives. 

No ho són. No hi contribueixis.

NI BIOLOGIA
NI CULTURA
NI PREJUDICI

NI BROMA
NI HÒSTIES

NI BIOLOGIA
NI PREJUDICI

NI BROMA
NI HÒSTIES
NI BROMA
NI HÒSTIES
NI BROMA

NI BIOLOGIA
NI CULTURANI CULTURA
NI PREJUDICI
NI HÒSTIES
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Els llums de Nadal s’encenen avui divendres amb un 
espectacle audiovisual a la Plaça de l’Ajuntament

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada encendrà els seus 
llums de Nadal avui di-
vendres a les 8 del vespre. 

En la compareixença setma-
nal davant dels mitjans de co-
municació l’alcalde de la ciu-
tat, Marc Castells, i el regidor 
de sostenibilitat i mobilitat, 
Miquel Vives, han explicat 
que la il·luminació nadalenca 
de la ciutat per aquestes festes 
comptarà amb 10 quilòme-
tres de lluminària distribuïts 
en 26 punts d’il·luminació 
repartits per tots els distric-
tes de la ciutat, i 18 arbres de 
Nadal. A més, hi haurà diver-
ses novetats, com les cortines 
de llums LED que s’instal·la-
ran en diferents edi�cis de la 
plaça de l’Ajuntament, i orna-
ments als fanals del carrer del 
Clos i la plaça de la Creu.

Castells ha posat èmfasi en 
la voluntat de l’Ajuntament 
de celebrar Nadal després de 
la situació de l’any passat i ha 
explicat que aquest any la ciu-
tat s’engalanarà com mai per 
viure moments molt especi-
als, com l’obertura de la nova 
sala de cinema a l’Ateneu o 
les tradicionals activitats na-
dalenques que estaran regi-
des, això sí, pel que marqui el 
PROCICAT.
Per la seva banda, Miquel Vi-
ves, ha explicat que els carrers 
de la ciutat s’ompliran d’ambi-
ent nadalenc amb la �nalitat 
d’atraure visitants d’arreu de 
la comarca i d’incentivar les 
compres als comerços locals, 
que l’any passat ja van patir 
un Nadal molt anòmal a cau-
sa de la pandèmia. Vives ha 
fet una crida a la ciutadania 
a comprar en proximitat per 

contribuir a dinamitzar l’eco-
nomia local i ajudar a omplir 
de vida els carrers no només 
per les festes sinó durant tot 
l’any.
Així doncs, l’acte d’encesa de 
la il·luminació nadalenca serà 
aquest divendres a les 8 del 
vespre a la plaça de l’Ajunta-
ment d’Igualada amb un es-
pectacle dirigit per Pep Far-
rés i creat expressament per 
l’ocasió. Es tracta d’una obra 
audiovisual amb projeccions 
de gran format on desenes 
d’igualadins i igualadines de-
manaran desitjos i explicaran 
els bons propòsits amb l’espe-
rança que es facin realitat i es 
pugui tornar a viure l’esperit 
positiu del Nadal, i tot amb 
la música en directe de la Big 
Band de l’Escola de Música 
d’Igualada. Alguns dels pro-
tagonistes seran Soundous 

Said, David Penadès, Paquita 
Peña, Arnau Callizo, Bruna 
Miquel i diversos membres 
de l’Escola Garcia Fossas, 
l’Escola de teatre La Tari-
ma, del Casal de la Gent 
Gran del Passeig, dels Moi-
xiganguers d’Igualada i de la 
Coral Juvenil Xalest. A més 
de Pep Farrés, director artís-
tic, l’obra porta el segell de 
Bernat Enrich (realització 
de vídeo) i Aleix Pérez (ope-
rador de càmera). L’especta-
cle d’encesa de l’enllumenat 

és obert a tothom i no cal 
confirmació prèvia d’assis-
tència.
Per altra banda, el proper di-
mecres dia 1 de desembre, 
l’Ajuntament d’Igualada pre-
sentarà l’agenda completa de 
les activitats nadalenques, 
que estarà plena de novetats, i 
l’eslògan de la campanya d’en-
guany, que re�ectirà l’alegria 
de poder recuperar unes festes 
que l’any passat van ser anò-
males a causa de la pandèmia.

El temporal de pluja 
i vent causa algunes 
destrosses

NOELIA GARCIA / LA VEU

Les intenses pluges que 
van començar dimarts 
al voltant del migdia 

a la Conca d’Òdena es van 
estendre durant tot el dia i 
la nit. El temporal de plu-
ja i vent va deixar diverses 
destrosses arreu del territori 

amb el seu pas, com ara la 
caiguda dels llums de Nadal 
a la Rambla d’Igualada o de 
diversos arbres del Parc Cen-
tral de Santa Margarida de 
Montbui.
Emergències va rebre 343 
trucades d’arreu de Catalu-
nya per incidències relacio-
nades amb les pluges,

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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Mossos i Policia Local intensi�quen el 
patrullatge a peu als eixos comercials 
REDACCIÓ / LA VEU

Amb l’inici de la cam-
panya de Nadal, la 
tinenta d’alcalde i 

regidora de governació de 
l’Ajuntament d’Igualada, 
Carlota Carner, acompanya-
da pel cap de policia local 
Jordi Dalmases, el cap del 
cos de Mossos d’Esquadra 
a Igualada, Ramon Roig i el 
sots cap, Joan Maria Testa-
gorda, ha donat a conèixer 
la posada en marxa de l’ope-
ració Suma+, que consistirà 
en l’efectuació de patrullat-
ges a peu per part de pa-
relles de Policia Local i de 
Mossos d’Esquadra durant 
tota la setmana.

Carner ha explicat que du-
rant la campanya es sumaran 
esforços i hi haurà coordi-
nació màxima entre les dues 
forces de seguretat a la ciutat 
per ser presents i cobrir les 
zones comercials d’Igualada 
durant tota la setmana, ma-
tins, tardes i vespres.
Aquesta campanya s’afegeix 
a les mesures de reforç de la 
seguretat de les últimes set-

manes com la incorporació 
de 8 agents a la Policia Local, 
l’increment de la presència 
a peu de carrer i, també, del 
patrullatge nocturn. La regi-
dora ha explicat que l’objectiu 
d’aquesta campanya és “donar 
suport a ciutadans i comer-
ços, fent una tasca de proxi-
mitat i de prevenció, atendre 
demandes i escoltar les inqui-
etuds dels ciutadans”.

REDACCIÓ / LA VEU

E l grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
portarà el tema de la 

seguretat al Ple d’aquest mes 
de novembre. La formació 
ha anunciat que propicia-
rà el debat perquè “puguem 
afrontar el tema com a ciutat 
sense partidismes” a través 
d’una moció que serà deba-
tuda i votada al Ple i que bus-
carà l’acord de tots els grups 
municipals.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
afirma que “vist que el govern 
de Junts no afronta la qüestió 
de manera planificada i no 
ha fet cap pas per aconseguir 
plantejar polítiques fruit de 
l’acord i el consens com hem 
estat proposant les darreres 
setmanes, prenem la iniciati-
va des de l’oposició perquè el 
tema sigui debatut al Ple. No 
pot ser que amb la sensació 
d’inseguretat creixent que hi 
ha a Igualada el Ple de l’Ajun-
tament no parli d’aquesta 
qüestió”.
Cuadras lamenta que “el go-
vern de Marc Castells estigui 
improvisant, ja que ha passat 
de negar el problema a anun-
ciar cada setmana una nova 
mesura com si fos el bombo 
de la loteria. Aquesta no és 
una manera seriosa d’actuar 
i de governar la ciutat”.
La formació que integren 
PSC, Comuns i el grup ciu-
tadà Igualada Oberta recor-
da que ja va plantejar el tema 
de la seguretat al Ple del mes 
d’octubre “amb la voluntat 
d’alertar el govern de la si-
tuació i plantejar un debat 
seriós abans de que es cone-

guessin tots els fets que han 
passat aquest mes de novem-
bre”. Igualada Som-hi lamen-
ta que, en aquell Ple, l’alcalde 
de la ciutat, Marc Castells, 
menyspreés la intervenció 
del grup.
El debat que Igualada Som-
hi portarà al Ple demanarà 
redactar el Pla Local de Se-
guretat en compliment de la 
Llei d’Ordenació del Sistema 
de Seguretat de Catalunya: 
“No tenir aquesta eina de 
planificació feta és una gran 
irresponsabilitat”, afirmen. 
Igualada Som-hi també por-
tarà al Ple crear la “Taula per 
una Igualada cívica i segu-
ra” que reuneixi les associ-
acions de veïns, les entitats 
comercials, entitats juvenils, 
el gremi de restauració, les 
empreses de l’oci nocturn i 
els partits polítics per posar 
en comú propostes i planifi-
car accions fruit de l’acord i 
el consens. L’objectiu és “tre-
ballar per la seguretat a tots 
els barris d’Igualada i també 
treballar per acabar amb els 
sorolls i problemes d’incivis-
me que hi ha les nits del cap 
de setmana per garantir l’oci 
i, alhora, el descans dels ve-
ïns. No pot ser que en molts 
moments Igualada sembli 
una ciutat sense llei”.
Jordi Cuadras remarca que 
“la seguretat a l’espai públic 
és sinònim de treballar per 
la igualtat i la llibertat. Si no 
garantim que l’espai públic 
sigui segur, que és l’espai de 
totes i tots, estem retallant la 
llibertat a sentir-nos iguals i 
sentir-nos que en podem fer 
ús a qualsevol moment del 
dia sense por”.

Igualada Som-hi portarà 
al ple diverses propostes 
per millorar la seguretat

REDACCIÓ / LA VEU

Esquerra Igualada ha 
emès un comunicat se-
guint el �l de la darre-

res setmanes per tal d’aportar 
propostes a la problemàtica 
de la seguretat a la ciutat, 
emulant en aquest cas en la 
bona feina feta a altres mu-
nicipis. Tanmateix, el grup 
municipal republicà proposa 
modi�car l’actual composició 
de la junta de seguretat per tal 
de transformar-la en una jun-
ta de “civisme i convivència”. 
Segons Conill, “la convivèn-
cia local és un factor clau que 
interpel·la molt més enllà de 
les forces policials, per tant 
requereix de la participació 
de sectors com les associaci-
ons de veïns, els comerciants 
de la ciutat, les associacions 
de comerciants, els sindicats, 

col·lectius feministes, agents 
del tercer sector, etc. En de-
�nitiva, convertir-ho en un 
espai transversal de ciutat 
que abordi amb profunditat 
aquesta qüestió i que doni 
veu a tothom qui pugui apor-
tar en el debat”.
Arran dels darrers esdeveni-
ments viscuts a la ciutat en 
els últims mesos, el govern 
municipal d’Igualada ha pre-
sentat una bateria de mesures 
enfocades a pal·liar els pro-
blemes l’incivisme a Igualada, 
algunes de les principals pro-
postes han estat l’increment 
d’agents locals o la instal·lació 
de càmeres de seguretat en 
determinats punts. Des d’Es-
querra valoren aquests fets, 
però ho considera “insu�ci-
ent” i demanen “anar més en-
llà i abordar la problemàtica 
des de tots els àmbits i amb el 

suport de tots els actors de la 
ciutat, no només els institu-
cionals”. És per això, que re-
marquen que la línia a seguir 
és la “d’ampliar la junta de 
seguretat local, actualitzar-la 
i usar-la com a eina de ciutat 
que és”.
Per �nalitzar, ERC també 
demana l’elaboració del Pla 
de Seguretat promès ja fa 10 
anys pel mateix Castells, i que 
“com sempre passa en aques-
ta ciutat, és una promesa que 
va quedar un calaix”. Conill 
considera “urgent i neces-
sari” dotar la ciutat d’aquest 
mecanisme, i demana “res-
ponsabilitat a les autoritats”. 
Alhora, els republicans asse-
guren que seran “inflexibles 
amb aquest tema” i que com 
a oposició útil de la ciutat 
“no en deixaran passar ni 
una més al govern local”.

ERC demana incorporar tots els actors 
de la ciutat a la junta de seguretat local

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

Des de 229€/Mes*

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

GAMMA

SUBARU
HYBRID

JOAN SAN JOSÉ 
AUTOMÒBILS, S.L.

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

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

Poble Actiu, la candi-
datura municipalista, 
impulsada per la CUP, 

ha presentat una queixa a la 
Sindicatura de Greuges de 
Catalunya per la manca de 
transparència dels consorcis 
participats per l’Ajuntament 
d’Igualada. Concretament, 
l’objecte de la queixa és que 
es publiquin diverses infor-
macions relatives al Consorci 
Sanitari de l’Anoia, que ges-
tiona l’Hospital Universitari 
d’Igualada, CAP Igualada 
Nord, Centres de Salut Men-
tal i Addiccions i Servei de 
Valoració a la Dependència 
i la discapacitat, i el Consor-
ci Sociosanitari d’Igualada, 
que gestiona la Residència i 
Centre de Dia Pare Vilaseca, 
Centre de Dia Montserrat, 
Hospital de Dia Sant Jordi, 
Centre de dia Mar i cel (Pie-
ra) Residencial Viu B1 i B2 i 
4D Health. 

Compliment de la llei de 
transparència
La llei 19/2014 de transpa-

rència, accés a la informa-
ció pública i bon govern 
estableix que les adminis-
tracions públiques han de 
facilitar les dades de les re-
tribucions, indemnitzacions 
i dietes dels alts càrrecs i del 
personal directiu de les ad-
ministracions i els ens pú-
blics. La queixa presentada 
per Poble Actiu reclama que 
es facin públiques les retri-
bucions, indemnitzacions i 
dietes dels alts càrrecs i di-
rectius del Consorci Sanitari 
de l’Anoia i el Consorci So-
ciosanitari d’Igualada. “Els 
portals de transparència 
dels dos consorcis de titu-
laritat pública no inclouen 
aquesta informació, malgrat 
que per llei hi estan obliga-
des” expliquen, i per això 
exigeixen que de forma ur-
gent es resolgui aquesta si-
tuació.

Més transparència i parti-
cipació
Neus Carles, regidora de 
Poble Actiu, ha reclamat al 
govern Castells que no no-
més millori la transparència 

de l’Ajuntament d’Igualada i 
tots els consorcis on parti-
cipa, sinó que també en mi-
llori la participació. La regi-
dora reclama reactivar tots 
els òrgans de participació 
que té l’Ajuntament d’Igua-
lada perquè siguin “espais 
de participació i no simple-
ment òrgans de propaganda 
de les obres fetes pel govern” 
i exposa que hi ha dues lí-
nies que caldria millorar: 
els Consells de Districte i 
els Consells temàtics. Per 
una banda, reclamen que els 
Consells de Districte es con-
voquin amb una periodicitat 
anual, es facin en la mesura 
del possible presencials i se’n 
faci difusió perquè comptin 
amb una participació real de 
la gent dels barris. Per altra 
banda, exigeixen activar es-
pais de participació temàtics 
en tots els àmbits que preo-
cupen a la ciutadania, com 
poden ser la Taula de Segu-
retat, la Taula de Mobilitat 
(que van proposar per fer 
seguiment dels problemes de 
mobilitat), el Consell de Cul-
tura o el Consell de Joventut.  

Poble Actiu denuncia a la Síndica de 
Greuges la falta de transparència dels 
consorcis participats per l’Ajuntament
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La setmana vinent 
s’obrirà una nova zona 
blanca d’aparcament 

gratuït a Igualada de 53 pla-
ces al carrer de Sant Martí de 
Tous que donarà servei als 
comerços de l’entorn i també 
al futur Centre Cívic Nord 
que es posarà en funciona-
ment l’any vinent.
El projecte del govern de Junts 
per Igualada és que tota la ciu-
tat sigui “un gran centre co-
mercial a cel obert”. I segons 
expliquen, una de les deman-
des per part de comerciants i 
sobretot dels visitants de la co-
marca i de fora de la comarca 
és la facilitat de poder accedir 
amb rapidesa a les zones co-
mercials de la ciutat.

La regidora de Junts per Igua-
lada Carlota Carner destaca 
que “la voluntat de la nostra 
formació política és continu-
ar-ho afavorint a través de les 
zones blanques l’activitat co-
mercial” i per altra banda “po-
sar en valor la gran tasca que 
s’està fent entre el govern de la 
ciutat i les entitats comercials 
per dotar els darrers anys de 
zones d’aparcament gratuït a 
la ciutat”.
“El projecte de Junts per 
Igualada consisteix en escol-
tar els nostres comerciants, 
posar-nos al seu costat i fer 
possible les seves demandes 
que con�ueixen en la voluntat 
de fer una Igualada pròspera, 
dinàmica, atractiva i amable 
pels igualadins i per tots els 
visitants”, comenta Carner.

Nova zona d’aparcament 
gratuït, al carrer Sant 
Martí de Tous
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A quest passat cap de 
setmana, diversos 
representants insti-

tucionals de les ciutats ager-
manades amb Igualada van 
visitar la capital de l’Anoia 

en una trobada conjunta 
de coneixement i treball. 
Els assistents van aprofitar 
aquesta cita per enfortir lli-
gams entre les ciutats i per 
conèixer de prop Igualada i 
la cultura catalana.
La trobada va comptar 

amb representants de les 
quatre ciutats agermana-
des amb Igualada: Lecco 
(Itàlia), Guimaraes (Portu-
gal), Aksakovo (Bulgària) 
i Mont-Luçon (França). 
Dissabte al matí, es va fer 
un acte de benvinguda a 

Igualada rep la visita dels representants de les ciutats agermanades
tots els representants de les 
ciutats a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament Igualadí. Marc 
Castells, alcalde d’Igualada, 
va saludar a les diverses de-
legacions i va valorar molt 
positivament “les sinergies 
que han sorgit i seguiran 
sorgint en diversos projec-
tes d’intercanvi amb les ciu-
tats agermanades”. Castells 
també va celebrar que la 
situació actual hagi permès 
tornar a reprendre aquestes 
trobades després de la com-
plexa situació provocada 
per la Covid que va aturar 
les visites durant dos anys.
Després de la la rebuda ins-
titucional les diverses dele-
gacions de les ciutats ager-
manades van visitar el nou 
edifici de l’Igualada Fashi-
on Lab que es va inaugu-
rar-se la setmana passada. 
El regidor de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada, Jordi Marcè, va 
ser l’encarregat de mostrar 
les instal·lacions d’aquest 
hub per la innovació i la 

formació tèxtil. Marcè va 
ensenyar als visitants les 
aules, el taller de maquinà-
ria i la sala de mostres.
També es va explicar als re-
presentants institucionals 
la importància històrica de 
l’edifici fabril on es troba 
aquest equipament, l’anti-
ga fabrica Vives Vidal, que 
va ser un dels puntals de 
la indústria del gènere de 
punt a la ciutat. Ara, aquest 
nou equipament serà un re-
vulsiu per la formació en 
aquest sector i una clara 
aposta per la internaciona-
lització i la innovació en la 
producció. Seguidament es 
va fer una visita a Monster-
rat per descobrir part de la 
història i tradició de Cata-
lunya.
Diumenge els representants 
de les ciutats agermanades 
van acompanyar als mem-
bres del consistori a la 26a 
entrega dels Premis Ciu-
tat Igualada que ha tingut 
lloc al Teatre Municipal de 
l’Ateneu Igualadí.
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Igualada forma part de 
l’Associació Internacional 
de Ciutats Educadores i 

en motiu de la celebració del 
Dia Internacional de la Ciutat 
Educadora el 30 de novembre 
ha organitzat un seguit d’ac-
tivitats educatives que s’han 
iniciat aquest cap de setmana 
amb la Festa dels Drets dels 
Infants al Museu de la Pell 
d’Igualada on el Consell de la 
Infància ha re�exionat sobre 
l’ús i el reciclatge del plàstic al 
nostre planeta.
De fet, el treball dels ODS de 
Medi Ambient i Salut amb el 
Consell de la Infància d’Igua-
lada ha estat un dels projectes 

guardonats dins de les Troba-
des de les Ciutats Educadores. 
A partir d’un �l conductor mo-
tivador i mediàtic, el Consell 
de la Infància ha tingut la mis-
sió de millorar el Medi Ambi-
ent i la Salut del seu municipi 
convertint els nois i noies en 
autogestors acompanyats i 
corresponsals del seu entorn. 
El Consell de la Infància ha 
fet extensible el seu treball a la 
resta de nenes i nens del mu-
nicipi. El treball principalment 
s’ha dirigit a nois i noies d’en-
tre 10 i 12 anys, convertint els 
centres escolars en grans aliats.
Un altre dels projectes de Ciu-
tat Educadora que s’han reco-
negut a Igualada ha estat el de 
violins i violoncels de l’escola 

Gabriel Castellà. La directo-
ra de l’Escola – Conservatori 
Municipal de Música d’Igua-
lada, Maria Queralt Martí, ha 
explicat aquest projecte que 
se serveix de la música com a 
eix educador en un centre es-
colar d’alta complexitat com 
és l’Escola Gabriel Castellà.
Tal com s’a�rma en la crida 
a la celebració del Dia Inter-
nacional de la Ciutat Educa-
dora, aquest dia serveix per 
crear consciència de la im-
portància de l’educació a la 
ciutat i visibilitzar el compro-
mís dels governs locals amb 
l’educació, així com el treball 
que els agents educatius, ja 
sigui a l’àmbit de l’educació 
formal o no formal.

Igualada se suma als actes en motiu 
del dia de les Ciutats Educadores
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El servei de restauració 
de cafeteria de l’Hospi-
tal Universitari d’Igua-

lada – Consorci Sanitari de 
l’Anoia, gestionat per l’em-
presa ARCASA, rep de nou el 
certi�cat AMED, que atorga 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, per promoure una 
dieta mediterrània i saluda-
ble. Aquesta acreditació reco-
neix que el servei de restaura-
ció de cafeteria de l’hospital 
igualadí compleix amb els re-
queriments i estàndards de la 
dieta mediterrània, presen-
tant una oferta gastronòmi-
ca on es garanteixen l’ús d’oli 
d’oliva i l’abundància de ver-
dures, hortalisses i llegums, 
varietat de fruita fresca, làc-
tics sense sucres afegits, peix 
i carns magres, així com la in-
clusió de productes integrals i 
l’oferta gratuïta d’aigua a tots 
els usuaris. La responsable de 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya de l’àrea de l’Anoia, 
Montserrat Illa, va fer entrega 
de la renovació del certi�cat 
el passat 15 de novembre als 
responsables de Serveis Ge-
nerals del Consorci Sanitari 
de l’Anoia, Montserrat Ay-
merich i Lluís Valls, i a la di-
etista d’ARCASA, Iris Arnal, a 
la mateixa cafeteria de l’hos-
pital. Juntament amb l’acredi-
tació, es lliuren uns adhesius i 
materials divulgatius, que ser-
veixen per informar als clients 
de les garanties que ofereixen 
els establiments AMED. El 

segell AMED és un projecte 
que lidera l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i que 
compta amb la col·laboració 
dels ajuntaments, consells co-
marcals i gremis de restaura-
ció. El segell promou l’alimen-
tació saludable a través de la 
identi�cació i acreditació dels 

establiments que ofereixen 
opcions d’alimentació medi-
terrània i d’oci actiu per als 
seus usuaris. L’acreditació té 
com a objectiu promoure l’ali-
mentació mediterrània com a 
model d’alimentació saluda-
ble a l’entorn de la restauració 
col·lectiva.

L’Hospital renova el segell Amed per 
promoure la dieta mediterrània

Dilluns 29 acaba
el BLACK FRIDAY!

Segueix-nos a Instagram!
@espais_joves
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Demà dissabte 27, a 
les 16:30h, es torna-
rà a organitzar una 

nova bicicletada reivindica-
tiva per demanar una mobi-
litat més segura i sostenible 
a Igualada. Serà un circuit 
urbà, adequat per a totes les 
edats, i tan la sortida com  
l’arribada serà des la plaça de 
Cal Font. 
Des d’Igualada pel Clima as-
seguren que “Igualada té la 
mida ideal per aconseguir 
que pugui ser una ciutat on 
s’hi pugui circular amb bici, 
a peu o amb transport pú-
blic, alliberant així la ciutat 
de cotxes, reduint la conta-
minació i aconseguint una 
ciutat i un entorn molt més 
sa i amable amb la població”. 

L’objectiu d’aquestes bicicle-
tades és reclamar una mobi-
litat sostenible i segura dins 
la ciutat, millorar i incre-
mentar els carrils bici, carrils 
bici sense talls, incrementar 
els pàrquings per bicis i més 
segurs, millorar la connecti-
vitat amb els principals equi-
paments dins la ciutat, amb 
les escoles, centres esportius, 
mercats, nord i sud i també 
amb els pobles i barris ve-
ïns... Es demana que Igua-
lada pugui arribar a ser una 
ciutat referent en mobilitat 
sostenible, i que es pensi més 
en la bici i no tan en el cotxe.
Des de la seva constitució 
ara fa uns mesos, Ciclistes 
Urbans d’Igualada, té com 
objectiu promoure i reivin-
dicar l’ús de la bicicleta com 
a mitjà de transport urbà i 

interurbà, aconseguint així 
millorar la mobilitat urbana, 
fent-la més segura, més sana, 
i contribuint a un bene�ci col-
lectiu i pel medi ambient, etc... 
S’han organitzat diferents bi-
cletades reinvidicatives, acti-
vitats durant la setmana de la 
mobilitat, el BiciBús cada di-
vendres, tallers i altres activi-
tats sempre amb el mateix ob-
jectiu. També es va presentar 
un Manifest per la Mobilitat 
sostenible i segura a Igualada, 
que es pot llegir i signar des de 
www.ciclistesurbans.org.
Les bicicletades reivindica-
tives estan organitzades per 
Ciclistes Urbans d’Igualada, 
Igualada pel Clima (Fridays 
for Future Igualada), per 
2Rodes Escola de Ciclisme 
Igualada i per Veïnal Poble 
Sec d’Igualada.  

Aquest dissabte, nova bicicletada 
reinvidicativa
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L’igualadí Toni Prat Jor-
ba ha estat reconegut 
com un dels millors ad-

vocats de l’Estat espanyol, se-
gons la prestigiosa guia nord-
americana Best Lawyers. És 
el quart any consecutiu que 
Prat rep aquesta distinció, 
després dels anys 2018,2019 
i 2020. A l’igualadí, se’l men-
ciona dins la categoria de 
Dret Fiscal.
Toni Prat és soci d’Ander-
sen i membre de l’Advisory 
Council i European Regional 
Board d’Andersen Global. 
També exerceix com a Direc-
tor de Departament Fiscal 
de l’oficina de Barcelona i té 
més de 20 anys d’experiència 
professional.
Té experiència en assesso-

rament �scal, dret mercantil 
i societari, capital privat. Al 
llarg de la seva carrera, ha 
assessorat a empreses de di-
ferents sectors; industrial i de 
producció, energia i e�ciència 
energètica, sports & enter-
tainment, tecnològic, comerç 
electrònic, salut, �nancer i de 
consultoria, entre d’altres.
Per la seva banda, Ander-
sen Tax & Legal és �rma es-
panyola d’Andersen Global, 
una associació internacional 
composta per professionals 
�scals i legals a tot el món. 
Establerta el 2013 per la �r-
ma membre Andersen Tax 
LLC, Andersen Global comp-
ta avui amb més de 2.500 pro-
fessionals i té presència a 79 
localitzacions a través de les 
seves firmes membre i fir-
mes col·laboradores.

Toni Prat, de nou entre 
els millors advocats 
d’Espanya
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Aquests darrers dies 
l’associació de co-
merciants, Igualada 

Comerç, ha rebut a les seves 
o�cines a la diputada de co-
merç de la Diputació de Bar-
celona, la senyora Anna Maria 
Martínez. Aquesta reunió es-
tava programada de feina uns 
quants mesos per poder com-
partir i exposar les iniciatives 
i projectes que porta a terme 
l’entitat. La reunió també va 
servir per comentar la situació 
del comerç a Igualada i conèi-
xer les línies d’actuació de la 
Diputació de Barcelona pels 
anys vinents.
Aquesta reunió era molt espe-
rada per Igualada Comerç, ja 
que de fa molts anys es reben 
ajudes per part de la Diputa-
ció de Barcelona, que perme-
ten realitzar campanyes de 

promoció del comerç local.
Diferents membres de la jun-
ta varen acompanyar a la di-
putada pel centre d’igualada 
perquè conegués els eixos co-
mercials.
Una altra reunió que va con-
vocar Igualada Comerç va 
ser amb els responsables dels 
Mossos d’Esquadra, la Policia 
Local i la regidora Carlota 
Carner. Durant la trobada es 
van poder compartir dife-
rents inquietuds i preguntes 
dels comerciants, a més de 
conèixer de primera mà les 
actuacions i propostes que 
s’estan duent a terme a Igua-
lada, per tal de mantenir la 
seguretat. Es varen inter-
canviar, propostes i consells. 
L’objectiu de tots els presents 
és la de garantir unes prope-
res campanyes de Nadal amb 
total garantia de seguretat. 

La Veu de l’Anoia i Igualada 
Comerç renoven el conveni 
de col·laboració
Per altra banda, Igualada 
Comerç i Publicacions Anoia 
han signat un nou conveni de 
col·laboració. Com ja s’ha fet 
en els darrers anys, la direc-
tora de La Veu de l’Anoia, Pia 
Prat, i la presidenta d’Igua-
lada Comerç, Laura Llucià, 
han signat aquest acord. En 
aquest cas, el conveni per-
metrà als associats d’Iguala-
da Comerç gaudir de priori-
tat en la publicitat al cinema 
de l’Ateneu, un cop estigui 
oberta la nova sala.
A més, des de La Veu de 
l’Anoia també es col·laborarà 
en altres aspectes amb Igua-
lada Comerç, a través de la 
difusió de les seves notícies 
en les seves edicions en pa-
per i digital.

Setmana de reunions amb institucions 
a Igualada Comerç
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L’Associació de Veïns de 
Santa Caterina, Car-
me i travessies, amb el 

suport del Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada, convoca 
el XXX Concurs de Pesse-
bres d’Igualada. S’estableixen 
3 categories: escoles, famili-
ars/infantils i d’adults. Es do-
naran 3 premis de cada cate-
goria: 1r premi (val de 100 € 
en llibres o material escolar), 
2n premi (val de 75 € en lli-
bres o material escolar) i 3r 
premi (val de 50 € en llibres 
o material escolar).
El jurat estarà format per 

persones designades per la 
junta de l’associació, entre 
les quals hi haurà una perso-
na vinculada al món de l’art 
de la ciutat, com a mínim. 
S’avisarà als concursants per 
concretar dia i hora de visita 
dels pessebres a partir del dia 
13 de desembre.
Es pot lliurar la butlleta 
d’inscripció a les oficines 
del Departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada (pl. Sant Miquel, 
12n. 2n. pis) o enviar-la per 
correu electrònic a barrista-
caterina@gmail.com, o fes-
tes@aj-igualada.net abans 
del 12 de desembre de 2021.

Obertes les inscripcions 
al concurs de pessebres
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NOU
NISSAN QASHQAI

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

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

tecnologia Mild Hybrid

Sigues el primer a provar-ho 
al teu concessionari Nissan
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E l Govern de la Gene-
ralitat ha decidit am-
pliar l’ús del certificat 

Covid més enllà de l’oci noc-
turn. La Comissió Delegada 
en matèria de Covid, encap-
çalada pel president Arago-
nès, ha decidit exigir-lo tam-
bé per accedir als interiors 
dels locals de restauració, 
gimnasos i centres esportius, 
així com per a les visites a 
les residències de gent gran. 
L’objectiu del passaport és re-
duir el risc de contagi i evitar 
la sobrecàrrega del sistema 
sanitari sense haver d’aplicar 
noves restriccions. Així ho 
ha explicat la portaveu del 
Govern, Patrícia Plaja, du-
rant la roda de premsa poste-
rior a la reunió setmanal de 
l’Executiu.
La mesura arriba després de 

constatar que evolució de la 
pandèmia té una tendència 
a l’alça “preocupant” per a la 
salut col·lectiva, per a la sa-
lut individual de tota la ciu-
tadania i per al bon funcio-
nament del sistema sanitari. 
“És imprescindible, bàsic, 
que no perdem de vista que 
seguim en pandèmia i que 
tornem a estar en una situa-
ció complexa, que ho pot ser 
encara més si tots plegats no 
seguim les mesures necessà-
ries: mascaretes, distància i 
necessitat de vacunar-se els 
qui, injustificablement, en-
cara no ho hagin fet”, ha aler-
tat la portaveu.
En aquest sentit, Plaja ha jus-
tificat la decisió del Govern 
davant l’augment de casos i 
d’ingressos als hospitals i a 
les unitats de crítics: “Des del 
primer moment, el Govern 
ha defensat que només s’am-

pliaria l’ús del certi�cat Covid 
si la incidència de la pandèmia 
amenaçava determinats sec-
tors amb noves restriccions. 
Malauradament, tornem a ser 
en aquest punt”, ha explicat. La 
incidència és “molt alta” en els 
menors de 12 anys, l’únic grup 
que no es pot vacunar, i també 
s’està en�lant en les franges de 
30 a 49 anys.
La mesura entra en vigor 
aquest divendres, després que 
així ho autoritzés ahir dijous 
el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya i tindrà una 
vigència inicial de 15 dies. 
A partir d’aquí, serà necessari 
continuar fent el monitoratge 
de la situació epidemiològica i 
dels brots a Catalunya fent ser-
vir els sistemes de vigilància 
existents, i també seguir l’evi-
dència i experiència d’altres 
països, perquè la proximitat 
del pont de desembre i de les 
festes de Nadal condicionen 
els hàbits de la població. Sobre 
això, les evidències cientí�-
ques corroboren que la Covid 
es transmet principalment en 
ambients poc ventilats, és a 
dir, en espais interiors, on la 
gent no porta posada la mas-
careta i allà on no es pot man-
tenir la distància de seguretat 
mínima d’un metre i mig.

L’Hospital limita les visites davant el 
repunt de contagis de covid-19
REDACCIÓ / LA VEU

Davant l’increment 
de la incidència de 
casos de Covid-19 

entre la població i l’aparició 
de nous casos en pacients 
ingressats, l’Hospital Univer-
sitari d’Igualada incremen-
ta les mesures de prevenció 
per la transmissió del SARS-
COV-2. Com a mesura prin-
cipal, no es permetran les vi-
sites a pacients autònoms, és 
a dir, només es podrà visitar 
als pacients dependents i que 

S’amplia l’ús del certi�cat Covid a 
la restauració, gimnasos, centres 
esportius i residències de gent gran

necessiten acompanyament 
les 24 hores. En aquests ca-
sos, es permeten un màxim 
de dos acompanyants per 
pacient que no poden ser 
coincidents. També pels pa-
cients ingressats a la UCI es 
permet la visita diària en les 
franges habilitades (de 13.30h 
a 14.30h i de 20h a 21h) a un 
màxim de dos acompanyants 
per pacient i que no poden 
coincidir. A Urgències, no-
més els pacients dependents, 
menors d’edat o amb proble-
mes de mobilitat podran te-

nir acompanyant durant tota 
l’estada. En el cas dels parts, 
es manté el règim d’un acom-
panyant per pacient.
A aquest control de les visites 
s’hi suma la recuperació de 
les PCR setmanals per a tots 
els acompanyants de pacients 
ingressats, tant si estan vacu-
nats com si no ho estan. Tam-
bé tornen les PCR als paci-
ents que s’hagin de sotmetre 
a una cirurgia programada, ja 
sigui amb ingrés o ambulatò-
ria, independentment del seu 
estat vacunal.
Així mateix, es manté el cri-
bratge exhaustiu a l’àrea 
d’Hospitalització, amb la rea-
lització d’una PCR en el mo-
ment de l’ingrés i cada 7 dies 
a tots els pacients ingressats 
amb la pauta de vacunació 
completa; i amb PCR en el 
moment de l’ingrés i cada 4, 
7 i 14 dies als pacients que no 
estiguin vacunats.

REDACCIÓ / LA VEU

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

d’Igualada farà efectives en 
els propers dies les subven-
cions a les empreses d’aquest 
any. Les bases per aquest ajuts 
es van aprovar al mes de març 
dividides en tres categories. 
Empreses de creació recent, 
ajuda a les empreses en el seu 
procés d’adaptació al mercat i 
ajudes per a nous projectes de 
cooperació empresarial.
En total s’han entregat 41 
subvencions a empreses de la 
ciutat amb una inversió total 
de 110.000€. Les sol·licituds 
efectuades han estat per les 
dues primeres línies d’ajuts. 
Pel que fa les subvencions per 
a empreses de creació recent 
s’han atorgat un total de 16 
subvencions per un import 
total de 21.000 euros.
Pel que fa a la segona línia 
de subvencions, destinades a 
l’adaptació de les empreses al 
mercat, s’han atorgat un to-

tal de 25 subvencions per un 
import total de 89.000 euros.
Amb aquestes subvencions 
les empreses han pogut rea-
litzar diversos plans de mi-
llora que es poden dividir en 
cinc tipologies. S’han resolt 
12 plans de millora de nego-
ci amb un import de 39.353€ 
; 6 plans de millora de màr-
queting per un import de 
23.647€, 1 pla de millora 
logístic amb un import de 
5.000€ i 2 plans de millora 
d’equip humà per un import 
de 4.400€.
Les dades globals indiquen 
que aquesta inversió públi-
ca de 110.000€ ha induït un 
impacte econòmic global 
molt major, que arriba als 
425.227€. En la primera línia 
de subvencions els 21.000€ 
d’ajudes han induït un im-
pacte econòmic de 77.347€ 
en immobilitzat material i 
l’aportació de 89.000€ de la 
segona línia de subvencions 
ha induït un impacte econò-
mic de 347.880€ d’aportació 
privada de les empreses.

110.000 euros en 
subvencions a 41 
empreses

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

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

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

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

Es lloga, a una NOIA ESTUDIANT,
una habitació- dormitori, en un habitatge dúplex compartit

al centre d'Igualada, amb la disposició d'espais propis 
(saló-menjador, cuina i bany) ben assolellats.

Preu 250 € més serveis.

Interessades, contacteu amb aquest correu electrònic.
gea7premsaigualada@gmail.com
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El SEM activa un nou procediment per millorar l’atenció a les 
víctimes de violència sexual
REDACCIÓ / LA VEU

E l Sistema d’Emer-
gències Mèdiques 
de Catalunya (SEM) 

ha posat en marxa un nou 
procediment d’atenció a 
les persones amb sospi-
ta de violència sexual. El 
nou model posa èmfasi en 
donar resposta immedia-
ta, centrada en les necessi-
tats de la persona afectada 
que es troba en situació de 
màxima vulnerabilitat. Per 
aquest motiu, un dels objec-
tius principals és oferir un 
acompanyament integral a 
la persona durant tot el pro-
cés d’assistència posterior a 
l’agressió, fins que es tras-
lladada, procurant que tin-
gui un únic interlocutor per 
evitar que es produeixi la 
revictimització, és a dir, que 
la víctima hagi de relatar els 
fets diverses vegades.
En aquest nou model, l’aten-
ció psicològica a la víctima 
de violència sexual continua 
tenint un paper molt impor-
tant, con fins ara, per crear 
un entorn de confiança i se-
guretat durant les primeres 
hores posteriors a l’agressió. 
En aquest sentit, quan es fa 
necessari realitzar una aten-
ció presencial, es prioritza 
que l’assistència la dugui a 
terme un professional del 
mateix gènere que la perso-
na afectada. 

Evitar la revictimització
La violència sexual pot pro-
vocar danys a curt i llarg ter-
mini en el benestar i la salut 
física, psíquica i social de la 
persona, impedint o limitant 
la seva capacitat de mantenir 
una vida sexual satisfactòria 
i sense riscos. Per aques-
ta raó, és necessari evitar 
la revictimització. Per això, 
el nou procediment preveu 
que un professional sanitari 
d’emergències mèdiques es-
devingui l’únic interlocutor 
amb la persona i transmeti 
la informació a la resta de 
companys/es, cossos d’emer-
gències i a l’equip del centre 
sanitari de destí, de manera 
que la víctima no hagi de 
tornar a explicar els fets.
El procediment de violència 
sexual del SEM s’aplica en 
tot l’àmbit de Catalunya en 
cas d’acte o temptativa de 
caire sexual, realitzat sense 
consentiment de la persona, 
amb independència de que 
l’agressor tingui o no relació 
conjugal, de parella, afectiva 
o familiar amb ella.

La implementació d’aquest 
procediment permet treba-
llar de manera transversal 
amb la resta de cossos i inter-
locutors sanitaris, deixant de 
duplicar accions i vehiculant 
cadascun dels passos, fet que 
suposa un salt qualitatiu du-
rant l’assistència a la persona 

afectada.
Des de la seva posada en 
marxa, a principis de setem-
bre, el SEM ha atès 7 casos 
a la Catalunya Central i 112 
arreu del país.
“No es vol que treure tota la 
informació a la víctima d’en-
trada, sinó que només es vol 
que hi hagi un únic relat, per 
tal de minimitzar que hagi 
d’explicar moltes vegades al 
mateix”, explica Marta Olivé, 
cap territorial del SEM a la 
Catalunya Central.
El nou procediment que ha 

posat en marxa el SEM re-
presenta un salt qualitatiu 
en  l’atenció sanitària a les 
persones que han petit una 
violència sexual i s’ha tre-
ballat conjuntament amb la 
resta de la xarxa de salut i la 
resta de cossos d’emergènci-
es, per tal de donar una res-
posta única i coordinada, en 
benefici de les persones que 
han patit violència sexual”, 
explica Àngels Soto, sots-cap 
d’emergències del SEM. 
A més, Marta Olivé, expli-
ca que ja s’ha començat a 

impartir formació en pri-
mers auxilis psicològics a 
tot el personal assistencial 
del SEM, per tal que es pu-
gui atendre correctament a 
la víctima en el moment que 
s’arribi al lloc dels fets. 
L’assistència psicològica 
s’ofereix a la víctima de vio-
lència sexual quan es consi-
dera necessària per part dels 
professionals, i pot ser acti-
vada pels propis equips assis-
tencials, o ser sol·licitada per 
part dels altres cossos o pel 
mateix centre sanitari.

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.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per

16 |  OPINIÓ EMPRESA Divendres, 26 de novembre de 2021

No tinc temps per pensar 
en l’estratègia!

En el Renacimiento familias potentes �nanciaban a las monarquías. 
En el S. XIX fue la banca. Ahora son los bancos centrales. El proble-
ma es que hoy un billete no vale nada.

Les #exportacions catalanes de béns s’encaminen a un nou rècord his-
tòric (59.113 M€ �ns al setembre). Les vendes a l’estranger creixen un 
6,9% respecte 2019 i un 24,8% respecte 2020. A Espanya l’augment ha 
estat menor (6,0% i 22,1%, respectivament).

Barcelona engega el motor dels ‘supercampus’ europeus.
@UPFBarcelona acull la primera trobada presencial de l’aliança europea 
Eutopia d’universitats

“Quan incorporar-lo al vostre projecte?
Com més aviat millor. ”

“El que és important 
és dedicar-hi hores de reflexió”

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

El Project Manager: Quan, com i per què

Potser pensareu que aquesta frase l’escolto molt de tant en tant, però 
no és cert. Malauradament, els que tenim sensibilitat per l’estratègia 
empresarial i ens hi dediquem, la sentim molt sovint. És molt habitu-
al escoltar el comentari de: el meu dia a dia, tant atrafegat, no em per-

met dedicar-me a aquests temes! I és segurament perquè no dediques temps 
a re�exionar que el teu dia a dia pot arribar a ser tan estressant.

En moltes de les sessions en què participo com a consultor / coach en temes 
estratègics sempre els comento que el “no” és més gran que el “sí”. El “sí” és 
l’estratègia que t’has de�nit i el “no” és tota la resta. El tema és que quan no 
tens clar el “sí”, tot pot arribar a ser estratègic i tal i com ja deia en Séneca: “tot 
aquell vaixell que no sap on va, tots els vents li són desfavorables”

I quan em pregunten què és una bona estratègia sempre els contesto que no 
hi ha una resposta clara ni evident. L’estratègia només es pot saber si és bona 
si la poses en marxa. El que sí que és evident és que sense una estratègia pas-
sen coses com aquestes:

• El personal ha d’interpretar i prendre decisions sobre el que creu que és 
necessari
• Hi ha un malbaratament de recursos, car es posen en marxa iniciatives que 
potser no són les que estan alineades amb l’estratègia del “jefe”
• Els empleats actuen de forma reactiva. No es veu pro activitat
Un possible recorregut per arribar a la de�nició de la teva estratègia podria 
ser el següent:
No és l´únic possible i segurament trobaríem alternatives tant o més vàlides. El 
que és important és dedicar-hi aquestes hores de re�exió, a ser possible amb tot 
l’equip de direcció, i començar a treballar en les accions que ens han de permetre 
assolir els objectius estratègics. 

El fet de tenir una estratègia clara i ben de�nida ha de fer que ens enfoquem 
en un tema determinat que ha de generar un reconeixement en aquell sector 
de mercat (som especialistes) que provocarà, probablement, un augment de les 
comandes que ens ajudaran a créixer i tenir una empresa que cada cop funcio-
na millor i ai invertir en bene�ci de l’empresa (i de la societat que l’envolta) per 
aconseguir millors i més grans organitzacions. Ens hi posem? 

De forma conscient o 
no, les persones orga-
nitzem part de la nos-
tra vida per projectes. 

Utilitzant una definició general, 
diríem que un projecte és un es-
forç temporal que es fa per crear 
un resultat únic. Aquesta defi-
nició tan general dona una idea 
de l’amplitud del concepte, que 
engloba des de satisfer una ne-
cessitat personal, com podria ser 
fer un viatge o adquirir un vehi-
cle, fins a una operació de major 
complexitat, com emprendre un 
negoci.

Està clar que si un viatge de va-
cances no et surt gaire bé, el 
resultat té una importància re-
lativa, on les conseqüències tot 
plegat poden quedar en un mal 
record. En el cas d’un projecte 
de negoci, la situació és ben dife-
rent. Evitar el fracàs sovint passa 
per planificar amb compte feina 
i diners, i pot ser una bona idea 
acudir a la gestió professional de 
la mà d’un Project Manager, un 
perfil que com a principal actiu 
té la visió estratègica, fonamen-
tal per garantir resultats de for-
ma òptima i organitzada, i mini-
mitzar riscos.

Aquesta visió estratègica es tradu-
eix en una definició detallada del 
calendari, la previsió de recursos 
econòmics i humans, avaluació de 
riscos, entre d’altres, a l’hora que 
aporta habilitats de gestió com la 
negociació, gestió de conflictes i 
de presa de decisions, comunica-
ció i treball en equip, i fins i tot, 
genera motivació i confiança.

La manera com el podeu incorpo-
rar al vostre projecte pot ser com 
a professional independent o com 
a part de l’equip que desenvolupi 
les activitats tècniques. En tot cas, 
la seva funció és la de represen-
tar-vos i de vetllar principalment 
per als vostres interessos, però 
també dels demés participants, 
col·laboradors o proveïdors, ja 
que només prenent consideració 
de tots els implicats es pot garan-
tir l’assoliment dels objectius (el 
famós win-win).

Quan incorporar-lo al vostre pro-
jecte? Aquest punt és clau i té una 
clara resposta: Com més aviat 
millor. De fet, el moment ideal 
és en el camí que va de la vostra 
idea inicial a l’esbós del projecte, 
abans que es dediquin recursos o 
preneu decisions cabdals. 

Daniel Roig Iglesias
Enginyer industrial de GRUP CARLES
@DnRoig         linkedin.com/in/roigenginyer/

Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director de FeedBackGround
@cescalcal



Humans de l’Anoia @humansanoia

#194 Jordi Marcè Calzada
FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Basili Solà @basilisola

Marina @marinamis92

Toni Cortès Minguet @tonicortesming

Francesc Esteve i Tomàs @funkyover

Anna @AnnaRR82

Joan Mangues @jmangues

Lletraferint @lletraferintmon

A vegades no pago el tiquet de la zona blava per 
l’emoció d’estar fent una malifeta.

Avui he sentit néixer un nadó a l’altra banda del 
passadís on em feien monitors i porto tot el dia 
amb el cor desfent-se’m com un Cornetto So�.

Joan Fuster: “Tota política que no fem nosaltres 
serà feta contra nosaltres”

Sou dels que trèieu les plantes fora per re-
gar-les amb la pluja?

Hola mossos menys fotre hòsties a manifestants 
i més trobar als violadors d’Igualada! De res :)

Poca cosa em genera més rebuig que una perso-
na que no s’ha vacunat parlant de la pandèmia, 
de l’evolució de casos i UCI, i pretenent tenir raó 
exposant les seves paranoies de barret de paper 
de plata. Cap respecte per a ells.

Si us plau, podeu deixar de dir que �lologia cata-
lana no té sortida? Gràcies. Fan falta professors 
de català �lòlegs... He estat 10 dies a la borsa i 
ja treballo.

www.veuanoia.cat

3 El Consell Comarcal de 
l’Anoia dona veu a dones que 
han patit algun tipus de vio-
lència masclista

1 El TSJC autoritza el pas- 
saport covid per accedir a 
la restauració, els gimna-
sos i les residències

2 L’Hospital limita les visites 
davant el repunt de contagis 
de covid-19
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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! 

@esolersalles @ramoncodina56 @silviajunyent1

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
“A partir del curs vinent, es començarà a impartir el Grau en Dret al Campus Universitari 
d’Igualada, que es consolida com a centre de referència en l’ensenyament superior.”

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

Igualadí de naixement, tinc 25 anys, soc 
advocat i, actualment, professor investigador 
predoctoral a la Universitat Pompeu Fabra. 

Des que el vaig descobrir a la universitat, 
el dret m’apassiona i ara investigo en l’àmbit 
del dret patrimonial i dels mercats �nancers. 
Concretament, la meva tesi versa sobre els 
mecanismes de protecció als consumidors 
en contractes de crèdit celebrats a través 
de plataformes digitals. També tinc la sort 
d’impartir docència en altres àmbits com el 
dret de danys.

El teletreball sobrevingut m’ha permès 
tornar a viure a Igualada després de set anys 
a Barcelona. Aquí, he pogut participar en la 
creació de l’@igualadacity_joc un projecte 
realment il·lusionant en el que hem elaborat 
un joc de taula únic i per la nostra ciutat. 
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El Consell Comarcal 
de l’Anoia convoca la 
segona edició del pro-

grama de beques per infants 
i joves de la comarca que vul-
guin estudiar ensenyaments 
artístics extraescolars i que 
compleixin els requisits de 
la convocatòria. Es podran 
tramitar durant la primera 
quinzena de gener i tenen la 
�nalitat de facilitar la pràctica 
d’activitats de caire artístic i 
cultural, fomentant al màxim 
l’accés a aquesta tipologia 
d’ensenyaments. Els ajuts, do-
tats amb 10.000 euros en total 
i creats l’any passat, s’adrecen 
a infants i joves de la comar-
ca que tinguin entre 3 i 16 
anys i la subvenció atorgada 
serà compatible amb qualse-
vol altra concedida per altres 
administracions o ens públics 
o privats, però l’import total 
rebut per la mateixa �nalitat 
no podrà superar el seu cost 
total.
Segons han avançat aquest 
dimecres el vicepresident 
primer del Consell Comar-
cal, Jordi Cuadras, i el con-
seller de Cultura i Esports, 
Rafel Galván, la convocatòria 
presenta novetats destaca-
des amb l’objectiu d’ampliar 
els topalls i arribar a moltes 
més famílies en aquesta sego-

na edició. D’una banda, per 
adaptar-se a la realitat dels 
estudis de la comarca, ara 
s’estableixen dos límits sub-
vencionables: 250 euros per 
les activitats amb una quota 
mensual inferior a 50 euros 
i, d’altra banda, com a mà-
xim de 400 euros per aquells 
amb una quota superior a 50 
euros. A més, també s’ha mi-
llorat el sistema de punts de 
l’any passat i s’han augmentat 
els màxims de renda familiar 
per a poder arribar al màxim 
de famílies i poder concedir 
el màxim import possible. I 
aquells esports que es con-
siderin artístics també seran 
activitats subvencionables.
Jordi Cuadras a�rma que 
“amb aquest programa de be-
ques, el Consell Comarcal fa 
una aposta ferma pel talent 
cultural i per promoure es-
tudis artístics entre infants i 
joves de tots els municipis de 
la comarca i garantir el dret 
a l’accés a aquest tipus d’ex-
traescolars. Per a tenir una 
societat més crítica i enriqui-
da, cal promoure la cultura i 
per això seguim apostant per 
aquest programa creat des de 
zero pel Consell i ampliem els 
topalls per arribar al màxim 
de gent possible per garantir 
la igualtat d’oportunitats a 
l’hora de cursar-los. L’objectiu 
és que la renda de les famí-

lies no sigui un impediment 
perquè els seus fills o filles 
puguin accedir a estudiar te-
atre, música, dansa, pintura 
o qualsevol altra extraescolar 
de caire artístic”.
Rafel Galván, conseller de 
Cultura i Esports, destaca 
que “els canvis introduïts 
a les bases pretenen afavo-
rir les famílies i esgotar la 
partida de 10.000 euros que 
destinem a aquest concepte; 
aquestes són unes beques de 
recent creació, van néixer tot 
just l’any passat, i les adap-
tem a la realitat del nostre 
territori i a les necessitats 
dels demandants. Tenim l’ob-
jectiu
de consolidar aquests ajuts 
com un recurs imprescindi-
ble a la comarca a l’hora d’in-
centivar i garantir l’accés de 
tots els nostres infants i joves 
als estudis artístics, sense 
que el seu context econòmic 
ni cap altre pugui suposar un 
impediment”.
Els detalls de la convocatò-
ria, els topalls de renda per 
optar-hi, la documentació 
necessària i el formulari de 
sol·licitud es podran consul-
tar al web www.anoia.cat a 
principis de gener, un cop supe-
rada l’aprovació al ple comarcal 
i el període d’exposició pública. 
Per més informació es pot tru-
car al telèfon 93 805 15 85.

El Consell Comarcal amplia les beques 
per a cursar ensenyaments artístics

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dia 19 de no-
vembre va �nalitzar 
una nova edició del 

Curs de Coneixement de la 
Societat Catalana que orga-
nitza el Servei d’Atenció a les 
Migracions de l’Ajuntament 
d’Igualada i que ha estat im-
partit per la Fundació Soci-
ocultural Atlas. 
Darrerament aquest curs es 
feia en línia però en aquesta 
edició s’ha pogut tornar a la 
presencialitat. Ha constat de 
vuit sessions durant les quals 
els participants s’han apropat 
a la història, la geogra�a i la 
cultura catalana, així com a 
les festes locals i el funciona-
ment dels serveis públics. El 
Centre d’informació per a tre-
balladors estrangers (CITE) i 
la policia local també han im-
partit una de les classes, així 

com una referent d’Atenció a 
la Ciutadania del CAP urbà. 
L’apropament als serveis mu-
nicipals ha culminat amb una 
visita a l’Ajuntament d’Iguala-
da on el regidor de promoció 
cultural i relacions institucio-
nals Pere Camps va rebre a les 
alumnes i els va fer una petita 
explicació sobre Igualada i el 
seu consistori.
Enguany hi han participat 16 
alumnes de �ns a 10 naciona-
litats diferents (Perú, Pakis-
tan, Colòmbia, Argentina, 
Mèxic, Veneçuela, República 
Dominicana, Marroc, Uru-
guai i Bielorússia). Molts dels 
alumnes han arribat a Iguala-
da ens els últims mesos i en-
cara no havien tingut temps 
de conèixer bé la ciutat i la 
cultura de la societat d‘acolli-
da. El grup ha estat molt inte-
ressat i participatiu, i l’experi-
ència ha estat enriquidora.

Punt i �nal a un nou 
Curs de Coneixement de 
la Societat Catalana

REDACCIÓ / LA VEU

Ser conscients de les im-
plicacions d’allò que 
consumim, per fer del 

consum una eina de canvi 
que contribueixi a afrontar 
els reptes ambientals, socials 
i econòmics que el canvi cli-
màtic, la crisi energètica, i la 
mancança de recursos materi-
als fan més evidents que mai. 
Mitjançant un relat en format 
conte, rigorós, amè i il·lustrat, 
acompanyats de la llebre Lola 
els lectors es submergiran al 
món del Calendari del Bon 
Consumidor 2022, que es va 
presentar el passat dimecres 
al Casal El Foment. 
Inclou més de 260 il·lustra-
cions de varietats agrícoles 
tradicionals i espècies silves-
tres comestibles repartides al 
llarg dels mesos, juntament 
amb una graella retallable on 

es mostren els productes de 
temporada que es poden con-
sumir cada moment de l’any.
Es tracta d’un projecte del 
Col·lectiu Eixarcolant, amb 
il·lustracions de l’artista Es-
tela de Arenzana, textos de 
Jana Peters, Marta Ferrer i 
Marc Talavera, i maquetació 
del dissenyador Roger Costa, 
que amb una edició de 5.000 
exemplars vol sembrar llavors 
de consciència i optimisme 
arreu del país. El Calendari és 
present a totes les comarques, 
i també a les Illes Balears, el 
País Valencià, i la Catalunya 
Nord, gràcies als més de 200 
establiments col·laboradors. 
També és possible adquirir-lo 
online a través de la botiga del 
Col·lectiu Eixarcolant, i su-
mar-se a la campanya “amics 
del calendari” on es convida 
a tothom a fer arribar el ca-
lendari al seu entorn d’amics 

i familiars com a píndola de 
consciència.  
Des de l’entitat Col·lectiu Ei-
xarcolant posen de relleu la 
importància d’aquest pro-
jecte per poder avançar en 
la transformació del model 
productiu, econòmic i social, 

ja que aporta informació de 
gran utilitat sobre aspectes 
que cada cop són més centrals 
en el debat social, però pels 
quals encara manca molta 
informació i consciència. Ho 
fa, a més, amb un contingut 
rigorós i realista, però alhora 

desenfadat i positiu. 
Els beneficis obtinguts amb 
la comercialització del Ca-
lendari seran destinats ínte-
grament a projectes del Col-
lectiu Eixarcolant que tenen 
per objectiu la recuperació 
de les plantes oblidades i la 
transformació del model de 
producció i consum d’ali-
ments. Concretament servi-
ran per ajudar al desenvo-
lupament d’un arboretum 
de varietats tradicionals de 
fruiters de la Catalunya cen-
tral; per fer els continguts del 
volum 5 de la col·lecció dels 
llibres de les plantes silves-
tres comestibles, que es pu-
blicarà al llarg del 2022; i per 
incrementar el nombre de 
llavors d’espècies silvestres 
i varietats tradicionals que 
comercialitzen, aconseguint 
així que puguin tornar a ser 
cultivades i consumides.

El Col·lectiu Eixarcolant presenta el calendari del 
Bon Consumidor 2022
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REDACCIÓ / LA VEU

V erdés ha treballat 
en un projecte de 
responsabilitat so-

cial corporativa amb la fi-
nalitat de fer una donació 
al Consorci Sociosanitari 
d’Igualada. Aquesta dona-
ció es destinarà a l’adquisi-
ció d’ulleres de realitat vir-
tual i equips de projecció 
immersiva per a persones 
amb Alzheimer i altres tras-
torns cognitius.
Des de Verdés es promou 
internament l’esport en-
tre els seus col·laboradors 
mitjançant campionats de 
pàdel o en temps de pandè-
mia, quan s’ha pogut, acti-
vitats grupals i individuals 
a l’aire lliure com són les ca-
minades populars. D’aques-
ta manera s’anima als seus 
col·laboradors a tenir una 
vida més activa i saludable.
Formem part d’una societat 
cada vegada més connecta-
da a través de les noves tec-
nologies i això permet que 
empreses i persones ens 
assabentem amb més faci-
litat de la realitat que ens 

envolta i que siguem més 
conscients que recau sobre 
nosaltres donar un cop de 
mà a la societat per ajudar 
a millorar-la.
Amb la idea de combinar la 
promoció de l’esport i apor-
tar a la societat que l’en-
volta, Verdés va llançar un 
projecte de responsabilitat 
social corporativa el mes 
de Maig del 2021 anomenat 
“Sembrando kms, Recogi-
endo Sonrisas”. El projecte 
consistia en unir les quatre 
filials de l’empresa a Portu-
gal, Marroc, Algèria i Rús-

sia amb la matriu a Vilano-
va del Camí a través dels 
quilòmetres recorreguts 
pels seus col·laboradors i 
en assolir l’objectiu, fer una 
donació al Consorci Socio-
sanitari d’Igualada (CSSI) 
destinat a persones amb 
Alzheimer i altres trastorns 
cognitius.
Per arribar a la meta de 
recórrer els 11.285kms es 
van crear diversos equips. 
Els participants havien de 
reportar quants quilòme-
tres havien recorregut ca-
minant, corrent, pedalant 

o nedant durant la setma-
na i es comptabilitzaven a 
l’equip corresponent.
Amb aquesta competició 
interna per equips es va ge-
nerar una implicació total 
per part dels col·laboradors 
per poder quedar primers 
entre rialles. Finalment, 
gràcies a l’esforç de tothom 
i especialment de l’equip 
“No estamos tan mal”, equip 
guanyador, es va arribar a la 
meta el dia 9 de novembre 
de 2021.
La donació feta al CSSI  el 
dia 22 de Novembre a l’Hos-
pital de dia Sant Jordi amb 
la presència de Directors 
i professionals del centre, 
anirà destinada a la compra 
d’ulleres de realitat virtual 
i equips de projecció im-
mersiva per a persones que 
pateixen trastorns cogni-
tius o Alzheimer ateses a la 
Residència i Centre de dia 
Pare Vilaseca, al Centre de 
dia Montserrat i al Centre 
de dia Mar i Cel i al mateix 
Hospital de dia Sant Jordi. 
Aquestes persones podran 
fer us de la realitat virtual i 

Verdés fa una donació al Consorci Sanitari per la compra 
d’ulleres de realitat virtual i equips de protecció immersiva

de les projeccions immersi-
ves per al desenvolupament 
de la seva memòria i la mi-
llora del seu benestar. Po-
dran viure experiències en 
les quals tindran la sensació 
de ser transportats a altres 
indrets i reviure emocions i 
sensacions evocades. A tra-
vés de l’ús de les ulleres de 
realitat virtual i de les pro-
jeccions immersives aques-
tes persones podran millo-
rar en el desenvolupament 
d’habilitats cognitives i en 
activitats de la vida diària.
Els projectes de responsa-
bilitat social corporativa 
són l’oportunitat ideal de 
contribuir a la societat amb 
l’objectiu de millorar-la de 
manera directa i sense ànim 
de lucre. Aquesta tendència 
creixent a involucrar-se en 
la societat i alhora a fer que 
les persones incorporin 
l’esport al seu dia a dia 
ajuda a millorar la salut i 
el sentiment de pertinença 
al món que ens envolta. 
Ja s’han sembrat els qui-
lòmetres, ara toca recollir 
els somriures.
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CASTELLOLÍ / LA VEU

La diputada al Congrés 
dels Diputats Caro-
lina Telechea (ERC), 

la diputada territorial de la 
Diputació de Barcelona i 
alcaldessa d’Òdena, Maria 
Sayavera (ERC), i la presi-
denta de l’Associació de mu-
nicipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà (AMTU) i 
alcaldessa de Sitges, Aurora 
Carbonell (ERC), han visitat 
aquest dilluns al matí les ins-
tal·lacions del Parcmotor de 
Castellolí i el Campus Motor 
Anoia. Han estat rebudes per 
l’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, i representants del cir-
cuit i de Cellnex.
Les polítiques han pogut 
conèixer de primera mà els 
sistemes de connectivitat de 
què disposa el circuit cas-
tellolinenc, un dels primers 
circuits connectats d’Europa, 
que permeten desenvolupar 
nous productes i serveis en 
el camp de la mobilitat intel-
ligent i la connectivitat dels 
vehicles. Ton Pons, gerent 
del circuit, ha explicat l’avenç 
tecnològic que ha suposat 
per al recinte l’acord signat 
amb Cellnex el 2017, que els 

permet “ser un pati de jocs i 
proves per a la mobilitat del 
futur”, adaptant-se a les ne-
cessitats de cada client, ha-
bitualment concessionaris i 
grans marques automobilís-
tiques, entre d’altres. Pons ha 
dit que treballen per monetit-
zar els sistemes testats a Cas-
tellolí amb diverses start-ups, 
catalanes i nacionals.
Per la seva banda, Fernan-
do Brea i Raül González, de 
Cellnex, han guiat Telechea, 
Carbonell i Sayavera pel re-
cinte del Parcmotor i els han 
explicat com funciona tot el 

sistema de connexió que hi 
ha instal·lat al circuit i la im-
portància que tenen aquest ti-
pus d’infraestructures per a la 
mobilitat sostenible i intel·li-
gent cap a la que anem, ja que 
permeten alertar ràpidament 
de qualsevol incidència a la 
carretera, com ara accidents 
o retencions. “Més del 85% 
de les carreteres d’Espanya no 
tenen electricitat actualment”, 
ha lamentat González.
La presidenta de l’AMTU, 
Aurora Carbonell, ha assegu-
rat que “són necessaris llocs 
com aquest per anar fent pro-

La diputada al Congrés Carolina Telechea, la diputada territorial 
Maria Sayavera i la presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, 
visiten el Parcmotor de Castellolí

ves, perquè al futur necessita-
rem la connectivitat per a una 
mobilitat més e�cient i con-
nectada i per a tot”. La dipu-
tada al Congrés Carolina Te-
lechea, que era el primer cop 
que visitava un circuit con-
nectat, ha valorat que “està 
clar que les empreses aposten 
per la mobilitat sostenible i 
la innovació en la connexió 
de les persones, i cal que les 
administracions hi siguin al 
darrere, donant suport i �-
nançament”. La diputada ter-
ritorial Maria Sayavera ha dit 
que “l’espectre està canviant i 

hem de pujar al carro, no no-
més amb la mobilitat horit-
zontal sinó també la vertical 
-en referència a l’aeròdrom 
d’Òdena-, així com buscar 
aliats per continuar treballant 
en aquesta línia”.
Per la seva banda, el batlle 
de Castellolí, Joan Serra, ha 
posat en relleu que “és im-
portant que les autoritats del 
nostre territori coneguin les 
instal·lacions de país que hi 
ha a Castellolí per tal que, 
des de les institucions que 
representen, puguin poten-
ciar-les”.
La visita ha finalitzat al Cam-
pus Motor Anoia, on mem-
bres de la companyia Mars 
Intelligence han presentat 
davant les autoritats un sis-
tema de drons especialitzat 
en emergències i dispositius 
policials que permet localit-
zar persones desaparegudes 
a través del senyal dels seus 
telèfons mòbils, entre altres 
aplicacions. Recentment, 
el conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, 
Joan Ignasi Elena, va ser a 
Castellolí per conèixer l’ús 
d’aquesta innovadora tecno-
logia en l’àmbit de les emer-
gències.

PIERA / LA VEU

Des d’aquest mes de 
novembre, el CAP Pi-
era és el primer Cen-

tre d’Atenció Primària de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) 
que s’alimentarà amb energia 
solar, després de la instal·lació 
de 88 plaques solars fotovol-
taiques d’autoconsum.
L’Institut Català de la Salut 
(ICS) i en concret les Àrees 
d’Infraestructures de la Ca-
talunya Central i del Centre 
Corporatiu, que treballen per 
la sostenibilitat, l’estalvi ener-
gètic i la gestió de residus, han 
apostat per impulsar aquesta 
instal·lació. El CAP Piera és 
el primer d’una llarga llista de 

centres d’atenció primària, un 
total de 250, on s’aniran col-
locant aquest tipus de plaques 
els dos propers anys.
La instal·lació de les plaques 
solars contribueix a la segure-
tat i la garantia de subminis-
trament, redueix el consum 
de combustibles fòssils i la 
dependència energètica amb 
l’exterior. Alhora, aquesta ins-
tal·lació ajuda a complir els 
objectius de Catalunya i de la 
UE en matèria d’energies re-
novables, amb un cost inferior 
a altres mecanismes. També 
contribueix a la descarbonit-
zació i a la millora de la qua-
litat de l’aire i comporta un 
estalvi energètic i econòmic.
En concret, la instal·lació fo-

tovoltaica generarà 52.494 
kWh any, mentre que el con-
sum actual del centre és de 
272.042 kWh anuals. Al �nal, 
l’estalvi energètic anual serà 
de 5.651€ i s’estalviaran 17 to-
nes de CO2/any. La inversió, 
feta per l’Institut Català de la 
Salut, s’amortitzarà al cap de 
5 anys.
Amb el muntatge, que s’ha 
dut a terme en 15 dies, tam-
bé s’hi instal·la un sistema de 
monitoratge que aporta in-
formació sobre l’estat de ge-
neració d’energia que permet 
fer un seguiment econòmic 
dels estalvis, identi�car mi-
llores en els hàbits de consum 
i controlar l’estat de funciona-
ment i les possibles avaries

Piera, el primer Centre d’Atenció Primària de l’ICS amb una 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques
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Tres plataformes contràries al PDUAECO 
en demanen la retirada “immediata”
COMARCA / LA VEU

Les plataformes ciuta-
danes Per la Conca, 
Salvem Can Titó i Jor-

ba Reflexiona han demanat 
aquest dimarts a la tarda 
la retirada del Pla Director 
Urbanístic de l’activitat eco-
nòmica de la Conca d’Òde-
na (PDUAECO). En un acte 
conjunt, les tres plataformes 
han exigit a les administra-
cions que impulsin un nou 
pla territorial que tingui en 
compte criteris socials i me-
diambientals, a banda dels 
econòmics i urbanístics. 
Aquesta demanda conjunta 
arriba després que el ‘no’ a 
l’ampliació de sòl industrial 
a Jorba guanyés per un 85% 
dels vots en una consulta 
ciutadana celebrada el 24 
d’octubre passat. 
Les previsions de la Gene-
ralitat són que la redacció 
d’un primer document del 
projecte pugui estar lles-

ta a principis del 2022.
Els representants de les pla-
taformes han recordat que el 
PDUAECO ha estat “polè-
mic” des del principi. “Aquest 
pla ha topat frontalment amb 
la voluntat dels ciutadans, 
representats per les tres pla-
taformes”, han assegurat.
Amb anterioritat, l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
ja es va posicionar en contra 
de l’afectació de sòl a la zona 
de Can Titó i també l’Ajun-
tament d’Òdena va rebutjar 
requalificar sòl industrial a 
la zona de Can Morera. Tots 
aquestes eren localitzacions 
que preveia inicialment el 
PDUAECO per desenvolu-
par nou sòl industrial a la 
zona de la Conca d’Òdena. 
Vista aquesta situació, les tres 
plataformes creuen que “s’ha 
demostrat que la planificació 
que preveia el PDUAECO és 
innecessària, excessiva, soci-
alment rebutjada i inviable”.

A banda de la retirada imme-
diata del pla, les plataformes 
també exigeixen que s’enceti 
un procés ambiciós d’estudi, 
debat i propostes d’actuació 
que “avaluï la situació real 
de l’economia de la Conca 
d’Òdena, quantifiqui equipa-
ments i terrenys industrials 
disponibles” així com també 
que avaluï quina necessitats 
d’espais hi haurà en un futur, 
quin tipus de negocis poden 
tenir-hi cabuda o les perso-
nes que estan a l’atur i com 
seran els professionals que 
es necessitaran. Volen que 
aquesta planificació estigui 
liderada per experts i comp-
ti amb aportacions “trans-
parents i participatives”.
Al mateix temps, les plata-
formes critiquen el paper 
que ha tingut tant la Man-
comunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena com 
també els alcaldes que en 
formen part. “S’han perdut 
els darrers 15 anys intentant 
imposar al territori plans 
directors i planejaments 
urbanístics megalòmans, 
equivocats i irrealitzables”, 
critiquen. Tot i això, creuen 
que tampoc es pot deixar la 
planificació únicament ens 
mans de al Generalitat i per 
això reclamen que la ciutada-
nia en pugui ser part activa.
Per tot plegat, consideren 
que el pla territorial de la 

Conca d’Òdena que s’hau-
ria d’engegar hauria de ser 
no només un pla urbanístic, 
sinó també econòmic, soci-
al, mediambiental i sota el 
criteri de la sostenibilitat. 
“Cal que els ciutadans hi 
participin de forma activa i 
que els partits polítics plan-
tegin les seves opcions en els 
respectius programes elec-
torals de les properes elecci-
ons municipals”, conclouen.
Un primer document 
per a principis del 2022
El mes de març passat es van 
donar a conèixer les conclu-
sions del procés participatiu 
sobre el futur Pla Director 
Urbanística d’activitat eco-
nòmica de la Conca d’Òde-
na. 
Aquestes conclusions van 
descartar la creació de sòl 
industrial a la zona de Can 
Titó, a Vilanova del Camí, i 
a Can Morera, a Òdena. Va 
considerar com a espais més 
idonis l’Aeròdrom d’Iguala-
da-Òdena, en primer lloc, 
i el Parc Tecnològic Jor-
ba-Igualada. Tant la Gene-
ralitat com la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Con-
ca d’Òdena, impulsors del 
Pla, van dir que tindrien en 
compte aquests resultats per a 
la redacció d’un primer docu-
ment del projecte, que podria 
arribar a la comissió d’urba-
nisme a principis del 2022.
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MONTBUI / LA VEU

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

lització de dos processos par-
ticipatius, els quals es duran a 
terme durant les properes set-
manes. Sota el lema “Montbui 
participa”, des del consistori 
montbuienc es vol, d’una ban-
da, que la ciutadania esculli 
com vol que es prioritzi una 
partida de 15.000 euros del 
pressupost municipal per a 
l’any 2022. Es vol que la ciuta-
dania esculli l’ordre de realit-
zació entre aquests projectes: 
ubicació de càmeres de vide-
ovigilància a diferents espais 
i equipaments del municipi, 
inversió per millorar el mo-
biliari en parcs infantils del 
municipi i realització d’una 
zona d’esbarjo per a gossos 
(“pipican”).
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 dife-
rents 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 enllaços 
que s’anunciaran oportuna-
ment a la web municipal i a 
les xarxes socials. També po-
dran votar de forma presenci-
al el dissabte 18 de desembre 
en una urna ubicada coin-
cidint amb la �ra nadalenca 
que s’organitzarà aquell ma-
teix dia.
Es computaran els vots 
d’aquelles persones empadro-
nades 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 sub-
venció de més de 4.800 euros, 
concedida per a l’elaboració 
dels pressupostos participa-
tius d’enguany. 

Pressupostos 
participatius a Montbui

MONTBUI / LA VEU

Santa Margarida de Mont-
bui, com la resta de muni-
cipis de la Conca d’Òde-

na, està celebrant nombroses 
activitats per commemorar 
el 25N, Dia Internacional per 
l’Eliminació de la Violència 
vers les dones.
L’Ajuntament montbuienc té 
penjada la pancarta comme-
morativa del 25-N, i també s’hi 
han ubicat elements externs 
promocionals tant al Boule-
vard com a la mateixa Plaça 
de l’Ajuntament. Durant tots 
aquests dies, diàriment, s’il·lu-
mina de color lila la façana del 
consistori.
Entre les activitats realitza-
des al municipi, val a dir que 
Mont-Àgora va acollir diven-
dres passat una sessió de teatre 
interactiu, amb l’activitat “Es-
tranyes relacions”, a càrrec de 
la companyia Frec a Frec, una 
proposta adreçada als alumnes 
de PFI i de Batxillerat de l’Ins-
titut Montbui. 
Ahir dijous 25 de novembre, 
s’organitzà una Concentra-
ció-manifestació feminista per 
rebutjar les violències masclis-
tes vers les dones i les nenes. Es 
va llegir un manifest reivindi-
catiu per part de totes les per-
sones concentrades.  
El dilluns 29 de novembre 
es realitzarà a la Biblioteca 
Mont-Àgora la sessió de con-
tes amb mirada de gènere i 
perspectiva feminista “Contes 
que treuen la llana del clatell”, 
a càrrec de Mònica Torra. Ac-
tivitat adreçada a nens i nenes 
a partir de 3 anys. I aquest ma-

teix dia, però a partir de les 7 
de la tarda,  tindrà lloc a l’Ajun-
tament montbuienc el taller 
“Micromasclismes quotidians”, 
a càrrec del Servei d’Informa-
ció i Atenció a les Dones de la 
MICOD.
I 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 inscripci-
ons per a aquest taller es poden 
formalitzar a bit.ly/tallersexis-
me.
Les activitats de l’agenda del 
25N inclou actes molt diversos 
pensats per a totes les edats i 
per�ls ben diferents, ja que es 
vol arribar al conjunt de la ciu-
tadania i interpel·lar a tothom 
perquè la lluita contra la vio-
lència masclista sigui un ob-
jectiu compartit. L’agenda del 
25N, impulsada conjuntament 
pels set municipis que formen 

Activitats commemoratives del 25N 
a Montbui

part de la Mancomunitat, té 
com a objectiu ajudar a pren-
dre consciència dels masclis-
mes quotidians i les violències, 
i identi�car-les per poder-les 
combatre.
Totes les activitats del 25N són 
gratuïtes, i han estat coordina-
des per la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena amb el suport 
de l’Institut Català de les Do-
nes, la Diputació de Barcelona 
i el Ministeri d’Igualtat, i orga-
nitzades per la Mancomunitat, 
el SIAD MICOD, la Kaserna 
Jove, Cal Badia, Cau Jove de 
la Pobla, Can Muscons, Mont 
jove, Espai jove Òdena, Ano-
ia jove, Sanitat i salut pública 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Associació Hèlia, Dones amb 
empenta, Drac Màgic i Mostra 
de �lms 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.

MONTBUI / LA VEU

L’estacionament de vehi-
cles als diferents carrers 
del Barri del Pi serà ob-

jecte d’un procés participa-
tiu a partir del qual els veïns 
i veïnes del barri a partir de 
16 anys podran decidir entre 
mantenir els estacionaments 
quinzenals alterns o bé que 
s’aparqui sempre al mateix 
costat. En cas que aquesta dar-
rera opció sigui la més votada, 
es seleccionarà el costat que 
més aparcaments tingui.

El dijous 9 de desembre, a 
partir de les 7 de la tarda, es 
realitzarà una sessió explica-
tiva amb els veïns i veïnes, en 
la qual hi participaran càrrecs 
electes i personal tècnic de 
l’Ajuntament.
El dissabte 11 de desembre, 
entre les 11 i les 14 hores, 
les persones veïnes del bar-
ri a partir de 16 anys podran 
participar en aquest procés 
participatiu. S’habilitarà una 
urna perquè puguin triar en-
tre les dues opcions planteja-
des: mantenir els aparcaments 

com �ns ara –amb els condici-
onants que es deriven del can-
vi quinzenal-, o bé passar al 
sistema d’aparcament on sem-
pre es deixin els vehicles en el 
costat de cada carrer que tin-
gui més llocs d’estacionament.
Des de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui es co-
ordinarà aquest procés a través 
de les regidories de Governa-
ció i Participació Ciutadana, 
i es tindrà en tot moment el 
suport logístic i informatiu de 
l’Ateneu del Pi, l’associació ve-
ïnal del barri. 

Els veïns del barri del Pi decidiran 
el sistema d’aparcament de vehicles 
d’aquesta zona

MONTBUI / LA VEU

Fins el proper 28 de novem-
bre s’està celebrant la “Set-
mana Europea de la Preven-
ció de Residus”, la qual està 
implementant-se als centres 
educatius de Montbui, amb 
nombroses propostes. Els 
alumnes de primària de les 
escoles del municipi i també 
els de secundària de l’Insti-
tut Montbui estan realitzant 

diferents activitats i tallers 
de sensibilització. L’objectiu 
és conscienciar els més joves 
sobre la importància de fer 
una gestió responsable dels 
residus.
La Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus (EWWR) 
és una iniciativa que promou 
dins i també fora d’Europa 
accions de sensibilització so-
bre els recursos sostenibles i 
la gestió de residus.

Setmana europea de la 
prevenció de residus
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JORBA / LA VEU

La Diputació de Barcelo-
na va lliurar el passat 17 
de novembre a l’Ajun-

tament de Jorba el Mapa de 
Patrimoni Cultural del mu-
nicipi. El Mapa de Patrimoni 
Cultural Local és una eina de 
coneixement de la globalitat 
dels béns patrimonials d’un 
municipi determinat, des 
d’una concepció àmplia del 
patrimoni cultural, amb la 
�nalitat de recopilar de ma-
nera exhaustiva tots aquells 
elements que són reconeguts 
com a rellevants o singulars 
d’aquella població pels seus 
valors històrics, artístics, 
simbòlics i/o identitaris.
En el Mapa de Patrimoni Cul-
tural de Jorba s’han inventa-
riat 153 elements del patri-
moni cultural i natural del 
terme. Els 75% dels elements 
que conté el mapa correspon 
a patrimoni immoble (edi�-
cis, conjunts arquitectònics, 
elements arquitectònics, ja-
ciments arqueològics i obra 
civil). La resta de l’inventari 
inclou un 11% de patrimoni 
moble (col·leccions, objectes 
i elements urbans); un 1%, 

documental (fons d’imatges, 
documentals i bibliogrà�c); 
un 10%, immaterial (mani-
festacions festives, tradicions 
orals, música i dansa, costu-
mari i tècniques artesanals); i 
un 3%, natural (zones d’inte-
rès natural, jaciments palen-
tologics i espècimens botà-
nics singulars).
El mapa ha estat elaborat pels 
historiadors i arqueòlegs, Xa-
vier Bermúdez López i Cris-
tina Belmonte Santisteban 
de l’empresa IPAT Serveis 

culturals per encàrrec de la 
Diputació de Barcelona qui 
a través d’un conveni amb 
l’Ajuntament ha �nançat el 
cost de l’actuació que ha es-
tat de 13.068,00 euros.
L’alcalde, David Sànchez, 
explica que aquest mapa és 
una gran eina, ja que a més 
de donar un coneixement 
global del patrimoni que 
tenim al municipi, a partir 
d’ell podem establir mesures 
per a la protecció i conser-
vació dels seus elements.

L’Ajuntament de Jorba rep el mapa de 
Patrimoni Cultural del municipi

JORBA / LA VEU

L’Ajuntament de Jorba 
valora com a un èxit la 
primera projecció que 

s’ha fet al municipi dins de 
la Mostra de �lms de dones. 
50 persones, una bona xifra 
segons el consistori tenint en 
compte la mida del municipi, 

van assistir a la sessió de ‘Las 
niñas’ a la sala polivalent mu-
nicipal diumenge 21 a les 19 h 
i van poder participar al poste-
rior col·loqui sobre la mateixa. 
Abans de començar la projec-
ció es va llegir el Manifest del 
25N, Dia internacional contra 
la violència de gènere.
Jorba ha estat un dels tres mu-

Èxit d’espectadors a la primera projecció 
de la Mostra de �lms de dones a Jorba

nicipis de la Conca d’Òdena, 
amb Igualada i Vilanova del 
Camí, que ha participat a la 
29a Mostra Internacional de 
Films de Dones gràcies al pro-
jecte ‘Conegudes (també) a 
casa’ de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena (MICOD), 
que aposta pel programa itine-
rant de cineastes catalanes.

LA POBLA DE C. / LA VEU

El nucli de les Garri-
gues estarà més prote-
git davant la possible 

aparició d’un incendi fores-
tal. Aquests dies s’inicien els 
treballs per a la creació de la 
franja de protecció en aquest 
barri de la Pobla de Clara-
munt a través d’una actuació 
desenvolupada amb una sub-
venció de 18.000 € provinent 
de la Diputació de Barcelona. 
Aquest treball preventiu ha 
de permetre protegir aquest 
barri amb l’aclarida d’un es-
pai perimetral de com a mí-
nim 25 metres d’amplada. 
D’aquesta manera, en cas de 
trobar-se davant d’un incendi 
s’evitaria la seva fàcil propa-
gació i la seva arribada a les 
persones i els seus bens.
Aquesta franja ve a sumar-se 
a les diferents mesures desen-
volupades al llarg dels darrers 
mesos per a incrementar la 
protecció del municipi da-

vant de la possible aparició 
del foc com ara els treballs de 
neteja forestal als terrenys si-
tuats a Can Ti i la Font d’en 
Planes; el manteniment de les 
franges de protecció del barri 
del Xaró i del nucli urbà o la 
neteja i adequació de la xar-
xa de camins forestals, entre 
altres.
La protecció sobre el terreny 
s’ha vist reforçada a més 
amb l’aprovació al ple mu-
nicipal del Document únic 
de protecció civil municipal 
(DUPROCIM). El document 
recull informació sobre l’or-
ganització municipal, analit-
za els riscos que s’hi puguin 
donar així com els elements i 
àrees vulnerables i  estableix 
els procediments operatius 
que s’han de seguir en cada 
ocasió. A més de prevenir els 
efectes del foc, el DUPRO-
CIM també preveu altres ris-
cos com poden ser ventades, 
inundacions o accidents quí-
mics, entre altres. 

Comencen els treballs per 
a la creació de la franja de 
protecció contra incendis 
a les Garrigues

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 .
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LA POBLA DE C. / LA VEU

L’espai de referència a 
la Pobla de Claramunt 
per a l’educació de 0 a 

3 anys, la llar d’infants mu-
nicipal Sol Solet ha fet tren-
ta anys des de la seva inau-
guració. Per aquest motiu 
aquest passat dijous 11 de 
novembre tenia lloc un acte 
commemoratiu amb la par-
ticipació de l’equip directiu 
del centre i representants de 
l’equip de govern municipal. 
Durant la trobada l’alcalde, 
Antoni Mabras, va aprofi-
tar per a anunciar diverses 
millores de les quals serà 
objecte pròximament la llar 

d’infants municipal. Entre 
aquestes es destacava l’adap-
tació i adequació de materi-
als i equipaments per a l’esti-
mulació sensorial per import 
5.000 € amb la subvenció de 
la Diputació de Barcelona 
i la reforma del pati per tal 
d’adaptar-lo a l’actual projec-
te educatiu del centre.
L’acte commemoratiu va ser-
vir també per a homenatjar 
dues educadores de la llar 
d’infants Sol Solet que hi tre-
ballen des de la seva posada 
en marxa: Cristina Bernál-
dez i la Susana Monleon. La 
jornada es completava amb 
una actuació per als infants i 
un berenar per a les famílies.

30è aniversari de la Llar 
d’infants Sol Solet

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí, amb 

la col·laboració d’Ecoembes i 
Ecovidrio, ha posat en marxa 
la campanya Actua! Redueix, 
Reutilitza i Recicla, que estarà 
activa des d’avui i �ns al 3 de 
desembre i que lliurarà entre la 
ciutadania unes bosses de cotó 
per animar-la a canviar d’hà-
bits i reduir residus.
La campanya Actua! Redueix, 
Reutilitza i Recicla, s’ha fet 
coincidir amb la Setmana Eu-
ropea de Prevenció de Residus, 
que se celebra del 20 al 28 de 
novembre i en la qual l’Ajunta-
ment hi està adherit. Aquesta 
és una campanya de divulgació 
i sensibilització per fomentar la 
prevenció, la recollida selectiva 
i una gestió correcta dels resi-
dus.
“Els objectius que ens hem 
marcat en aquesta campanya 
segueixen la línia dels que es 
van de�nir en el Pla Local de 
Prevenció de Residus així com 

algun de més especí�c, com la 
prohibició de la utilització de 
bosses de plàstic d’un sol ús”.
“Com administració munici-
pal som conscients que hem 
d’actuar com a facilitador, 
promocionant accions entre 
els diferents agents. És neces-
sari plani�car i aplicar a mitjà 
i llarg termini una estratègia 
que permeti aconseguir la par-
ticipació i sensibilització per 
tal de reduir el volum de resi-
dus generats”. Declaracions 

de         Rafael Gabarri, regidor 
de Medi Ambient
Amb aquesta voluntat, la de 
prevenir i reduir la generació 
de residus sempre que sigui 
possible i potenciar la reutilit-
zació, Medi Ambient, repartirà 
més de 4000 bosses de cotó que 
ens recordaran la importància 
de reduir, reutilitzar i reci-
clar. Les bosses es repartiran, 
a raó d’una per domicili, des 
de l’OAC del Casal de la Gent 
Gran, de dilluns a divendres, 
de 8:00 a 14:30 h i les tardes 

Medi Ambient llança una campanya per animar la 
ciutadania a actuar per reduir, reutilitzar i reciclar

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Agrupació Cultural i 
Recreativa de Vilanova 
del Camí demana ajuda 

per a preparar l’arribada de Ses 
Majestats els Reis de l’Orient. 
Segons expliquen des de l’en-
titat, aquest any els Reis por-
ten molts regals i necessitaran 
moltes mans amigues per aju-
dar a repartir-los.
L’agrupació busca persones 
que disposin de vehicles desca-
potables o 4x4, del tipus “Pick 
ups” o que es puguin descapo-
tar i millor si també tenen bola.
L’Agrupació es reuneix cada di-
mecres al Rovy, de nou a deu 
del vespre, per atendre con-
sultes i per coordinar l’ajuda 
de totes aquelles persones que 
estiguin interessades.
Si ja fa tres anys o més que 
col·laboreu amb l’Agrupació 
Cultural, podeu inscriure-us 
per WhatsApp, al telèfon 
dels Reis: 699 57 33 97. 

L’Agrupació Cul-
tural i Recreativa 
cerca col·laboradors 
per preparar l’arri-
bada dels Reis de dilluns i dimecres, de 17:00 

a 19:30 h. També es poden re-
collir a la consergeria de Can 
Papasseit, les tardes de dilluns 
a divendres, de 4 a 8.
A banda de la bossa de cotó, 
Medi Ambient també ha editat 
un tríptic informatiu que tam-
bé s’adreça a les famílies i que 
fa alguns recordatoris impor-
tants com els dies de recollida 
de mobles i trastos vells, o els 
horaris de la deixalleria. Tam-
bé ofereix consells i recomana-
cions amb l’objectiu d’avançar 
en la prevenció i la reducció 
de residus; el foment d’hàbits 
de compra i de consum més 
sostenibles i la promoció de la 
reutilització.
Els materials d’aquesta cam-
panya s’han �nançat a través 
de l’aportació econòmica dels 
sistemes integrats de ges-
tió, Ecoembes i Ecovidrio, 
que destinen als ens locals. 
L’acció es porta a terme en 
el marc del conveni de col-
laboració que tenen amb 
l’Agència de Residus de Ca-
talunya, i en el qual l’ajunta-
ment vilanoví hi està adherit.

EDICTE

En sessió plenària celebrada el passat 22 de novembre de 2021 es va aprovar inicialment la 
modi�cació de l’article 192 PMU 3 – Cal Anguera amb els següents acords:

“ACORDS”

PRIMER. APROVAR inicialment la modi�cació puntual del POUM de Calaf per modi�cació 
de l’article 192 PMU 3 – Cal Anguera.

SEGON. OBRIR un període d'informació pública durant 45 dies hàbils, estant a la disposició 
dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://calaf.eadministracio.ca-
t/info.0, mitjançant anunci en el Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, i en un diari de 
gran tiratge a Catalunya i en un altre d'àmbit local. Durant dit període quedarà l'expedient 
a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin les al·legacions 
que s'estimin pertinents.

TERCER. EFECTUAR, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions Públi-
ques afectades i al públic interessat.

QUART. SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials.

CINQUÈ. COMUNICAR el present acord a la persona promotora i a altres persones interessades.”

Havent-se instruït pels serveis competents d'aquest Ajuntament, expedient d'aprovació 
inicial de la modi�cació puntual del POUM de Calaf per modi�cació de l’article 192 PMU 3 
-Cal Anguera, es convoca, per termini de 45 dies hàbils, tràmit d'informació pública, a � que 
els qui poguessin tenir-se per interessats en dit expedient, puguin comparèixer i formular 
quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.

Aquests acords no poden impugnar-se, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
quali�cat. No obstant, els interessats poden efectuar les al·legacions que estimin conve-
nients, per tal que puguin ser considerades en la resolució que posi � al procediment.

Calaf, document signat electrònicament.
L’Alcalde.
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Truca’ns!
93 804 24 51

o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat

...regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes 
per estar ben informats de què passa a la comarca. 

Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

Subscripció 2x1 Comerços
78€/any 
Subscripció 3x1 Pack Famílies
120€/any

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat

Aquest Nadal...

NOVETAT!
Pots fer també una subscripció 

ON LINE
Entra a la nostra web
i descarrega’t el PDF
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CAPELLADES / LA VEU

La setmana passada, di-
versos membres de la 
corporació municipal 

de Capellades, tant del govern 
com de l’oposició, van dur a 
terme una visita a les obres de 
reforma de la Casa de la Vila, 
que han permès remodelar 
l’estructura de l’edi�ci i ampli-
ar-lo per la banda sud. La in-
tervenció va començar el pas-
sat mes de maig i s’ha realitzat 
sobretot en els fonaments, 
que patien danys estructurals. 
També s’han pogut solucionar 
les necessitats d’accessibilitat i 
la connexió amb l’altra part de 
l’edi�ci consistorial. 
L’alcalde de Capellades, Salva-
dor Vives, assegura que l’obra 
estarà �nalitzada dins el termi-
ni previst, abans del 31 de de-
sembre. Es tracta de la primera 
fase d’actuacions, que deixarà 
enllestida la rehabilitació de 
l’estructura dels forjats, la nova 

coberta, els estintolaments 
per aconseguir els espais 
previstos i la rehabilitació de 
l’envoltant de l’edi�ci. En una 
segona fase, que encara no té 
data d’inici ja que s’està tre-
ballant en el �nançament de 
l’obra, es farà l’adequació dels 
espais i la dotació de les ins-
tal·lacions.
L’edi�ci històric de la Casa de 
la Vila, amb entrada pel car-

rer 11 de Setembre, és de l’any 
1902. Gairebé un segle després, 
el 2004, es va estrenar l’ampli-
ació, on ara hi ha el gruix de 
l’atenció municipal. L’objectiu 
�nal és remodelar l’edi�ci ori-
ginari –tancat al públic des de 
l’any 2012– interconnectar-lo 
novament amb les actuals 
dependències del carrer de 
Ramon Godó i poder ampli-
ar-ne així la funcionalitat.

La corporació visita les obres de
remodelació de la Casa de la Vila

CAPELLADES / LA VEU

Aquest divendres, 26 de 
novembre, s’inaugura 
a Capellades l’exposi-

ció fotogrà�ca “La mare que 
ens va parir”, de l’ONG inter-
nacional Ser mare, ser dona, 
amb motiu dels actes del 25-
N, Dia internacional per a l’eli-
minació de la violència envers 
les dones. L’acte tindrà lloc a 
les 7 de la tarda al Mirador del 
Museu Molí Paperer. Es tracta 
d’una mostra que ja s’ha pogut 
veure a les principals capitals 
d’Espanya i que viatjarà en 
breu a ciutats europees. 
És una iniciativa que, a través 
de les imatges dels fotògrafs 
Nacho Samper i Nacho Car-
ballo, parla del treball obstè-
tric i de restauració ginecolò-
gica d’aquesta l’ONG. Recull 
el treball de les seves fundado-
res, 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. Les imatges també tes-
timonien la labor quotidiana 
de l’ONG en la seva lluita per 
reduir la mortalitat materna i 
neonatal, freqüent al país.
L’ONG Ser mare, ser dona tre-

balla per augmentar la quali-
tat de vida de les dones i nenes 
amb un enfocament prioritari 
en la prevenció i en la forma-
ció universitària de personal 
sanitari local a través de tècni-
ques innovadores. Té per ob-
jectiu, a més, l’educació sexual 
i reproductiva de les senegale-
ses, com a part integrant dels 
seus drets, en escoles, mater-
nitats i hospitals. Ser mare, ser 
dona és l’única ONG al món 
que realitza un tractament in-
tegral de totes les disfuncions 
pelvianes i genitals, ja siguin 
provocades per mutilació ge-
nital, complicacions en el part, 
violació, abús sexual, cirurgia, 
o qualsevol altra causa.
L’exposició, que compta amb 
la col·laboració i participació 
de l’Àrea d’Equitat i Igualtat de 
l’Ajuntament de Capellades, 
podrà visitar-se al Mirador del 
Museu Molí Paperer, de di-
lluns a dijous de 9h a 14h, i di-
vendres, dissabtes, diumenges 
i festius de 10.30h a 14.30h.
L’acte central de l’Ajuntament 
de Capellades per a aquest 
dijous, 25 de novembre, és 
una marxa de torxes que co-
mençarà a les 8 del vespre a la 
plaça Àngel Guimerà i recor-
rerà la plaça Major i la plaça 
Verdaguer, punt on es farà la 
lectura del manifest del 25-N.

Avui s’inaugura 
l’exposició ‘La mare que 
ens va parir’

CAPELLADES / LA VEU

Representants dels de-
partaments d’Educa-
ció i Joventut de Ca-

pellades i l’alcalde, Salvador 
Vives, assistiran el proper 
dimecres 1 de desembre a la 
trobada que tindrà lloc als 
Hostalets de Pierola per reno-
var el conveni de la Xarxa TET 
(Transició Escola i Treball) de 
l’Anoia Sud. Aquest acord en-
tre municipis anoiencs permet 
oferir alternatives formatives 
o d’inserció laboral a joves. 
Un dels programes que s’està 
realitzant dins la Xarxa TET 
Anoia Sud és el Centre de 
Noves Oportunitats que es va 
obrir a Capellades el passat 
mes d’octubre i que està funci-
onant amb èxit. Gestionat per 

l’empresa bagenca Ampans, 
forma part d’un programa 
del Servei d’Ocupació de 
Catalunya subvencionat pel 
Fons Social Europeu, i no té 
cap cost per a l’alumnat. 
En la trobada presencial d’al-
caldes del dia 1, es presen-
tarà el projecte de la Xarxa 
TET Anoia Sud i es firmarà 
el conveni entre els munici-
pis participants per seguir 
treballant en aquesta línia. 

Capellades renova el 
conveni amb la Xarxa 
TET Anoia Sud

CAPELLADES / LA VEU

La primera quinzena de 
desembre estan previs-
tos treballs de tala de la 

sequoia de la Bassa de Cape-
llades, un arbre monumental 
que no s’ha pogut salvar mal-
grat tots els esforços que ha fet 
l’Ajuntament i els Serveis Mu-
nicipals. Al seu lloc s’hi plan-
tarà una magnòlia, planta que 
s’adapta molt millor a la clima-
tologia de Capellades. L’Ajun-
tament ha decidit fer anelles de 
la soca de la sequoia retirada i 
distribuir-les a les escoles del 
municipi per tal que els alum-
nes puguin estudiar les carac-
terístiques d’aquest arbre.
A més, davant les peticions 
d’alguns veïns, el consistori re-
partirà també trossos del tronc 
de la sequoia entre les persones 
de Capellades interessades en 
mantenir un record de l’emble-
màtic arbre, sempre que hagin 
fet la petició prèviament adre-
çant-se a l’Ajuntament en l’ho-
rari d’atenció al públic. 
L’arbre, situat al passeig Miquel 
i Mas, portava temps molt de-
bilitat. Fa prop d’un any i mig 
es va canviar el sistema de reg 
per garantir que l’arbre tin-
gués una aportació constant 
d’aigua, posteriorment es va 
fer una poda de sanejament i 

�nalment es va començar un 
tractament d’endoteràpia i sul-
fatació amb productes �tosani-
taris per induir a la brotació i a 
la millora general. 
El passat mes d’abril, es va se-
guir amb el tractament ja que 
la sequoia seguia estant molt 
debilitada. Es va aplicar al vol-
tant del tronc una sèrie de dis-

Es talarà la sequoia de la Bassa, que no 
s’ha pogut salvar

positius injectables de baixa 
pressió, amb bioestimulants i 
elements nutritius amb l’ob-
jectiu de fer reaccionar l’arbre 
i que es regenerés. No obstant 
tots els intents de salvar la se-
quoia, el seu estat de salut era 
molt precari i �nalment s’ha 
decidit procedir a la seva tala i 
substituir-la per una magnòlia.
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ANOIA / LA VEU

La plataforma online de 
serveis als comerços i la 
restauració de proximi-

tat de la Conca d’Òdena, Con-
ca Comerç, ha arribat a un 
acord amb el servei de vehicle 
elèctric compartit MOBICO 
per llançar una campanya inè-
dita: per cada 10€ gastat en un 
comerç de proximitat, l’usuari 
n’obtindrà un de gratuït per 
utilitzar les motos i els cotxes 
elèctrics distribuïdes als set 
municipis de la Conca d’Òde-
na.
La campanya té com a objec-
tiu promoure el comerç de 
proximitat i, alhora, la mo-
bilitat sostenible; comprant 
prop de casa s’ajuda al teixit 
comercial del municipi i des-
plaçant-se en vehicle elèctric 
no es contamina. Mobico té 
actualment una �ota de cotxes 
i motos elèctrics distribuïts 
pels set municipis de la Conca 
d’Òdena (Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, La Pobla de 
Claramunt, Jorba i Castellolí), 
i per utilitzar-los només cal 
descarregar-se l’APP MOBI-
CO. Els vehicles Mobico es 
poden aparcar sense pagar a la 
zona blava.
Per bene�ciar-se de la campa-
nya només cal haver comprat 
en un dels 300 establiments 
(comerços, restaurants i para-
des de mercat) de la platafor-
ma Conca Comerç, descarre-
gar-se l’APP Mobico i enviar 
una foto del tiquet de compra 
al número de whatsapp que 
indica l’aplicació. Automàti-
cament, s’ingressa 1 “mobico 
coin” per cada 10 euros gas-

tats. La campanya ha estat 
ideada per la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena i està en 
marxa des d’aquest dilluns 22 
de novembre i �ns al 31 de 
desembre o �ns a exhaurir els 
recursos disponibles. Es pot 
trobar més informació a con-
cacomerç.cat i a mobico.cat. 

Conca Comerç
Conca Comerç és una plata-
forma impulsada per la Man-
comunitat de la Conca d’Òde-
na (MICOD) amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. 
Des del seu naixement l’abril 
del 2020, dona resposta a la 
digitalització del comerç i la 
restauració, tot incentivant 
la compra i posant en valor 
el comerç local. Els establi-
ments adherits hi publiquen 
ofertes, promocions i esdeve-
niments i poden generar codis 
de descompte propis i únics 
per aplicar als seus produc-
tes o serveis. L’usuari, hi pot 
trobar ofertes i promocions 
actualitzades i exclusives de 

Conca Comerç, així com sor-
tejos, vals descompte i codis 
descompte que només trobarà 
a la plataforma.

MOBICO
MOBICO és el primer ser-
vei de vehicle elèctric com-
partit de la Conca d’Òdena 
que es va posar en marxa el 
30 de setembre com a prova 
pilot de mobilitat intel·ligent 
i sostenible fora de les grans 
àrees metropolitanes. El pro-
jecte l’impulsen la Manco-
munitat de la Conca d’Òde-
na, l’Associació de municipis 
per la Mobilitat i Transport 
Urbà (AMTU), l’Ajuntament 
de Castellolí, SEAT:CODE i 
Circuit Parcmotor Castellolí. 
Els vehicles Mobico –cotxes i 
motos- es poden trobar en di-
ferents punts d’Igualada, Vi-
lanova del Camí, Santa Mar-
garida de Montbui, Òdena, 
La Pobla de Claramunt, Jorba 
i Castellolí, i per utilitzar-los no-
més cal baixar-se l’APP Mobico. 
Més informació a mobico.cat.

Conca Comerç s’alia amb Mobico i re-
galen minuts de vehicle elèctric a qui 
compri en proximitat

ANOIA / LA VEU

Aquest any, pel 25N, 
Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la 

Violència Envers les Dones, el 
Consell Comarcal de l’Anoia ha 
recollit testimonis de dones que 
han patit algun tipus de violèn-
cia masclista.
La campanya, que ha estat im-
pulsada conjuntament per la 
Unitat d’Igualtat i Inclusió del 
Departament de Benestar Soci-
al i Atenció a la Ciutadania i pel 
Departament de Joventut del 
CCA, ha recollit les experièn-
cies de manera anònima i s’han 
compartit algunes d’elles amb 
tota la ciutadania.
Arrel dels estudis per part del 
Centre Reina So�a i de Save the 
Children, que mostraven que es 
mantenia una elevada incidèn-
cia de les violències sexuals vers 
les dones, es va voler conèixer la 
realitat de la comarca de l’Anoia.
Així mateix, sembla preocu-

pant que, en el primer estudi, 
es detecta un retrocés en la 
percepció de violència mas-
clista i desigualtat de gènere 
entre els nois joves. Un 20% 
dels nois de 15 a 29 anys creu 
que la violència masclista no 
existeix.
Pel que fa a l’estudi de Save 
�e Children, mostra que els 
nois i noies normalitzen la vi-
olència de gènere i repeteixen 
patrons i rols sexistes en les 
seves relacions.
Dels primers resultats de la 
campanya, cal destacar que el 
64,3% dels testimonis són de 
dones menors de 30 anys. La 
més jove, de 12 anys. Aquest 
fet, mostra que les violències 
masclistes existeixen, que do-
nes de totes les edats les patei-
xen i, que sovint, les viuen des 
de la vergonya i la indefensió.
Podeu trobar la campanya a la 
web del Consell Comarcal, i a 
les seves xarxes socials, així com 
a les xarxes socials d’Anoia Jove.

El Consell Comarcal dona 
veu a les dones que han 
patit violència masclista

ANOIA / LA VEU

La Diputació de Barce-
lona ha aprovat con-
cedir crèdits, per valor 

de 7.405.022,06 €, a sis con-
sells comarcals de la provín-
cia. 
Els crèdits s’emmarquen 
dins del Pla d’Operacions 
de Tresoreria per a Consells 
Comarcals per tal de donar 
liquiditat a aquestes entitats 

locals i garantir les seves actua-
cions competencials.
La Diputació destina aquests 
7,4 milions d’euros a donar 
crèdits a curt termini, sense 
interès. D’altra banda, el prés-
tec s’ha d’amortitzar en dues 
quotes, el 50% als sis mesos del 
lliurament i, l’altre 50%, al cap 
d’un any.
El crèdit concedit al Consell 
Comarca de l’Anoia és de 
1.879.581 €.

La Diputació concedeix 
crèdits per valor de 
7,4 milions d’euros als 
consells comarcals

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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CARME / LA VEU

E l proper diumenge 28 
de novembre, Carme 
acollirà la quarta edi-

ció del Mercat de Nadal, un 
espai familiar pel qual pas-
sejar i celebrar l’arribada 

Carme celebra el 4t 
Mercat de Nadal

d’aquesta època de l’any tan 
especial. Després del parèn-
tesis de l’any passat, tornem 
a viure la màgia del Nadal 
al carrers del nostre poble. 
Organitza l’AMPA Escola 
Serra de Coll-Bas i l’Ajunta-
ment de Carme.

VALLBONA D’A. / LA VEU

El 25 de novembre es 
commemora el Dia 
internacional per a 

l’eliminació de la violència 
envers les dones. Enguany, 
l’Ajuntament de Vallbona tor-
narà a sumar-se a la comme-
moració amb la programació 
d’activitats culturals i de di-
vulgació.
Una proposta és l’exposició 
“Això també és violència” que 
es podrà veure del 25 al 27 de 
novembre a tots els comerços 
del municipi. Es tracta d’un 
recull d’imatge que conviden 
a la re�exió sobre aquelles si-
tuacions masclistes de caràc-
ter estructural que pateixen 
les dones de manera reiterada 
cada dia.
Una altra proposta i nova 
iniciativa que ha impulsat 
l’Ajuntament és la creació del 
butlletí “Títols amb perspec-
tiva de gènere”. Una guia que 
té la finalitat d’orientar a les 
famílies a l’hora de triar con-
tes i documents audiovisu-
als, fomentant la coeducació, 
el feminisme i la diversitat. 
Aquesta publicació serà dis-

tribuïda gratuïtament a totes 
les cases del poble.
L’acte institucional va tenir 

Vallbona reivindica el 25N amb 
diverses actuacions de divulgació i 
conscienciació

Nou concert del MusicalBruc’21 a 
càrrec del Quartet Gerhard
EL BRUC / LA VEU

Demà dissabte, 27 de 
novembre a les 7 de 
la  tarda tindrà lloc 

un nou concert del cicle Mu-
sicalBruc i anirà a càrrec del 
prestigiós Quartet Gerhard 
compost per Lluís Castán, 
violí; Judit Bardolet, violí; 
Anna Puig, viola i Jesús Mi-
ralles, violoncel i interpre-
taran temes de Mozart i Sc-
hubert.
Considerat un dels quartets 
amb més projecció a nivell 
europeu, es distingeix per la 
seva remarcable sensibilitat 
pel so i per un respecte pro-
fund per la música com un 
dels majors valors humans.
El Quartet Gerhard ha estat 
el quartet de corda revelació 
dins les figures emergents 
d’aquests darrers anys. Mos-
tra d’això són els diversos 
premis nacionals i interna-
cionals que ha guanyat, així 
com les seves actuacions en 

importants escenaris nacio-
nals i internacionals.

Venda d’entrades i abona-
ments
Anticipades i abonaments: 

Estanc del Bruc (carrer de 
Cal Carlets s/n) o a www.el-
bruc-cultura.cat
A la taquilla de la sala, una 
hora abans del comença-
ment del concert

lloc ahir dijous 25 amb la 
lectura del manifest i l’en-
cesa d’espelmes.
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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

Piera s’ha convertit 
aquest cap de setma-
na en un referent de la 

producció d’oli d’oliva. El mu-
nicipi ha recuperat la celebra-
ció de la Festa de l’Oli amb la 
voluntat de donar suport a les 
empreses locals que elaboren 
aquest producte i potenciar 
l’oferta oleoturística de la vila. 
Aquesta edició ha comptat 
amb diferents propostes com 
visites als trulls, activitats fa-
miliars i degustació de pro-
ductes locals.
Tant dissabte com diumen-
ge, es van organitzar visites a 
la �nca El Violinista, que van 
incloure un recorregut per les 
oliveres de la Finca de Mas 
Marquet i un tast d’oli novell. 
Diumenge, el Maset de la Cos-
ta va oferir també a les perso-
nes visitants la possibilitat de 

Piera va recuperar la Festa de l’Oli

fer una activitat en família per 
trobar el tió i gaudir d’un tast 
d’oli acompanyat de pa amb 
xocolata.
La proposta que va tenir més 
èxit va ser, sens dubte, la visita 
als trulls de Piera. Van parti-
cipar-hi molts pierencs i pie-
renques però també veïns i ve-

ïnes de poblacions de l’entorn. 
Durant tot el diumenge al 
matí, els trulls es van obrir a la 
ciutadania per tal de donar a 
conèixer el procés d’elaboració 
de l’oli des dels seus orígens. 
En �nalitzar la visita, les per-
sones participants van poder 
degustar el seu oli novell.

PIERA / LA VEU

L a comissió organit-
zadora anima els pie-
rencs i les pierenques 

a participar en la Cavalca-
da de Reis. Aquest any s’es-
tà treballant per intentar 
que Ses Majestats tornin 
a recórrer els carrers de la 
vila en el format habitu-
al, sempre que les mesures 
establertes pel Procicat ho 
permetin. Es preveu que la 
cavalcada s’iniciï a les 18.30 
hores, amb la baixada de les 
carrosses dels reis, el patge 
Faruk i l’estrella pels carrers 
principals de la vila.
Melcior, Gaspar i Baltasar 
necessitaran un cop de mà 
per a portar somriures i il-

lusions als nens i les nenes 
i han demanat a la comissió 
organitzadora que busqui 
patges que els acompanyin. 
Els únics requisits són ser 
major d’edat i tenir el cer-
tificat Covid. La Comissió 
fa una crida a tothom qui 
hi vulgui participar com a 
patges o patgesses. Es poden 
inscriure emplenant el for-
mulari que trobaran al web 
www.reisdepiera.cat.
Els encàrrecs de paqueteria 
caldrà fer-los el dia 4 de ge-
ner, a partir de les 19 hores, 
a la Nau de Cal Sanahuja.
Es demana al públic assis-
tent que faci ús de la mas-
careta i que intenti mante-
nir les distàncies perquè la 
cavalcada sigui segura.

S’obre el període d’ins-
cripcions per acompan-
yar els Reis d’Orient

PIERA / LA VEU

Aquest passat dijous 
s’ha inaugurat el nou 
espai de dol gestaci-

onal i prenatal al cementiri 
modern de la Vila. L’espai 
compta amb un arbre dels re-
cords, una olivera, i una placa 
amb la frase “No cal que sigui 
fosc per veure petites estre-
lles”, lema de l’Associació Litt-
le Star, present a l’acte i que 
va néixer amb l’objectiu de 
donar visibilitat a les morts 
prenatals i gestacionals.
L’acte va començar amb di-
versos parlaments. El primer, 
el del Javier Perellón, que com 
a tinent d’alcalde va fer una 
introducció en representació 
del consistori i, seguidament, 
de la Montse Porras, com a 

regidora de Sanitat, la fun-
dadora de l’Associació Little 
Star i la Rosa Ferrer, lleva-
dora amb molts anys d’ex-
periència a la Vila. Al final 
de l’acte es va deixar volar 
un conjunt de globus blancs 
amb l’estrella de l’Associació 
Little Star cap al cel. L’Aula 
Municipal de Música també 
va participar a l’acte posant 
la música ambient a través 
d’un violinista. 
Montse Porras valora molt 
positivament l’inauguració: 
“Ha estat un acte fet de tot cor 
i estic molt contenta que a Pi-
era disposem d’un espai així. 
Era necessari que totes aquelles 
famílies que han patit aquest 
tipus de pèrdues tinguin un es-
pai per recordar i posar missat-
ges a l’arbre dels records.”

Piera va inaugurar l’espai de dol gestacional i prenatal

Fruites i verdures
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MASQUEFA / LA VEU

Dilluns 22 de novem-
bre a la tarda la Sala 
Polivalent de La Fà-

brica Rogelio Rojo va acollir 
la presentació pública del Pro-
tocol local d’actuació davant 
les violències sexuals en espais 
públics d’oci; un document 
impulsat per l’Ajuntament de 
Masquefa -amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i amb 
l’assessorament de la consulto-
ria de gènere Noctámbul@s- 
que té com a objectiu principal 
ser una eina més per erradicar 
les violències masclistes contra 
les dones i el col·lectiu LGTBI 
al municipi. 
El protocol va ser aprovat per 
unanimitat pel Ple municipal 
el passat 28 d’octubre, i aquesta 
setmana s’ha donat a conèixer 
a la població en un acte obert a 
tots els veïns. A la presentació 
hi van prendre part l’alcalde de 
Masquefa, Xavier Boquete; la 
regidoria d’Igualtat, Isis Abad; 
la diputada al Congrés de Di-
putats, Sonia Guerra (per via 
telemàtica); així com veïns i re-
presentants del teixit associatiu 
local. 
Xavier Boquete explica que 
“encara ens queda moltíssim 
camí per a recórrer. Molta fei-
na diària, mesures efectives, 
polítiques d’igualtat i peda-
gogia a fer i aplicar. Però avui 
ens dotem d’una eina molt 
poderosa per a fer possible un 
municipi, Masquefa, lliure de 
desigualtats de gènere, violèn-
cies masclistes i discriminaci-
ons per raó de sexe, orientació 
afectiva-sexual, o d’identitat i 
expressió de gènere.”
Isis Abad destaca que “aquest 

és un protocol ambiciós, curós, 
transversal i realista. Implica 
a la societat civil,  a entitats,  a 
tècnics i tècniques municipals, 
a centres educatius, a la Policia 
Local i als polítics. Aquest és 
un tema que ens el creiem, que 
l’hem treballat i aquí està el re-
sultat. És un protocol elaborat 
des de la professionalitat i des 
de l’interès de que funcioni i 
l’implementem”.
Sonia Guerra assegura que “les 
dones vivim en una situació de 
terror permanent. En l’espai 
públic i privat. Exigim poder 
viure en igualtat. Per això, és 
important que totes les admi-
nistracions treballin per acon-
seguir-la. Avui Masquefa fa un 
pas molt important per garan-
tir la seguretat de les dones en 
l’espai públic”.
Durant l’acte es van detallar 
els objectius, el procés d’elabo-
ració i les actuacions previstes 
en el protocol -que es pot con-
sultar íntegrament en aquest 
enllaç-; es va oferir informació 

L’Ajuntament de Masquefa presenta el nou Protocol 
local d’actuació davant les violències sexuals en 
espais públics d’oci

sobre la campanya vinculada al 
protocol que desplegarà la Re-
gidoria d’Igualtat a través dels 
diferents canals de comunica-
ció de l’Ajuntament; i es va fer 
la lectura d’un manifest insti-
tucional amb motiu de la com-
memoració el 25 de novembre 
del Dia internacional per a l’eli-
minació de la violència envers 
les dones, a càrrec de Pilar Iri-
garay, delegada de la Regidoria 
d’Igualtat.
En aquest sentit, la presentació 
del protocol és un dels actes 
principals de la celebració del 
25N a Masquefa. A través del 
següent enllaç podreu consul-
tar el programa d’activitats. 

Per què és important aquest 
protocol?
A la nostra societat les violèn-
cies sexuals i l’alta tolerància 
de les mateixes en els contex-
tos d’oci representen un dels 
principals riscos per a les do-
nes i les persones que no s’ajus-
ten als models normatius de 

gènere. Els últims anys s’han 
incrementat els recursos desti-
nats a les polítiques públiques 
d’equitat que posen l’èmfasi en 
els espais d’oci, al fer-se cada 
cop més manifest que és un 
dels contextos on les violències 
sexuals operen amb més impu-
nitat.
L’última Enquesta de Violència 
Masclista (Dpt. Interior, 2016) 
identi�ca els espais on s’han 
partit violències masclistes 
per part de no-parelles en el 
següent ordre segons percen-
tatge de resposta total: 20’9% 
espais d’oci; 18’3% espai públic; 
17’1% transport públic; 12’5% 
casa; 11’9% feina; 7’3% xarxes 
socials; 5’5% altres; 3’3% una 
altra casa; 3’2% lloc d’estudis. 
Les dades fan palesa la necessi-
tat de posar la mirada i de�nir 
estratègies sobre els espais pú-
blics i d’oci per combatre l’alta 
concentració de fets constitu-
tius de violència masclista que 
han patit les dones en l’àmbit 
social i comunitari.

MASQUEFA / LA VEU

A través del web www.
mas quefa .cat / t ra-
mits tots els veïns 

que ho requereixin poden 
realitzar tràmits de forma 
telemàtica amb l’Ajunta-
ment de Masquefa. 
Aquest nou portal -que 
substitueix el que hi havia 
fins ara- s’ha estrenat re-
centment i és previst que 
s’ampliï progressivament 
amb nous serveis.
L’objectiu principal és faci-
litar a la població la relació 
en línia amb el consistori 
durant les 24 hores del dia 
des de qualsevol lloc. 
En aquest sentit, el nou por-
tal esdevé una millora tant 
per als veïns -que disposa-
ran de més informació, més 
visual i de més fàcil accés-; 
com per a la gestió interna 
que fan els treballadors mu-
nicipals.
El nou web ja està operatiu, 
si bé encara es troba en fase 
de construcció, ja que pro-
gressivament s’hi aniran in-
corporant grans quantitats 
de documents, dades i en-
llaços.
Per a fer-ne ús només cal 
disposar del certificat Id-
CAT o IdCAT Mòbil per a 
identificar-se en els tràmits. 
El certificat IdCAT es pot 
tramitar al Centre Tecno-
lògic Comunitari (CTC) de 
Masquefa, que també ofe-
reix un servei de suport a 
tràmits telemàtics sota cita 
prèvia, enviant un correu 
electrònic a ctc@masquefa.
cat o trucant al telèfon 93 
772 78 28.

L’Ajuntament 
masquefí estrena 
un nou catàleg de 
tràmits en línia
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

L ’Ajuntament de Santa 
Coloma, conjunta-
ment amb l’AMPA de 

l’Escola Vedruna del muni-
cipi, han impulsat una nova 
acció per pacificar el tràn-
sit al carrer de l’escola. Així 
doncs, en les darreres set-
manes s’ha pintat de vermell 
l’asfalt del davant de l’escola 
i s’han posat diversos pilas-
tres per tal d’evitar que els 
cotxes aparquin davant l’es-
cola quan es deixen o es re-
cullen els infants.
Tot i que es pot seguir circu-
lant pel carrer Nostra Senyo-
ra de la Mercè en direcció a 
la Plaça del Portal, com fins 
ara, s’han instal·lat senyals 
de trànsit que recomanen 
que s’eviti el pas de vehicles 
durant el quart d’hora ante-
rior i posterior de la sortida 
i entrada dels alumnes i pro-
fessors a l’Escola Vedruna. 
Així doncs, entre 8:45 i 9:15; 

12:45 i 13:15 i entre 16:45 i 
17:15 és preferible no pas-
sar amb el cotxe per aquest 
carrer.
A més de la pintura de l’as-
falt i la instal·lació de pilas-
tres i noves senyals de trànsit 

Nova acció per paci�car el trànsit 
davant l’Escola Vedruna de Santa 
Coloma de Queralt

recomanant que no es circuli 
per la zona durant les hores 
de més moviment davant de 
l’escola, des de l’Ajuntament 
també es preveu instal·lar 
diverses torretes a la zona al 
llarg de les properes setmanes.

HOSTALETS DE P. / LA VEU

Després de dues can-
cel·lacions per motius 
sanitaris, �nalment 

aquest diumenge, tindrà lloc 
la tercera i última sessió del 
cicle de conferències «Vinya 
i fàbrica: Història i economia 
de la Catalunya contemporà-
nia» en homenatge a Francesc 
Valls-Junyent. Una proposta 
de l’àrea de Cultura que va ar-

rencar el 30 de novembre del 
2019.
L’o�ci d’historiador i en com 
pensar històricament a la Ca-
talunya d’avui és l’argument de 
la trobada, d’aquest diumenge 
a les 18.30 al teatre del Casal 
Català, amb la presentació 
de la publicació Miscellania 
Aqualatensia dedicada a l’es-
criptor i historiador hostala-
tenc.
L’acte comptarà amb la par-

ticipació del president del 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada, Xavier Barberà, 
els ponents Miquel Gutiérrez 
(Universitat de Barcelona) i 
Gabriel Jover (Universitat de 
Girona).
Finalment l’entrada serà lliure i, 
en principi, les úniques mesu-
res sanitàries que caldrà seguir 
és fer ús de la mascareta i de la 
solució hidroalcohòlica que es 
dispensa en accedir a la sala.

Última sessió del cicle Francesc 
Valls-Junyent als Hostalets

HOSTALETS DE P / LA VEU

Després de gairebé dos 
anys, l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pi-

erola es prepara per a la 7a 
participació del municipi en 
el cicle de passejades per a la 
gent gran en format de marxa 
nòrdica que organitza la Di-
putació de Barcelona.
La inscripció es podrà fer a 
recepció de l’Ajuntament a 
partir d’aquest dilluns 22 de 
novembre �ns al divendres 3 
de desembre. El preu del ci-
cle és de 20€ per participant 
i inclou 4 passejades, despla-
çaments, sessió d’uns bastons 
de marxa i la passejada �nal. 
Els horaris d’aquesta edició 

seran de 9.00 a 13.00 i no 
s’inclouen dinars ni activitats 
complementàries com a me-
sura de prevenció sanitària.
Les dates previstes i localitats 
del cicle de caminades per a 
gent gran d’enguany són:
- 14 de desembre: Franqueses 
del Vallès
1 de febrer: Els Hostalets de 
Pierola
- 15 de març: Sant Pere de Ri-
bes
- 12 d’abril: Les Masies de 
Voltregà
L’àrea d’Esports i Gent Gran 
ha previst una presentació 
per dilluns 29 de novembre 
a les 11.00 a l’auditori Cal Fi-
gueres per resoldre dubtes i 
respondre preguntes.

Tornen les passejades per 
a gent gran

HOSTALETS DE P. / LA VEU

Davant la proposta 
d’una línia de Molt 
Alta Tensió (MAT) 

que afectaria diversos muni-
cipis de Catalunya, entre ells 
els Hostalets de Pierola, el 
govern municipal s’hi opo-
sarà frontalment pel fet que, 
aquesta actuació, represen-
taria un nou atac a l’entorn 
natural que ja està prou cas-
tigat amb «infraestructures 
d’Estat». Els Hostalets de Pi-
erola ja acull una subestació 
elèctrica (punt quilomètric 
6,2 de la B-231), i una elevada 
densitat de línies elèctriques, 
de Molt Alta Tensió, d’Alta 
Tensió i de Mitja Tensió que 
creuen el terme municipal 
d’oest a est. 
Com molts dels municipis 

afectats, l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola ha rebut 
els responsables i represen-
tants de l’empresa per escol-
tar el projecte. A mesura que 
avançaven els dies i degut a 
la recent publicació al BOE 
de l’avantprojecte de la MAT, 
la preocupació dels ajunta-
ments ha augmentat i, des de 
fa un parell setmanes, des del 
món local ja s’està organitzant 
i treballant de manera coor-
dinada per oposar-se a aquest 
macroprojecte.
Cal recordar que el municipi 
alberga l’abocador més gran 
de Catalunya i el segon més 
gran de l’Estat i un Ecoparc. 
La solidaritat d’aquest territo-
ri pel que fa a l’allotjament del 
que popularment s’anomenen 
infraestructures d’estat està 
més que reconeguda.

El govern dels Hostalets 
d’oposarà a la MAt

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

en 24 quotes
(sense interessos)
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(sense interessos)

A PARTIR de :
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150€ doble suspensió
190€ F/S Carboni 
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CALAF / LA VEU

Aquest dissabte 27 de 
novembre a les 20.00 
hores arriba El Lere al 

Casino de Calaf. El Lere és un 
músic i compositor establert a 
Màlaga. Ha format part com a 
contrabaixista de bandes com 
Muchachito Bombo In�erno, 
Dry Martina, Flamingo Tours 
o Red Rombo. Ens presenta el 
seu nou LP carregat d’energia 
i vitalitat, per primera vega-
da, com a líder del seu propi 
projecte.
El diumenge 28 de novembre 
a les 18.30 hores, Epidèmia 
Teatre presenta Mistela Can-

lenciano tornen als escenaris 
com a clàssics d’avui dia per 
fer-nos matar les penes.
Per adquirir les entrades, cal 
reservar-les al telèfon 93 869 
83 77 o al 620 134 018 (Josep) 
o comprar-les al portal web 
www.entrapolis.com. També 
es podran aconseguir a ta-
quilla des d’una hora abans 
de l’espectacle, sempre que 
en quedin de disponibles. El 
preu per als socis és de 9 eu-
ros i per al públic en general 
de 12 euros.  Invitacions và-
lides.
Els espectacles estan inclosos 
als actes del 125è aniversari 
del Casino de Calaf. L’entitat 

El Lere i Mistela Candela Sarsuela, aquest cap de setmana a Calaf

CALAF / LA VEU

Margarida Casanovas 
Pampalona ha do-
nat de forma gratu-

ïta al consistori municipal el 
fons documental de la Famí-
lia Çanou, format per quatre 
lligalls del S. XVII i XVIII re-
latius a plets de la família.
La signatura del contracte de 
donació va tenir lloc el di-
lluns, 22 de novembre, a la 
Sala de Reunions d’Alcaldia 
de l’Ajuntament de Calaf. Les 
persones signants van ser: 
l’alcalde de Calaf, Jordi Ba-
dia Perea; la propietària dels 
documents, Margarida Ca-
sanovas Pampalona; l’arxiver 
municipal, Francesc Xavier 
Sànchez Climent; i la secre-
tària interventora acciden-
tal, Núria València Peñuelas. 
L’acte de signatura també va 
comptar amb l’assistència de 
la Regidora de Cultura, Mer-

cè Biosca Sugrañes.
Els quatre lligalls passaran 
a formar part del patrimoni 
municipal i es custodiaran 
a l’Arxiu Municipal de Ca-
laf. Així mateix, després de 
procedir a la seva restaura-
ció i neteja, els documents es 
transcriuran per aprofundir 
en el seu contingut.

Fons de la família Çanou
El fons documental està for-
mat per quatre plets privats 
relacionats amb la família 
Çanou al voltant de diversos 
drets i possessions a Calaf. 
Són plets tant entre branques 
de la mateixa família Çanou 
com amb la col·legiata de Sant 
Jaume. Es tracta de 55 fulls 

Margarida Casanovas Pampalona dona el fons documental de la 
família Çanou a l’Ajuntament de Calaf

impresos repartits en quatre 
lligalls, un escrit en català i 
els altres tres en castellà. Els 
documents daten de finals 
del S. XVII, 1718 i 1719.
Els quatre documents donats 
són els que figuren a conti-
nuació:
- Discurs en fet per los co-
niuges Joseph Llobet, doctor 
en medecina y Emerenciana 
Llobet y Serra contra los co-
niuges Antoni Joan y Fran-
cisca Çanou y Agramunt’.
- ‘Ana Çanou y Riu, viuda 
de Juan Çanou, ciudadano 
honrado de Barcelona y los 
tutores de los pupilos, hijos 
y herederos del dicho Juan 
Çanou. Se dà satisfacion á las 
dudas que se han propuesto 
en la Real Audiencia y sala 
del noble señor don Joseph 
de Alòs en el Pleyto que oy 
siguen contra el prior y co-
munidad de la Iglesia Cole-
giata de San Jayme de la villa 

de Calaf, obispado de Vique’.
- ‘Addicion a la respuesta 
a las dudas dades en la real 
sala del noble señor don Jo-
seph de Alòs en el pleyto de 
Anna Çanou viuda de Juan 
Çanou o de sus herederos 
contra la comunidad de pri-
or, canonigos y beneficiados 
de la Colegiata Iglesia de la 
villa de Calaf, como albaceas 
del testamento de la quon-
dam Emerenciana Llobet y 
Serra’.
- ‘Addicion a la jurídica 
respuesta dada a las dudas 
propuestas en la real sala 
del noble señor don Joseph 
Alòs por Anna Çanou y 
Riu, viuda de Juan Çanou y 
Agramunt, y los tutores de 
los pupilos, hijos y herede-
ros del dicho Juan, contra la 
comunidad de prior, cano-
nigos y beneficiados de la 
Iglesia Colegiata de San Jay-
me de la villa de Calaf ’.

dela Sarsuela. Tres sarsueles 
en una. Fresques, còmiques i 
rimades. Pitarra i Vidal i Va-

cala�na prepara una llarga i 
variada programació per viu-
re un 2021 ben complet. Tota 

la informació i espectacles 
a la web de l’entitat www.
casinodecalaf.cat.

- Crea la teva pròpia energia

- Baixa el rebut de la llum

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

les Plaques Fotovoltaiques
Contacta’ns:

ZonaSol (Igualada - Vic)
C/ Santa Teresa 14, Igualada

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

Dissenyem i instal·lem “Solar” des de 2008



El somni d’Ilias Akhomach es fa realitat: del CF Hostalets de Pierola 
al primer equip del Barça

esports
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FUTBOL / MARC VERGÉS

El passat dissabte es va 
viure un partit molt es-
pecial al Camp Nou. No 

només era un derbi Barça-Es-
panyol, el primer després del 
retorn de l’equip blanc-i-blau 
a la Primera Divisió espanyo-
la. També era el primer partit 
de Xavi Hernández com a nou 
entrenador del FC Barcelona. 
La il·lusió a l’estadi es notava ja 
hores abans que l’àrbitre xiulés 
l’inici del partit i es va registrar 
la segona millor entrada de la 
temporada a l’estadi blaugra-
na, només superada per la que 
va haver-hi en el Barça-Ma-
drid del passat 26 d’octubre. 
I un ambient semblant es res-
pirava al Casal dels Hostalets 
de Pierola, poble on va néixer 
i créixer Ilias Akhomach, el 
primer anoienc de la histò-
ria en debutar amb el primer 
equip del FC Barcelona mas-
culí. “Durant la setmana, al 
poble ja hi havia el rum-rum 
que potser aniria convocat, 
però com que els metges en-
cara no li havien donat l’alta 
d’unes molèsties que patia, 
ens semblava complicat que 
Xavi comptés amb ell pel 
partit”, explica Aleix Serrà, 
president del CF Hostalets de 
Pierola. Quan es va saber que 
l’Ilias anava convocat, es va fer 
una crida per veure el partit 
tots junts al Casal, i quan es 
va conèixer que era titular, es 

va esclatar d’emoció. “Li vaig 
enviar un missatge desitjant-li 
sort i vam estar parlant una 
mica”, explica el president del 
club hostalenc. A més, Serrà 
també va ser el primer entre-
nador d’Ilias Akhomach quan 
jugava als Hostalets. Allà va 
jugar-hi dels 4 als 7 anys, quan 
va marxar cap al Barça. Tot i 
que el primer any als Hosta-
lets encara no competien de 
manera regular en una lliga, 
sí que es feien amistosos, en 
què s’apro�tava per fer partits 
de diverses categories. Doncs 
bé, l’Ilias, amb només quatre 
anys, no només jugava contra 
els nens de la seva edat, sinó 
que també ho feia amb els 
d’una i dues categories per so-
bre. “Jugava contra nens tres o 
quatre anys més grans que ell, 
quan en aquestes edats la di-
ferència física és molt evident, 
i tot i així sempre destacava”, 
explica Serrà. 
Aquest talent no va passar 
desapercebut pels encarregats 
de l’scouting del Barça i a �-
nals de la temporada benjamí, 
es van posar en contacte amb 
el CF Hostalets de Pierola per 
demanar-los que l’Ilias anés a 
fer uns entrenaments de prova 
amb el conjunt blaugrana. I ja 
no va tornar a jugar als Hos-
talets. El talent de l’anoienc va 
captivar als responsables es-
portius del Barça i van decidir 
�txar-lo. Els dos primers anys, 
l’Ilias anava dels Hostalets a 

Barcelona amb els seus pares, 
però l’any 2013 la família es 
va traslladar a Martorell. Tot 
i això, el vincle de la família 
amb els Hostalets segueix sent 
estret i algun estiu es podia 
veure a pare i �ll entrenant al 
camp de futbol del municipi.

De descartat a repescat pel 
Barça
Els primers anys de l’Ilias al 
Barça van ser bons, però amb 
el canvi de futbol 7 a futbol 
11, entre les categories aleví i 
infantil, el seu rendiment va 
baixar. Això va fer que el Bar-
ça decidís no comptar amb ell 
i se n’anés a jugar al Gimnàstic 
de Manresa. Però a la capital 
del Bages només hi va durar 
un any, i és que el jove hos-
talenc va fer una temporada 
per emmarcar, amb un partit 
contra el Barça que els que el 
van veure el recorden com in-
creïble, i això va fer que el club 
blaugrana el repesqués.
I des d’aquest moments ja sí 
que no es va moure més de la 
Ciutat Esportiva Joan Gam-
per, escalant categoria rere 
categoria �ns aconseguir de-
butar amb el primer equip del 
Barça aquest passat dissabte. 

El debut amb el primer equip 
del Barça
Nascut l’any 2004, Ilias enca-
ra té �txa del juvenil, però ja 
ha jugat diversos partits amb 
el Barça B. Precisament en un 
d’aquests partits amb el �lial 
blaugrana, el del passat 6 de 
novembre, Ilias va marcar un 
parell de gols en la victòria del 
Barça contra el Sevilla Atlè-
tic. I no podia escollir millor 
data per lluir-se, ja que Xavi, 
just  acabat d’aterrar de Doha 
i ja com a nou entrenador del 
club, estava presenciant el par-
tit des de la Llotja. 
Amb aquesta bona actuació 

de la perla blaugrana, el nou 
tècnic va decidir cridar-lo a 
tots els entrenaments del pri-
mer equip i aquest dissabte al 
vespre arribava la sorpresa. 
Ilias era titular. 
Davant la falta d’extrems 
purs, imprescindibles en el 
sistema de joc de Xavi, el tèc-
nic blaugrana va apostar per 
l’hostalenc per obrir el camp. 
I tot i que se li van poder no-
tar els nervis en algun mo-
ment del partit, amb algun 
mal control, Ilias es va mos-
trar molt descarat, encarant 
els rivals i buscant porteria 
en un parell d’ocasions. 
Al descans, però, Xavi va 
decidir substituir-lo i Ezzal-
zouli, un altre jove del filial, 
va entrar en el seu lloc. L’en-
trenador de Terrassa, satisfet 
amb la victòria per 1-0 del 
seu equip contra el rival ciu-
tadà, en la roda de premsa 
posterior al partit es mos-
trava molt content pel debut 
d’Ilias. 

El suport dels Hostalets de 
Pierola
Arribar és difícil, però con-
solidar-se encara ho és més. 
I això és pel que haurà de 
lluitar l’Ilias en els propers 
mesos. I ho farà, això segur, 
amb tot el poble dels Hosta-
lets de Pierola donant-li su-
port. Tant és així, que des del 
club de futbol del municipi ja 
estan pensant en alguna acció 
per commemorar aquest de-
but. Això sí, encara estan estu-
diant quina és la millor opció. 

Ilias Akhomach (tercer començant per l’esquerra de la fila de sota), en la presentació de l’equip 
Pre-benjamí del CF Hostalets de Pierola

Ilias Akhomach es va 
convertir dissabte en el 
primer anoienc en de-
butar en partit oficial 
amb el primer equip 

del Barça

El jove hostalenc va debutar amb el dorsal 37
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TRIAL / JOSEP M. VIDAL

El trial, el tradicional de 
l’aire lliure, es va inven-
tar a Gran Bretanya. I el 

trial sota sostre es va inventar 
a Catalunya, concretament 
a Barcelona, quan l’empresa 
RPM i la revista Solo Moto 
van ser els seus creadors l’any 
1978.
Enguany, el campionat del 
món sota sostre ha sigut molt 
curt amb tan sols dues proves 
de les sis previstes. La pri-
mera, a Andorra, en què es 
va imposar Toni Bou, amb 
Montesa, i això li permetia 
arribar aquest diumenge al 
Palau Sant Jordi barceloní 
amb avantatge de punts però 
també amb molta pressió. Si 
en un campionat de sis pro-
ves, una mala classi�cació en 
un trial hi ha marge per recu-
perar, no és el mateix si això 
passa en un dels dos puntu-
ables.
Així doncs, Bou arribava a 
Barcelona amb molta pressió 
i explicava que “esportiva-

ment serà una cita molt com-
plicada. A Andorra sabia que 
havia d’estar al davant per te-
nir opcions a Barcelona, així 
que m’he preparat molt a 
consciència de cara a la prova 
del Sant Jordi on sortiré a do-

nar-ho tot des del principi.”
Un cop començat el trial del 
Palau Sant Jordi, Bou es mos-
trava força nerviós en les 
primeres zones, però acon-
seguint passar a la �nal. I allà 
sí que el pilot anoienc es va 

mostrar pletòric, guanyant i 
a la vegada assolint el seu 15è 
títol mundial sota sostre i el 
seu 30è sumant els de l’aire 
lliure.
Al �nalitzar el trial barcelo-
ní Toni Bou comentava que 

Toni Bou engrandeix la seva llegenda al Palau Sant Jordi 
aconseguint el seu 30è mundial

”estem vivint un somni, no 
només guanyar a Barcelo-
na amb tots els nervis que 
portava al damunt, sinó im-
posar-me en el mundial. He 
treballat dur i encara em 
queda molta corda”.
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FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 0
UD VILADECANS 2

El tercer classi�cat a la 
lliga, el Viladecans, vi-
sitava diumenge passat 

el Municipal de Les Comes. 
Es tractava d’un conjunt molt 
rocós que està demostrant un 
gran joc aquest inici de tem-
porada. No obstant, els blaus 
tenien molt clar que era molt 
important sumar tres punts 
per ascendir a la zona alta de 
la classi�cació.
Des del començament del 
duel, els igualadins van fer 
una pressió molt alta a la sor-
tida de pilota dels visitants i 
van crear molts problemes. A 
la vegada, el Viladecans tam-
bé mostrava una gran ambi-
ció i s’estava veient un partit 
intens i molt atractiu per 
l’espectador. Dos equips que 
alternaven jugades trenades 
amb joc directe. En aquest 
últim aspecte era on sofrien 
més els jugadors de Carlos 
López.
Les aproximacions més clares 
venien per part dels locals, 
però no s’acabava de generar 
su�cient perill. En canvi, els 
visitants van disposar d’una 
gran oportunitat al minut 21, 
quan un bon remat des de 
dins l’àrea va ser desviat per 

Romans i va acabar al pal. 
Aquella jugada va despertar 
als blaus, que van tornar a la 
bona dinàmica d’atac.
Tot i això, al minut 32 hi va 
haver un gir de guió. En una 
acció molt polèmica, els ano-
iencs es van quedar amb deu 
jugadors per doble groga de 
Mulero. S’hauria de lluitar 
molt per aconseguir un resul-
tat positiu. En el que quedava 
de primera meitat, el conjunt 
blau va gestionar molt bé la 
inferioritat i es va arribar a 
l’equador del matx amb l’em-
pat inicial.
A la represa, els del Baix Llo-
bregat van donar un pas en-

davant al disposar d’un juga-
dor més i els igualadins van 
començar a patir. L’equip es 
va mostrar molt sencer, però 
al minut 66, en un xut des de 
fora l’àrea, els visitants s’avan-
çaven al marcador. Un cop 
molt dur.
Els anoiencs no van abaixar 
els braços en cap moment, 
però el fet de jugar amb un 
menys pesava molt i ja al mi-
nut 88, el Viladecans va fer el 
segon gol. Un partit vist per 
sentencia des del minut de 
l’expulsió.
Aquest cap de setmana, els 
igualadins visitaran el camp 
del Vilanova i la Geltrú.

El CF Igualada perd després de jugar 
60 minuts amb 10

FUTBOL / LA VEU

AEM ‘B’ 0
CF IGUALADA 3

E l primer equip femení 
del CF Igualada viat-
java a Lleida per dis-

putar l’últim duel a domicili 
de la primera volta de la pri-
mera fase i davant es troba-
va el filial de l’AEM. El jove 
conjunt lleidatà tenia un 
punt més a la classificació 
que les anoienques, el que 
feia preveure un enfronta-
ment de tu a tu.
El partit va començar amb 
molta igualtat, però mica 
en mica, les jugadores de 
Víctor Torrijos generaven 
perill a la porteria local, al-
ternant jugades directes amb 
joc trenat. L’equip es trobava 
molt còmode i no patia en 
defensa. Així va ser com al 
minut 19, Marina xutava a 
porteria i Ona aprofitava el 
rebuig de la portera per fer 
el primer gol.

Des d’aquell moment, el 
conjunt blau va ser encara 
més superior i no deixava 
d’atacar, podent fer el segon 
gol, sense èxit. S’arribava al 
descans amb un avantatge 
per la mínima.
A la represa, seguia el mig-
campisme amb moltes di-
ficultats per poder generar 
oportunitats. No obstant, 
era el dia per donar un pas al 
davant i Marina va aprofitar 
un error de la portera local 
per fer el segon gol, al minut 
57. Des d’aquell moment, les 
locals van intentar bolcar-se 
a la porteria de Laura, que 
va estar molt segura i no va 
permetre que les lleidatanes 
entressin al partit.
Ja a les acaballes de l’en-
frontament, Marina deixava 
sentenciat el marcador, fent el 
tercer en un contracop. Tres 
punts molt importants per 
poder certi�car la classi�cació 
per la fase d’ascens.
Aquest cap de setmana, les bla-
ves rebran a l’Atlètic Vilafranca.

També guanyen 
als rivals directes

BÀSQUET / LA VEU

CB MARTORELL 72
CB IGUALADA 64

El Monbus CB Igualada 
disputava, el passat dis-
sabte 13 de novembre, 

la 7a jornada del grup C-2 
de lliga EBA. Els igualadins 
venien de perdre per primer 
cop en l’anterior jornada con-
tra l’Hospitalet, i en aquesta 
ocasió tocava enfrontar-se al 
CB Martorell.
El partit començava igualat i 
als 3 minuts d’haver comen-

çat el partit el base titular de 
l’equip local feia la seva sego-
na falta, obligant així el seu 
canvi. Els igualadins apro�-
tarien aquesta circumstància 
per donar-ho tot en el tram 
�nal del primer quart i acabar 
amb un marcador de 8-13.
En el segon període, el joc va 
ser més igualat, amb molts 
pocs triples i moltes cistelles 
de dins la zona feien arribar a 
la mitja part un marcador de 
25-29.
El tercer període seguiria 
igualat, �ns que a falta de 30 
segons per acabar-lo, l’equip 

local va fer un parcial de 6 a 
0 i això va permetre al Marto-
rell arribar als últims deu mi-
nuts amb dos punts d’avantat-
ge, 49-47.
El darrer període, l’equip 
d’Òscar Navarro va fer uns 
últims 10 minuts molt do-
lents, la qual cosa l’equip lo-
cal va apro�tar per agafar un 
avantatge i acabar �nalment 
amb un marcador
de 72-64.
Amb aquesta derrota el 
Monbus CB Igualada patia 
la seva segona derrota en 
aquesta temporada.

Un mal darrer període condemna al 
Monbus CB Igualada a la derrota

BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 55
REUS PLOMS SALLE 47

L ’Events CB Igualada va 
sumar una nova vic-
tòria, la sisena en set 

partits, que les manté a la 
part alta  de la classificació.
L’inici del partit va ser molt 
fred, en què les igualadines 
no aconseguien  anotar fins 
arribar el minut sis de partit, 
Finalment, el parcial del pri-
mer període va ser de 7-10.
En el segon període, seguia 
la falta d’encert, però tot i 
això les igualadines aconse-
guien retallar distàncies amb 
les jugadores del Reus Ploms 
Salle, col·locant un parcial de 
10-7, que permetia un resul-
tat de 17-17 a la mitja part.
En la represa del partit, el 
ritme seguia sent baix per les 

igualadines, que tenien més 
ocasions convertides a ciste-
lla, però tot i així, seguia sent 
insuficient per poder trencar 
el partit i marcar la diferèn-
cia amb les jugadores de Jor-
di Adell. El parcial va ser de 
17-18, posant un marcador 
de 34-35.
En l’últim període del partit, 
les jugadores blaves acon-
seguien finalment deixar a 
les jugadores visitants sense 
tantes opcions de bàsquet, 
fent pressió a la pilota i re-
cuperant algunes pilotes que 
convertien en bàsquet amb 
certa facilitat. Van recupe-
rar l’anotació que els falta-
va durant la resta de partit, 
aconseguint així trencar fi-
nalment la mala dinàmica i 
podent posar-se per davant 
en el marcador. L’últim par-
cial era de 21-12 i el resultat 
final de 55 a 47

Nova victòria per seguir 
a la zona alta de la lliga
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���������������������



ESPORTS  | 37Divendres, 26 de novembre de 2021

HOQUEI PATINS / LA VEU

L’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins va 
assolir a Girona la ter-

cera victòria consecutiva en 
un inici d’OK Liga impecable. 
Les igualadines van fer un 
partit molt complet, refer-
mant la solidesa en totes les 
línies que han mostrat �ns al 
moment i apro�tant el talent 
de les jugadores ofensives per 
desequilibrar el resultat �-
nal. Dos dels tres gols van ser 
aconseguits per jugadores ju-
venils, integrants del FEM17 
de l’entitat, que van tenir més 
protagonisme que mai.
Les noies que entrena Car-
les Marín afrontaven aquest 
matx amb dues baixes molt 
sensibles, les de Carolina 
Herrera i Helena de Sivatte, 
peces bàsiques a l’equip igua-
ladí. Aquest fet va compor-
tar que �ns a quatre juvenils 
entressin a la convocatòria: 
Laura Crespo, Gina Balcells, 
Abril Marimon i, per primer 
cop, Arian Martín.
El matx va començar amb do-
mini altern, amb un Girona 
amb nervis i urgències clas-
si�catòries i amb un Igualada 
Femení HCP on Gina Balcells 
estrenava titularitat. El joc va 
estar anivellat, però les visi-
tants van tenir en tot moment 
el control de la situació, amb 
una defensa molt intensa i 
una Cristina Riba que va fer 
un recital en aquelles situa-
cions de major complicació 
a la porteria visitant. Després 
d’uns minuts sense clares oca-
sions, al minut 20 del primer 
temps la juvenil igualadina 
Gina Balcells obriria el camí 
del triomf amb una brillant 
acció individual culminada 
amb un llançament sec que 
no va poder aturar la portera 
local Èlia Bladé. És el primer 
gol de Balcells amb l’equip 
d’OK Liga en la seva tercera 
aparició. El primer temps �-
nalitzaria amb una falta di-
recta ben resolta per Cristina 
Riba davant l’acció d’atac de 
Marina Monge, la millor ju-
gadora de l’equip entrenat per 

Nova victòria de l’Igualada Femení HCP amb 
protagonisme de les joves

l’exigualadí Albert Bou.
A la represa, amb un Igualada 
Femení HCP carregat de fal-
tes, les visitants van controlar 
bé el joc, però el segon gol 
no arribava. Carles Marín va 
oxigenar l’equip, amb rotaci-
ons que pretenien mantenir 
un nivell màxim de tensió de-
fensiva a pista, i així va ser en 
tot moment, tot i les escome-
ses de les gironines.
A sis minuts de la conclusió, 
coincidint amb la desena fal-
ta de les igualadines, Marina 
Monge va tornar a posar a 
prova els re�exos de Cristina 
Riba, providencial novament. 
I en una acció de talent ofen-
siu de la capitana i màxima 
golejadora igualadina Pati 
Miret arribaria la sentència, 
un 0-2 que permetia encarar 
amb tranquil·litat els darrers 
compassos de matx, on de-
butaria amb l’equip igualadí 
Arian Martín, cronològica-
ment, la quarta component 
del FEM17 de l’entitat que 
enguany s’ha estrenat a la OK 
Liga.
El tècnic gironí Albert Bou 
demanaria temps mort i ar-
riscaria molt �ns al �nal, i 
fruit d’aquesta pressió i do-
mini la davantera madrilenya 

de les gironines Marina Mon-
ge faria l’1-2 a 18 segons del 
�nal. L’Igualada Femení HCP 
no va tenir temps per patir, 
ja que a la següent acció Pati 
Miret enviaria la bola cap a 
la jove Arian Martín, qui es 
desfaria de dues defenses i 
superaria la porteria local 
amb picardia, fent el defini-
tiu 1-3 i certificant amb gol 
el seu debut a la millor lliga 
del món.

Manlleu, Vila-sana i Iguala-
da Femení, els únics que ho 
han guanyat tot
El conjunt igualadí ha gua-
nyat els primers tres partits 
de l’OK Liga, mostrant una 
gran solidesa a tots els ni-
vells, i mostrant una gran 
confiança en les jugadores 
del planter. L’Igualada Feme-
ní HCP té una de les planti-
lles amb més projecció de la 
categoria, i a Girona el paper 
de totes les jugadores, joves 
i no tant joves, va ser fona-
mental. Val a dir que amb les 
jugadores alineades aquesta 
jornada, l’Igualada Femení, 
el Girona CH i el CH Mataró 
tenen els equips més joves de 
l’OK Liga.
Després de la tercera jorna-

da de lliga l’Igualada Femení 
Hoquei Club Patins és tercer 
a la classificació, empatat a 
nou punts amb el CP Man-
lleu de la igualadina Maria 
Díez (líder) i amb el Club 
Patí Vila-sana.

El CH Mataró, proper rival 
a Les Comes
Les igualadines afronta-
ran demà dissabte el quart 
partit de lliga, rebent a Les 
Comes (18.00 hores) la vi-
sita del Club Hoquei Mata-
ró. Les mataronines, equip 
nouvingut a OK Liga, té un 
equip molt jove i amb talent, 
han sumat tres punts fins el 
moment a la competició, i, 
de ben segur, serà un rival 
que oposarà resistència a les 
igualadines. Hi sobresurten 
joves talents com Aina Lleo-
nart, Gal·la Solé i Olga Jua-
nola, entre d’altres.

El Consell Esportiu de l’Anoia 
engega aquesta tardor un nou 
Servei d’Atenció a les Entitats 
Esportives (SAEE), una ini-
ciativa ha estat possible en 
bona part gràcies a la col·la-
boració i el �nançament del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
El SAEE és un servei gratuït 
al qual podran recórrer totes 
les entitats esportives i no 
esportives que desenvolupin 
programes esportius amb in-
fants, joves, adults o persones 
grans. El SAEE té l’objectiu 
d’informar de l’actualitat i de 
les novetats del sector, de for-
mar sobre temes relacionats 
amb el procés de regularitza-
ció de les entitats esportives 
o de qualsevol altre àmbit de 
la gestió diària i, a més, de re-
lacionar els representants de 
les entitats amb altres perso-
nes i professionals del sector. 
Precisament, el servei comp-
tarà amb l’assessorament 
dels professionals del Grup 
SESPAC, especialitzat en el 
disseny i gestió de serveis 
esportius i en el suport a en-
titats, federacions, consells 
esportius i ajuntaments.
L’horari d’atenció telefònica 
del servei, a través del nú-
mero 676 621 829, serà els 
dilluns i els dimecres, de 
15:30 a 19:30h, i els dimarts 
i els dijous, de 10 a 14h. 
També s’hi pot contactar a 
través del correu electrònic 
saee@ceanoia.cat. 

Nou servei 
d’atenció a les 
entitats esportives

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

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

Nova victòria del Di-
nàmic Sports Sènior 
Femení A, aquesta 

vegada contra el club vòlei la 
Palma, tot i que les baixes de 
les seves jugadores. Aquesta 
situació, de nou inesperada, 
va fer debutar en el primer 
equip a la central del juvenil 
femení verd, Berta Junyent, 

que va tenir una molt bona 
actuació durant tot el par-
tit, mostrant-se molt segura 
en defensa i sacs. Les igua-
ladines, que van guanyar els 
dos primers sets per 25/19 
i 25/21, van patir les conse-
qüències de l’excés de con-
�ança i de creure’s amb el 
partit guanyat, van perdre el 
3r set per 15/25, un marcador 
que en cap cas escorresponia 

No a�uixen el ritme

HANDBOL / LA VEU

BM BARBERÀ 33
HANDBOL IGUALADA 38

Partit important pels 
dos equips que es tro-
ben a mitja taula de la 

classi�cació i rivals directes,   
pel que era important gua-
nyar aquest partit pels dos 
equips.
Finalment, l’equip de Pol 
Cantero va poder disposar 
de tots els seus jugadors ti-
tulars després de 4 jornades 
amb mancances per diver-
sos motius. 

El Barberà va començar molt 
fort el partit i els primers 5 
minuts va agafar desprevin-
gut a l’Igualada i es va posar 
amb un 4 a 1 al marcador.
Poc a poc l’Igualada va co-
mençar a recuperar la dife-
rència en el resultat i als 20 
minuts ja havia superat el 
Barberà amb un 8 a 11 en el 
marcador que re�ectia el seri-
ós joc dels anoiencs, però el 
Barberà no donava el seu braç 
a tòrcer i es va apropar nova-
ment a l’Igualada acabant els 
primers 30 minuts amb un 15 
a 16. 
Després del descans, i ja en la 

segona part el partit, va ser molt 
igualat i els primers 15 minuts  
el marcador sempre el domi-
nava l’Igualada però no acon-
seguia deixar enrere al Barberà 
que inclús en moments empa-
tava i es posava pel davant. Però 
els últims deu minuts l’Iguala-
da va començar a distanciar-se 
amb una defensa i porteria molt 
forta i apro�tant amb contra-
atacs els errors del rival van 
aconseguir arribar al minut 30 
amb un clar 33 a 38. 
Bon partit dels jugadors iguala-
dins, que van demostrar un 
joc seriós i molt concentrat 
en el partit. 

Triomf molt treballat

TENNIS TAULA / LA VEU

Aquest cap de setma-
na no hi havia lli-
gues estatals degut 

a la reducció del calendari 
per temes pandèmics. De to-
tes maneres a provincial els 
grups són de 8 equips i lla-
vors sí que tenien lliga.
Tocava un desplaçament di-
fícil, a la pista de l’Escola TT 
Castelldefels, equip sortit 
d’una escissió aquesta tem-
porada amb el TT Castell-
defels però que compta amb 
una cantera molt àmplia i de 
qualitat.
El CPPI presentava la nove-
tat de Jofre Rodrigo, repetia a 
la convocatòria Ricard Piñar, 
provinent del CTT Montbui, 
que malauradament aquest 
any no presenta equip en 

competició, i completava la 
tripleta un combatiu Quim 
Garreta. Ricard fent un par-
tidàs aguantava i empatava el 
marcador 2-2, però aquí els 
jugadors igualadins van acu-
sar la inexperiència de com-
petició federada i van cedir 
els dos últims enfrontaments 
del partit per ajustats parci-
als. Una llàstima no haver 
anat als dobles, però molt 
bon partit, ja que el Castell-
defels en tres partits de lliga 
només havia cedit 4 punts i en 
aquest partit en va cedir 2.
Proper partit diumenge vinent 
a casa, contra el Club Ariel del 
barri de Gràcia de Barcelona, 
ara mateix últims del grup. 
De ben segur que els jugadors 
blaus ens delectaran novament 
amb el seu bon joc i entrega i 
entusiasme per aquest esport. 

El CPP Igualada de 3a 
provincial planta cara a 
casa del líder

amb el nivell vist �ns llavors 
dins de la pista. Tot i així, 
l’equip local va reaccionar en 
el que seria el 4t i últim set del 
partit, jugant de nou al seu 
joc i demostrant l’evolució 
que porten des de l’inici de 
la temporada aconseguint un 
contundent 25/14, que a l’es-
pera dels resultats dels partits 
d’aquesta jornada, les situa 
virtualment en 3a posició. 

ESPORTS / LA VEU

Del 23 al 30 de desem-
bre Igualada celebra-
rà la 30 edició del 

Torneig Caga Tió. Es tracta 
del tradicional torneig per 
equips amb partits de futbol, 
bàsquet, handbol i voleibol.
El període per realitzar les 
inscripcions estarà obert del 
25 de novembre �ns el 12 de 
desembre a les 3 de la tarda. 
Les inscripcions s’hauran de 
fer mitjançant la pàgina web 
torneigcagatio.cat. En aques-
ta mateixa web s’hi troba tota 

la informació sobre la nor-
mativa de la competició i els 
detalls per a fer la inscripció.
Els dies 23 i 24 estaran desti-
nats a les categories prebenja-
mí i benjamí. Pel que fa a les 
categories aleví, infantil i ca-

Igualada viurà aquest Nadal la 30a 
edició del Torneig Caga Tió

det les competicions seran els 
dies 27,28,29 i 30 de desem-
bre de 9.00 a 19.00. Dilluns 
27 serà el torn de l’handbol, 
dimarts 28 es jugarà a futbol, 
dimecres 29 a voleibol i di-
jous 30 a bàsquet.

Empresa d’Igualada
ubicada al polígon Industrial a les Comes

necessita:

Administratiu/va comptable
Persona que faci tasques de comptabilitat, gestió 
(cartera clients, pagament de  proveïdors, pagament 
de nòmines, facturació i arxiu).

Horari: 
Mitja jornada, matins,  amb opció d’ampliació

Incorporació: 
Immediata

Sou: 
segons conveni col·lectiu amb possibilitat de millores. 

Interessades/interessats enviar CV a:
contractacio.anoia@gmail.com
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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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ATLETISME / LA VEU

L’atleta Sub-20 del CAI 
Petromiralles, Roger 
Súria, va participar in-

dividualment diumenge en 
la cursa del 56è Campionat 
d’Espanya de Cros per Clubs, 
disputat conjuntament amb 
el 39è Cros Internacional 
d’Itàlica, a les ruines d’Itàli-
ca, a Santiponce (Sevilla). Les 
proves van comptar amb la 
participació de les primeres 
�gures de l’especialitat a ni-
vell estatal, de les categories 
Sub-16 �ns a Sènior, amb la 
participació d’uns 2.300 atle-
tes de 187 clubs, i eren selec-
tives per al Campionat d’Eu-

ropa de Cros. 
Roger Súria era 25è en Sub-
20 amb 17’06” per cobrir els 
5.445 m. de cursa, essent 
el 5è català classificat en la 
prova dominada per El Me-
hdi El Nabaoui (Playas de 
Castellón) amb 16’08”. El 
Playas de Castellón es va 
imposar també per equips, 
en aquesta cursa amb 185 
classi�cats.
El Playas de Castellón va ser 
el club campió estatal absolut 
masculí, mentre en femení 
es van imposar les atletes del 
FC Barcelona.  Es van impo-
sar individualment Rodrigue 
Kwizera (Playas de Castellón) 
i Norah Tanui Jeruto (Kènia).

Roger Súria participa 
al Cros Internacional 
d’Itàlica

ATLETISME / LA VEU

L ’atleta del CAI Petro-
miralles Ramon Lina-
res  va ser el guanya-

dor, diumenge, del 38è Cros  
de Sant Hilari Sacalm,  pro-
va puntuable per al Circuit 
Gironí de Cros. La Sub-18 
del CAI Petromiralles Carla 
Bisbal, es va imposar en la 
seva categoria.

Linares es va imposar en la 
prova absoluta (Sub-20 – Sub-
23 – Sènior -)  amb  10’42”, so-
bre 3.700 m. de cursa. 
Carla Bisbal era la guanyadora 
en categoria Sub-18 femenina 
amb  8’41”, sobre 2.500 m. de 
cursa.
La guanyadora absoluta fe-
menina va ser Marta Gorgoll 
(Olímpic Farners) amb 14’25”, 
sobre 3.700 m. de cursa.

Ramon Linares i Carla 
Bisbal guanyen el cros 
de Sant Hilari

ATLETISME / LA VEU

L’atleta del C.A. Igua-
lada Petromiralles, 
Hamza Zeroual, va ser 

rebut o�cialment per l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
divendres passat, a l’Ajun-
tament d’Igualada. El van 
acompanyar els seus pares i el 
seu entrenador del CAI Marc 
Sànchez.
El jove atleta del CAI, de 
categoria Sub-16 i format a 

l’Escola Esportiva del club, 
va protagonitzar un bonic 
gest esportiu, el passat 7 de 
novembre, a l’estadi Serrahi-
ma de Barcelona, en el de-
curs de la �nal dels 1.500 m. 
Obstacles del Campionat de 
Catalunya de Tardor. Zeroual 
va ajudar un atleta del C.A. 
Canovelles quan havia caigut, 
al passar l’últim obstacle, a 60 
m. de l’arribada. El Hamza, 
que anava en 3r lloc, lluny de 
continuar la cursa, es va atu-

rar, va ajudar a aixecar-se 
al seu contrincant i el va 
acompanyar fins la meta, on 
li va cedir el pas perquè en-
trés en 2n lloc, que és el que 
ocupava abans de caure.  
D’aquest gest d’esportivitat 
s’en van fer ressò nombro-
sos mitjans d’informació 
d’àmbit local com La Veu de 
l’Anoia, però també d’àmbit 
nacional i estatal com  TV3, 
Antena-3, Cuatro, Marca o 
l’Agència Reuters.

L’atleta del CAI Hamza Zeroual, rebut 
per l’alcalde d’Igualada

VÒLEI / LA VEU

Després d’haver passat 
una temporada difí-
cil on la covid-19 va 

impedir la celebració d’aquest 
acte l’any anterior, en aquest, 
hi ha hagut més ganes que 
mai. El Club compta actu-
alment amb un total de 9 
equips de les següents cate-
gories: Sènior Femení, Sènior 
Maculí, Juvenil Femení, Ju-
venil Masculí, Cadet Femení, 
Cadet Masculí, Infantil Fe-
mení, Màsters i Sènior Feme-
ní Lleure.
“Com a Club, estem molt or-
gullosos de veure la nostra 
petita família créixer i més 
encara veient com cada dia 
tenim nens i nenes de menor 
edat”. Aquesta re�exió els fa 
tornar la vista enrere i obser-
var com la dedicació i esforç 
dona els seus fruits. Després 
de 9 anys des de la seva crea-
ció, no hi havia hagut encara 
equips infantils, i per tant, ara 
per ara, és l’any on més cante-
ra hi ha.

A més a més, l’equip Sènior 
Masculí, �nalment va assolir 
la seva plaça a 1a catalana, 
així doncs, aquest any el club 
té dos propòsits importants; 
mantenir als nois en aquesta 
nova categoria i seguir tre-
ballant de valent i mantenir 
a les noies del Sènior Feme-
ní, que ja porten dues tem-
porades lluitant per seguir a 
2a catalana.
Durant l’acte, el Club va re-
bre la visita de la presidenta 
de la Federació Catalana de 
vòlei, Maribel Zamora, la 
qual va donar molta impor-
tància a la creació de nous 
equips dins del club mascu-
lins, ja que encara avui dia 

segueix sent un esport on hi 
predominen les categories 
femenines i mica en mica 
s’està igualant.
També hi varen ser presents 
l’alcalde, Jaume Riba; el re-
gidor d’esports, Manel Riba 
i la regidora de serveis soci-
als, Maite Maruny.
Després de les ponències 
dels convidats, va tenir lloc 
el partit del Sènior Masculí, 
que tot i la derrota 1-3 con-
tra Vikings Vòlei Prat,  van 
donar molta guerra i van de-
mostrar que estan a l’altura 
de la categoria assolida.
El club espera amb il·lusió 
la temporada vinent on ce-
lebraran la dècada del club.

La Torre de Claramunt Vòlei Club es 
presenta davant l’a�ció
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NATACIÓ / LA VEU

E l passat dissabte 20 de 
novembre es va cele-
brar una nova jornada 

dels 70 Jocs Esportius Esco-
lars de l’Anoia en els esports 
de minihandbol per a les cate-
gories benjamí femení-mixt, 
minibàsquet en la categoria 
benjamí masculí, minihand-
bol també per a la categoria 
aleví femení i futbol sala per 
a la categoria aleví masculí.

D’altra banda es va celebrar la 
primera jornada de Natació 
dels equips de Poliesportiu 
Prebenjamí Masculí que for-
ma part de les competicions 
organitzades dins dels 70 Jocs 
Esportius Escolars de l’Anoia.
Tal com explica la presiden-
ta del Consell Esportiu de 
l’Anoia, Patricia Illa, “obrir 
les activitats esportives 
aquàtiques lúdiques a tots 
els infants de l’Anoia és una 
prioritat pel Consell. Molts 

d’aquests infants no tenen 
l’oportunitat de gaudir del 
lleure a les piscines amb els 
seus companys i companyes 
de classe”.
En aquesta primera jornada 
hi van participar les escoles 
Garcia Lorca, Ateneu Igua-
lada, Dolors Martí, Garcia 
Fossas i Maristes Igualada, 
que van poder gaudir de di-
vertides activitats aquàtiques 
a la Piscina Municipal de Les 
Comes d’Igualada.

Comencen les activitats aquàtiques del 
Consell Esportiu

CROS / LA VEU

El diumenge 21 de no-
vembre es va celebrar 
el 36è Cros Joan Ma-

ragall a Vilanova del Camí 
corresponent a la primera 
parada del Circuit de Cros 
Escolar, organitzat per l’AFA 
Joan Maragall, el Servei d’Es-
ports de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí i el Consell 
Esportiu de l’Anoia.
Uns 200 atletes van poder 
gaudir d’un esplèndid i sole-
jat matí de cros a la Zona de 
Can Titó i el Parc Fluvial de 
Vilanova del Camí. Seguint 
les mesures i protocols actu-
als de la covid, les sortides es 
van realitzar per categories, 
sent la categoria aleví l’en-
carregada de donar el tret 
de sortida a la jornada, que 
finalitzà amb la categoria 
adults, pares i mares d’esco-
lars dels centres de l’Anoia.

Un cop �nalitzades les respec-
tives curses, es va fer l’entrega 
de premis amb la participació 
de tècnics de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí i de l’AFA 
Joan Maragall. Es van lliu-
rar medalles als tres primers 
classi�cats de cada categoria 
i gènere. Al primer classi�-
cat de l’Escola Joan Maragall 
(prebenjamí, benjamí i ale-
ví). I a tots els participants de 
les curses d’educació infantil, 
que per a molts, va ser la pri-
mera participació en un Cros
Escolar.
Els organitzadors van agrair 
tot l’esforç i els mesos de tre-
ball en aquesta activitat, així 
com a tots els membres dels 
serveis d’emergències i briga-
des que van facilitar l’èxit de 
la jornada.
La segona cita del Circuit de 
Cros Escolar serà el proper 23 
de gener amb el 1r Cros esco-
lar Institut Badia i Margarit.

200 esportistes 
participen al primer cros 
escolar de l’anyESCACS / LA VEU

Aquest diumenge 28 de 
novembre tindrà lloc 
la segona jornada del 

Primer Torneig Intercomar-
cal d’Escacs en línia. Aquesta 
és una activitat que va arribar 
amb la pandèmia i que, gràci-
es al seu èxit de participació 
i motivació per part dels par-
ticipants, ha vingut per que-
dar-se.
L’activitat, liderada pel Con-
sell Esportiu de l’Anoia i or-
ganitzada conjuntament amb 
16 consells esportius més de 
la resta del territori, es realit-
za mitjançant el servidor d’es-
cacs d’internet Lichess.
El torneig té una durada de 90 

minuts. Cada partida té una 
durada màxima de 14 minuts, 
7 minuts per a consumir per a 
cada jugador/a.
Es realitzen dos tipus de clas-
si�cacions: Classi�cació indi-

vidual de cada torneig i clas-
si�cació total, sumant els tres 
tornejos que es disputen
Les inscripcions són gratuï-
tes mitjançant el formulari: 
https://bit.ly/3t2IvSX

Aquest diumenge, segona jornada del 
torneig intercomarcal d’escacs

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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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Auro-
ra acollirà elPetit, el 

festival d’arts escèniques per 
als més petits (0-5 anys) més 
gran d’Europa, que enguany 
arriba a la seva 17a edició. El 
festival, que s’allargarà �ns el 
28 de novembre, proposa un 
ampli programa d’especta-
cles que es representaran a 12 
ciutats dels Països Catalans. 
Aquest cap de setmana, es 
podran veure dues propostes 
recomanades per a infants de 
0 a 5 anys: l’espectacle Nata-
nam de Da.Te Danza (Anda-
lusia) a l’Aurora i Bajau de 
Ponten Pie, que, per qüesti-
ons tècniques es trasllada a 
L’Escorxador. El teatre es po-
sarà en contacte amb tothom 
qui hagi adquirit entrades per 
explicar-ho i canviar les en-
trades de la nova ubicació.

Natanam, un muntatge po-
ètic, delicat, divertit i visu-
alment molt atractiu de la 
prestigiosa companyia Da.
Te Danza
La companyia Da.Te Danza 
presenta Natanam, un espec-
tacle de dansa contemporània 
per als més petits de casa, una 
creació que juga amb la cons-
trucció i deconstrucció cons-
tant de l’escena i els elements 
que la conformen.
Dos intèrprets, amics i còm-
plices es troben en una sala 
de jocs i descobreixen que hi 
ha aigua, foc, vent i terra or-

denats i a la seva disposició. 
Un espai per jugar pot ser la 
platja, el desert, el mar. I tam-
bé, quan estem sols, poden 
ser molts mons.
Guardonat amb el Premi FE-
TEN 2021 a l’apropament de 
la dansa a la primera infància, 
Natanam és una metàfora del 
desarrelament i una re�exió 
sobre la capacitat que té l’és-
ser humà per començar de 
nou a la recerca de la felicitat.

Bajau, l’univers fascinant de 
l’aigua en el nou espectacle 
de l’aclamada companyia 
Ponten Pie
Tinc set, tinc la boca seca, 
vull aigua, vull ser peix, vull 
ser aigua.
Bajau és un viatge on la versa-
tilitat de l’aigua ens condueix 
a la creació d’un nou univers, 
un nou mitjà, on trobar-se 
amb un mateix, amb els seus 
orígens i amb allò que real-
ment desitja ser. Una propos-
ta amb l’aigua com a element 
protagonista, a través d’una 
posada en escena visual i ple-
na de moviment.
L’espectacle transita per l’ima-
ginari que un nen o nena crea 
quan desitja ser una cosa que 
no és, de com aquest desig es 
converteix en una cosa possi-
ble i la seva creença en el joc 

el fa viure d’una manera in-
creïble l’experiència. Per què 
viure en la terra si m’he creat 
en l’aigua?

El Petit als núvols, la pro-
gramació en línia de elPetit
Per segon any consecutiu el 
festival presenta el Petit als 
núvols, un espai digital on es 
podran trobar propostes en 
línia tant per a les famílies 
com per als mestres, els ar-
tistes i els professionals de les 
arts per a la primera infància.
Petit als núvols proposa par-
ticipar en tres experiències 
artístiques creades expressa-
ment en format virtual per 
tres companyies de Cata-
lunya. Es tracta de GRASS 
Films de Second Hand Dan-
ce (Regne Unit), Söns de Pels 
Més Menuts (Catalunya) i 
BebeLume (Brasil). Per acce-
dir-hi caldrà que adquiriu un
únic codi per família (una 
entrada disponible a www.te-
atreaurora.cat), que té un cost 
de 5€ amb el qual es podran 
visualitzar les tres creacions 
tantes vegades com es vulgui 
�ns el 7 de gener del 2022.

El festival per als més petits 
més gran d’Europa
El festival elPetit va néixer 
el 2005 en una iniciativa de 

la LaSala Miguel Hernández 
(Sabadell) amb una clara vo-
cació internacional i d’ex-
pansió al territori. En aquest 
sentit, uns anys més tard, s’hi 
va sumar el Teatre de l’Auro-
ra i, més endavant, s’hi van 
afegir el Mercat de les Flors 
(Barcelona), el Teatre Muni-
cipal (Benicàssim), el Teatre 
Principal (Olot), el Teatre de 
l’Escorxador (Lleida), el Te-
atre-Auditori (Sant Cugat), i 
el Teatre Clavé (Tordera), el 
Teatre-Auditori (Granollers), 
la sala Àtrium de Viladecans, 
el SAT! de Barcelona, el Te-
atre Municipal (Montcada i 
Reixac) i el Teatre Principal 
(Palma de Mallorca). Aquest 
any s’hi afegeix el municipi 
de Sant Quirze del Vallès i els 
centres penitenciaris de do-
nes de Wad-Ras i Brians 2.
El festival és una oportunitat 
única per gaudir de muntat-
ges i experiències de quali-
tat pensades pels més petits. 
Amb un ritual, una durada i 

17a edició del festival elPetit, a l’Aurora

una concepció de l’espai di-
ferents. Amb aforaments re-
duïts, on tot es veu de molt a 
prop i on tot es viu molt in-
tensament; on hi caben i es 
barregen tots els llenguatges 
per fer-nos viatjar a paisatges 
desconeguts. elPetit també 
vol ser un espai on es puguin 
acompanyar els infants, de la 
mà de les arts escèniques, a 
desenvolupar l’esperit crític i 
el sentit comú, en un àmbit 
de llibertat de pensament, per 
poder formar part d’una soci-
etat cada cop més generosa i 
solidària.

Horaris i venda d’entrades
Les representacions de Na-
tanam es faran el dissabte 27 
de novembre a les 12 h i a les 
17.30 h a l’Aurora i, Bajau el 
diumenge 28 de novembre a 
les 12 h i a les 17:30 h a L’Es-
corxador. Les entrades, a 8€ 
(adults) i 6€ (nens) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
Més informació a www.tea-
treaurora.cat.
La celebració del festival a 
Igualada compta, per vuitè any 
consecutiu, amb el suport del 
centre dental juvenil i familiar 
Boca a boca, d’Igualada.

La sala independent 
igualadina torna a ser, 

aquest cap de
setmana, un dels esce-
naris d’elPetit, el festi-

val internacional
d’arts escèniques per als 

més petits (0-5 anys)

A Igualada es podran 
veure els espectacles 
“Natanam” de Da.Te 

Danza al Teatre de l’Au-
rora i “Bajau” de Pon-
ten Pie a l’Escorxador

LLIGA EBA
27/11/21 a les 18:30h

MONBUS C.B. IGUALADA - TENEA CB ESPARREGUERA
T'esperem al Pavelló de Les Comes. Vine a gaudir del bàsquet Omplim Les Comes!
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TEATRE / LA VEU

D iumenge a les 7 de la 
tarda, arriba al Tea-
tre Municipal Ate-

neu Classe. Una comèdia de 
Sixto Paz sobre com afron-
tem les dificultats: a l’escola, 
a la vida, on sigui. Amb la 
direcció de Pau Carrió i un 
repartiment format per Pol 
López, Carlota Olcina i Pau 
Roca. Els autors són l’ac-
triu i dramaturga irlandesa 
Iseult Golden i el dramaturg 
i director irlandès David 
Horan. L’obra fou premiada 
al Fringe d’Edimburg.
Les entrades tenen un preu 
de 20, 18 i 15 € i es po-
den adquirir per internet a 
https://teatremunicipalate-
neu.cat/. També es poden 
comprar al Punt de difusió 

cultural i turística d’Iguala-
da (Sala Municipal d’Expo-
sicions c. Garcia Fossas, 2 
-pl. de la Creu). 

Classe
El fill de la Sarah i el Brian 
té 9 anys. El seu mestre diu 
que li costa aprendre, que li 
podria anar bé un psicòleg. 
Però el Brian i la Sarah – que 
a més s’acaben de separar- 
no tenen bons records de 
l‘escola, ni dels professors.
Una trobada entre pares i 
professor que ens mostra 
una triple confrontació di-
vertida i punyent on xoquen 
les diferències de classe, els 
reptes del món educatiu i les 
dificultats a l’hora de relaci-
onar-nos: a l’escola, a la pa-
rella, a la família.
Per a Pau Carrió: “És a l’es-

‘Classe’, una comèdia sobre relacions familiars i escola, arriba 
aquest diumenge a l’Ateneu

aquestes i moltes d’altres pre-
guntes al voltant de l’escola 
davant de la cara. Les volem 
respondre com a societat? 
O les deixem únicament en 
mans dels afectats? Assisti-
rem a una reunió explosiva 
que canviarà per sempre el 
futur dels nostres personat-
ges. La reunió d’una parella 
separada amb el mestre del 
seu �ll, on a�oraran diferèn-
cies de classe, culturals, d’opi-
nió, vitals, emocionals... Un 
tros de realitat ple d’humor 
i tendresa, ple de preguntes 
sense resposta fàcil. Una obra 
que també vol ser un joc, amb 
tres personatges encantado-
rament comuns, intel·ligents, 
deliciosos, carregats de raons, 
d’amor, de desamor, tres és-
sers plens de vida per a tres 
grans intèrprets.”

cola on es defineix part del 
futur d’una societat? On es 
defineix part del futur de ca-

dascú de tots nosaltres? Dels 
nostres infants? Els darrers 
mesos potser ens han plantat 

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres els mú-
sics Miquel Córdoba, 
Martí Marsal i Gui-

llem Martí oferiran el tercer 
concert del Cicle Música de 
Primera Fila de la Programa-
ció Octubre/Desembre 2021, 
organitzat per l’Aurora.
Johannes Brahms es pot con-
siderar el compositor més im-
portant de música de cambra 
del romanticisme. Tot i que la 
majoria de la seva producció 
en aquest gènere és música 
per a corda amb piano o sense, 
el Trio op.40 per a violí, trom-
pa i piano és una de les poques 
excepcions en les quals fa par-

ticipar algun instrument de 
vent. La sonoritat de la trom-
pa, tan evocadora de paisatges 
alpestres, de llegendes i cace-
res, és de presència obligada 
en tota la música orquestral 
romàntica.
Ja en el nostre segle, la prolí-
�ca activitat del compositor 
català Albert Guinovart ens 
ha deixat una altra obra per 
aquests tres instrument: el 
Trio “Mirall trencat”, basat en 
la novel·la homònima de Mer-
cè Rodoreda i en el material 
melòdic que Guinovart va fer 
servir per a la banda sonora de 
la seva versió televisiva.
El violinista Miquel Córdoba, 
el trombonista Martí Marsal 

i el pianista Guillem Martí 
oferiran els trios de Brahms i 
Guinovart, dues obres que es 
complementen i que explo-
ten al màxim les possibilitats 
d’una de les formacions de 
cambra més singulars.
El concert s’emmarca en el Ci-
cle de Concerts de Professorat 
de l’Escola/Conservatori Mu-
nicipal de Música d’Igualada 
en què participa de nou el Te-
atre de l’Aurora.

Horari i venda d’entrades
El concert de Miquel Córdo-
ba, Martí Marsal i Guillem 
Martí tindrà lloc el divendres 
26 de novembre a les 20 h. Les 
entrades tenen un cost de 12 

Els músics Miquel Córdoba, Martí Marsal i Guillem Martí, al 
Cicle Música de Primera Fila, avui divendres a l’Aurora

€ 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.

Tel. 936 01 48 58             662 90 60 30    ·     Plaça del Pilar, 4  · Igualada, BCN

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

Garanties que donem a IMMO-HECLA:
confiança, experiència, professionalitat,

transparència i seguretat

Tens un immoble 
per vendre o llogar?

Si confies en nosaltres,
t’acompanyarem durant tot el procés!

GESTIÓ MOLT PERSONALITZADA

www.immo-hecla.com

GESTIÓ MOLT PERSONALITZADA
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CULTURA / LA VEU

Els periodistes de Ràdio 
Igualada, Xavi Dàvila i 
Montse Sanou, van ser 

els encarregats de presentar la 
26a edició de la gala dels Pre-
mis Ciutat d’Igualada que ha 
recuperat la presencialitat.
La gala s’iniciava amb l’actua-
ció de Lia Sampai, una artista 
emergent de Barcelona amb 
arrels a les terres de l’Ebre, 
acompanyada de guitarrista i 
arranjador Adrià Pagès.
El primer premi de la jornada 
va ser el de composició musical 
Paquita Madriguera, un premi 
que porta el nom de la pianis-
ta i compositora que va néixer 
a Igualada l’any 1900 i que en 
aquest edició 2021, el jurat del 
Premi, ha acordat declarar de-
sert el premi.
El premi de Disseny Gas-
par Camps, que compta amb 
el suport de l’entitat disseny 
Igualada; Disseny Marked i 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps, té per objectiu re-
conèixer el talent dins el món 
del disseny en els seus diferents 
àmbits. El premi de disseny 
en moda dotat amb 1000€ i 
el guardó Ciutat d’Igualada és 
per a l’obra que porta el lema 
“El poder de la reutilització és 
donar una segona vida” de l’au-
tora igualadina, Mar Ribaudí 
Pèrez. I el Premi de la moda-
litat de creacions en joiera i/o 
complements dotat amb 1000€ 
i el guardó Ciutat d’Igualada ha 
estat per l’obra “Les llunes” rea-
litzada en pell de l’autora igua-
ladina, Mireia Muntadas Just.
El premi d’Art Digital Jaume 
Graells està impulsat pel Cen-
tre Informàtic de l’Anoia, CEI-
NA, La Renda Urbana i l’Ajun-
tament d’Igualada. El Jurat ha 
atorgat una Menció especial 
en reconeixement al treball 

“El gegant perdut” del creador 
de videojocs Toni Regordosa 
Motos de Santa Margarida de 
Montbui, per obrir una nova 
porta als videojocs com a ele-
ments culturals i artístics, així 
com posar en valor la cultura 
popular de Catalunya, pel joc 
infantil. L’Accèssit del premi 
Jaume Graells,  dotat amb una 
llicència original atorgada per 
Corel i un diploma acreditatiu, 
ha estat per a l’obra “El agujero 
y la piel” de Josué-David More-
no Cabrero, de Jaen, resident a 
Madrid; i el Primer Premi que 
obté el Guardó Ciutat d’Iguala-
da, una llicència original ator-
gada per Corel i 1800 € atorgats
per La Renda Urbana, TLG 
Commerce i Ceina, a la col·lec-
ció “Encuentro” de Eduardo 
Christian Argañarás de Bue-
nos Aires (Argentina).
El premi Joan Llacuna està 
organitzat per l’Ajuntament 
d’Igualada, amb el suport de 
l’Ateneu Igualadí, i el Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-

lada. El guanyador d’aquest 
premi obté el Guardó Ciutat 
d’Igualada, 2.000 € i la publi-
cació de l’obra a Viena Edici-
ons. El Jurat quali�cador del 
total de 60 obres a concurs, ha 
escollit el poemari “Versos de 
pedra seca”, de l’autor, Guillem 
Tussell Padrós de Barcelona.
El Premi de fotogra�a Procopi 
Llucià compta amb el suport 
organitzatiu de l’Agrupació Fo-
togrà�ca d’Igualada. El 1r Pre-
mi de fotogra�a Procopi Llucià 
2021, va ser per a la col·lecció: 
“Viaje Subterráneo” de Jorge 
Llorca Martínez de Barcelona. 
El 2n premi per a la col·lecció 
“Costa Do Morte” del fotògraf: 
Jordi Ventura Carbó de Puig-
dàlber. 
El premi d’investigació Jaume 
Caresmar, de caràcter bien-
nal, compta amb el suport del 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada, i la col·laboració 
del Centre d’Estudis Antoni 
de Campmany de la Univer-
sitat de Barcelona. Està dotat 

amb el guardó Ciutat d’Igua-
lada, 1.800€ i la publicació de 
la recerca a la col·lecció de la 
“Miscellanea Aqualatensia”. El 
Primer Premi d’investigació 
Jaume Caresmar 2021 és per 
a a la investigació “La logística 
militar republicana a l’Anoia 
durant la Guerra Civil (1936-
1939)”, de Francesc Closa Sali-
nas de Lleida. 
El Premi al Compromís Social i 
Cívic Mossèn Josep Còdol, està 
organitzat per l’Ajuntament 
de la ciutat i la Fundació Sant 
Crist d’Igualada, amb l’objectiu 
de promoure i reconèixer la 
feina realitzada per persones, 
entitats i organitzacions, com-
promeses amb els valors soci-
als i les actituds cíviques. Un 
premi dotat amb 2.000€, que 
aporten a parts iguals l’Ajun-
tament d’Igualada i la Funda-
ció del Sant Crist. El guardó 
del Premi ha estat atorgat a 
l’Associació de familiars de 
l’Alzheimer i altres demències 
de l’Anoia, pel seu compromís 

amb la lluita contra les demèn-
cies i el suport i formació a les 
famílies. Núria Solà, acompa-
nyada de membres de l’associ-
ació va recollir el Premi.

Premi d’honor per a Mariàn-
gels Gual
El Premi d’Honor Ciutat 
d’Igualada, que reconeix la 
trajectòria a persones de dife-
rents àmbits culturals, ja sigui 
de pensament, de recerca, so-
cial, intel·lectual o educatiu, 
ha estat per Mariàngels Gual i 
Aribau, una persona destacada 
de la ciutat, dedicada a la do-
cència i al món de l’art, en reco-
neixement per la seva dilatada 
trajectòria artística. Fou la pri-
mera directora de l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps. 
L’acte dels Premis Ciutat 
d’Igualada, a més de represen-
tar un reconeixement a la cre-
ació, vol servir d’homenatge 
i record dels protagonistes de 
la cultura de casa nostra que 
ens han deixat durant el darrer 
any. Aquest any s’ha recordat la 
�gura del pastisser i agitador 
cultural, Hermini Pla i Vich, 
un apassionat de la seva pro-
fessió amb múltiples accions 
de promoció que anaven més 
enllà de la seva feina. També 
la Milós Gras Miquel, artista, 
especialitzada en els seus ini-
cis com a ceramista, per de-
dicar-se després al món de la 
Joieria el disseny de mobles i la 
pintura. Victòria Gual i Godó, 
també va tenir un moment 
pel record. Feia tres dècades 
que treballava al Regne Unit, 
com a professora de Llengua 
Literatura castellanes, i com a 
traductora de clàssics anglesos 
rellevants al català. I �nalment 
es va recordar la �gura de Pius 
Morera Prat, �lòleg, professor i 
poeta igualadí.

Lliurats els Premis Ciutat d’Igualada en la seva 26a edició

LLIBRES / LA VEU

La Sala d’Arts de l’Ate-
neu Igualadí va acollir 
el passat divendres 19 

de novembre la presentació 
de Junil a les terres dels bàr-
bars, el darrer llibre de l’autor 
de Catalunya Nord Joan-Lluís 
Lluís, editat per Club Editor.
Davant del nombrós públic as-
sistent, Salvador Oliva, mem-
bre d’Òmnium Anoia, va fer la 
presentació de l’autor i el llibre 

i, tot seguit, Joan-Lluís Lluís 
va oferir una xerrada molt 
interessant situant la novel-
la –una història de �cció- al 
món romà i presentant-ne els 
diversos personatges. Durant 
el torn d’intervencions del 
públic, l’escriptor va desvelar 
diverses qüestions relaciona-
des amb la gestació de la no-
vel·la i �ns i tot es va arribar a 
sincerar explicant com es re-
lacionava amb els seus propis 
personatges de �cció. Final-

ment, va relatar el mite de la 
història d’Ulisses i Palamedes 
segons la versió que apareixia 
als Cants Cipris, uns poemes 
èpics desapareguts que trac-
taven, igual que la Ilíada i 
l’Odissea, sobre el cicle troià.
L’autor va signar dedicatò-
ries a tots aquells assistents 
que van comprar la novel·la. 
L’acte, organitzat per Òm-
nium Anoia, va comptar 
amb la col·laboració de la 
llibreria Aqualata.

L’escriptor Joan-Lluís Lluís fa el ple a 
la presentació del seu darrer llibre
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CINEMA / RAMON ROBERT

Dirigida per John Las-
seter i estrenada el 
22 de novembre de 

1995,  Toy Story  va ser la pri-
mera pel·lícula completament 
realitzada amb ordinadors i 
animada amb tecnologies di-
gitals. Des de llavors, Pixar ha 
produït moltes extraordinàri-
es produccions animades.  
Una trentena d’animadors 
van treballar en la producció 
de Toy Story, el primer llarg-
metratge de Pixar Animation 
Studios. Van fer servir �ns a 
400 models computacionals 
amb els que aconseguiren ani-
mar els personatges; cadascun 
fou creat a partir d’un diagra-
ma computat, abans que es 
concretés el disseny animat 
�nal. Toy Story va generar un 
gran impacte en la indústria 
de cinema amb la seva inno-
vadora animació per ordina-
dor. Un gran salt tecnològic 
en la indústria cinematogrà�-
ca, que �ns a aquell moment, 
només s’havia pogut veure en 
petits curts, anuncis o en al-
gunes preses aïllades de pel·lí-
cules com Tron, Jurassic Park
o Star Wars. Un creatiu amb 
visió de futur, John Lasseter, 
un cientí�c amb interès pel 
dibuix, Ed Catmull, i un visi-
onari amb molts diners, Steve 
Jobs, van apostar per un nou 
sistema de treball i producció.  
El 1986, Steve Jobs adquireix 
la Divisió de Computació a 
George Lucas (Lucas�lm)  i 
crea Pixar, un estudi indepen-
dent. Lasseter i Catmull seran 
els directius d’aquesta nova 
empresa. En els primers anys, 
Pixar únicament produeix 
curtmetratges i anuncis co-
mercials, però al juliol de 1991 
signa amb Disney el contracte 

per a la seva primera pel·lícula 
llarga, Toy Story.  Distribuïda 
per Walt Disney, serà la terce-
ra pel·lícula més taquillera de 
l’any. Fer-la va costar 30 mili-
ons de dòlars, però només en 
sales de cinema en recaptaria 
245. Pixar funcionarà com a 
companyia independent �ns 
el 2006, any en què fou absor-
bida per la pròpia Disney, un 
gegant que no para de créixer. 
Pel que fa a Pixar, l’estudi con-
serva certa autonomia creativa 
respecte a Disney. Trenta anys 
després, segueix en l’avant-
guarda del cinema d’animació. 
Fem ara un repàs d’algunes les 
millors pel·lícules Pixar. Gai-
rebé totes elles es poden veure 
a la plataforma Disney.  

TOY STORY  (1995) 
El primer llarg de Pixar, un 
pas de gegant en el cinema 
d’animació. Hi fa la seva pre-
sentació una de les parelles 
cinematogrà�ques més agraï-
des de tota la història del setè 
art: El cowboy Woody i el cos-
monauta Buzz Lighyear. Per 
cert, aquest darrer estrenarà el 
juny de 2022 pel·lícula en soli-
tari. Puntuació: 9 

TOY STORY 2 (1999) Ar-
gument enginyós, narrativa 
vivaç, i quali�cades animaci-
ons, un espectacle de diversió 
garantida per a públics diver-
sos. El retorn del Woody i de 
Buzz és immillorable. Superen 
el llistó obtingut amb la pri-
mera part i formalitzen una 
de les nissagues cinematogrà-
�ques més populars de tots els 
temps. Puntuació: 10 

MONSTERS INC. (2001) 
Original, divertida i tècnica-
ment perfecta faula amb què 

el cinema d’animació digital 
con�rma la seva implantació 
estètica i artística. Més enllà 
del simple producte d’entrete-
niment, és una pel·lícula de�-
nida per Roger Ebert com “un 
hàbil i enginyós viatge pels 
malsons de la infància”. Pun-
tuació: 8 

BUSCANDO 
A NEMO (2003) 
Revitalitzant el cinema d’ani-
mació, la Pixar va tornar a 
projectar una enorme capaci-
tat per a produir cinema fami-
liar de categoria superior, en 
què un peix pallasso emprèn 
un llarg viatge a la recerca de 
Nemo, el seu �llet. Una aven-
tura màgica, alhora joiosa i 
emocionant. Va tenir conti-
nuïtat amb Buscando a Dory ( 
2016). Puntuació: 9 

LOS INCREIBLES (2004) 
Una grati�cant pel·lícula de 
superherois animats, i tanma-
teix una comèdia domèstica, 
com també un relat de cièn-
cia-�cció i espies. Va ser una de 
les pel·lícules més taquilleres 
de l’any, recaptat als cinemes de 
tot el món prop de 700 milions 
de dòlars. Puntuació: 7 

RATATOUILLE (2007) 
Dinàmica, encantadora i bri-
llant, explica la fantasiosa his-
toria d’una rata de claveguera 
que triomfarà fent de xef als 
millors restaurants de París. 
Increïble, però cert. Una ab-
soluta obra mestra, un torrent 
de sensacions, extraordinària 
de cap a �. Puntuació: 10 

WALL-E  (2008) 
Singular faula de ciència-�c-
ció, en la qual coneixerem el 
petit robot Wall-E, encarregat 
de recollir brutícia i escom-
braries. Compartirà  sorpre-
nents aventures amb la robot 

exploradora EVE. El relat, 
futurista (som a l’any 2800, 
amb el món devastat) i més 
aviat pessimista, integra mis-
satges de caire ecologista i 
reflexiu. Puntuació: 7 

UP (2009) 
Deliciosa, emotiva, esplen-
dent. El vell senyor Fredrick-
sen i el petit boy scout Rus-
sell volaran en globus fins 
Amèrica del Sud. Els primers 
10 minuts esdevenen antolò-
gics, però el que ve després 

segueix sent cinema d’alta 
qualitat. Alhora pel·lícula 
d’aventures i profund retrat 
d’éssers humans.  Puntuació: 
10 

BRAVE (2012) 
Potser és lleugerament in-
ferior a algunes de les an-
teriors produccions de la 
factoria Pixar, però Brave
segueix sent una pel·lícula 
molt considerable. La tècnica 
en la animació digital és més 
que notable i l’argument, que 
ofereix variacions sobre el 
clàssic conte de princeses, no 
desmereix el bon nom dels 
seus responsables artístics. A 
destacar alguns personatges 

secundaris.  Puntuació: 7 
INSIDE OUT (2015) 
Una de les apostes més arris-
cades i singulars de Pixar, fe-
liçment recompensada pels 
públics de tot el planeta. De 
fet, és una experiència cine-
matogrà�ca única, en la que 
ens endinsem �ns l’interior de 
les emocions humanes. Igual 
d’entretinguda com innovado-
ra. Puntuació: 8 

COCO (2017) 
Plena de llum, música i color, 
és una de les valuoses joies de 
la corona de l’imperi Pixar. 
Prodigiosa i commovedora, la 
pel·lícula situa la seva acció a 
les festes dels Difunts, a Mèxic. 
Visualment extraordinària, 
ofereix algunes grates consi-
deracions sobre la cultura, les 
tradicions, la família, la vida i 
la mort. 
Puntuació: 10  

SOUL (2020)  
Premiada amb l’Oscar a la mi-
llor pel·lícula d’animació de 
l’any, aquesta notable història 

ens transporta des dels car-
rers de Nova York als regnes 
còsmics per a trobar algunes 
respostes sobre la vida. La seva 
estrena va coincidir amb la 
primera onada de la covid-19, 
i potser per això no va tenir els 
espectadors que mereixia. 
Puntuació: 8 

LUCA (2021) 
Després de visitar París amb 
Ratatouille (2007) i Mèxic amb 
Coco ( 2017), Pixar va ubicar 
la seva nova fantasia anima-
da a Itàlia. El seu argument és 
molt simple, però su�cient per 
tornar a celebrar la bona pra-
xis de l’amistat desinteressada i 
tolerància per els que són dife-
rents.Puntuació: 7  

Enciclopèdia Pixar dels clàssics animats 
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Capítol per afegir al llibre “La Biblia en verso” (1)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Aquesta setmana canviem de 
tema. Fou publicat per l’Edito-
rial AVM, Granada, 2015. No 

és un volum igualadí, però està dedicat 
a un personatge natural d’aquesta ciu-
tat. Aquest llibre està escrit en castellà. 
Fou publicat per l’editorial AVM, de 
Granada, 2015. El redactaren José An-
tonio Mesa i José Luís Garzón-
És un treball de recerca, subtitulat 
“Tras los pasos de José M. Carulla”, que 
fou qui va escriure la “Biblia en verso”, 
cosa que potser pocs igualadins saben.
Alberto Granados va fer-ne una resse-
nya, de la qual extreuen alguns parà-
grafs (del seu blog) “Josep M. Carulla 
Estrada (Igualada, 1839) - (Granada, 
1919)fou advocat, periodista i escrip-
tor, que arribà a Granada, on el seu 
germà. Josep Antoni, en el 1875, fou 
nomenat Canonge lectoral, de la Cate-
dral d’aquella capital.

El periodista Pedro Gómez Aparicio el 
quali�cà de: “tipo  en el qual extraordi-
nariamente se mezclava la religiosidad, 
la insinuación, la inspiración la audàcia 
y la absoluta falta de sentido del ridículo 
y de la realidad”.
El tercer capítol és un exhaustiu ca-
tàleg de la nombrosa obra escrita pel 
biogra�at. El capítol més curiós és el 
quart que s’ocupa de la producció  més 
arriscada de l’obra. Segons ell, dedi-
cà 270.000 versos en la seva libèrrima 
versió dels diferents llibres bíblics. Va 
tenir l’habilitat, la insistència, o la mà 
esquerra, o tot plegat de vendre la seva 
Biblia en verso  (73 volums manuscrits) 
per 400 pessetes, del 1919, a l’Abadia 
del Sacromonte. Evidentment, sabia 
defensar-se de les burles que alguns 
enemics li feien.
El llibre acaba  amb una impagable Se-
lecció de textos i epistolari de la seva 

correspondència. Va cartejar-se amb: 
el pintor  local,  Gabriel Morcillo, Be-
nito Pérez Galdós, el periodista grana-
dí, Luís Seco de Lucena el infante D. 
Alfonso de Borbón”.
Granados creu que els autors no es 
proposen fer una biogra�a en el sentit 
estricte. “ L’indiscutible mèrit de l’obra 
és que el propi personatge, a través de 
dades i un ric anecdotari es fa exacta la 
justícia que es mereix”. 
*Nascut a Igualada - Antonin Boada, 
el que publicava “Fulles al vent” en el 
periòdic “Igualada”, inserí un article a 
“Miscellania Aqualatensia” (Igualada. 
pag 18 -, 1995) recordant que Josep 
M. Carulla Estrada fou traductor de 
Verdaguer-En aquell escrit transcriví 
la partida de bateig de l’escriptor igua-
ladí.
“ En la vila  d’Igualada - traduïm - pro-
víncia de Barcelona, bisbat de Vic, a 19 

d’octubre de 1839, jo Jose Santmartí 
pobre, i Ecònom interí de l’Església 
parroquial de  la mateixa vaig batejar 
solemnement a un nen que nasqué  el 
dia anterior a les 2’30 de la tarda; �ll 
legítim de Jaume Carulla, mestre, i de 
Josefa Estrada, cons,; essent els seus 
avis paterns, Joan, llaner i Caterina 
Puig; Materns, Josep, cadiraire i Rita 
Martí. Se li posaren els noms de:  Josep 
Maria, Antoni i Joan i foren padrins: 
Josep Estrada, oncle materna i Maria 
Carullla, tieta paternal, consort de 
Jaume Torres, o�cial del 6é   Franco 1º  
Provisional de Catalunya, als quals vaig 
advertir el parentesc espiritual i els deu-
res i que per ell contrauen. Foren testi-
monis: Josep Molins, corredor i Manuel 
Cendra, fabricant, els dos d’aquesta. I 
per que consti vaig  autoritzà aquesta 
partida en el llibre de batejos d’aquesta 
Parroquial 19/X/1839. Josep Sanmartí”. 

AUDIOVISUAL / LA VEU

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

lunya ha donat el tret de sorti-
da aquest vespre a la seva 19a 
edició, la més innovadora i 
multiplataforma. El certamen 
ha arrencat amb l’estrena de la 
coproducció de TV3 i La Dre-
cera produccions, El Metralla, 
en un acte al Cinema Ateneu 
que ha comptat amb la pre-
sència del director del �lm, 
Jordi Roigé; l’equip d’actors 
i actrius protagonistes, Joan 
Pera, Roger Pera, Cristina 
Brondo, Mercè Pons i Teresa 
Urroz, entre d’altres; l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells; i 
els directors del festival, Anna 
Cervera i Jordi Comellas.

Anna Cervera ha posat en 
relleu la principal novetat 
d’aquesta edició, que és la in-
corporació dels videojocs a la 
Secció O�cial, i ha subratllat 
que el festival “està explorant 
noves portes, com són les 
tecnologies aplicades a l’audi-
ovisual”, posant com a exem-
ple la plataforma Twitch -on 
enguany s’estrena el Zoom- i 
la tecnologia blockchain. Per 
la seva banda, Jordi Comellas 
s’ha congratulat que el festival 
recuperi enguany la presen-
cialitat “després d’una edició, 
la del 2020, en què tot va ha-
ver de ser virtual. És un plaer 
tornar a celebrar gales com la 
d’avui a l’Ateneu Igualadí”, ha 
dit.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha posat en valor “la 

feina de reinvenció i obertu-
ra a nous formats” del festival 
per arribar a continguts més 
interactius i un públic més 
jove. Castells també ha desta-
cat l’adaptació del Zoom a la 
situació actual “canviant, tant 
pels avenços del sector audio-
visual com per les limitacions 
de la pandèmia de la covid”. 
Així mateix, ha recordat que 
l’any vinent Igualada gaudirà 
d’una segona sala de cinema a 
l’Ateneu, que s’obrirà a mitjans 
de desembre i que “permetrà 
multiplicar l’oferta de pel·lícu-
les i projeccions, i òbviament 
bene�ciarà el Zoom. Mentre 
a tot Europa es tanquen cine-
mes, a Igualada el mes que ve 
obrim una nova sala i això de-

Igualada viu l’edició més innovadora i multiplataforma 
del Zoom Festival

mostra la bona salut del sector 
a casa nostra”.
Abans de la projecció del �lm 
El Metralla, Joan Pera ha re-
but un dels Premis d’Honor 
del Zoom 2021 per la seva re-
coneguda carrera professional 
com a actor i director i actor 
de doblatge -és la veu de Wo-
ody Allen, entre d’altres- i la 
seva aportació a la cultura en 
català durant més de 40 anys.
La 19a edició del Zoom Fes-
tival presenta 48 produccions 
en la Secció O�cial del festi-
val, que enguany incorpora 
una nova categoria de Vide-
ojocs. S’han escollit d’entre 
un total de 130 continguts 
inscrits, provinents de 16 pa-
ïsos. Diverses produccions es 

podran veure per primer cop 
a Catalunya durant el festival, 
com són totes les que s’han 
seleccionat a la categoria de 
Ficció, i també les producci-
ons internacionals de les altres 
categories: Entreteniment, In-
formatius i Esports, i Cultura. 
Entre els continguts que opten 
als Premis Zoom 2021 també 
hi ha èxits d’audiència, com 
les produccions de la BBC 
�ree Families i Help. Els pro-
grames, documentals, sèries i 
pel·lícules seleccionades que 
opten a ser premiats ja es po-
den consultar a la web del fes-
tival https://www.zoomfesti-
val.org/. La cloenda serà demà 
dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.
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ARTS VISUALS / LA VEU

Amb l’objectiu d’esti-
mular la creació ar-
tística, l’Ajuntament 

d’Igualada a través del De-
partament de Promoció Cul-
tural, convoca el premi de 
suport a projectes d’arts visu-
als inèdits en qualsevol de les 
seves disciplines: pintura, es-
cultura, dibuix o gravat, com 
també en fotogra�a, videoart 
o la combinació de qualsevol 
d’elles.
Aquest any el Jurat del premi, 
format per Mosi Ayabi, Ra-
quel Camacho, Pere Camps, 
Marta Lucas; David Reina, 
Xavier Vives i Joan Sala com 
a secretari, van escollir el 1r 
premi Igual’Art 2021/22, do-
tat amb 2.000 €, al projecte 
“SEMPREVIVA” presentat 
per Nadia Giménez Casano-
vas i Rita Bosser Toca.
La mostra es materialitzarà 
l’any 2022 i es podrà veure en 
algunes de les sales disponi-
bles del Departament de Pro-
moció Cultural.

El projecte consisteix en rea-
litzar una exposició acompa-
nyada d’una performance a 
partir d’un projecte fotogrà-
�c. Aquest format, permet 
combinar les diferents disci-
plines artístiques per les quals 
es mouen (fotogra�a, música, 
estilisme, moda i vídeo). Per 
realitzar aquest projecte, les 
autores s’han volgut inspirar 
en llegendes populars i tradi-
cions del territori català, així 
com la vestimenta folklòrica i 
el dia a dia. La �xació obsessi-
va en un futur que es presen-
ta absolutament incert els ha 
dut a desviar la mirada cap als 
orígens, cap a un passat mític 
del qual ens arriben ensenya-
ments com les propietats de 

les plantes locals i el respecte 
per la natura. A través de la 
recuperació de la imatgeria 
folklòrica i la seva adaptació 
als dies d’avui es pretén acon-
seguir un diàleg amb aquest 
passat, establir-hi una con-
nexió emocional i elaborar 
un relat nou des d’una inter-
pretació amb perspectiva de 

Nadia Giménez i Rita Bosser guanyen el premi d’Arts Visuals 
Igual’ART 2021/22 , amb el projecte “SEMPREVIVA”

El projecte planteja 
una exposició 

fotogrà�ca inspirada en 
les llegendes populars, 

la vestimenta folklòrica 
 i les tradicions

gènere.
La Nadia és il·lustradora, ha 
estudiat grà�ca publicitària, 
il·lustració i grà�ca audiovi-
sual. Entre alguns dels seus 
treballs destaquen la un se-
guit de vinyetes Il·lustrades 
així com la creació d’art en 
diferents tècniques i formats 
i ha estat guanyadora de con-

cursos com el Cartell de les 
Festes de l’Hospitalet i els pre-
mis Evà Toldrá als millors àl-
bums il·lustrats de Catalunya. 
Ha exposat els seus dibuixos, 
a l’Escola Gaspar Camps i a 
Barcelona. Aquest any ha es-
tat seleccionada per dissenyar 
la imatge de la Festa Major de 
la Coll@nada a Igualada.
La Rita és estudiant d’Huma-
nitats a la Pompeu Fabra. En 
la seva trajectòria ha partici-
pat a diferents grups de mú-
sica igualadins com Xillona 
o Jaharmony and the Soul 
Rebels. També ha publicat un 
conte infantil en col·laboració 
amb la JOSA, L’Ona i la Mun-
tanya Màgica. Actualment 
treballa de professora de mú-
sica i participa en diferents 
projectes musicals. El més 
personal és �ings & Flowers, 
grup amb el qual participa en 
aquest projecte amb les seves 
composicions i que està tre-
ballant en un EP. Enguany va 
ser guanyadora del 15è Cer-
tamen de Música jove en la 
categoria de Solista.

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



48  |  CULTURA Divendres, 26 de novembre de 2021

POESIA / LA VEU

Diumenge passat dia 21, 
al migdia, a la sala d’ac-
tes de l’Escola de Tei-

xits de Punt de Canet de Mar, el 
poeta Lleonard del Rio Camp-
majó va rebre el premi del Cer-
tamen de Poesia  Popular, Pre-
mis Sàlvia de Poesia 2021, pel 
seu poema “Pleniluni”.  Atesa 
la temàtica de la convocatòria 
aquest treball és un cant a la llu-
na plena en la fase lunar que té 
lloc quan la Terra està situada 
exactament entre el sol i la llu-
na. La composició està formada 
per vuit estrofes de vers decasíl-

labs de rima consonant.
En aquesta convocatòria que 
arriba a la divuitena edició, s’hi 
han presentat cinquanta-quatre 
poetes, sent l’edició que ha batut 
el rècord de participants.
L’acte ha comptat amb la pre-
sència de l’equip directiu de 
l’Associació de Dones Sàlvia, 
convocant del Certamen i 
d’una representació del con-
sistori de la localitat. El primer 
tinent d’alcalde Pere Xirau, res-
ponsable de l’àrea de cultura ha 
tancat l’acte remarcant la plu-
ralitat de poetes concursants i 
ha recordat que «la poesia és la 
música de la paraula».

Lleonard del Rio premiat 
a Canet de Mar

LLENGUA / LA VEU

Òmnium Anoia ha or-
ganitzat la presenta-
ció d’un dels llibres 

més comentats els darrers 
mesos: “Som dones, som lin-
güistes, som moltes i diem 
prou”, que tracta sobre la 
qüestió del desdoblament de 
gènere en l’ús de la llengua. 
El llibre recull una setante-
na d’articles de dones lin-
güistes que analitzen l’ús del 
llenguatge suposadament no 
sexista i proposen alternati-
ves per no haver de forçar la 
llengua i evitar així els textos 
incoherents i confusos. El lli-
bre ha estat coordinat per la 
prestigiosa lingüista anoien-
ca, M. Carme Junyent, i editat 
per Eumo Editorial.
L’acte de presentació del lli-
bre tindrà lloc dijous, 2 de 
desembre, a les set de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada, comptarà amb la pre-
sència de M. Carme Junyent 

i Maria Sabaté, coautores, i 
serà presentat per l’escriptora 
igualadina Maria Enrich. És 
gratuït i no cal con�rmació 
prèvia d’assistència.
La presentació l’organitza 
Òmnium Cultural amb la 
col·laboració de la llibreria 
Llegim..? i les entitats Plata-
forma per la Llengua i l’Asso-
ciació Promotora de la Llen-
gua Catalana (APLEC).

Exposició sobre Maria Bar-
bal, a l’Empremta

Presentació a Igualada del llibre:
“Som dones, som lingüistes, som mol-
tes i diem prou”, amb Carme Junyent

Òmnium recorda que �ns al 
7 de gener es pot visitar l’ex-
posició itinerant “Maria Bar-
bal, de Tremp al món” a la seu 
d’Òmnium Anoia. Es tracta 
d’una exposició que repassa 
la trajectòria vital i literària 
de Maria Barbal, guanyadora 
del 53è Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes que atorga 
Òmnium Cultural. L’exposi-
ció es pot  veure de dilluns a 
divendres de 19h a 20.30h a la 
sala l’Empremta, al carrer de 
Santa Maria número 12.

Aquest dissabte a la nit s’entreguen els Premis del Festival Interna-
cional de continguts audiovisuals de Catalunya a l’Ateneu igualadí.

El ZOOM Festival clou l’edició d’enguany amb una gala que es podrà 
seguir dissabte 27 de novembre a les 22.30h per Canal Taronja, en 
col.laboració amb La Xarxa de Televisions Locals. El periodista Sergi 
Lladó serà l’encarregat de conduir aquest espai que comptarà amb la 
retransmissió del què vagi succeint en l’entrega de guardons.  La gala es 
reemetrà el dimecres 1 de desembre a les 21.30h per Canal taronja. 

Així mateix, Mireia Guilella serà a la catifa vermella per conversar amb 
els convidats i premiats d’aquest certamen per tal d’apropar als espec-
tadors de la televisió com s’ha viscut la nit fora de la gala. Un reportatge 
que es podrà veure el dimarts 30 al programa ‘Va d’Anoia!’ a les 22h. 

Canal Taronja i Igualada Comerç porten a debat 

Canal Taronja i Igualada Comerç porten a debat els diferents eixos 
comercials de la ciutat

Aquest divendres 26 de novembre a les 22h, Canal taronja emetrà una 
tertúlia comercial, organitzada per Igualada Comerç, en la qual respon-
sables de comerços locals de diferents sectors valoraran la situació viscu-
da després de la pandèmia. El programa, que s’organitza en el marc de la 
campanya ‘ComerçFest’, dóna veu als comerciants d’Igualada a través 
d’una tertúlia amena, en la qual es posaran sobre la taula qüestions com 
la recuperació econòmica per la crisi sanitària o el canvi de model 
d’alguns comerços per adaptar-se a les noves necessitats i els canvis 
d’hàbits dels compradors. Així mateix, els tertulians explicaran com 
afronten la campanya de Nadal d’enguany després que el 2020 fos un 
any complicat en el qual els comerciants van sentir l’escalf dels iguala-
dins/es i anoiencs/ques.

El programa, moderat pel periodista Sergi Lladó, ha estat enregistrat al 
Somiatruites d’Igualada i ha comptat amb Mònica Aguilera, de INUIT; 
Jaume Calvet, de Calvet animals i plantes; Jordi Vilarrubias, de Supermas; 
Francesc Ferrer, de FerFrans Viatges; i, Cesca Vila de Lua Grup. 

Durant l’enregistrament del programa hi havia una �la 0, en la qual 
diferents membres de la junta han pogut servir la tertúlia. En un moment 
de l’espai, hi intervindran Francesc Pua de Servisimó, la presidenta 
d’Igualada comerç, Laura Llucià i el regidor de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme Jordi Marcè.

Dissabte 27 de novembre a les 22.30h

Divendres 26 de novembre a les 22h
TELEVISIÓ DE PROXIMITAT

Segueix-nos també a:
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Ens pots trobar també a:

AFI Història 
de la Fotografia a Igualada

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

19 DE NOVEMBRE DE 1933.
EL “PRIMER EXERCICI DEL DRET 

AL VOT DE LES DONES”, 
A IGUALADA.

AQUEST MES HA FET 88 ANYS D’AQUESTA 
FOTOGRAFIA HISTÒRICA.

Heus aquí la Mesa Electoral, a les Escoles Municipals, per 
a les ELECCIONS als Diputats a Corts, en què hi partici-
paven per primera vegada les “dones” igualadines.
Fotogra�a: Procopi Llucià, membre fundador de la nostra 
Agrupació Fotogrà�ca. (l’AFI). 

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a histo-
riadora.

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

LLIBRES / LA VEU

Divendres passat el Bis-
bat de Vic va celebrar 
l’acte de presentació 

del llibre La Basílica de San-
ta Maria d’Igualada, una obra 
monogrà�ca sobre la basílica, 
que repassa la història del mo-
nument, amb més de 1.000 anys 
d’existència, i el seu gran valor 
artístic. A banda dels editors, 
han participat en la presenta-
ció Mons. Romà i Casanova, 
Bisbe de Vic; el Sr. Marc Cas-
tells, alcalde d’Igualada, i el Dr. 
Francesc Miralpeix, professor 
d’Història de l’Art Modern de 
la Universitat de Girona i autor 
d’uns dels capítols. 
L’edició de La Basílica de Santa 
Maria d’Igualada, a càrrec de 
María José Díez, Aïna Garcia i 
Àlvar Sáez –membres del Grup 
de Recerca Història, Arquitec-
tura i Disseny de la Universi-
tat Internacional de Catalunya 
(UIC)–, és una obra coral divi-
dida en capítols marc escrits per 
una vintena d’autors especialit-
zats, en els quals es repassa la 
història del temple de manera 
cronològica. L’obra posa en re-
lleu aquells elements artístics 
més importants i actualitza els 
coneixements sobre la basílica 

mil·lenària d’Igualada. Els capí-
tols van acompanyats d’imatges 
destacades, tant de la basílica 
com dels diferents objectes ar-
tístics en detall, del fotògraf 
Pepo Segura.

Capítols i autors
Editat per Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Igualada, La Basílica de San-
ta Maria d’Igualada té 320 pà-
gines. 
L’obra comença amb una evoca-
ció literària i històrica de l’esglé-
sia de Santa Maria d’Igualada al 
llarg dels seus mil anys d’exis-
tència escrita per Antoni Dal-
mau. Flocel Sabaté ens endinsa 
en l’origen i el context històric 
de la Igualada medieval. Mar-
ta Vives estudia l’evolució de 
l’església i la vila als segles xiv i 
xv. Maria Garganté i Daniel Vi-
larrúbias analitzen l’actual edi-
�ci de Santa Maria, el projecte 
inicial de 1602 de Pere Blai i el 
de�nitiu del barceloní Rafael 
Plançó. Complementen, amb 
estudis dedicats a obres i aspec-
tes rellevants de l’església durant 
l’època moderna, els següents 
autors: Francesc Miralpeix con-
sagra un capítol al retaule, rea-

litzat per Jacint Morató i Josep 
Sunyer en el primer terç del 
segle xviii i considerat una de 
les obres més reeixides de l’es-
cultura catalana de l’època del 
Barroc; Joan Farrés dedica una 
altra secció a la devoció iguala-
dina pel Sant Crist, objecte d’un 
miracle escaigut en 1590 i Anna 
Trepat duu a terme un estudi 
sobre la construcció del recin-
te, destinat a hostatjar la imatge 
miraculosa del Sant Crist; Da-
niel Vilarrúbias estudia el tresor 
de Santa Maria, el campanar i 
ens introdueix també en l’època 
moderna i contemporània de la 
Basílica. Miquel Térmens escriu 
sobre els estralls que patí Santa 
Maria durant la Guerra Civil 
Espanyola i la seva posterior 

restauració. El capítol elaborat 
per María José Díez, Josep Ma-
ria Esquius, Aïna Garcia, Jaume 
Riba i Àlvar Sáez tracta de les 
últimes intervencions a la ba-
sílica de Santa Maria d’Iguala-
da, als segles XX i XXI. Xavier 
Jorba analitza la dinàmica de la 
comunitat de preveres de Santa 
Maria d’Igualada. Josep Maria 
Gregori i Anna Solé aprofun-
deixen en un dels aspectes més 
rellevants de la vida de l’església: 
la música, els mestres i organis-
tes de Santa Maria. Joan Farrés i 
Xavier Pedraza fan una menció 
especial de la Mare de Déu de 
la Pietat, copatrona d’Igualada.
Com a complement de l’estu-
di de la basílica, es dedica un 
capítol a l’anàlisi d’algunes de 

El Bisbat de Vic presenta “La Basílica de Santa Maria d’Igualada”, 
un llibre monogrà�c sobre el mil·lenari temple igualadí

les esglésies de l’arxiprestat 
de l’Anoia, on Antoni Plade-
vall fa la introducció i analitza 
la Tossa de Montbui; Ramon 
Cuadras estudia Sant Martí de 
Tous; Santa Maria de la Pobla 
de Claramunt, la descriu Marta 
Bartrolí; Santa Maria de Rubió i 
el seu retaule gòtic són tractats 
per Raquel Lacuesta; Sant Jau-
me Sesoliveres és descrita per 
Antoni González; la Mare de 
Déu de la Soledat és analitzada 
per Joan Farrés, i la Sagrada Fa-
mília d’Igualada és descrita per 
María José Díez, Aïna Garcia i 
Àlvar Sáez. El llibre s’acaba amb 
l’apartat dedicat al claustre re-
naixentista de l’antic convent 
de Sant Agustí, escrit per Maria 
Teresa Miret.
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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 desit-
jos 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’exposici-
ons de la Biblioteca Central

PROCESSOS
Marina Toledo.
Repertori de dibuixos i estampes aixoplugats 
per l’exercici de l’aprenentatge. Cap d’aquestes 
il·lustracions s’ha de pendre com a obra aca-
bada o de�nitiva
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 re�exió 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 fotogra�a que s’han 
presentat en la modalitat de fotogra�a 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 tracta-
ment del color i les formes simples, que creen 
espais i dialoguen.
Del 18 de novembre �ns el 15 de gener a Ar-
tèria espai d’ar

MARIA BARBAL, 
DE TREMP AL MÓN
Maria Barbal és una de les grans escriptores de 
la literatura catalana actuals .
Del 14 de novembre al 7 de gener a l’Empremta

LA MARE QUE ENS VA PARIR
Exposició fotogrà�ca de Nacho Samper i 
Nacho Carballo. 
Des del 26 de novembre al Mirador del Mu-
seu Molí Paperer

LLIBRES / LA VEU

Divendres 26 de no-
vembre a les 7 del 
vespre, a la Sala 

d’Arts de l’Ateneu Igualadí, 
tindrà lloc la presentació del 
llibre Salvem els mots, del �-
lòleg Jordi Badia. L’acte serà 
presentat per Eduard Creus i 
comptarà amb l’acompanya-
ment musical de Magí Ra-
mon.
A Salvem els mots, Jordi Ba-
dia recull i reivindica tot un 
seguit de paraules i expres-
sions genuïnes que estan en 
perill d’extinció; en alguns 
casos, perquè han estat ar-
raconades per la pressió del 
castellà i en d’altres, per-
què han estat desplaçades 

per altres formes sinònimes 
menys precises.
L’acte està organitzat per 
l’Associació Promoto-
ra de la Llengua Catalana 
(APLEC), amb la col·labo-
ració de Plataforma per la 
Llengua i Òmnium.

Presentació del llibre 
“Salvem els mots”

CULTURA / LA VEU

Jordi Camins parlarà so-
bre el canvi climàtic a la 
propera sessió de l’AU-

GA. Des del Grup d’Experts 
en Canvi Climàtic de Catalu-
nya (GECCC) hem presentat 
al Parlament el “Tercer Infor-
me Sobre el Canvi Climàtic 
a Catalunya” (TICCC), amb 
l’objectiu d’analitzar l’estat i 
l’evolució recent i futura del 
clima a Catalunya. La síntesi 

d’aquest informe i el recent 
estudi de l’augment de les 
temperatures als Pirineus que 
triplica la mitjana mundial, 
realitzat en base a la regressió 
del gel, ens ajudarà a conèixer 
on som i non anem climàtica-
ment parlant. Plantejarem les 
solucions de futur, i utilitza-
rem la fotogra�a comparativa, 
en aquesta ocasió procedent 
també de col·leccions històri-
ques, com a eina didàctica.

Xerrada a l’AUGA sobre 
el canvi climàtic

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

Temporada 
2021 - 2022

Anem al teatre!

       

CONCERT ANY NOU  Palau de la Música

Sortida a les 15,30 h. amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades garantides a la platea
L'extraordinària gira de STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA ha conquistat Europa.

Si ets un dels amants de la música clàssica, els títols més coneguts del rei del vals: Napoleó, Festa de les �ors, El vals de l'emperador o Champagne, et seran 
familiars. El vals més cèlebre de tots, El Bell Danubi blau i la Marxa Radetzky completen aquest extraordinari concert que ha apassionat a més de 5 milions 
d'espectadors de tot el món.

A les millors sales d'Europa: Musikverein (Viena), Concertgebouw (Amsterdam), Philarmonie (Berlín), Musikhalle (Hamburg), Palau de la Música i el Gran Teatre 
de Liceu (Barcelona)...

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

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

El món que Empar Moliner desplega en els seus contes és d'una lucidesa radical i estimulant. Els personatges són un re�ex de la societat: contradictòria, 
estressant, divertida, irònica i càustica. L'espectacle agafa el millor del millor dels seus contes i fa un retrat contundent, posant la dona en el centre. Les quatre 
actrius de T de Teatre encarnaran mares, amigues, amants, treballadores, feministes ... Totes elles construïdes amb la intel·ligència, la sensibilitat i la mirada 
crítica d'una dona que, sabent com elles, ens posa davant nostre un mirall per fer-nos reaccionar.
Autora: Empar Moliner. Música original: Andreu Gallén.

Intèrpretes: Mamen Duch, Mercè Martínez, Marta Pérez, Carme Pla, Àgata Roca/Rosa Gàmiz, Ernest Villegas i Marc Rodríguez.
Direcció: David Selvas. Una coproducció de Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre.

Preu per persona: 46 € Inclou: Transport + beguda + entrada a platea (�les 3 a 7). Pagament al fer la inscripció - Places limitades

T’ESTIMO SI HE BEGUT Comèdia musical   Teatre Poliorama

Dissabte,  dia 2 de gener de 2022        Hora Sortida:  15.30h



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Premis de l’Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya (ADPC) 2021

Un any més, el meu compromís periodístic i 
feminista, com a membre de l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya, m’empeny 

a donar veu i fer més extensiu l’acte de lliurament de 
Premis de l’ADPC, d’aquest 2021; un reconeixement 
als mèrits professionals de les dones de l’univers de la 
comunicació; i que reivindica -una i altra vegada- la vi-
sibilització d’aquell nombre immesurable de dones que 
han estat i són referents femenins en la seva lluita per 
a la conquesta de la igualtat de drets entre dones i ho-
mes. Val a dir que, en aquesta ocasió, el guardó lliurat 
és una il·lustració de l’artista Isabel Ruiz Ruiz, de Nellie 
Bly, periodista americana precursora del periodisme 
d’investigació i pionera en el periodisme clandestí. Es 
tracta d’una imatge que pertany a la col·lecció “Muje-
res 2”, que té per �nalitat la visibilització dels referents 
femenins.  
Enguany, aquesta puntual convocatòria, que inclou els 
Premis de la Comunicació no Sexista 2021 i el VIIè Pre-
mi Margarita Rivière de l’Associació de Dones Periodis-
tes de Catalunya, va veure recuperat el seu esplendor, 
el passat dimecres 17 de novembre, gràcies al retorn 
a l’habitual festeig del periodisme de dones en format 
presencial, celebrat al Centre de recursos per a les do-
nes La Ciba, de Santa Coloma de Gramenet; en un acte 
-de fet la 28ena edició- conduït per Eva Arderius, direc-
tora d’informatius de Betevé, i que va incorporar tot un 
destacat eslògan: “Visibilitzar la salut amb perspectiva 
de gènere”. La presentació inaugural de l’esdeveniment 
va anar a càrrec de la regidora d’Educació, Infància i Jo-
ventut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 
Mireia González, que va subratllar la importància de 
la comunicació en la lluita feminista i la necessitat de 
fer “una aposta per a una comunicació generadora de 

llibertat i garant d’una rea-
litat igualitària”; endemés 
de senyalar La Ciba com a 
espai clau per a gestar po-
lítiques de gènere i generar 
coneixement. Seguidament, 
Marta Corcoy, presidenta 
de l’ADPC, va reiterar-se 
en què l’objectiu primordial 
d’aquests premis és guar-
donar persones i col·lectius 
que aposten per un perio-
disme de qualitat i amb ri-
gor. I en aquesta línia, tot 
i reconeixent la laboriosa 
feina de les dones en el món 
de la comunicació, no va es-
tar-se de denunciar una i altra vegada l’escassa presèn-
cia d’aquestes en els càrrecs directius d’aquests mitjans. 
Tanmateix, va apro�tar la paraula per a anunciar la 
nova web de Dones Digital, un periodisme d’informa-
ció summament elaborat i en clau de gènere; una esfera 
on s’informa d’allò que els mitjans no publiquen. 
El primer guardó de la nit va ser el VIIè Premi Marga-
rita Rivière al rigor periodístic amb visió de gènere per 
a la periodista i escriptora italiana Concita de Gregorio 
Borras, escriptora de La Repubblica i conductora del 
programa televisiu In Onda, la qual va lamentar espe-
cialment el retrocés del feminisme a Itàlia. El següent 
premi, Bones Pràctiques en Comunicació no Sexista, 
va elogiar la doctora en sociologia, Judith Astelarra, 
condecorant-la per la seva recerca acadèmica sobre la 
participació femenina en l’acció política; un camp on 
precisament hi ha un important biaix de gènere. El pre-
mi al Programa radiofònic feminista va ser per a Mont-
se Virgili, directora y presentadora de “Les dones i els 
dies”, a Catalunya Ràdio. La periodista va apro�tar l’es-
pai per a reivindicar que parlar de feminisme implica 
creure de debò en la causa feminista. Els documentals 
“Condenadas en Gaza”, de Beatriz Lecumberri i Ana 
Alba, i “Encara hi ha algú al bosc”, de Teresa Turie-
ra-Puigbò i Erol Ileri, van rebre el premi al periodisme 
que visibilitza les dones en zones de con�icte, atès que 
aquestes són molt més vulnerables. En una altra línia, 
el web Lapoderio.com, de la mà de nou comunicadores 
andaluses, i el Podcast Lila/Cosas de Mujeres, de Mar-
ta Palencia-Le�er i Silvia Aranda, van ser guardonats 
amb el Premi al Mitjà digital amb contingut feminis-

ta. El premi al fotoperiodisme compromès í inclusiu 
va recaure en la fotoperiodista Anna Surinyach, una 
editora grà�ca que es proposa: “lluitar contra la in-
visibilitat de la dona fotoperiodista en aquesta soci-
etat desigual, i sobretot presentar imatges des d’una 
mirada en femení”. El reportatge “¿Som diferents? 
El biaix de gènere assistencial entre homes i dones”, 
emès a TV3, el passat 2020, es va endur el premi a la 
divulgació de la salut de les dones. I a propòsit del 
premi, Laia Mestre, redactora d’informatius d’aques-
ta televisió i autora del reportatge, va demanar una 
igualtat de debò en l’àmbit de la salut, bo i denunci-
ant la manca d’interès envers les malalties que afec-
ten només a les dones. 
Cal subratllar el premi a la Trajectòria que se’l van 
endur Soledat Balaguer, una destacada periodista 
de La Vanguardia i del Diari de Barcelona, històrica 
component del Col·legi de Periodistes, també mem-
bre del Grup Gaziel, i una de les fundadores del Grup 
de Periodistes Democràtics durant els últims anys de 
la dictadura. Balaguer es va fer ressò d’una deplora-
ble realitat denunciada amb aquestes paraules: “Ens 
violen en manada, i no només els jutges sinó també 
els mitjans ens fan doblement víctimes”. Alhora, va 
subratllar la imperiosa necessitat d’un tracte iguali-
tari en l’àmbit de la professió periodística.
Finalment, el Toc d’atenció 2021 va anar adreçat a la 
direcció de Ràdio 4 a causa de la supressió del pro-
grama Feminismes; i també per al FAQS de TV3, 
com a conseqüència de la baixa presència de dones 
convidades al programa. 

FOTOS: Arxiu de l’ADPC
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



AGENDA

MÚSICA 
Igualada 

L’Aula de Música Tradicional de l’Anoia 
celebra el seu XXè aniversari amb un 
concert de música tradicional i folk, 
amb la participació d’alumnes de l’Au-
la de Sons d’Igualada, el grup de gra-
llers Els Pelforts, i el grup de música 
folk La font de la carota.
Diumenge a les 6 de la tarda al Kiosk 
del Rec

MÚSICA 
Calaf 

Sarsuela - ‘Mistela Candela Sarsuela’ 
Tres sarsueles en una. Fresques, cò-
miques i rimades. Pitarra i Vidal i Va-
lenciano tornen als escenaris com a 
clàssics d’avui dia per fer-nos matar 
les penes.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda al ca-
sino.

PRESENTACIÓ 
Els Hostalets de Pierola 

Presentació de la publicació Miscella-
nia Aqualatensia dedicada a Francesc 
Valls Junyent
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda al te-
atre del Casal Català

CINEMA 
Vilanova del Camí 

Projecció de la pel.lícula de cinema fa-
miliar “Abominable”.
Diumenge a les 12 del migdia a Can 
Papasseit

MÚSICA 
Capellades 

Dream, EL MUSICAL DE Dance & Fun-
ble”.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
la Lliga

TEATRE 
Sta Maria de Miralles 

Teatre Kamishiabi: Contes per la igual-
tat. Espectacle que endinsarà a grans 
i petits en el món del teatre de paper 
japonès.
Diumenge a les 12 del migdia al Local 
de les Antigues Escoles

DILLUNS 29 
CONFERÈNCIA 

Igualada 
Jordi Camins, “El canvi climàtic a Cata-
lunya i Pirineus. On som? On anem?”. 
En aquesta xerrada tindrem una sín-
tesi del treball presentat al Parlament 
de Catalunya, pel Grup d’Experts en 
Canvi Climàtic. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

DIMARTS 30 

DIVENDRES 26 
HORA DEL CONTE 

Igualada 
“Vivim del cuentu” protagonitza aquesta 
Hora del conte solidària a la Biblioteca, 
amb motiu dels Dies Europeus de la So-
lidaritat Local.. 
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

MÚSICA 
Igualada 

El violinista Miquel Córdoba, el trompis-
ta Martí Marsal i el pianista Guillem Mar-
tí oferiran els trios de Brahms i Guino-
vart. Concert dins del Cicle de Concerts 
de Professorat de l’Escola/Conservatori 
Municipal de Música d’Igualada. 
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Salvem els mots” 
del filòleg Jordi Badia. L’acte serà pre-
sentat per Eduard Creus i comptarà 
amb l’acompanyament musical de Magí 
Ramon.
Divendres a les 7 de la tarda a la Sala 
d’Arts de l’Ateneu

CINEMA 
Òdena 

Projecció i anàlisi del curtmetratge “El 
orden de las cosas”. Anàlisi i reflexió 
per identificar les violències masclistes. 
A càrrec de les psicòlogues Pia Castell i 
Paula Guarro.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca l’Atzavara

LA LLIGA DEL JOCS 
Capellades 

Jocs de taula per a qualsevol edat.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga

DISSABTE 27 
HORA DEL CONTE 

Igualada 
“Contes que treuen la llana del clatell”.
Hora del conte especial amb Mònica 
Torra, amb motiu del Dia internacional 
per l’eliminació de la violència contra 
les dones.
Dissabte a les 12 del migdia a la Biblio-
teca Central

FESTIVAL ELPETIT 
Igualada 

La companyia Da.Te Danza presen-
ta “Natanam”, un espectacle de dansa 
contemporània per als més petits de 
casa, una creació que juga amb la cons-
trucció i deconstrucció constant de l’es-
cena i els elements que la conformen.
Dissabte a les 12 del migdia i a 2/4 de 6 
de la tarda al Teatre de l’Aurora

CONCURS DE TEATRE
Piera 

“Nebraska”. Última obra del 45è Con-
curs de Teatre Amateur Vila de Piera, 
amb la companyia TAG-Teatre Associa-
ció Cultural de Granollers.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Fo-
ment

MÚSICA
Calaf 

Concert amb ‘El Lere’. 
Lere és el nom artístic del músic i com-
positor calafí, Gerard Mases Espinasa. 
Músic amb gairebé 20 anys de carrera 
professional ens presenta la seva faceta 
com a cantant.
Dissabte a les 8 del vespre al Casino

MUSICALBRUC 2021 
El Bruc 

Concert a càrrec del Quartet Gerhard, 
Considerat un dels quartets amb més 
projecció a nivell europeu, que interpre-
taran Mozart i Schubert.
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal Fa-
miliar.

MUSICA 
Capellades 

Concert de El Petit de Cal Eril. 
“N.S.C.A.L.H.” és el seu vuitè disc, si-
gles que amaguen la frase “No Sabràs 
Com Acabarà La Història”
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Teatre 
la Lliga.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Copons 

Presentació del llibre “Repoblem” de 
Ton Lloret, un recorregut per conèixer 
repobladors. Des dels més recents, que 
s’hi han establert durant la pandèmia, 
fins als que ja fa anys que hi arrelen i 
creen els seus projectes de vida.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai in 
Loft (Carrer del Mur, 3)

DIUMENGE 28 
TEATRE 
Igualada 

“Classe”. Les difícils relacions amb la 
parella i l’escola del fill. El fill de la Sa-
rah i el Brian té 9 anys. El seu mestre diu 
que li costa aprendre i que li podria anar 
bé un psicòleg.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

FESTIVAL ELPETIT 
Igualada 

“Bajau” de Pontenpie, és un viatge on la 
versatilitat de l’aigua ens condueix a la 
creació d’un nou univers, un nou mitjà, 
on trobar-se amb un mateix, amb els 
seus orígens i amb allò que realment 
desitja ser.
Diumenge a les 12 del migdia i a 2/4 de 
6 de la tarda al Teatre de l’Aurora

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Cicle de conferències Arxiprestat Ano-
ia-Segarra. “Les dones de l’antic testa-
ment en l’art” a càrrec de Rosa Ribas, 
doctora en Historia i Arts cristianes.
Dimarts a les 8 del vespre a l’església del 
Roser.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre ‘Apòstols i merca-
ders’ de Pere Foix, L’acte comptarà amb 
la presència d’Antoni Estradé, que és 
sociòleg, economista i editor d’aquesta 
obra,.
Dimarts a les 7 de la tarda al Casal Popu-
lar el Foment

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS 
Igualada 

English boock club: “Moon palace”
Nova trobada d’aquest club per a perso-
nes amb un nivell mig d’anglès. Es co-
mentarà aquesta obra de Paul Auster.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

HORA DEL CONTE 
Òdena 

Hora del conte “Contes que treuen la 
llana del clatell” a càrrec de la Mònica 
Torra. Sessió de contes amb mirada de 
gènere i perspectiva feminista.
Dimarts a les6 de la tarda a la Biblioteca 
l’Atzavara.

DIMECRES 1 
CLUB DEL CÒMIC 

Igualada 
“Estamos todas bien”. Els lectors 
d’aquest club comentaran aquesta novel-
la gràfica de la valenciana Ana Penyas, 
guanyadora del Premi Nacional de Còmic 
el 2018.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

DIJOUS 2 
PRESENTACIÓ LITERÀRIA 

Igualada 
“Som dones, som lingüistes, som moltes 
i diem prou”. La filòloga Carme Junyent 
ha coordinat aquest estudi en què una 
setantena de dones lingüistes analitzen 
l’ús i l’abús del llenguatge suposadament 
no sexista
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

XERRADA 
Capellades 

“Com  menjar bé amb un pressupost re-
duït”. Com podem seguir una dieta equi-
librada sense desequilibrar la nostra 
economia? Xerrada de Magda Carlas
Dijous a les 7 de la tarda al Teatre la Lliga
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Les millors sèries
“Kamikaze”, com superar el dol i la manera de trobar-se a si mateixa
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REDACCIÓ  / NOELIA GARCÍA

“Kamikaze”, una sèrie di-
fícil de classi�car dins 
d’un gènere o temàtica, 

si més no podem dir que és 
un drama de principi a �nal. 
La primera producció d’ori-
gen europeu presentada a 
HBO Max, explica una histò-
ria que es pot resumir en com 
la mort et canvia la vida quan 
la tens a prop. La història ens 
transmet el patiment de la 
jove Julie, que amb només di-
vuit anys es veu sola al món i 
s’ha d’enfrontar a un dol que 
li costarà la seva identitat. 
“Kamikaze” es va estrenar el 
passat 14 de novembre i té 
amb 8 capítols amb una du-
rada de trenta minuts aproxi-
madament cadascun d’ells.
La Julie, una encantadora 
jove interpretada per l’ac-
triu Marie Reuther, té tot el 
que qualsevol adolescent pot 
desitjar: bellesa, amics, vida 
social, estabilitat, una família 
benvinguda i diners, molts 
diners. Com a qualsevol jove, 
la Julie viu una vida plena 
i perfectament organitzada 
�ns que una irreparable tra-
gèdia interromp els seus dies. 
Els seus pares i el seu germà 

marxen junts de viatge i ella 
prefereix quedar-se a casa, re-
gals del destí. 
El que pretenia ser un viatge 
en família, acaba essent una 
bomba per a la Julie, i és que 
l’avió amb el qual viatja la 
seva família, s’estavella i tots 
moren a l’acte. Però no només 
és impactant aquesta situació, 
sinó que minuts abans de 
l’accident, el pare de la noia, 
li envia un missatge en què li 
explica que l’avió s’estavella, 
que faci el que vulgui i visqui 
la seva vida, un comiat espan-
tós, trist i desolador.
A partir d’aquest moment, 
i com és d’esperar, la Julie 
passa per diferents cercles 
d’emocions i sentiments. Pri-
merament, tenim una jove 
adolescent perduda que es 
queda sola al món amb molts 
diners per gastar i una man-
sió amb tots els luxes que 
es poden imaginar. A poc a 

poc, el dol es converteix en 
un període de ràbia i incom-
prensió que fan créixer al 
personatge. Finalment, Julie 
entra en una espiral de dubtes 
existencials i emprèn la lluita 
contra el dolor de la pèrdua i 
la soledat amb una nova vida. 
A cada episodi, a part d’una 
evolució brutal de la prota-
gonista a través dels reptes i 
la duresa de la realitat, veiem 
com té la necessitat de bus-
car aventures, conèixer gent 
i marxar, marxar molt lluny 
deixant enrere la vida de ri-
queses i benestar que tenia 
amb la seva família.

Així, doncs és com la prota-
gonista emprèn el viatge per 
buscar-se a si mateixa, i amb 
ella recorrerem el món, des 
de Mèxic �ns a les Illes Canà-
ries parant a Londres o al Sà-
hara. Durant les seves aven-
tures, la Julie coneix a molta 
gent, però la seva experiència 
sempre li recorda que no pot 
crear vincles afectius amb 
ningú, perquè la vida, d’un 
dia per l’altre, et pot treure tot 
el que estimes. A més, ella no 
té cap límit a l’hora de viure i 
explorar, i en més d’una oca-
sió expressa que no té por a 
perdre la seva vida, com va 
fer la seva família.
A banda de la trama, no po-
dem passar per alt els missat-
ges que pretén transmetre la 
sèrie: el dol, la depressió, una 
personalitat amb tendències 
suïcides i la fragilitat dels hu-
mans. A més, tot gira entorn 
de la mort i ens transmet la 
preocupació de pensar que a 
tothom ens arribarà el pati-
ment. És sorprenent com una 
noia, tan jove, és capaç de 
passar per tantes fases i tenir 
el valor de convertir-se en una 
dona empoderada que vol fer 
un gir de 180° a la seva vida 
sortint del que podria ser una 
vida trenqui-la marcada per 
la tragèdia. Aquesta interpre-
tació, és per admirar a la jove 

actriu Marie Reuther, en el 
seu primer paper important 
com a protagonista. 
La sèrie d’origen danès, és 
l’adaptació de la novel·la Er-
lend Loe, i de moment té una 
acollida bastant notable entre 
els espectadors d’HBO. 
La trama, els �nals intrigants 

de cada capítol, i �ns i tot l’es-
tima que neix cap a la prota-
gonista, segur que tenen molt 
a veure amb l’èxit que s’està 
bullint. La producció ha estat 
dirigida per Kaspar Munk i 
colonitzada per Johanne Al-
gren, Annette K. Olesen.
Tot i que al principi sembla 
que estiguem davant d'una 
sèrie amb tocs d'humor, si-
tuacions felices i un ambient 
agradable, “Kamikaze” és un 
drama de principi a � que ens 
farà veure la vida des d’una 
altra perspectiva i que acon-
segueix que empatitzen amb 
els personatges, concreta-
ment amb la Julie.

La història ens transmet 
el patiment de la jove 
Julie, que amb només 

divuit anys es veu sola al 
món i s’ha d’enfrontar a 
un dol que li costarà la 

seva identitat.

No podem passar per 
alt els missatges que 
pretén transmetre la 

sèrie: el dol, la depressió, 
una personalitat amb 

tendències suïcides i la 
fragilitat dels humans.

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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Gastronomia i quelcom més
A Tous •  Un mos exquisit

REDACCIÓ/ 

E l distingit matrimoni de l’es-
cena ‘gurmet’ danesa format 
per Maggi i Carsten dirigeix 

el popular restaurant Malus a Co-
penhaguen. S’estimen, tenen dos fills 
encantadors i tot quant desitgen. O 
gairebé. Els falta la cobejada Estre-
lla Michelin per la qual estaran dis-
posats a sacrificar qualsevol cosa 
amb la condició d’aconseguir el seu 
objectiu. En el seu continu esforç, 
passió i cerca del màxim reconeixe-
ment, obliden que les bocades exqui-

sides de la vida es gaudeixen més ben 
junts. 
Un mos exquisit (a Tous la podrem 
veure en català) té l’aparença d’una 
altra pel·lícula més sobre gastro-
nomia, amb llargues escenes en les 
quals es detallen els acurats prepara-
tius de menges diverses. Però una cosa 
més tèrbola batega sota aquestes imat-
ges estilitzades �ns a abocar una teò-
rica comèdia romàntico-culinària a la 
categoria de drama turbulent: una nota 
anònima dirigida al marit, però que 
descobreix abans l’esposa, ho regira tot.

Els somnis són en colors
El Racó del Cineclub •  El sueño de Sigena

REDACCIÓ/ 

E l realitzador Pablo Larraín re-
trata un passatge en la vida de 
Diana Frances Spencer -més 

coneguda com Lady Di- amb l’actriu 
Kristen Stewart com a protagonis-
ta. La pel·lícula, amb guió de Steven 
Knight, cobreix un cap de setmana 
crític a principis dels anys 90, quan 
la princesa Diana va decidir que el 
seu matrimoni amb el príncep Car-
les no estava funcionant i que neces-
sitava desviar-se d’un camí pel qual 
anava a ser reina algun dia. El drama 
té lloc durant tres dies, en una de les 
seves últimes vacances nadalenques 
a la Casa de Windsor situada en la 
seva finca de Sandringham en Nor-
folk, Anglaterra.

Seguint vagament l’esquema narratiu 
de Jackie, Larraín ens trasllada amb 
Spencer a aquesta majestuosa casa 
de camp durant les últimes festes de 
Lady Di amb els Windsor. La Dia-
na de Larraín és una dona asfixiada 
per l’exposició mediàtica, per aques-
ta reialesa que l’arracona i tracta de 
controlar i per les infidelitats del seu 
marit, aspectes que ja s’han tractat 
en altres ficcions sobre la seva vida, 
però també i sobretot és una dona a 
la recerca de la seva llibertat.
El principal encert dels creadors pas-
sa precisament per centrar la seva 
mirada en ella i explicar la seva his-
tòria a través de la seva relació amb 
el servei i els seus fills. La família re-
ial, encara que present, queda relega-
da a un segon pla.

Lady Di
Estrena •  Spencer

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 2 de desembre, a les 
vuit del vespre, L’Ateneu Cine-
ma i el Cine-club presenten 

la producció espanyola del 2021 El 
sueño de Sigena, dirigida per Jesús 
Garcés Lambert.
Es tracta d’un documental, realit-
zat pel guanyador del Globus d’Or 
del 2018 per Caravaggio, que narra 
com l’astrofísic Juan Naya compleix 
el seu somni d’infantesa en recrear 
en tota la seva esplendor la Sala Ca-
pitular del Reial Monestir de Santa 

Maria  de Sixena, cremada durant la 
Guerra Civil, a partir d’unes foto-
grafies en blanc i negre i de les restes 
sense color que es conserven al Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya.
Un procés tan engrescador com ple 
de dificultats en el qual van col·la-
borar molts professionals, d’Espa-
nya i de l’estranger, entre ells Albert 
Burzon, artista digital expert en art 
romànic de l’estudi igualadí Bur-
zon*Comenge.
El film, que s’estrena tot just ara, té 
12 candidatures als premis Goya que 
es lliuraran el 2022.



SPENCER
Xile. Drama. De Pablo Larraín. Amb  Kristen Stewart, 
Jack Farthing, Timothy Spall, Sally Hawkins,
Biopic de Lady Di que explica la història d’un cap de setma-
na crucial a principis dels anys 90, quan la princesa Diana 
-de nom Diana Frances Spencer- va decidir que el seu ma-
trimoni amb el príncep Carles no estava funcionant, i que 
necessitava desviar-se d’un camí que l’havia posat en prime-
ra �la per a algun dia ser reina

WAY DOWN
Espanya. Acció. De  Jaume Balagueró. Amb  Freddie High-
more, Liam Cunningham, Astrid Bergès-Frisbey
La llegenda que el Banc d’Espanya és inexpugnable i no es 
pot atracar no espanta a �om Johnson (Freddie Highmo-
re), 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 durant únicament deu dies

   UN MOS EXQUISIT
Dinamarca. Drama. De Christo�er Boeg.Amb Katrine 
Greis-Rosenthal, Nikolaj Coster-Waldau, Flora Augusta
Maggi i Carsten dirigeixen el popular restaurant Malus a 
Copenhaguen. S’estimen, tenen dos �lls i tot quant desitgen. 
O gairebé. Els falta la cobejada Estrella Michelin per la qual 
estaran disposats a sacri�car qualsevol cosa amb la condició 
de complir el seu somni. En el seu continu esforç, passió 
i cerca del màxim reconeixement, obliden que les bocades 
exquisides de la vida es gaudeixen més ben junts.

   ENCANTO
Estats Units. Animació.  De  Jared Bush, Charise Castro 
Smith, Byron Howard
Explica la història d’una família extraordinària, els Madri-
gal, que viuen amagats a les muntanyes de Colòmbia, en una 
casa màgica d’un poble situat en un enclavament merave-
llós anomenat Encant. La màgia d’Encant ha dotat a tots els 
nens de la família d’un do únic, des de la súper força �ns al 
poder de curar... però s’ha oblidat d’una nena anomenada 
Mirabel.

LA CASA GUCCI
Estats Units. Drama. De Ridley Scott. Amb Lady Gaga, 
Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons
Drama criminal entorn de l’assassinat en 1995 de Maurizio 
Gucci, nét del fundador de l’imperi de la moda Gucci, que 
va aparèixer assassinat per ordre de la seva exdona Patrizia 
Reggiani, coneguda com la “vídua negra d’Itàlia”. Adaptació 
del llibre de Sara Gay Forden, publicat en 2001, ‘�e House 
of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamur, 
and Greed’.

   RESIDENT EVIL
Estats Units. Terror. De Johannes Roberts. Amb Kaya Sco-
delario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell,
Nova adaptació al cinema dels videojocs de Capcom. La 
que va ser una puixant ciutat sedi del gegant farmacèutic 
Umbrella Corporation, Raccoon City, és ara un poble ago-
nitzant del Mitjà Oest. L’èxode de la companyia va deixar a la 
ciutat convertida en un erm… amb un gran mal gestant-se 
sota la superfície. Quan aquest mal es deslliga, un grup de 
supervivents han d’unir-se per a destapar la veritat darrere 
de Umbrella i sobreviure a la nit.

   JINETES DE LA JUSTICIA
Dinamarca. Acció. De Anders �omas Jensend. 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.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

SPENCER 
Dv: 17:45
Ds: 17:30
Dll: 19:30
Dc: 17:30

WAY DOWN 
Dv: 20:30
Ds: 20:15
Dg: 19:45
Dc: 20:15

EL SUEÑO DE SIGENA (Cine-
club)
Dj: 20:00

1/ENCANTO
Dv Dll Dc i Dj: 18:20/20:55
Ds i Dg: 15:45/18:20/20:55
Dt: 18:20
1/ENCANTO (VOSE)
Dt: 20:55

2/LA CASA GUCCI
Dv Dll Dc i Dj: 18:15/21:50
Ds i Dg: 15:45/18:45/21:50
Dt: 21:50
2/LA CASA GUCCI (VOSE)
Dt: 18.45

3/ ENCANTO
Dv a Dj: 17:45
3/ LA CASA GUCCI
Dv a Dj: 20:15
3/ CUIDADO CON LO QUE DESEAS
Ds i Dg: 15:50

4/ RESIDENT EVIL: BIENVENIDOS 
A RACCON...
Dv a Dj: 18.10/20:30/22:45

5/ENCANTO
Dv a Dj: 17.15/19:35
5/EL ULTIMO DUELO
Dv Dll i Dc: 22:00
5/ EL BUEN PATRON
Ds i Dt: 22:00
5/ HALLOWEEN KILLS
Dg i Dj: 22:00

6/RON DA ERROR
Dv: 17:00
Dg: 16:45
6/ENCANTO
Dv a Dc: 19:00
6/ANTLERS: CRIATURA OSCURA
Dv a Dg i Dc: 21:20
Dll i Dt: 17:00
Dj: 17:55
6/LA FAMILIA ADDAMS 2
Ds: 16:45
6/LOQUILLO
Dj: 20:00

7/VENOM: HABRA MATANZA
Dv Dll a Dj: 19:20
Ds i Dg: 16:15/19:20
7/ETERNALS
Dv Dll a Dj: 17:10/22:30
Ds i Dg: 16:15/19:20

8/WAY DOWN  
Dv a Dj: 17:30/20:00/22:40

UN MOS EXQUISIT
Ds: 17:30
Dg: 19:20
JINETES DE LA JUSTICIA
Dg: 17:30

Menú de dilluns a diumenge per 7,70€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili
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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. Tan mortífera com la incomunicació i com la mala interpretació / 
2. Maternitat de bosc. Venedor d’enciclopèdies amb moralina / 3. Al cor d’en Llull. Trec 
el màxim del dau i em surten malalties a la tiroides. La meitat de molt / 4. Més de tu que 
del teutó. Aterrin de qualsevol manera a la costa mediterrània / 5. Soroll d’ín�ma conside-
ració. Una pila, com a ca la Sílvia / 6. Canta les excel·lències de l’olla remenada. Compost 
capaç de formar-se per metamerització / 7. Sembla la Lluïseta, aquesta serp de vidre. Lle-
tra de pena / 8. Abonament que et fa sentir com a casa teva. Encisi, encanti / 9. Abracen 
l’infeliç. Té el cap ben bé al �nal. Capciró del dit / 10. Vulgar, xabacana. Espio aviam si sóc 
jo o el sot / 11. L’únic d’avui que perviurà en el demà. Del territori que no sol tremolar. 
Símptomes d’urticària / 12. Nou xifres per sortir de l’hotel. Fiqui, curiosament, el nas / 13. 
Per dir-la ja en necessites el triple. Vocalitzen cada serenata.

VERTICALS: 1. Sabatot, que no vals ni per fer el soldat! El més inesperat és trobar-los al 
ventre / 2. No cal dir que és níquel. Passa d’una línia a l’altra pels passadissos. Tu, que has 
guillotinat el rei? / 3. No hi ha manera de fer-los a posta. Un art de pesca del carall / 4. 
Animadversió pel qui aconsegueix el podi. Rosegons residuals. Una enmig de molts / 5. 
Fa de mal tomar, ja: no manté les constants vitals. Roca vermellosa que vaig veure a Siena 
de petita / 6. Tothom menys jo, a carregar-se els emporis! Fonamentat des dels fonaments 
/ 7. Una enmig de morts. Estels fugaços que en lloc de caure s’enlairen. Quina fam més 
estranya... / 8. L’Enric Mir, rei del petroli. Tan ruca que troba que l’eutanàsia no fa per ella / 
9. Ni fonema ni no sé què ema: protozou. Encomana el gust per l’escalada / 10. Abracen en 
Salvador. Seient atribuït a una localitat. Cursa d’electrons / 11. Inherent, com per exemple 
la immodèstia en l’Albert Manent. Se’ls gasta al casino / 12. Amb aquesta dosi d’oxigen n’hi 
ha per tres gotes d’aigua. Fellonia, mesquinesa i alevosia.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Alejo Juvencio

25N Contra la violènciaMasclista25N Contra la violènciaMasclista

25N
Contralaviolència
Masclista

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                   

I N C O M P R E N S I O 

N I A D O R   M O R M O 

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

I N F R A S O   M U N T 

L L O A   M E T A M E R 

  L L I S E T A   E N A 

P A S S I E N A R T I 

I Ç   S E T M A N A   D 
X A R O N A   S O T J O 

A   A S I S M I C   U R 

T E L   T A F A N E G I 
S I L L A B A E E A A 



        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

BASÍLICA DE SANTA MARIA

El municipi d’Igualada (II)

Impulsada pel creixement 
econòmic i demogrà�c, la 
fesomia urbana d’Iguala-

da canvià també substancial-
ment al llarg del segle XVIII. 
El recinte de muralles feia 
temps que havia quedat ob-
solet, però no va ser �ns l’any 
1760 que el mur quedà o�ci-
alment suprimit, i es permeté 
d’utilitzar les forti�cacions 
per a edi�car-hi cases al da-
munt. De fet, ja des de molt 
temps abans, l’edi�cació fora 
de la muralla s’havia intensi�-
cat notablement, i en el cadas-
tre del 1765 hom descriu que 
aproximadament la meitat de 
les cases d’Igualada ja eren 
edi�cades extramurs. Aquesta 
expansió urbana havia donat 
lloc als nous carrers de Sant 
Isidre, de Sant Pere Màrtir, 
de Sant Agustí i de la Sole-
dat, que accentuaren la forma 
allargassada característica de 
l’urbanisme igualadí, en ar-

renglerar-se les edi�cacions 
a banda i banda del camí ral, 
que travessava la població de 
llevant a ponent. La rambla de 
Sant Isidre va ser esplanada i 
plantada d’arbres l’any 1752, 
seguint el traçat exterior de la 
muralla pel cantó del nord. A 
partir del segle XIX, aquesta 
rambla esdevingué el carrer 
més cèntric de la població, en 
convertir-se en lloc de pas de 
la carretera general, i comen-
çà a fer des de llavors el paper 
aglutinador de l’activitat ciu-
tadana, paper que, anterior-
ment, havia estat atribuït al 
carrer de l’Argent, en el marc 
de la ciutat medieval. 
El carrer de la Soledat, edi-
ficat seguint l’antic camí 
ral, té l’origen en una cape-
lla consagrada l’any 1665 en 
honor de la Mare de Déu de 
la Soledat, i és un dels més 
característics de l’eixample 
setcentista d’Igualada.

A l’extrem oposat de la pobla-
ció també s’havia con�gurat 
de�nitivament el barri de Sant 
Agustí, resultat de l’extensió 
cap a ponent de les edi�caci-
ons de l’antic raval de Capde-

L’església de Santa Maria és sens dub-
te el conjunt historicoartístic més im-
portant de la ciutat. Els primers indicis 
que tenim de l’actual capella és la But-
lla papal de l’any 1003, on s’anomena la 
“celda de Santa Maria que hi ha prop 
de Aqualada”. La primera consagració 
data del 1059. Durant el segle XIV la 
capella es va fer petita i es construïren 
dues capelles laterals de les quals avui 
encara en perdura una: l’altar dels Do-
lors. Consta d’una nau única amb cinc 
capelles laterals a cada costat i capça-
lera carrada. Els contraforts que sepa-
ren les capelles tenen a la part superior 
gàrgoles de tradició gòtica. L’interior és 
d’estil renaixentista, amb arcs de mig 
punt i columnes toscanes. La coberta 
es fa amb voltes de creueria. La façana, 
molt austera, és posterior.
El campanar és del segle XVI i és el que 
encara perdura avui, tot i que s’hi han 
fet diverses intervencions. 
La primera pedra de la construcció ac-
tual es va posar el 1617 i la benedicció 

vila seguint el traçat de l’antic 
camí ral, �ns a enllaçar amb el 
convent dels agustins, edi�cat 
extramurs a la � del segle XIV. 
A la part baixa de la ciutat 
quedà consolidat de�nitiva-

ment el barri dels Blanquers, 
amb el seu element més repre-
sentatiu, el Rec, una sèquia de 
més de tres quilòmetres de 
llargada, que encara avui es 
pot resseguir en part.

de la primera meitat de l’església es va fer 
el 8 de novembre de 1627. La segona part 
de l’església no es va començar a cons-
truir �ns el 1666 i es va acabar a �nals 
del segle XVII. L’any 1702 es comença a 
construir la capella del Sant Crist, situada 
al costat del campanar. L’església pertany 
al Renaixement català tot i que podem 
observar-hi in�uències italianes en les 
motllures i les pilastres.
El retaule de l’altar major va ser encarre-
gat l’any 1704 a Josep Sunyer i Jacint Mo-
rató. El primer projecte es va fer seguint 
les normes purament barroques, però 
la Guerra de Successió en para la cons-
trucció i quan es va reprendre, a causa 
del corrent imperant van desaparèixer els 
barroquismes més forts, encaminant-se 
cap al classicisme. El retaule es va donar 
per �nalitzat l’any 1795. Durant la Guerra 
Civil el retaule es va desmuntar i una part 
es destruí. Acabada la guerra es recons-
truí seguint el model anterior, obra diri-
gida per Cèsar Martinell i feta pel cons-
tructor de Manresa Antoni Perramon.
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

L’Asil del Sant Crist és un dels elements 
més singulars de la capital anoienca. 
Està protegit com a Bé cultural d’inte-
rès local.
És un edi�ci de planta i dos pisos, amb 
una torre a la façana principal. En el 
bell mig de l’edi�ci trobem el claustre. 
Adossada a l’edi�ci, l’església, que té 
forma de creu grega, creuer, arcs para-
bòlics i cobert amb cimbori. Tot l’edi-
�ci és construït amb pedra i també la 
pedra és emprada com a element deco-
ratiu. A nivell estilístic observem una 
barreja: romànic, gòtic en els arcs ogi-
vals, àrab i allò típicament modernista.
La construcció de l’edi�ci va comen-

ASIL DEL SANT CRIST
çar l’any 1931, a partir d’una donació 
efectuada per les germanes Mag-
dalena, Dolors i Concepció Castells, 
membres d’una in�uent família de 
mecenes local i no van �nalitzar �ns 
a l’any 1941. Actualment n’és titular 
l’orde de les Germanetes dels Ancians 
Desemparats. L’edi�ci de l’asil respon 
a un projecte de Joan Rubió i Bellver, 
deixeble d’Antoni Gaudí. Tot i que les 
línies bàsiques són pròpies del mo-
dernisme, es tracta d’una construcció 
tardana i eclèctica, que integra dife-
rents formes de l’arquitectura popu-
lar i tradicional catalana.

El Cementiri Nou d’Igualada és un 
cementiri edi�cat entre 1985 i 1994, 
obra dels arquitectes Enric Miralles 
i Carme Pinós.Ha estat considerat 
com una de les obres més poètiques 
de l’arquitectura catalana del segle 
XXi l’any 1992 fou guardonat amb el 
premi FAD d’arquitectura.
És una obra protegida com a Bé Cul-
tural d’interès nacional des de juliol 
de 2021, considerada una de les mi-

CEMENTIRI NOU

llors representacions de l’arquitec-
tura funerària contemporània de 
Catalunya.
El projecte es fonamenta en un 
llenguatge arquitectònic propi molt 
allunyat de la concepció dels ce-
mentiris tradicionals. Es va idear 
no només com a lloc de descans i de 
memòria per als difunts sinó també 
com un espai per passejar, de re�e-
xió i diàleg amb la natura.

Un dels elements més característics 
de l’urbanisme d’Igualada és el Rec, 
una sèquia de més de tres kilòme-
tres de llargada que ressegueix la 
ciutat per la seva banda sud. Té el 
seu inici al Molí Nou on rep l’aigua 
de l’Anoia a través d’una resclosa i 
acaba a l’antic Molí de l’Abadia, prop 
del terme de Vilanova del Camí. 
Tot i que la col·locació de la in-
dústria adobera en aquesta zona és 
difícil de datar, es creu que entre 
els segles XVIII i XIX, els adobers 
d’Igualada van abandonar el clos de 
les muralles medievals i s’establiren 
a frec del rec.
Aquest canvi d’ubicació va venir 
donat per la necessitat de buscar un 
cabal d’aigua més abundant, ja que 
la demanda del seu producte anava 
en augment. Per tal de poder apro-
fitar l’aigua del rec, les adoberies es 
construïen a tocar del canal, per fer-
la entrar a les seves instal·lacions. 
Tots aquests canvis varen comportar 
un canvi a la fisonomia d’aquest pa-
ratge, dotant-lo d’una arquitectura 

EL REC

preindustrial molt característica. 
Les façanes d’aquestes noves construc-
cions estan reforçades per contraforts 
que tenen un arc a la part baixa a tra-
vés dels quals passa l’aigua del rec.

L’església parroquial de la Sagrada 
Família d’Igualada és el millor edi-
fici contemporani de la ciutat.
El projecte fou realitzat per l’equip 
d’arquitectes d’en Josep Maria 
Martorell, Oriol Bohigas i David 
Mackay, dirigint les obres aquest 
últim.
El conjunt arquitectònic està for-
mat per dos edificis: la rectoria i 
el temple pròpiament dit. Aquest 
està dividit en cinc cossos que són: 

la nau principal, les dues capelles 
laterals, l’altar del Santíssim i la 
sagristia, units per una torre que 
fa de campanar. Els edificis estan 
rodejats per un gran finestral en la 
part superior, sense cap més ober-
tura; les parets estan acabades en 
totxo vist i amb arestes romes. Hem 
de fer notar l’absència quasi total d’ele-
ments decoratius, amb excepció de 
tres talles situades en la paret de l’altar 
major realitzades per l’escultor Mainé. 

ESGLÉSIA 
DE LA SAGRADA FAMÍLIA



Novembre/Desembre
26: Silvestre; Lleonard de Porto Maurizio; Sirici.

27: Mare de Déu de la Medalla Miraculosa; Basileu.
28: Ruf; Mansuet; Jaume de Màrchia; Caterina Labouré.

29: Sadurní; Demetri; Il.luminada.  
30: Andreu; Justina.

1: Eloi; Naüm; Natàlia 
2: Silvà; Bibiana; Elisa

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

SOCIETAT / LA VEU

El proppassat diven-
dres dia 19 al mig-
dia, tingué lloc a 

l’església parroquial de la 
Sagrada Família, la missa 
exequial per a l’ànima d’Al-
fons Ferrer Casulleras (Ca-
pellades 5.1.1952-Igualada, 
18.11.2021). El temple s’om-
plí de les nombroses amistats 
que el finat s’havia guanyat 

per la seva simpatia i popu-
laritat, donat que havia estat 
vinculat en nombroses enti-
tats i associacions La Coral 
de Santa Maria -de la qual 
l’Alfons formava part- tingué 
cura dels cants de la missa, 
sota la direcció de Coni Tor-
rents i acompanyada a l’or-
gue per Mònica Carvajal. El 
nét del difunt, Guillem Fer-
rer Sagarra, acompanyat de 
les seves germanes i cosines, 

va llegir les pregàries de la 
missa. Mn. Xavier Bisbal rec-
tor de la parròquia presidí el 
funeral, acompanyat d’altres 
sacerdots amics del difunt. 
En acabar la missa pronun-
ciaren unes paraules de re-
cords Joan Vila, de Vida 
Creixent i Lleonard del Rio, 
en nom de la Coral de Santa 
Maria. Tancà l’acte el fill del 
finat Pere Jaume, agraint la 
nombrosa assistència.

Ha mort Alfons Ferrer Casulleras

Una irreversible ma-
laltia se’ns ha endut 
a l’edat de 69 anys, 

l’amic i company Alfons a 
desgrat d’unes enormes ga-
nes de viure. No obstant tan-
tes i tantes il·lusions, la mort 
ha truncat brutalment una 
vida activa i dinàmica que 
podia haver donat encara, 
molts fruits. I és que sempre, 
fins ara, l’Alfons li havia anat 
guanyant diverses partides 
a la parca, amb el seu tremp 
persistent, el seu esforç po-
sitiu, el seu esperit creient i 
animós. No hi ha pogut ni 
l’entusiasme d’abastar noves 
fites, ni les col·laboracions 
generoses en els grups en 
què estava implicat; ni els 
projectes que contínuament 
barrinava per a la Coral de 
Santa Maria, de la que s’ha-
via enamorat i per la qual 
tant havia treballat. 
El tarannà col·loquial, par-
ticipatiu de l’Alfons, l’havia 
impulsat a formar part de 
moltes associacions cultu-
rals, religioses, polítiques, 
ciutadanes, festives, etc. La 
llista és llarga, perquè l’Al-
fons era una persona oberta 
a tothom. Mostra fefaent ho 
fou, el testimoni de les nom-
broses amistats que el van 
acompanyar divendres pas-
sat en l’últim adéu a l’esglé-
sia de la Sagrada Família, la 
parròquia on tant havia col-
laborat.

Tres apunts importants que 
han marcat la seva vida: La 
família -l’esposa, els fills i 
els néts- de la qual en va fer 
la raó del seu viure. Mont-
serrat: la Verge Moreneta, 
l’abadia benedictina i aques-
ta muntanya tan nostra, que 
portava al cor. I el Club Es-
portiu Disminuïts de l’Anoia, 
del que en fou un actiu im-
pulsor i president.
L’Alfons ha marxat amb les 
mans plenes, deixant-nos 
el bon record del seu dina-
misme, del seu treball i de la 
seva amistat. 
Amb el meu condol als que 
estimaven, una abraçada, 
càlida i entranyable per a la 
Mercè, l’esposa �del i genero-
sa que ha estat en tot moment 
el seu àngel de la guarda.

Lleonard del Rio
President de la Coral de 

Santa Maria

A reveure, bon amic

Joan: El 16 de maig de 
2018, varem fer una tro-
bada amb la Colla de Can 

Colapi, que em vas ajudar a 
preparar. Fores l’am�trió. 
Vam visitar el Centre d’Inno-
vació Anoia, ubicat al terme 
de Vilanova del Camí, en el 
qual hi vas col·laborar, dedi-
cant el teu saber i no escati-
mant cap dels minuts del teu 
temps.
A la sobretaula cantarem una 
melodia, a la qual hi vaig 
adaptar una lletra personal, 
de la cançó No tardis Jack, 
perquè l’havíem cantat mol-
tes vegades amb el P. Vidal, 
quan formàvem part dels 
Pueri Cantores de la Verge de 
la Pietat. El text deia:
“Ja són molt lluny els jorns de 
nostra amistat…
Antics companys, poc a poc ja 
van marxant…
Els que les aules un temps va-

ren omplir…
Els cants pel vent van resso-
nant… Adéu-siau!”
I, des d’aquella trobada uns 
quants també han marxat.
Tots sabíem de la teva llarga 
malaltia que t’ha anat marfo-
nent, i del dolorós sofriment 
que t’ha ocasionat. Ara, el teu 
cos ja reposa.
Avui fa just un mes que la Ja-
cinta m’havia posat en sobre-
avís:
“El Joan ja no recuperarà. Ell 
sap, i tots sabem que estem 
en el seu �nal de vida. No-
més ens queda donar-li tota 
la companyia i amor possible 
�ns que ens deixi.” I, així ha 
estat �ns el darrer alè.
Avui en Joaquim ens ha fet sa-
ber als companys de la Colla 
de Can Colapi, el teu desen-
llaç. No ens ha vingut de nou, 
però ens ha corprès. Perquè 
la mort sempre ens sorprèn 

Al bon amic Joan Ballester Bonet,
que al cel sia

quan arriba, tot i saber que la 
portem a sobre des que nai-
xem. Però som humans. Amb 
tot, voldria fer arribar aquest 
missatge: En Joan no és mort! 
Perquè sempre el recordarem 
i parlarem d’ell. I, sabem de 
sobres que una persona és en 
veritat morta, quan l’oblidem.
Des de la meva convalescèn-
cia t’escric tot allò que se’m va 
quedar per dir-te: Que has es-
tat un bon company de cant i 
un bon amic, amb qui sempre 
hem pogut con�ar. Et troba-
rem a faltar Joan!
Deia la cançó, i així acabo:
“I, espero, i espero, seguir amb 
joia el meu camí, cantant ale-
gre i recordant tots els com-
panys.”
              

Igualada, 13-11-2021
Toni Miranda

ESGLÉSIA / LA VEU

Aquest tradicional novenari 
tindrà lloc cada dia, del di-
marts 30 de novembre al di-
mecres 8 de desembre, amb 
els següents actes: a 2/4 de 

8 del vespre, sant rosari. A 
les 8, Missa amb predicació 
mariana i cant dels goigs de 
la Puríssima i l’himne “Del 
poble igualadí”. Enguany la 
novena serà predicada per 
Mossèn Xavier Bisbal.

Novena a la Immaculada 
a la Sagrada Família
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ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES 
GRÀCIES A LA LLEI DE LA

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

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

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

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

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

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

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

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

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

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



Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

La moral pel ter-
ra, notem petites 
depressions tem-
porals, ens sen-

tim més tristos que nor-
malment… l’hivern és 
una època de l’any freda 
i fosca i no sempre propi-
cia l’alegria de viure. 

El període hivernal treu, a 
molta gent, qualsevol de-
sig de sortir al carrer més 
del necessari o mimar-se. 
Però, per sort, és molt fà-
cil recuperar la vitalitat i 
la moral, fins i tot en un 
clima gèlid.  Aquests són 
els nostres 5 consells per 
passar l’hivern amb ener-
gia positiva:

Pensament positiu
Un remei senzill però 
molt eficaç: el pensament 
positiu. Quan pensem en 
records que ens fan som-
riure, en moments de gran 
felicitat, s’envia al cervell 
un senyal que rebota en 
altres pensaments posi-
tius: el pensament positiu 
és magnètic.

Mimar-se és important
Pensar en el que més ens 
agradi i regalar-nos-ho a 
nosaltres mateixos: pre-
parar un àpat digne d’alta 
cuina, perfumar-nos amb 
la nostra colònia preferida, 
escoltar música clàssica, 
preparar-nos un bany d’es-
cuma, llegir un bon llibre, 
comprar aquelles sabates 
que tant ens agraden, etc.

L’esport, antidepressiu 
per excel·lència
És antifatigant i augmen-
ta de la positivitat, l’esport 
és la solució per eliminar 
immediatament la baixa 
moral. De fet, practicar 
una activitat física permet 
lluitar de forma natural 
contra la depressió. Des-
prés d’un entrenament, el 
cos allibera endor�nes, les 
hormones per a la felicitat, 
i augmenta el nivell de se-
rotonina, que actua com a 
antidepressiu al cervell.

L’aromateràpia, impres-
cindible per trobar la se-
renitat

Per augmentar la moral 
i esborrar màgicament 
una mica de la depressió 
hivernal, res millor que 
els olis essencials, autèn-
tics escuts antidepressius. 
Aplicats en un massatge 
o en difusors certs aro-
mes eliminen gairebé a 
l’instant totes les petjades 
d’ansietat i harmonitzen 
els sentits. Suficient per 
fer oblidar les preocupa-
cions i recuperar energia 
positiva.
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Depressió
Les plantes, aliades anti-
depressives
Res com el poder de les 
plantes per augmentar la 
moral. Gràcies als nom-
brosos bene�cis que tenen 
per al cos, la medicina a 
base d’herbes és reconegu-
da com la teràpia antide-
pressiva per excel·lència. 
Una molt bona manera 
d’abordar el període d’hi-
vern amb la màxima sere-
nitat possible és optar per 
prendre tisanes. Per calmar 

5 consells per recuperar la moral a l’hivern

la tensió nerviosa, gaudir 
d’un moment de relaxa-
ció… les infusions tenen 
nombrosos bene�cis se-
gons les propietats de les 
seves herbes i �ors.

Complements vitamínics
L’anomenada hormona de 
la felicitat és un dels secrets 
de la vida. Però gràcies a 
complements que porten 
vitamina C, B6, B12, mag-
nesi i zinc, podem ajudar a 
recuperar-la.
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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 26:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DISSABTE 27:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 28:
BAUSILI

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

ADZET
Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 29:
SECANELL

Òdena, 84

DIMARTS 30:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 1:
BAUSILI

Born, 23
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Nadia Giménez /  
Il·lustradora, dissenyadora gràfica 
i creadora de continguts audiovisuals 

Soc la Nadia, il·lustradora i dissenyadora grà�ca. Tinc 23 anys i soc d’Igualada.
La il·lustració ha estat present durant tota la meva vida, i tinc clar que vull seguir aprenent.

Explica’ns qui és la Nadia Giménez com a persona 
i artista grà�ca.

Em de�neixo com una persona creativa. Vaig estu-
diar grà�ca publicitària a La Gaspar, il·lustració a 

l’Escola Serra i Abella i ara mateix �nalitzo els meus estudis 
en Grà�ca Audiovisual en el mateix centre. Sempre neces-
sito estar en constant moviment i tenir sempre alguna cosa 
entre mans.

En quin moment vas decidir que t’agrada el món del dis-
seny i la il·lustració?

La il·lustració ha estat present durant tota la meva vida, 
d’una forma o altra. Sempre anava a l’escola amb una lli-
breta per fer els meus dibuixos i còmics entre classe i clas-
se. Recordo rebre alguna “reganyina” per dibuixar als meus 
professors en alguns d’ells. Tot i així, un d’aquests professors 
va ser qui em va introduir en el món del disseny i em va 
obrir les portes cap a La Gaspar, on vaig aprendre moltís-
sim.

Tens un compte d’Instagram on públiques les teves vi-
nyetes. Com sorgeix aquesta idea? 

Aquest compte va néixer durant el meu primer any dels 
meus estudis d’il·lustració. Tot just arribava a fer vida a 
Barcelona per primera vegada i volia, d’alguna manera, ex-
pressar com em sentia a traves de les meves vinyetes. Em 
semblava molt necessari poder crear un espai lliure on po-
gués donar la meva opinió sobre el que m’interessa, parlar 
lliurement sobre la meva sexualitat i les meves emocions 
del dia a dia.

Com t’inspires a l’hora de crear contingut?

Les meves il·lustracions, sorgeixen principalment de la 
necessitat per comunicar alguna cosa. Com em sento, què 
vull, què necessito, què m’entristeix o què em fa feliç... Crec 
que em baso molt en la quotidianitat. El que visc dia a dia, 
el que em fa riure o m’enfada, són motius de sobra per  crear 
qualsevol peça.

El teu contingut és gairebé sempre feminista, atrevit i 
molt liberal. T’has topat mai amb problemes de censura?

Sí, constantment. M’han censurat publicacions, les han eli-
minat i �ns i tot he rebut missatges o comentaris amenaça-
dors. Tot i que cal destacar, que les persones que s’ofenen 
amb la meva feina, solen ser homes amb poc respecte i co-
neixement sobre el feminisme. El meu contingut no pretén 
educar a ningú, simplement comparteixo les meves opini-
ons.

Quins altres projectes tens entre mans?

Ara mateix estic molt enfocada en els meus estudis i en 
encàrrecs puntuals. Hi ha molta feina a fer. Tot i que estic 
embolicada en varis projectes creatius, de cara al 2022 ani-
ran veient la llum un parell de projectes personals, que estic 
treballant amb molta emoció, tot i que encara no puc dir!

Fa poc has guanyat el premi Igualart pel projecte “Sem-
pre vives”.

Em fa molta il·lusió dir que sí! Soc dins d’un equip creatiu 
super potent. Estem estudiant ampliar-lo, perquè aquest 
projecte cada cop es fa més gran i sumen més coses per  fer. 

Però cal dir que estic molt orgullosa de la feina que hem fet, 
i de la que queda.   A Igualada hi ha molt talent i crec que 
l’hem d’apro�tar al màxim.

Quins plans de futur tens?

Si tot va bé, aquest any em graduaré. M’agradaria poder de-
dicar-me al 100% al meu o�ci, el disseny i la il·lustració. No 
sé què em prepara el futur, però tinc clar que vull seguir 
aprenent.

Vas fer una exposició a Igualada fa un temps amb les te-
ves vinyetes, com va ser l’experiència? Ho tornaries a fer?

Va ser una experiència molt bonica. Les meves obres, en 
gran part, són digitals. Sempre les veig a través de la panta-
lla, és per això que fa molta il·lusió quan les veus en paper, 
amb una mida gran, i exposades. Repetiria sense pensar-ho!

Creus que s’hauria de donar molta més importància a la 
cultura i l’art?

Per descomptat. Tant l’art com la cultura són dos pilars molt 
importants en la nostra societat. Cal donar-li el valor i el 
reconeixement que mereixen. Crec que cal donar visualit-
zació a les artistes joves, amb idees noves i amb ganes. Ten-
dim a marxar a les grans ciutats per la necessitat de créixer i 
donar valor a la nostra feina, però crec, que el que realment 
necessitem, és que tothom sàpiga valorar l’art i la cultura, 
no només fora.

          Noelia García Sánchez @noegarciia14

Divendres, 26 de novembre de 2021

Espai patrocinat per:

Mai com ara s’han sentit tants “missatges apocalíptics”. El canvi climàtic, la sostenibilitat, la destrucció de la natura, la producció ali-
mentària, el canvi d’energies, el retorn de la covid, l’acaparament de metalls rars... Així “s’avisa” l’encariment d’una forma de vida, que 
pel que sembla, s’acabarà per a molts. S’hi afegeixen els que es queixen dels fum de cotxes i fàbriques. En canvi, com que ho utilitzen, no 
diuen res del el turisme ni el lleure. Remuguen del  “tot envasat” dels súpers, justificant-ho per la “seguretat alimentària”. Aplaudeixen 
les caixes de la venda on-line, per “ser de cartró reciclat”. I de la brossa, plantes de tractament, reciclatge i abocadors, perquè “en algun 
lloc” ha d’anar la merda, encara que els plàstics ja siguin als mars i en l’organisme de persones i animals. El poder continua impulsant 
hipòcritament campanyes inútils de costos gegantins, per no buscar fórmules d’adaptació que permetin viure a tothom en un món “més 
habitable”. Ja ho faran pagar més endavant, “descobrint” una solució a la “nova crisi”. I seguiran demanant més “sacrificis” als de sem-
pre. Així uns pocs “incrementaran” el que tenen. Això no és “sostenible”, però “mentre hi hagi burros, hi haurà qui va a cavall”.    

“El que visc dia a dia, el que em fa 
riure o em fa enfadar són motius de 

sobra per crear qualsevol peça”




