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Els espais de Cal Matrícules estan ambientats històricament   PÀGINA 16 

Igualada tindrà una segona sala 
de cinema a l’Ateneu

  PÀGINA 28

“Un tal 
Shakespeare”, 
amb Marcel 
Tomàs, a 
l’Aurora

La Pobla de 
Claramunt 
rebutja 
taxativament el 
projecte de la 
MAT

  PÀGINA 18

La inauguració 
del nou 
equipament serà 
el diumenge 19 
de desembre

La Galeria de personatges històrics, nou 
projecte turístic de Calaf

  PÀGINA 12

Casal de Nadal 
en sis espais 
diferents a 
Igualada

La segona sala de cinema permetrà diversificar la programació

  PÀGINA 27

Es tracta d’una 
sala més petita, 
polivalent, de 
48 localitats, 
ubicada al costat 
de la sala gran

La Galeria de 
personatges històrics 
està ubicada en una 
casa senyorial del 
nucli antic calafí, Cal 
Matrícules, i consta 
de quatres estances, 
cadascuna dedicada a un 
personatge i ambientada 
en un context històric 
concret
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L’EDITORIAL

Garanties
La humanitat aspira a un món sense ensurts, on 

es garanteixi la seguretat i les persones puguin 
desenvolupar-se en llibertat cultural i econòmi-
ca. Però s’acaba vivint amb pors. A la malaltia, 

a la incertesa, a la guerra, a la manca de recursos, a no 
poder accedir als serveis bàsics, a ser agredits i a moltes 
coses més. I això porta a la insolidaritat, a posar panys 
i forrellats a les portes de 
les cases i a les fronteres. 
Es basteixen constitucions 
que deixen de ser una car-
ta de garanties ciutadanes, 
per convertir-se en una 
eina coercitiva que imposa 
els criteris dels que manen. 
I això fa que cada dia hi 
hagi més malestar i con-
frontació. Les preocupacions no tenen cara, ni nom, 
però afegeixen agror a les relacions. Una corrent que 
transforma els veïns en competidors i on la mal�ança 
pren lloc a la convivència. Disminueixen els projectes 
col·lectius i s’afebleix la solidaritat, la germanor i la fra-
ternitat. La societat, suma d’individus, deixa de ser un 
gresol d’iniciatives compartides per fer un món millor, 
per tornar-se un clan que defensa els seus interessos i 
vol imposar-los als altres. 
Hi ha diners per articular atacs cibernètics i a perso-

nes, o per fer  envestides contra la cultura, la llengua 
i l’educació d’amplis sectors socials. Es minimitzen els 
esforços fets per una majoria en lluites contra la pan-
dèmia on, els que se senten segurs, reclamen els drets 
individuals, mentre que els que els han d’atendre han de 
barallar-se també contra el cansament i la precarietat de 
medis. Les pors creixen. Qui té feina tem perdre-la i qui 

no en té, a no trobar-ne. 
Els que viuen en llocs 
petits a quedar-se sense 
serveis i els que tenen 
la llar en ciutats grans, 
a que les multituds els 
engoleixin. Hi ha por 
a sortir de nit i por de 
ser tingut com un mal-
factor per anar en colla. 

També a la ine�ciència policial i a l’arbitrarietat judicial.
Un problema de mal resoldre, perquè tot hauria de co-
mençar per arreglar-nos individualment. Per tenir res-
pecte per les idees i conviccions dels altres i per deixar 
que cadascú fes el seu camí en pau i llibertat. Però com 
que dominen els qui imposen les seves posicions i in-
teressos, tothom ha de cercar aliats per defensar-se. I 
tot es polaritza i s’acaba utilitzant la força per dirimir 
cada posició. Accions i reaccions dins un marc d’insu-
�cients  garanties comunes. 

Això fa que cada dia hi hagi més 
malestar i confrontació. Les pors 
creixen. Qui té feina tem perdre-
la i qui no en té, a no trobar-ne. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 10 de desembre de 2021

Josep Borrell, alt representant de 
la UE per Afers Exteriors, ha re-
conegut que “cap Centre d’Intel-
ligència de la Unió Europea no és 
l’autor de l’informe en l’article del 
New York Times i tampoc sap qui 
n’és l’autor.”

Josep Pagès, diputat de JxC, va pre-
guntar a l’exministre de l’Interior, en 
la comissió del Congrés que investi-
ga l’operació Kitchem “Ja deu saber 
que vostè està imputat a Andorra 
amb Rajoy, Montoro, Francisco 
Martínez i policies per falsedat do-
cumental, enviar informació falsa al 
Tresor nord-americà i per coacció 
i xantatge al BPA per aconseguir, 
fora de les línies legals, els comptes 
de Mas, Junqueras i Pujol.”

Jorge Fernandez Díaz, ex minis-
tre de l’Interior, li va respondre “en 
un Jutjat d’Andorra? No en tinc ni 
idea. Què és el BPA?”

Joan Carles I, rei emèrit, està 
pendent de la decisió que ha de 
prendre el Tribunals Superior de 
Justícia d’Anglaterra i Gal·les so-
bre la seva immunitat, davant la 
querella presentada per Corinna 
zu Sayn-Wittggenstein “per as-
setjament, seguiment il·legal i di-
famació utilitzant serveis de l’estat 
espanyol.” 

Dolores Delgado, Fiscal Gene-
ral de l’estat, va signar el decret de 
pròrroga per sis mesos, de “les di-
ligències penals que s’estan seguint 
per blanqueig de capitals, contra 
la hisenda pública, suborn i trà�c 
d’in�uències de Joan Carles I”

Emiliano García-Page, president 
de la Comunitat Castella la Man-
xa i un dels més signi�cats ‘barons’ 
del PSOE, va dir “trobo divertit 
que ERC s’obsessioni amb el 6% de 
quota en la llei audiovisual, quan el 
percentatge tradicional a Catalu-
nya era el 3%”

Lorena Roldán, diputada de CS ha 
dit que “si es neguen a complir la 
sentència del 25% de classes en cas-
tellà, hi haurà conseqüències.”

Jordi Puigneró, vicepresident de 
la Generalitat, va explicar el cibe-
ratac fet contra la institució dient 
que “És el més potent patit �ns ara. 
Ha estar plani�cat i comprat a pro-
fessionals amb una intencionalitat 
que intentarem esbrinar.”

JUPOL i JUCIL,  sindicat de la Poli-
cia Nacional i la Guardia Civil, han 
guanyat el recurs contra la Gene-
ralitat. EL TSJC ha estimat que “hi 
va haver una diferencia de tracte i 
discriminatòria respecte d’aquests 
cossos nacionals en relació amb els 
cossos policials i d’emergència au-
tonòmics i locals, als quals se’ls van 
subministrar les vacunes de mane-
ra ràpida i e�cient.” 

Jordi Pujol, ex president de la Ge-
neralitat, per reclamar “reconei-
xement de la identitat, de la seva 
identitat. Sobre tot de cultura, de 
llengua, de valors i de memòria.”

Cúpula
Cúpula és un mot que a mi em resulta 
d’allò més suggerent. Si aquesta secció 
fos de tema lliure, el primer que faria 
seria apro�tar-ne el potencial poètic 
per buscar-li rima (i així descobriria 
que és feina infructuosa, car en ca-
talà no hi ha cap altre mot acabat en 
-úpula. Els esdrúixols, ja se sap, són un 
maldecap per als poetes); però això no 
em faria defallir, perquè, estroncada 
la via del rodolí, encara li podria bus-
car assonàncies eixerides per fer jocs 
de paraules, com per exemple còpula, 
o també llúpola, una llicència que em 
permetria bo i feminitzant el substan-
tiu llúpol.
Però, com diria el poeta, no he de se-
guir mai el meu somni i valdrà més que 
em cenyeixi a la recerca �lològica, que 
en aquest cas també té el seu què. En 
realitat es tracta d’una família petitona, 
però amb la particularitat que prové 
d’un mot molt desconegut, cup. Tan 
desconegut que estic segur que força 
gent el deu prendre per barbarisme, 
pensant en el cubo dels veïns; en realitat 
el nostre cup és un recipient d’ús exclu-
sivament vinícola o, com a molt, agrí-
cola, i tan sols ha donat a la posteritat 
un parell de paraules corrents: una és 
cubeta, que coneixem de quan estudià-
vem química a l’institut, i l’altre cubell, 
terme que a mi, i ja sé que és un mer 
prejudici, no em fa gaire el pes i per 
això m’estimo més parlar de ‘galleda’ de 
les escombraries.
La nostra cúpula d’avui va néixer més 
tard i de mare italiana, car al país dels 
arquitectes i els artistes van començar 
a designar amb el nom de cupola, di-
minutiu de cupa, la volta exterior d’un 
edi�ci a causa de la similitud de forma 
amb una ‘bota de vi’, que és el que signi-
�cava aquell mot llatí. Després, cúpula
ha donat peu a tres o quatre �lls (els 
adjectius cupular i cupulífer, el parti-
cipi cupulat i el més simpàtic de tots, el 
substantiu cupulí, ‘llanternó en forma 
de cúpula’).
I precisament aquest diminutiu m’ha 
evocat una imatge relacionada amb el 
motiu que avui ens ocupa, que és el ti-
tular “Felip VI torna a acompanyar la 
cúpula judicial a Barcelona”, en l’aque-
larre espanyolista de dilluns on lliura-
ven els despatxos als nous inquisidors, 
vull dir, jutges, que ens continuaran 
condemnant a tantes barbaritats com 
els plagui. La imatge era la de tota 
aquesta gent aplegada, en comptes d’un 
auditori, dins d’un cupulí d’aquests es-
trets i circulars com els de les capelles 
de certes escoles religioses, anxovats 
com sardines i suant la cansalada, però 
sense perdre el somriure de superio-
ritat, que se’ls aniria desfent a mesura 
que l’ofec els anés as�xiant, �ns que...
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V ivim en un món on les de-
sigualtats són cada dia més 
grans. Els rics acumulen més 
riqueses mentre els pobres es 

troben en una situació que difícilment 
superaran, privats dels mínims ingressos 
per viure dignament. El sistema econòmic 
dominant no busca la redistribució de les 
riqueses, ni el benestar de tota la ciuta-
dania: el principi que defensa 
és el del benefici individual se-
guint les lleis del mercat.
Malauradament, aquesta rea-
litat colpidora es reprodueix 
a escala mundial i els senyals 
de canvi són minsos. Segons la 
FAO, 795 milions de persones 
pateixen fam al món, encara 
avui. Els països desenvolupats 
comencen a estar preocupats 
pel risc d’exhaurir les riqueses 
naturals del planeta, necessàri-
es per mantenir els seus nivells 
productius assolits, alhora que 
va creixent la consciència sobre 
la destrucció del medi ambient. 
I han reaccionat amb mesures 
restrictives que comprometen igualment 
els països subdesenvolupats que han estat 
víctimes del colonialisme i no han assolit 
el benestar socioeconòmic desitjable.
Ara es pretén limitar les seves possibili-
tats de desenvolupament per mantenir les 
condicions necessàries per a aquells que 
durant anys s´han beneficiat dels seus 
recursos. És evident que les riqueses que 
han estat acumulades per una part del 

planeta han condemnat la resta a viure en 
una situació de precarietat permanent que no 
sembla que pugui superar-se. Justícia global 
significa que tots els habitants del planeta te-
nen els mateixos drets i haurien de gaudir de 
la igualtat d’oportunitats, però massa sovint 
s’oblida defensar-los malgrat molts països els 
han subscrit en diferents declaracions i con-
vencions.

La vacunació de la covid-19 ho torna a eviden-
ciar. Els països desenvolupats han aconseguit 
nivells del 80 i el 90% de vacunats i estan par-
lant d’administrar una tercera dosi, mentre hi 
ha països del tercer món que no arriben al 5% 
de població vacunada. Els drets a la vida i a la 
salut són universals, però no es mesuren ni es 
valoren d’igual manera arreu del món.
Vull recordar també la situació més prope-
ra a casa nostra, on les successives crisis que 

hem patit –la de 2008 i l’actual derivada 
de la pandèmia— han agreujat i croni-
ficat les desigualtats i les situacions de 
vulnerabilitat. Malgrat les reactivacions 
econòmiques que s’experimenten a partir 
de certs moments, la pobresa ha seguit 
estenent-se i ha esdevingut més severa i 
profunda. Avui tenim un 26,3% de la po-
blació catalana en risc de pobresa o ex-

clusió, i un 6,2% es troba en situ-
ació de privació material severa. 
No cal dir, a més, que alguns col-
lectius pateixen molt més forta-
ment l’impacte d’aquestes crisis: 
les dones, el jovent, les persones 
majors de 65 anys i les migrades 
tenen major dificultat per trobar 
una ocupació o un habitatge dig-
ne, i algunes d’elles pateixen si-
tuacions de racisme i xenofòbia 
que dificulten encara més la in-
tegració.
Cal tenir mirada llarga amb la 
realitat mundial que ens interpel-
la, però a casa nostra convivim 
amb moltes persones que patei-
xen. Totes i tots ens hem de sen-

tir corresponsables com a ciutadans i exi-
gir alhora l’acció dels poders públics per 
construir un sistema de protecció social 
efectiu sobre la lògica dels drets de totes 
les persones i de la justícia social. Mentre 
les administracions no actuïn decidida-
ment, el nostre suport i col·laboració per 
a la millora del benestar general tindrà 
un pes específic important per no deixar 
ningú enrere.

OPINIÓ  | 3Divendres, 10 de desembre de 2021

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

La
 tr

ib
un

a
La pobresa, responsabilitat de totes

Tens previst anar al sopar d’empresa?

Sí 46,6% No 53,4%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

TERESA CRESPO
Membre de la Vocalia de Pobresa 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS)



LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotogra�es de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI 
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades 
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles �rmats exposen el parer dels seus autors.del lector
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RUN, QUIM, RUN
La resistència FCC/Joan Tort

Hi va haver una vegada en una ciu-
tat anomenada Igualada, un noiet 
prim, alt, de pèl bru i pell blanca, 
cames llargues i una tímida mira-
da que visualitza la línia d’arribada 
mentre gaudeix del trajecte, sòlid i 
pacient, sabedor que els seus pas-
sos el portaran a la victòria, la seva 
victòria. Mallot sense mànigues, 
calçó curt, bambes lleugeres de co-
lors llampants i un bigoti entrema-
liat, gautxo de dia i dalinià de nit.                                                                                                                                             
Ja ha arribat la data, ja l’hi ha arribat 
el moment. El Quim per fi, penja 
el seu dorsal a la taquilla de la seva 
vida laboral, sense cap marca per 
alimentar el titular però amb el seu 
segell de haver corregut totes les 
curses sense defallir. Bon company 
de trajecte, de esperit noble i convic-
cions sòlides, va saber transformar 
les ansietats, preses i estirabots, tant 
dels seus companys i superiors, en 
la calma que es necessita per donar 
solució a tots els entrebancs que la 
vida quotidiana manifesta.
Els companys de feina l’hi van retre 
un petit, però més que merescut co-
miat, agraint el seu tarannà afable i 
tranquil, que tant necessitem emmi-
rallant-nos tots plegats, esclaus dels 
dubtes, decisions alienes i actituds 
egòlatres que ens porten per el pe-
dregar i el Quim Bertran, reitero, 
va saber transformar en aquell camí 
verd de herba fresca amb un sol ra-
diant de un dia calm, moltes gràcies 
xulo!.
Ja no sonará el despertador,  ja no 
hi hauran més matinades,  ja no 
caldran més presses, ja han acabat 
els mal de caps, gaudeix de la tran-
quil·litat que tu si vas saber donar, 

de l’empatia que emana del teu cor 
i de la bondat que brolla de la teva 
senzillesa, que justament, és la teva 
grandesa. Els teus companys t’enyo-
raran sempre, la teva feina la farà un 
altre, però en els temps que vivim, 
un altre Quim serà irrepetible. Run 
Quim Run! La teva felicitat serà la 
nostra felicitat, cuida’t!.

GRÀCIES JOAN, PER RE-
CORDAR-NOS L’ÀLVAR
Josep Elias

Vaig llegir, amb gran satisfacció, 
l’article que Joan Pinyol publicà a 
“ L’Enllaç” a la memòria de l’Àlvar 
Ymbernon, que fa ja sis anys que va 
deixar-nos. Com passa el temps!

Cap dels adjectius qualificatius que 
li dedica deixa de ser adequat, per 
aquella persona que els dos vàrem 
conèixer i tractar. El record del seu 
pas per “La Veu”, on deixà petjada 
en la direcció, en un breu temps fou 
motiu d’ampliar la nostra coneixen-
ça. Ell tenia els seus criteris i tenia 
una mà esquerra per a fer valdre el 
seu parer i fer-te creure que el seu 
concepte era l’encertat.
Evidentment, era un artista acabat: 
de cap a peus. Recordo el temps 
que ajudà a la construcció del drac 
d’Igualada (1981) i ens explicava el 
seu procés creatiu.
A ell - el Joan - no el deixaren anar 
al funeral. Jo no recordo haver-me 
assabentat de la seva celebració a 
Igualada. Ho lamento, doncs. Per a 
mi era un deure d’amistat i de com-
panyonia i, també, per atenció a la 
Núria que havia estat la seva esposa. 
No vaig fer cap acte de protesta, car 
jo, en tot cas, hauria d’haver protes-
tat de no haver-hi assistit.
Tinc un bon amic, sitgetà, dibui-
xant excel·lent, que resta per sempre 
agraït a l’Àlvar, pel comentari que 
l’Àlvar va fer-li sobre una exposició 
que va presentar a l’Ateneu Igualadí, 
en ocasió del Centenari de Charlie 
Rivel. Joan Soler Jové té molta gràcia 
fent, amb quatre “gargots”, la figu-
ra del pallasso de Cubelles. Aquest 
darrer al veure aquells dibuixos deia: 
això no està acabat. Només son “gar-
gots” ...Vàries vegades em pregunta-
va per l’Ymbernon, fins que li vaig 
fer saber el seu traspàs, cosa que 
ambdós vàrem sentir molt.
Val la pena evocar a les persones 
que, com l’Àlvar, s’han fet creditores 
de que se les recordi amb enyorança.
Gràcies, Joan, per haver-nos fet me-
mòria de l’Àlvar! 

EL CONSUMISME PER 
NADAL
Maria Pujadas

Tenim el Nadal a tocar i tothom s’està 
preparant per passar unes bones va-
cances de Nadal. Per culpa de la co-
vid-19, l’any passat no vaig poder ce-
lebrar el Nadal amb la meva família i 
aquest any ens fa especial il·lusió. Els 
carrers de Barcelona estan preciosos 
i la gent està animada i contenta per 
les dates que s’acosten. Però el Nadal 
també té una part més negativa que 
és lo molt consumista que és la soci-
etat en què vivim. Des del meu punt 
de vista, hauríem d’intentar no com-
prar per comprar i, quan hem de fer 
un regal a una persona, intentar que 
sigui fet a mà o comprar-li alguna 
cosa que realment li sigui d’utilitat. 
Amb això no us vull dir que no com-
preu, si no que tinguem més cura de 
les nostres compres i les fem de ma-
nera responsable.
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L a matinada de l’1 de 
novembre, al polígon 
de Les Comes d’Igua-
lada, una anoienca de 

16 anys va patir una violació 
i intent d’assassinat que li ha 
causat greus seqüeles i l’ha tin-
gut hospitalitzada durant més 

de trenta dies a l’hospital infantil de Sant Joan 
de Déu.
En aquest llarg lapse de temps -han passat 
quaranta dies- els Mossos d’Esquadra encara 
no han detingut al o als responsables del crim. 
És a dir, els violadors segueixen pels carrers de 
la ciutat. Ni s’ha detingut ningú, ni s’han donat 
explicacions que tranquil·litzin la ciutadania. 
Ho trobo injustificable.
El conseller Joan Ignasi Elena presumeix que 
els Mossos aclareixen el 83% de les violacions 
que es produeixen a Catalunya. Pel que sembla 
el cas d’Igualada pot caure en la minoria del 
17% que mai s’aclareix. Ja és mala sort!
Ep! I els Mossos encara ens deuen als iguala-
dins, la resolució del crim de Francina Castell-
tort irresolt des de fa més d’una dècada. Ens 
tenen mania?
Soc conscient de la dificultat de resoldre un 
cas tan greu -tot i que va succeir a poca dis-
tància de la caserna dels Mossos- i per greu 
que sigui, sempre existeix la possibilitat de no 
poder-lo aclarir, sense que això desqualifiqui 
al cos. El que m’indigna profundament és que 
el mateix cos dels Mossos sigui el que darre-
rament està fent informes falsos per imputar 
judicialment a persones innocents.

Ho acabem de veure en el judici als 9 de Lle-
doners on s’ha demostrat la falsedat dels in-
formes policials que han suportat durant tres 
anys l’amenaça de llargues penes de presó. O 
que amb un mateix cop a la cama d’un Mos-
so, es vulgui condemnar a dos joves diferents 
a penes de presó. I quan això es posa de ma-
nifest en seu judicial, ni el conseller Elena, ni 
el Major Trapero, ni afers interns faci depurar 
responsabilitats. 
Tant de bo la setmana vinent hagi de men-
jar-me aquesta opinió, perquè els Mossos 
hagin resolt l’amenaça de noves violacions a 
l’Anoia. Ho faré ben de gust car seria la de-
mostració que la policia catalana és millor que 
altres policies que han fet dels informes falsos 
i la persecució policial, el seu modus operan-
di. Però per damunt de tot, si he de rectificar 
aquestes paraules, voldrà dir que Igualada serà 
una ciutat una mica més segura per als seus 
habitants.
Jo tinc ganes de rectificar. A veure si els Mos-
sos també. 

JOSEP M. ROMERO Secretari general de CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf
ALFRED SIMNÓ Coordinador de CCOO Anoia 

Menys informes falsos 
i més detencions

Disputem salaris, defensem serveis públics

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Durant el mes de novembre, CCOO hem 
fet assemblees al conjunt del país. A 
l’Anoia va tenir lloc a l’auditori del Mu-
seu de Can Granotes, el passat dia 5, amb 

una molt bona participació de delegades i delegats, 
davant dels quals vam voler compartir una estratè-
gia que situa les actuals reivindicacions del sindicat 
per a construir una propera crida a la mobilització 
unitària a favor dels drets socials i laborals.
Vam constatar que l’actual situació actual social i 
econòmica no és sostenible. El risc de pobresa i ex-
clusió social ens han de fer avergonyir com a país, 
amb unes desigualtats creixents que croni�quen 
l’atur juvenil i mantenen una bretxa de gènere abso-
lutament  inacceptable. Un context de crisi energèti-
ca i emergència climàtica, després de les limitacions 
dels resultats de la Conferència de NU sobre el canvi 
climàtic de Glasgow, que ens obliga a transitar cap a 
una economia més verda, tecnològicament puntera 
i socialment justa. 
Volem un lideratge públic a l’economia i recursos 
que facin possible polítiques industrials determi-
nants, sobirania energètica i alimentària. En el cas 
de l’Anoia és una prioritat indefugible, ja que, mal-
grat les dades de l’atur d’aquest octubre han estat 
positives, continuem registrant gairebé set mil i 
escaig persones aturades, alts índexs de precarietat 
laboral i una rotació dels llocs de treball que ens se-
gueix deixant al vagó de cua de la demarcació de les 
comarques de Barcelona. 
Per tot això, el nostre sindicat seguirà empenyent i 
demanant una política activa en favor del desenvo-
lupament industrial i energètic de l’Anoia, sempre 
dins dels paràmetres de l’economia circular, més  
sostenible i d’alt valor afegit, que garanteixi l’arriba-
da d’inversions i empreses creadores de llocs de tre-
ball estables i potenciï el coneixement i els centres 
formatius punters a la comarca.  
CCOO, �dels al nostre compromís unitari, par-
ticipem en l’organització d’una gran mobilització 
als carrers de Barcelona el proper diumenge, 12 de 
desembre. Amb un caràcter social i laboral, volem 
posar el focus en revertir la reforma laboral, basada 

en la devaluació salarial i la resta de poder a la nego-
ciació col·lectiva (els convenis). Volem consolidar la 
pujada del Salari Mínim Interprofessional, arribant 
als 1000€ al gener de 2022, i acabar la legislatura 
amb el 60% del salari mitjà, que es recomana des 
de la UE. Rematar la reforma pactada de les pensi-
ons, amb increments de les pensions mínimes i no 
contributives i assegurar la sostenibilitat del sistema 
públic; revertir les retallades dels últims anys en els 
serveis públics, reforçant l’atenció primària i salut 
mental, reinvertint en educació, sanitat, serveis so-
cials, dependència, seguretat pública i millora de 
les condicions de persones treballadores. Apostem 
per fer una reforma �scal progressiva, su�cient i 
que compti amb els mitjans humans i tècnics per 
esdevenir més justa, que pagui més qui més té, que 
equilibri la càrrega entre les rendes del treball i les 
procedents del capital. 
Volem posar al centre l’eradicació de discriminaci-
ons i violències masclistes amb mesures concretes 
per a la igualtat efectiva entre homes i dones. Volem 
també dret a l’habitatge, control del preu de la llum i 
del gas, derogar la “llei mordassa” i fer una transició 
justa, fent possible la inversió en infraestructures 
llargament reclamades al territori. Avançar decidi-
dament en mobilitat sostenible, traduït en transport 
públic, ferrocarril, mobilitat activa, especialment a 
llocs amb grans concentracions de persones treba-
lladores com els polígons d’activitat econòmica. 
També volem denunciar la nul·la plani�cació per 
construir un sistema públic d’educació al llarg de la 
vida, el dè�cit de places a l’FP o de la insu�ciència 
crònica d’orientació professional, que a l’Anoia s’ha 
manifestat amb claredat.
El repte és avançar en democratitzar l’econòmica, o 
dit d’una altre manera, alinear la capacitat d’agregar 
i sumar interessos diversos i tenir la capacitat de fer 
propostes alternatives per fer possible una sortida 
de la crisi inclusiva, on ningú quedi enrere, que al-
hora ens permeti construir grans consensos socials 
i polítics sobre alguns dels grans debats socioeconò-
mics contemporanis i que tenen la seva concreció 
també a l’Anoia. 
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Desembre de 2002 .- A la 
propera cavalcada de Reis, 
el pròxim cinc de gener, hi 
haurà 25 noies patge. Serà la 
primera vegada en els més 
de cent anys d’història de la 
popular cavalcada igualadi-
na que s’accepta obertament 
la presència femenina. Des-
prés de molts anys de de-
mandes i amb l’Ajuntament 
de la ciutat clarament a fa-
vor, finalment la Comissió 
de Reis s’ha obert a incloure 
les noies a la cavalcada.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 19 ANYS
La Comissió de Reis permetrà

presència femenina a la cavalcada

El conseller Joan Ignasi Elena pre-
sumeix que els Mossos aclareixen 

el 83% de les violacions que es pro-
dueixen a Catalunya. Pel que sem-

bla el cas d’Igualada pot caure en la 
minoria del 17% que mai s’aclareix. 

Ja és mala sort!
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Igualada

IGUALADA  / LA VEU

El Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya 
(SOC) ha resolt favo-

rablement la sol·licitud del 
projecte Anoia Activa a la 
convocatòria Treball a les 7 
Comarques 2021-2022, ator-
gant un import de 532.000 
euros, per accions a executar 
des de l’1 de novembre de 
2021 fins al 31 d’octubre de 
2022. Es tracta del projecte 
coliderat pel Consell Comar-
cal de l’Anoia i l’Ajuntament 
d’Igualada que, des del 2009, 
es renova cada any.
El nou projecte Anoia Activa 
inclou el desenvolupament 
de les següents accions: as-
sessorament expert subven-
cionat per a la millora de la 
competitivitat d’empreses de 
la comarca, capacitació adre-

çada a personal tècnic de les 
entitats participants pel tre-
ball de les cadenes de valor 
de negocis de la comarca, 8 
seminaris d’impuls al teixit 
empresarial local adreçats a 
empresaris i treballadors au-
tònoms, formació per a de-
mandants d’ocupació d’auxi-
liar de magatzem i logística 
i de tècnic en reformes de la 
llar, dispositiu de suport a la 
inserció
sociolaboral que inclou i 
servei d’orientació laboral 
a Igualada, Vilanova del 
Camí,
Santa Margarida de Mont-
bui, els Hostalets de Pierola, 
la Torre de Claramunt, Ca-
brera d’Anoia i Capellades. 
També s’inclou el servei de 
prospecció empresarial per 
trobar les ofertes laborals 
que encaixin millor amb els 

Anoia Activa rep una subvenció 
per impulsar el desenvolupament 
econòmic

perfils dels usuaris del ser-
vei d’orientació, gestionar 
ofertes de feina de la comar-
ca, conèixer les necessitats 
del teixit empresarial de 
l’Anoia i el projecte Atenea, 
un dispositiu especialitzat 
per afavorir la inserció del 
col·lectiu de dones qualifi-
cades de la comarca.
Al llarg del projecte es pre-
veu formar a 27 persones, 
reali zar 720 accions d’ori-
entació professional, inserir 
les persones ateses, realitzar 
250 accions de prospecció 
empresarial i atendre 30 
dones qualificades per mi-
llorar la seva ocupabilitat.
Aquesta acció està subven-
cionada pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya 
en el marc dels Programes 
de Suport al Desenvolupa-
ment Local.

L’associació HPN col·la-
bora amb la donació de 
sang d’Igualada

IGUALADA  / LA VEU

Dilluns 13 de desem-
bre, Igualada acull 
una jornada de do-

nació de sang de 10 a 14 ho-
res i de 17 a 21 hores, al Espai 
Cívic Centre (c/ Trinitat, 12), 
organitzada pel Banc de Sang 
i Teixits, amb la col.laboració 
de l’Associació HPN. L’enti-
tat ha volgut implicar-se en 
aquesta donació de sang per-
què vol apro�tar per agrair 
públicament i personalment 
a totes les persones que al-
truistament fan el gest solida-
ri de la donació.
Entre d’altres, la donació de 
sang ajuda en el tractament 
de la seva enfermetat millo-
rant la qualitat de vida de les 
persones afectades, i poder 
seguir endavant. Actualment 

no hi ha un día al calendari 
assenyalat com a referent de 
les enfermetats HPN, i és per 
aixó que simbólicament l’en-
titat amb seu a Igualada ha 
volgut implicar-se en aquesta 
donació tant important. 
La donació és molt impor-
tant perquè es fa a les portes 
de les festes de Nadal, en uns 
moments en que la manca de 
sang és important, tenint en 
compte que baixaran encara 
més les reserves amb motiu 
del fred i les festes nadalen-
ques. 
La presidenta i junta direc-
tiva de l’HPN fan una crida 
als igualadins perquè el día 
13 s’acostin al centre civic per 
ajudar a pujar els volum de 
bosses de sang i poder facili-
tar la feina als hospitals. Cal 
apuntar-se a través de la web  
donarsang.gencat.cat 
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Igualada entrega els Premis Excel·lència que reconeixen 
l’esforç dels estudiants

IGUALADA  / LA VEU

La sala polivalent de 
l’Igualada Fashion Lab, 
el nou equipament per 

la formació i la innovació en 
el tèxtil situat a l’antic edi�ci 
de la Vives Vidal, ha acollit el 
lliurament dels Premis d’Ex-

cel·lència adreçats a estudi-
ants de Selectivitat, Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Su-
perior i de Grau Universitari.
La comunicadora igualadina, 
Mireia Guilella, ha presentat 
l’entrega de premis. En total
han estat 41 reconeixements 
als estudiants de la ciutat que 

hagin obtingut les millors 
quali�cacions a la fase gene-
ral de les Proves d’Accés a la 
Universitat (Selectivitat) o
que hagin �nalitzat els estu-
dis de Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i de Grau Supe-
rior de Formació Professio-
nal o d’Arts Plàstiques i Dis-

seny o de Grau Universitari 
amb notes més destacades. 
S’atorguen un màxim de deu 
premis per cadascuna de les 
quatre categories i, per op-
tar-hi, s’ha d’acreditar una 
quali�cació mínima de 8,5 
punts a la fase general de pro-
va de Selectivitat, o una nota 
mitjana mínima de 8 punts 
en la �nalització dels estudis 
de cicles formatius de Grau 
Mitjà, de Grau Superior o de 
Grau Universitari. La dotació 
dels premis és de 1.000 € per 
estudiant guardonat, excepte 
casos d’empat en la darrera 
posició.  En aquest supòsit, 
es reparteixen els mil euros 
entre totes les persones amb 
igual quali�cació. La Tinen-
ta d’Alcalde de l’Ajuntament 

d’Igualada, Carlota Carner 
ha remarcat que “els Pre-
mis pretenen valorar l’es-
forç dels i les estudiants de 
la ciutat i reconèixer la seva 
bona trajectòria formativa 
i el seu talent i constància 
que els han permès assolir 
un resultats acadèmics des-
tacats”. Carner ha explicat 
també que un bon exemple 
d’aquesta aposta per la for-
mació i el talent és el pro-
jecte de l’Igualada Fashion 
Lab “que neix com una clara 
aposta de l’Ajuntament per 
la formació i la innovació en 
el tèxtil a Igualada i al con-
junt de la comarca”.
L’Ajuntament d’Igualada 
atorga els premis Excel·lèn-
cia des de l’any 2017.

L’exposició “Treu-li suc 
a la sexualitat” arriba a 
Igualada
IGUALADA / LA VEU

L’exposició itinerant 
organitzada per la Di-
putació de Barcelona 

“Treu-li suc a la sexualitat”, 
oberta �ns al 16 de desembre 
a l’Escola Maristes d’Igua-
lada. La mostra s’adreça als 
adolescents de 12 a 16 anys 
amb l’objectiu d’aportar-los 
una visió positiva i saludable 
de la sexualitat.
L’exposició s’estructura en 
dues parts. La primera, desti-
nada als més joves, se centra 
en el concepte de sexualitat i 
en la manera de viure-la, en 
la identitat sexual, i els mites 
i  prejudicis. La segona part 
s’adreça als joves d’entre 14 i 
16 anys, i aborda els riscos as-

sociats a la sexualitat per tal 
d’afrontar-los d’una manera 
positiva i afavorir-hi una ac-
titud responsable. 
L’ exposició “Treu-li suc a la 
sexualitat” respon a l’Objectiu 
de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) número 3. Salut 
i Benestar. “Garantir una vida 
sana i promoure el benestar 
per a totes les persones a totes 
les edats”. Els 17  ODS  van ser 
proclamats per l’Assemblea 
General de Nacions Unides 
el 25 de setembre de 2015 i 
formen part de l’agenda glo-
bal per a 2030. La Diputació 
de Barcelona n’assumeix el 
compliment i desplega la seva 
acció de suport als governs 
locals de la província d’acord 
amb aquests ODS.

L’Ajuntament fa un reconeixement als 
responsables de la FLS Anoia
IGUALADA / LA VEU

L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells acompanyat de 
la tinenta d’alcalde, Car-

me Riera, i del regidor, Fermí 
Capdevila, va reconeix a la 
Unitat de Fractura Osteoporò-
tica de l’Anoia, la FLS Anoia, 
que ha rebut, per tercer any 
consecutiu, el Premi Best In 
Class que concedeixen Gaceta 
Médica i la Càtedra d’Inno-
vació i Gestió Sanitària de la 
Universitat Rey Juan Carlos.
La FLS Anoia, està formada 
pel Consorci Sanitari de l’Ano-
ia (CSA), la Fundació Sanità-
ria Sant Josep (FSSJ) i l’Institut 
Català de la Salut (ICS), per 
aquest motiu l’ajuntament ha 
rebut els seus tres principals 
representants el doctor Enric 

Duaso, responsable del Servei 
de Geriatria i Atenció Pal·li-
ativa del CSA i coordinador 
de la NFLS Anoia, Maria del 
Mar Casanovas, farmacèutica 
de l’ICS a la Catalunya Cen-
tral i Maria Teresa Salgado de 
la Fundació Sanitaria Sant Jo-
sep. Marc Casells ha posat en 
valor “la tasca feta des de la 
FLS Anoia que ha aconseguit 
convertir-se en un referent en 
aquest model totalment trans-
versal del tractament de les 

fractures amb un gran grup de 
professionals especialistes que 
millora i innova molt l’atenció 
al pacient.”
En aquests tipus d’unitats mul-
ticèntriques s’atenen els pa-
cients creant una estructura 
capaç de garantir la continuï-
tat assistencial, integrant dife-
rents nivells d’assistència
com són l’Atenció Hospitalà-
ria, l’Atenció Intermèdia (uni-
tat de prevenció de caigudes) i 
l’Atenció Primària.

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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Cada ciutadà pot adquirir �ns 
a 5 bons. Només cal ser major 
d’edat i estar empadronat a
Igualada. En total, s’han emès 
bons per un valor de 100.000 
euros, dels quals, cada comerç 
pot disposar d’un màxim de 
2.500 euros en bons.
Des de l’ Àrea de Comerç de 
l’Ajuntament d’Igualada, es fe-
licita els establiments adherits i 
sobretot a aquells que amb tant 
entusiasme i implicació estan 
aconseguint exhaurir tots els 
seus iBons.
La campanya, que està organit-
zada per l’Àrea de Comerç de 
l’Ajuntament d’Igualada,
aconsegueix amb aquesta ini-
ciativa fomentar la compra en 
el comerç local. iBons és una 
altra eina per a la dinamització 
del comerç de la ciutat, un dels 
sectors més afectats per la situ-
ació de pandèmia.

Alguns comerços ja han 
exhaurit els seus iBons
IGUALADA / LA VEU

Apoc menys d’una set-
mana de �nalitzar la 
campanya, molts es-

tabliments comencen a assolir 
l’objectiu d’haver exhaurit tots 
els iBons dels que disposaven. 
Totes les botigues tenien 250 
iBons disponibles, amb la �na-
litat que tot el comerç pogués 
gaudir de la campanya. Així 
doncs, ja hi ha establiments 
que han assolit aquest límit.
La campanya iBons d’Igualada 
funciona a través de la compra 
de bons que el consumidor 
pot descarregar-se a través de 
l’aplicació i que pot consumir 
�ns al 12 de desembre o �ns 
a �nalitzar les existències. El 
preu del bo és de 10 euros, dels 
quals elciutadà només paga 6 
euros i els 4 restants els sub-
venciona l’Ajuntament. 

IGUALADA / LA VEU

Amb el lema “Veiem 
l’empolla mig plena”, 
l’associació de co-

merciants, Igualada Comerç 
va organitzar la segona edició 
de la Nit del Comerç al res-
taurant somiatruites. L’acte 
va comptar amb una nodrida 
participació de botiguers i co-
merciants de la ciutat, a més 
dem representants polítics i 
d’altres entitats com la UEA, 
Fira d’Igualada i la Masuca.
L’any passat s’havia de cele-
brar aquest esdeveniment 
apro�tant que es complien 
els quaranta anys de l’entitat, 
però no va poder ser per la 

pandèmia. Durant la Nit es 
varen donar els premis a l’es-
tabliment que ha incorporat 
millor les noves tecnologies 
al seu dia a dia a carniceria 
Gual, premi a l’establiment 
que ofereix una millor ex-
periència al seu consumidor 
o�-line a Arrel de vida, pre-
mi a l’establiment més actiu 
a les xarxes socials amb un 
contingut de qualitat a By 
Noelia, i premi a l’establi-
ment més participatiu amb 
les accions de dinamització 
que es fan a la ciutat a Iguana.
Igualada comerç va voler 
apro�tar per fer unes men-
cions especials com a reco-
neixements públics a La Veu 

de l’Anoia, Ràdio Igualada, i 
Servisimó. Com a sorpresa 
es va reconèixer i felicitar la 
tasca i implicació de la Car-
me, secretària de l’entitat.
Durant el sopar es va projec-
tar en exclusiva el vídeo que 
ha estat elaborant Igualada 
comerç per promocionar el 
comerç local durant aquesta 
campanya de Nadal. El Rep-
te Jerusalema es un ambiciós 
projecte al qual hi han partici-
pat quaranta botigues d’Igua-
lada i que no deixa indiferent.
La 2a Nit del Comerç va ser-
vir perquè el sector va pu-
gues reivindicar l’optimis-
me en què s’està afrontant el 
dia a dia i les ganes de se-
guir treballant i lluitant per 
aquest o�ci tan rellevant. Es 
va viure un molt bon ambi-
ent amb alguna activitat i re-
gals per a tots els assistents.
El moment emotiu va estar 
la bufada d’espelma dels qua-
ranta-un anys d’Igualada Co-
merç per part de la junta di-
rectiva i el brindis fet a dues 
mans per la Sílvia i la Maribel 
de la botiga Agrams. 

Exitosa i participada la 2a Nit del 
Comerç d’Igualada

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 15 de gener de 2022 a les 
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.

2. En el sorteig hi participaran totes les butlletes de les 
botigues de Peixos Dueñas d'Igualada i Santa Margarida de 
Montbui.

3. Per cada compra, un val. Aquest es donarà a la caixa 
amb el pagament de la vostra compra.

4. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i 
dipositeu-la a l'urna.

5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous 
13 de gener de 2022.

6. Els 500€ són per gastar en productes dels nostres 
establiments.

7. No és necessari ser present en el moment del sorteig. 
Al guanyador se li comunicarà al telèfon que heu deixat a la 
butlleta.

8. En el cas de no poder contactar amb el client la butlleta 
s'exposarà a la botiga d'expedició.

9. Si en una setmana no apareix el client, el premi passarà a la 
segona butlleta triada en el sorteig, i sinó a la tercera.

10. Es publicarà una foto del guanyador a la premsa comarcal.

11. Peixos Dueñas es compromet a destruir totes les butlletes 
que han participat en el sorteig una vegada entregat el premi.

12. L'organització es reserva el dret d'alterar, modi�car o 
suspendre les condicions dels sorteig si causes imprevistes 
l'obliguessin a fer-ho.

La Direcció
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de la pandèmia i de la parti-
cipació ciutadana. També cal 
recordar que el Punt d’Infor-
mació Juvenil segueix actiu. 
Aquest punt és un espai on 
les joves poden informar-se 
sobre diversos àmbits: labo-
ral, acadèmic, emocional, 
salut i sexualitat, habitatge, 
participació juvenil i mobi-
litat internacional. Aquestes 
assessories són con�denci-
als i personalitzades. Per de-
manar orientació només cal 
demanar cita prèvia enviant 
un Whatsapp al 690 79 35 
68, trucant al 93 804 18 01 o 
escrivint un missatge al mail 
kaserna@aj-igualada.net o a 
Instagram @igualadajove.

Els equipaments juvenils d’Igualada 
presenten l’agenda d’activitats d’hivern 
i de Nadal
IGUALADA / LA VEU

Juntament amb l’arribada 
del fred, els equipaments 
juvenils de la ciutat 

d’Igualada obren les inscrip-
cions de les activitats que om-
pliran la Kaserna i Cal Badia 
durant la temporada d’hivern 
i també durant les setmanes 
de Nadal.
Aquest any destaquen les ac-
tivitats per crear un Scape 
Room digital propi o conèi-
xer de més a prop el disseny 
3D. També una activitats di-
rigides per Eixarcolant, per 
conèixer les plantes silvestres 
i les varietats agrícoles tradi-
cionals. 
Pel que fa a l’esport es faran 
rutes amb BTT i l’activitat 
conjunta d’Esport i Valors per
gaudir amb més gent de la 
pràctica esportiva i dels seus 
avantatges. Aquesta tempora-
da també es faran tallers de-
dicats a la fotogra�a, estudi, 
Ioga, cuina o maquillatge.
La tinenta d’alcalde i regi-

dora de Joventut, Carlota 
Carner, ha posat en valor la 
voluntat de l’Ajuntament de 
generar “activitats de la mà 
de les entitats de la ciutat per 
reforçar les sinergies locals 
que permeten, alhora, pro-
gramar molts tipus diferents 
d’activitats per tal que es jo-
ves puguin escollir i puguin 
seguir actius durant el perí-
ode de Nadal”. El termini 
d’inscripcions s’obre el dia 1 
de desembre de 2021. Degut 
a la COVID-19 les activitats 
estan adaptades a les mesures 
sanitàries vigents. També cal 
tenir en compte que els tallers 
i les activitats es poden veure 
afectats en funció a l’evolució 

IGUALADA / LA VEU

El ginecòleg i obstetra 
Pere Brescó Torras, cap 
del Servei de Ginecolo-

gia i Obstetrícia de l’Hospital 
Universitari d’Igualada, ha 
estat nomenat Membre d’Ho-
nor de la Societat Catalana 
d’Obstetrícia i Ginecologia 
(SCOG ) de l’Acadèmia de Ci-
ències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i Balears. 
Amb aquest nomenament, la 
Junta vol reconèixer la trajec-
tòria professional i la impli-
cació del Dr. Brescó amb la 
SCOG. 
L’entrega del reconeixement 
com a Membre d’Honor en 

un acte a l’Auditori de la seu 
de l’Acadèmia a Barcelona, on 
la junta de la Societat Catala-
na d’Obstetrícia i Ginecologia 
va destacar la “clarividència” 
de Brescó, que l’ha fet un “vi-
sionari, capaç d’anticipar-se 
al que vindrà”, i el “lideratge 
afable” i “l’empatia”, que “ha 
aconseguit empoderar els 
seus companys de professió”. 
Tot això, a�rmen, ha fet al 
ginecòleg igualadí pioner de 
moltes tècniques quirúrgi-
ques i un referent en la seva 
especialitat.
La Societat Catalana d’Obs-
tetrícia i Ginecologia  ha re-
cuperat enguany el nomena-
ment dels Membres d’Honor, 

Reconeixement com a Membre     
d’Honor al Dr. Pere Brescó

després de pràcticament una 
dècada, i en l’acte d’ahir es 
va atorgar a 13 professionals 
més.
Al llarg de la seva trajectòria, 
el Dr. Pere Brescó ha rebut 
diversos premis i reconeixe-
ments per la seva feina tant 
en l’àmbit hospitalari i d’as-
sistència primària, com en 
l’àmbit de la docència, amb 
una llarga i extensa trajectò-
ria en el món de la formació 
en noves tecnologies i pro-
cediments tant diagnòstics 
com quirúrgics, dirigits a es-
tudiants de medicina i metges 
amb experiència. 
La seva tasca al capdavant 
del Servei de Ginecologia 
i Obstetrícia de l’Hospital 
d’Igualada durant més de 20 
anys ha estat cabdal per cre-
ar un equip de professionals 
capdavanter que ha meres-
cut premis i distincions a 
nivell nacional. Una mostra 
d’aquesta excel·lència en són 
els indicadors de qualitat del 
servei, amb una bona taxa de 
cirurgia major ambulatòria i 
mantenint sempre un índex 
de cesàries lleugerament infe-
rior de l’estàndard.

IGUALADA / LA VEU

L’Ajuntament d’Iguala-
da obre el termini per 
presentar les sol·lici-

tuds per gaudir de les boni-
�cacions sobre l’Impost de 
béns immobles de l’exercici 

de 2022, a favor dels sub-
jectes passius que tinguin 
reconeguda la condició de 
família nombrosa.
El període s’iniciarà el dia 1 
de desembre de 2021 i �na-
litzarà el dia 30 de desembre
de 2021.
Per tenir-ne més informació 
podeu trucar al telèfon de 
l’Ajuntament d’Igualada, el
938031950 o bé consultar la 
pàgina web de l’Ajuntament 
d’Igualada:
http://www.igualada.cat, 
dins l’apartat d’Igualada 
e-Tràmits, Tràmits per per-
�ls, Boni�cació IBI per a les 
famílies nombroses.

Obert el termini de 
sol·licituds per les 
boni�cacions de l’IBI

IGUALADA / LA VEU

L ’Àrea de Comerç de 
l’Ajuntament d’Iguala-
da va engegar la inici-

ativa de l’Aula de Comerç el 
passat més de febrer amb la 
programació de cinc càpsu-
les formatives a realitzar du-
rant la primera meitat d’any 
de 2021.
Durant la segona meitat 
d’any s’han dut a terme 5 
càpsules formatives més, 
completant així tot el cicle 
previst pel 2021.
Cal recordar que al detectar 
una gairebé unanimitat en la 
voluntat de seguir aprenent 
per part del sector, es va tre-
ballar per incorporar a la web 
del departament de comerç
www.comerçigualada.cat 
un espai anomenat “Aula de 
Comerç”. En aquest apartat 
és on es poden consultar els 
cursos disponibles, així com 
nodrir-se d’altres recursos 
formatius. 
Els cursos previstos per la 
part �nal d’any van ser; “Fes 

els teus propis rètols i car-
tells”, “Google My Business 
i ConcaComerç”, “Mètodes 
de pagament” i “Què és i què 
no és la comptabilitat”. Tot i 
que tots han tingut els seus 
interessats, el curs que més 
èxit ha tingut ha sigut el de 
Google My Business i Con-
caComerç, demostrant així la 
importància encara de seguir 
creixent en l’àmbit de la digi-
talització.
El passat 11 de novembre va 
finalitzar l’última píndola 
formativa i com en cada edi-
ció, s’enviarà una enquesta 
de satisfacció per conèixer 
més a fons els resultats de les 
formacions i poder dotar de 
millores a l’Aula de Comerç, 
un espai que pretén ser de 
recolzament i suport al co-
merç de tota la ciutat.
Des de l’Àrea de Comerç de 
l’Ajuntament d’Igualada ja 
s’estan començant els prepa-
ratius pel programa del 2022 
on s’espera que el comerç en 
general hi participi nova-
ment.

L’ Aula de Comerç 
finalitza els cursos
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La MICOD imparteix 
el mòdul d’Electri-
citat Industrial del 

curs de Polimanteniment 
Industrial a les noves ins-
tal·lacions de l’empresa de 
subministres Saltoki gràci-
es a un acord de col·labora-
ció amb la seva fundació La 
Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena (MICOD) ha 
iniciat aquest novembre el 
mòdul d’Electricitat Indus-
trial, inclòs dins el curs de 
Polimanteniment Industri-
al, a les noves instal·lacions 
que l’empresa Saltoki té al 
Polígon Industrial les Co-
mes d’Igualada.
Els quinze joves que van 
iniciar la formació el pas-
sat mes d’octubre, podran 
impartir íntegrament les 
80 hores que inclouen el 
mòdul d’Electricitat Indus-
trial, a les instal·lacions del 
centre formatiu que l’em-
presa Saltoki té completa-
ment equipades en aquest 
nou centre.

L’ús d’aquestes instal·laci-
ons ha estat possible gràci-
es a un acord de col·labora-
ció publico privada entre la 
MICOD i la Fundació Sal-
toki, que permetrà als joves 
gaudir d’un espai adaptat 
a les seves necessitats on 
poder posar en pràctica els 
coneixements teòrics que 
estan adquirint en la forma-
ció i fent simulacions reals 
d’instal·lacions elèctriques. 
A més, també afavorirà el 
contacte de l’alumnat amb 
les empreses del sector in-
dustrial de la comarca.
El curs de Polimanteni-
ment Industrial, totalment 
gratuït, compta amb un to-
tal de 300 hores i està inclòs 
dins el programa Conca In-
dustrial 4.0, un programa 
de formació especialitzada 
adreçada a joves que bus-
quen feina i que es troba en 
la seva segona edició. Sub-
vencionat per la Diputació 
de Barcelona, el  programa  
se centra en el sector in-
dustrial, el sector que més 
necessita de la �gura de 

l’aprenent/a quali�cat/da a 
la Conca d’Òdena.
El curs de Polimanteni-
ment Industrial capacita-
rà a quinze persones joves 
com a futures treballado-
res del sector industrial 
de la Conca d’Òdena, un 
dels principals pilars  de la 
comarca de l’Anoia, amb 
un volum molt important 
d’empreses, llocs de treball 
i facturació.
El Projecte Conca Industri-
al 4.0, acompanya als joves 
al llarg de tota la formació 
oferint un seguit d’accions 
complementaries encara-
des a millorar la seva ocu-
pabilitat dins el sector in-
dustrial. Aquestes accions 
inclouen tutories indivi-
dualitzades, accions d’ori-
entació laboral, formació 
en gestió emocional, par-
ticipació en sessions infor-
matives relacionades amb 
el sector industrial, Speed 
Dating amb empreses de la 
Conca d’Òdena, possibili-
tat de pràctiques i suport a 
la inserció.

Nou mòdul d’electricitat per als joves 
que volen aprendre un o�ci industrial

IGUALADA  / LA VEU

Davant la necessi-
tat de disposar del 
certificat Covid 

per accedir als interiors 
de restaurants, gimnasos 
i residències, els equipa-
ments del Centre Cívic de 
Fàtima i de l’Espai Cívic 
Centre d’Igualada donen 
suport a tothom qui ho 
necessiti en el tràmit d’ob-

tenció d’aquest certificat i 
també a l’hora de demanar 
hora per vacunar-se contra 
la Covid.
Per tal de facilitar l’accés 
i guiar durant la tramita-
ció d’aquests documents 
aquests equipaments oferi-
ran ajuda cada dia de 9h a 
12h del matí i de 4h a 8h de 
la tarda.
Totes aquelles persones 
que necessitin ajuda per 

obtenir el certificat o per 
demanar hora per vacu-
nar-se caldrà que portin la 
tarja sanitària i un telèfon 
mòbil on es rebrà el codi 
de validació del procedi-
ment.
El certificat Covid el poden 
obtenir totes aquelles per-
sones que tinguin la pauta 
complerta de vacunació o 
que puguin acreditar que 
han superat la malaltia.

El Centre Cívic de Fàtima ofereix 
ajuda per obtenir el certi�cat covid

Mobles 
i interiorisme

Aquest Nadal tenim 
el regal que busques!

SORTEIG!
Divendres 17 de desembre 

sortegem el gerro amb 
decoració floral.

Pots veure’l a l’aparador 
de la botiga.

Segueix-nos a Instagram!
@espais_joves
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corxador i Museu de la Pell. 
D’aquesta manera es disposa-
rà de molt més espai i el grup 
d’infants participants serà es-
table i controlat. El programa 
d’activitats inclou experiènci-
es enriquidores en àmbits ben 
variats: tallers, ciència, robò-
tica, anglès, escape room, 
tallers de percussió corporal 
o espectacles. Hi haurà dues 
setmanes d’activitats, la set-
mana 1 del 27 al 31 desembre 
2021 i la setmana 2 del 3 al 7 

de gener de 2022. La inscrip-
ció està oberta a tots els in-
fants de 3 a 12 anys. Estaran 
agrupats per edats en grup de 
minis (infants nascuts entre 
2016 i 2018) i grup de grans 
(infants nascuts entre 2010 
i 2015). L’horari dels casals 
serà de 9 a 13 h i de 15 a 17 
h amb servei d’ acollida de 17 
a 18 h (gratuït i amb reserva 
prèvia). Els dies 31 i 5 només 
hi haurà activitat al matí i dia 
6 no hi haurà activitat per 

Casal de Nadal en sis espais diferents d’Igualada 
IGUALADA / LA VEU

Des del Departament 
d’Infància de l’Ajun-
tament d’Igualada, 

per a aquest Nadal s’han pre-
parat un seguit d’activitats 
de lleure divertides i emoci-
onants amb els casals de Na-
dal i una àrea d’aventura a la 
Plaça Cal Font. Aquest seguit 
d’activitats aposten per l’espai 
exterior i els grups controlats 
d’infants.
Pel que fa a l’àrea d’aventura 
situada a Cal Font, els nens 
i nenes podran gaudir d’un 
laberint, un circuit de karts 
i balance bike i dos circuits 
d’aventura que se suma-
ran al rocòdrom i al circuït 
de Pump Track que ja hi ha 
instal·lat a la plaça. Aquestes 
activitats estan adreçades als 
infants d’ entre 2 a 12 anys i 
es duran a terme a Cal Font 
(entre la Biblioteca i el carrer 
del Clos) entre els dies 27 de 
desembre de 2021 i el 4 de ge-
ner de 2022, en horari d’11.30 
a 14 h i de 17 a 20.30 h. El dia 
31 de desembre estarà obert 
només al matí i dia 1 de gener 
estarà tancat. Totes aquestes 
activitats son gratuïtes, no-
més caldrà fer la recollida de 
tiquets al punt d’informació 
de Cal Font.
Pel que fa als casals de Nadal 
s’han repartit en sis espais de 
la ciutat: Centre Cívic de Fà-
tima, Escola Gabriel Castellà, 
Escola Ramon Castelltort, 
Espai Cívic Centre, L’ Es-

tractar-se d’un dia festiu. El 
preu per setmana és de 15 € 
El procediment d’inscripció 
serà en línia: del dia 15 al 19 
de desembre des de la pàgina 
web https://igualadajove.cat/
activitats-de-lleure-per-na-
dal/ El primer dia només s’hi 
podran inscriure els i fants 
empadronats a Igualada. Els 
espais i les activitats queden 
subjectes a canvis en funció 
de la situació pidemiològica 
del moment. 

Finalitza la 
9a edició de 
la formació 
en mediació 
escolar

IGUALADA  / LA VEU

D es del Servei de Me-
diació Comunità-
ria de l’Ajuntament 

d’Igualada s’ha organitzat 
la 9a edició de la formació 
en “Mediació Escolar”. Les 
sessions de formació s’han 
reprès de manera presenci-
al i amb molt bona respos-
ta per parts dels alumnes. 
Enguany hi han participat 
divuit alumnes de 3r i 4rt 
d’ESO de l’IES Pere Vives i 
Vich i de l’escola Maristes 
d’Igualada. 
Aquesta iniciativa té com 
a objectiu donar suport 
als projectes de convivèn-
cia que es desenvolupen, 
i promou la participació 
d’alumnes mediadors/es en 
les accions desensibilitza-
ció i de gestió de conflictes 
als centres escolars.
Aquest projecte pretén im-
pulsar accions de promoció 
de la cultura de la Pau i la 
prevenció de l’assetjament 
i la violència en infants i 
joves, des del Servei de me-
diació s’ofereix suport per 
a la gestió de conflictes, 
tallers de sensibilització i 
assessorament als centres 
escolars i a les entitats de 
lleure infantil juvenil que 
ho sol·licitin.
El Servei de Mediació Co-
munitària Municipal de-
senvolupa, des del 2009, 
projectes de promoció de 
la convivència ciutadana i 
ofereix un servei de media-
ció i gestió de conflictes en 
els àmbits veïnal, familiar, 
escolar, qüestions contrac-
tuals, associacions, incom-
pliment d’ordenances i es-
pai públic.
Per a més informació po-
deu contactar amb el Servei 
de Mediació Comunitària 
de l’Ajuntament d’Iguala-
da ubicat a l’Espai Cívic 
Centre al telèfon 93 801 76 
66 i al correu electrònic, 
mediacio@aj-igualada.net 
El projecte també és a les 
xarxes amb el perfil @me-
diacioigualada. El projecte 
té el suport de la Diputació 
de Barcelona des de la im-
plementació del servei.
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Taller de tràmits amb el telèfon mòbil 
IGUALADA / LA VEU

Des de Creu Roja hem 
preparat un taller de 
tràmits amb el telè-

fon mòbil amb l’objectiu de 
reduir la bretxa digital amb 
persones que tenen barreres 
en aquest àmbit.
És un taller d’un dia orientat 
a aprendre a com fer tràmits 
amb el mòbil referents a la 
vida quotidiana (renovar el 
DARDO, gestionar l’apli-
cació “la meva salut” o fer 
servir el Cl@ve), així com 
petites orientacions a l’hora 
de fer recerca de feina. Està 
adreçat a persones majors 
d’edat en situació d’atur (de 
llarga durada, immigrants 
amb dificultats d’inserció la-
boral, famílies monoparen-

tals...). Està 100% subvenci-
onat i és una de les accions 
previstes dins dels itineraris 
del projecte Activant capaci-
tats per l’ocupació, cofinan-
çat per fons propis i d’IRPF, 
realitzat durant el període 
2021. 
S’han programat dos tallers 
per poder mantenir l’afora-

ment reduït de la sala. Es fa-
ràn a les instal·lacions de la 
Creu Roja a l’Anoia (Carrer 
les comes, 34 d’Igualada) el 
dia 2 i 3 de desembre, de 9 a 
14h. Les persones interessa-
des poden fer la seva inscrip-
ció al correu a ruben.mena@
creuroja.org o bé trucant al 
telèfon 663731366.

Amnistia Inernacional prepara 
sis reptes durant el Dia dels Drets 
Humans
IGUALADA  / LA VEU

El grup Amnistia Ano-
ia sortirà avui 10 de 
desembre de 2021 a la 

plaça de Cal Font d’Iguala-
da per recollir suports per la 
campanya, des de les 18.00h 
�ns les 20.30h. Amb motiu 
de la celebració del Dia dels 
Drets Humans, el 10 de de-
sembre, Amnistia Internaci-
onal ha engegat una campa-
nya en què proposa un total 
de sis reptes en xarxes socials 
per actuar per 6 activistes els 
drets humans dels quals estan 
sent atacats, i pressionar per-
què es posi � a aquests abu-
sos.
Wendy Galarza, mexicana de 
30 anys i ferida per trets quan 
protestava per la violència 
contra les dones; Mohamed 
Baker, de 41 anys i empreso-
nat a Egipte per defensar la lli-
bertat; Janna Jihad, de només 
15 anys i assetjada per expo-
sar la violència israeliana als 
Territoris Palestins Ocupats; 
Imoleayo Michael, nigerià de 
29 anys acusat falsament per 

protestar contra la violència 
policial; el guatemalenc Ber-
nardo Caal, de 49 anys, que es 
troba a la presó per defensar 
un riu sagrat i Zhang Zhan, 
de 38 anys, empresonada, en 
vaga de fam i perill de mort 
per difondre la veritat sobre 
la COVID-19 a la Xina són 
els casos sobre els quals l’or-
ganització s’ha centrat per 
aquest 10 de desembre.
Entre els reptes, que tindran 
lloc entre el 29 de novembre i 

el 10 de desembre, s’inclouran 
diferents propostes per dur a 
terme en xarxes socials, que 
s’aniran anunciant progressi-
vament i a manera de compte 
enrere a les xarxes d’@Am-
nistiaCAT i @amnistiaespana 
i al web de l’acció.
L’acció es tancarà amb actes 
de carrer al voltant del 10 de 
desembre per tot l’Estat, en 
els quals s’oferirà un premi 
simbòlic a les persones que 
hagin completat els sis reptes.

C. de Galícia
Amb el suport:

Organitza:

3,4, 5,6, 10,11
12,17, 18 i 19
de desembre

Pl. A juntament,
c/Santa Maria 
i Pl. Pius XII

Mati: 10:00 h a 13:30h. 
Tarda: 17:00h a 20:30 h.

Els divendres nomes de tarda.
El dilluns 6 i els diumenges 12 i 19 només de matí.

Activitats infantils a la Plaça de l’Ajuntament

Aquest any, per a fer cagar el tió, s’haurà 
de recollir un tiquet gratuït el mateix 
dissabte a la caseta d’informació de Fira 
d’Igualada, ubicada a la Pl. de l’Ajuntament

   Data    Horaris
    

Dissabte, 04  de 11:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00
  Fem Cagar el Tió de 18:00  a 19:30

Cantada “La Lira” a les 19:30

Diumenge, 05 de 11:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00
Actuació “Protons”
a les 13:00 i a les 19:30

Dilluns, 06 de 11:30 a 13:30

Dissabte, 11 de 11:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00
  Fem Cagar el Tió de 18:00  a 19:30

Cantada “Cor Exaudio” a les 12:00

Diumenge, 12 de 11:30 a 13:30
Cantada “Igualada Gospel Choir”
a les 12:00

Divendres, 17 Cantada Ajuntament a les19:00

Dissabte, 18 de 11:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00
  Fem Cagar el Tió de 18:00  a 19:30

Cantada “Coral Merlet” a les 12:00 
Actuació “Protons” a les 13:00
Cantada “Verdums” a les 19:30

Diumenge, 19 de 11:30 a 13:30
Cantada “Coral Mig To” a les 11:30
Cantada “Coral Xauxa” a les 12:15
Cantada “Coral Xalest” a les 13:00

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Del número a la persona

O se va a la expropiación pura y dura y se �jan alquileres por decreto 
(difícil imaginar esto hoy) o se cuanta con un parque de vivienda 
pública su�ciente (y para esta vía ya se ha perdido el tren).

Important inversió de @CrodaPlc a #Fogars de la Selva: un nou ma-
gatzem robotitzat que s’afegeix al sostingut compromís inversor de 
l’empresa industrial britànica amb la planta de Fogars. 
Una nova mostra també de la potència del sector químic a #Catalunya

Bona notícia de transferència de coneixement:
La spin-o� de la UPF Integra �erapeutics obté 4,5 milions d’euros per des-
envolupar la seva tecnologia d’edició genètica.

“Qui no recorda el 
“Yes, we can” 

d’Obama?”

“Recordem que som persones
 i tenim emocions, ambicions, 
pensaments, creences, etc.”

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

Els spin doctors en política

No sé si sou fans de la sèrie 
Borgen. Una sèrie danesa 
que ensenya l’art de gover-
nar en minoria i de fer po-

lítica, de la mà de la Birgitte Nyborg, la 
primera ministra. Tot i que ella m’en-
canta, dirigeixo l’atenció al seu spin 
doctor, en Kasper Juul.
Si la Birgitte és l’encarregada de gestio-
nar, en Kasper és l’encarregat de vendre 
el seu bon fer, mitjançant l’elaboració 
de discursos salpebrats de missatges 
clars i directes. Un protector, un es-
tratega, un comunicador professional, 
que sembla que sempre vagi dos passes 
per endavant. 
Un tàndem que funciona a la perfec-
ció, potenciant els punts forts de la 
primera ministra i minvant els febles, 
movent-se amb facilitat pels passadis-
sos dels polítics i dels periodistes.
Si deixem Dinamarca i posem el focus 
a Espanya, un spin doctor que em té 
perplexa és en Miguel Ángel Rodrí-
guez, MAR. El director de gabinet 
d’Isabel Díaz Ayuso, una dona que en 
un temps rècord ha passat de ser una 
desconeguda a obtenir el 45% dels vots 
en les darreres eleccions a la Comuni-
tat de Madrid.  
En MAR és un gat vell de la política, 
ja xiuxiuejava a l’orella de José María 
Aznar abans que fos president. Des-
prés d’anys en l’empresa privada, està 
revivint una segona joventut al costat 
de la política que té probablement més 
futur del PP.
Si es tracta d’arribar a la població amb 
missatges clars i directes, ella hi té la 
mà trencada. En un moment on l’aba-
timent era la sintonia general, ella ens 
parlava de “viure a la madrilenya” amb 
exemples com que a Madrid pots can-
viar d’empresa o de parella i no tro-
bar-te mai més al teu excap o a la teva 
exparella i de la llibertat de poder anar 
a prendre una canya.
Va saber connectar amb els desitjos i 
necessitats de  la ciutadania. Mentre el 

govern primava la situació sanitària en 
front de l’economia, ella argumentava 
que salvaguardar l’economia era com-
patible amb mantenir a ratlla la pan-
dèmia. Un discurs que va ser recom-
pensat a les urnes per una ciutadania 
�del al PP i d’altra que no en podia 
estar més lluny però que va acabar se-
duïda i agraïda.
Un nou tàndem que uneix estratègia, 
experiència i olfacte, amb espontane-
ïtat, atreviment, audàcia i empenta. 
Un exemple clar va ser quan al �l dels 
indults, va preguntar si el Rei els �r-
maria. 
On comença un i on acaba l’altre no-
més ho saben ells i les seves persones 
més properes. En tot cas però, el tàn-
dem funciona.
Tinc les meves sospites que si els can-
vis en el govern de Pedro Sánchez no 
van ser empesos precisament pels re-
sultats dels comicis a la Comunitat de 
Madrid i pels indults. I de nou perple-
xitat. Aquest cop amb el que era spin 
doctor del president, l’Iván Redondo. 
Si va ser per les pretensions de Redon-
do a ser ministre de la Presidència o 
si va ser per motius personals és una 
incògnita però ningú es podia esperar 
que la �gura tot poderosa a l’ombra de 
Pedro Sánchez sortís de l’executiu. 
En tot cas serà entretingut seguir les 
lluites argumentals d’Isabel Díaz Ayu-
so i de Pedro Sánchez. De com els as-
sessoraran els seus spin doctors. Del 
llenguatge planer i directe que sembla 
funcionar a Ayuso al més institucional 
i seriós de Pedro Sánchez. Falta veure 
la in�uència de l’Óscar López al nou 
govern.
Qui no recorda el “Yes, we can” d’Oba-
ma? Darrere també hi ha un estratega 
polític, en David Axelrod. Aquest es-
lògan podia semblar simple a primera 
vista però seguim entonant-lo a dia 
d’avui. 
Les figures a l’ombra tenen molt a 
dir.  

L’altre dia em comentava la di-
rectora d’una empresa cone-
guda de la zona que tenia un 
problema dintre de l’equip de 

magatzem.
Hi ha un equip de 6 persones, entre les 
quals hi ha: un encarregat i 5 mossos de 
magatzem. D’aquests hi ha dos que són 
especialment considerats per la direc-
ció de l’empresa. Un d’ells, porta 9 anys 
treballant amb uns resultats extraordi-
naris i s’ho ha guanyat amb implicació, 
responsabilitat, dedicació i com es diu 
en castellà: “arrimando el hombro”. Per-
què diu això? Doncs en aquests darrers 
anys l’empresa ha canviat de direcció i 
ha apostat per les persones, però a la 
vegada estava en una situació delicada 
econòmicament. Els canvis i la trans-
formació ha sigut màxima. Han hagut 
de potenciar les compres, la inversió i 
la plantilla va baixar a mínims. Aquest 
treballador ho va donar tot pel seu lloc 
de treball amb un objectiu que no va 
compartir amb ningú però que ho veia 
possible: el lloc d’encarregat. 
És una persona ambiciosa, treballadora 
i amb coneixença de les tasques a de-
senvolupar. Però ell no comptava que 
la direcció no el veia amb les habilitats 
necessàries per a obtenir el lloc desitjat. 
Tot això passava a l’ombra...
L’altre company només porta 2 anys 
treballant a l’empresa, tot i així sí que el 
tenen com una persona amb habilitats i 
competències notables per a substituir 
al responsable de departament, que en 
cert temps es jubila. El mateix encarre-
gat li fa “ullets”, és a dir, projecta en ell 
certa proximitat i sense voler (inconsci-
entment) el col·loca a la seva mà dreta. 
Aquí comença el ball...
L’altre (el que porta 9 anys) intueix i 
s’adona que alguna cosa passa i percep 
que l’encarregat el té més considerat, 
per aquest motiu es posa gelós. Aquest 
comportament s’agreuja entre ells dos 
�ns les discussions i els con�ictes. I el 
que portava 2 anys no sabia per on l’ar-

ribaven els “tiros” i l’encarregat tampoc. 
Solament ho comunica a direcció.
Aquí podem fer dues lectures:
1. Que són coses dels treballadors i ja 
s’arreglaran... sense comptar que un 
con�icte dins l’equip pot in�uir directa-
ment en els resultats, intoxica l’ambient 
general i per tant el rendiment. 
2. La direcció pren nota de la situació 
avisada pel responsable i posa el focus 
en la solució. Reunions amb cadascú 
d’ells mostrant el suport, el reconei-
xement i potenciant l’autoestima de 
l’equip.
A l’encarregat encara li queden 5 anys 
per jubilar-se. És massa temps per co-
mençar a projectar un canvi, sabent 
que en aquest temps poden passar mol-
tes coses i el lloc no és del tot rellevant.

A remarcar:
La importància de la reunió “face to 
face” amb cadascú d’ells i de forma in-
dividual, potenciant l’autoestima. So-
bretot al de 9 anys que tant han passat i 
tant ha participat i implicat en aquesta 
projecció i èxit de l’empresa. I també 
amb l’encarregat que és important trac-
tar a tothom per igual, perquè a la psi-
cologia en la qual hi ha les projeccions 
que emetem sense voler poden crear 
circumstancies complicades de soluci-
onar (acció-reacció). Sobretot si la de-
cisió del canvi ni tant sols s’ha proposat 
ni està a l’agenda de direcció.
Recordem que som persones i tenim 
emocions, ambicions, pensaments, 
creences, etc. i des dels llocs de res-
ponsabilitat hem d’adquirir aquestes 
competències que son del tot humanes, 
per tal de potenciar l’autoestima i no 
minvar-la. Més que res perquè afecta al 
rendiment.
Moltes vegades des de dintre no es ve-
uen aquestes situacions i cal observar 
des de fora de la caixa. Una habilitat 
cada vegada més necessària per desen-
volupar el lideratge. 

  

Laura Ravés
www.lauraraves.com
Fundadora de HiHappiness

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



P #latevaveu

Cesc Sales @cesc_sales

Nil Solé @nil_sole_

Xavier Bermúdedez @xavibermudez

Lídia Viura @LidiaViura 

Meritxell @pimpammambo

Ton Casellas @toncasellas

Noemí Font @ratolinaemma

Somia-ho ben fort. Decreta-ho. No et distre-
guis. No tinguis missatges contradictoris. Tot 
arriba.

Qui collons es va inventar que el 6 i el 8 és festiu 
però el dia 7 s’ha d’anar a treballar?

Microinfart cada cop que entro a fosques al 
menjador i em penso que l’arbre de Nadal és 
una persona. No arribo a cap d’any.

La penya vacunant-se en massa per poder 
anar al bar i al gimnàs.
L’efecte “incentivar la vacunació” funciona.
I és que l’han clavat: gimnàs i bar.

A veure una coseta….
Quina collonada és aquesta que els infants 
es traumatitzaran si els vacunen a l’escola?
Que a nosaltres ens fotien la murga del putu 
fluor cada 3x3 i no estem traumats, eh?

Avui, m’hagués agradat dormir amb tu

Brindo per la gent que fa les coses fàcils, pels qui 
tenen sentit de l’humor, pels atrevits i decidits 
que no trepitgen a ningú.
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xarxes: El més destacat

Humans de l’Anoia @humansanoia

#196 Bernat Planas
FOTO: Cesc Sales

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

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

@anna.araque19 @alexandrarp5 @catlover333_

www.veuanoia.cat

3 Èxit i participació en la 2a Nit 
del Comerç d’Igualada1 Aprovada la vacuna de la 

covid per als infants d’en-
tre 5 i 11 anys

2 La rotonda del Pla de la Ma-
sia restarà tallada dissabte 
11 de desembre

Igualadí de tota la vida, encara que vaig viure 
uns anys a Barcelona a l’època universitària. 
M’agraden i practico diversos esports a 
la natura i a l’aire lliure. M’agrada viure a 
Igualada perquè té un bon equilibri entre la 
vida urbana i accés a la natura. Tinc 52 anys 
i sóc enginyer industrial. Tinc una empresa 
d’enginyeria junt amb dos socis més. Treballem 
en el sector béns d’equip per la indústria de la 
ceràmica estructural. Els nostres clients són 
a quasi tot el món i això em permet viatjar 
força i conèixer altres cultures i països. Formo 
part, com a tresorer, de la junta directiva del 
Club Excursionista UECANOIA, on estem 
fent una tasca engrescadora promovent les 
activitats relacionades amb la natura a la gent 
de la comarca de totes les edats.  Ara acabem 
d’organitzar la 33a. Cursa de l’Esquiador. He 
estat sempre molt vinculat a l’Agrupament 
Escolta Jaume Caresmar i Ma. Salvà. En aquests moments des de la junta de l’Associació d’Amics 
i Antics de l’Agrupament. Com esportista, vaig començar fent mig fons al C.A. Igualada on vaig 
batre el rècord d’Igualada de 5.000 m. ll. En aquella època vaig tenir l’oportunitat de portar la 
torxa de Barcelona’92 pels carrers d’Igualada. Posteriorment vaig competir en curses d’asfalt i 
en els últims anys, estic fent curses de muntanya amb el Club Excta. UECANOIA. Estic casat i 
amb dues �lles, també atletes.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que �nalment s’inaugura un tren que connecta Igualada amb Barcelona i la resta de Catalunya 
amb unes durades de trajecte similar al cotxe.



comarca
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CALAF / LA VEU

L ’Ajuntament de Calaf 
obrirà el pròxim 11 de 
desembre una nova 

proposta turística al mu-
nicipi: la Galeria de Perso-
natges Històrics, ubicada en 
una casa senyorial del cen-
tre històric, Cal Matrícules.
El projecte està format per 
quatre estances i cadascu-
na està dedicada a un per-
sonatge i ambientada en un 
moment històric concret. 
Recorrent aquestes habita-
cions, es podrà conèixer la 
història de la casa, de les 
famílies propietàries i dels 
fets històrics i de la vila.
L’espai es donarà a conèixer 
a través d’una jornada de 
portes obertes que compta-
rà amb diferents figurants 
que caracteritzaran el per-
sonatge en què s’inspira l’es-
tança. Les visites s’iniciaran 
a les 11.00 h i es permetrà 
l’entrada en grup cada mitja 
hora.

Una casa amb molta histò-
ria
La primera referència histò-
rica que existeix de la casa 
és al S.XVII, quan es coneix 
com a Casa Abadal. Poste-
riorment, es va convertir en 
Casa Torrescassana, quan 
l’hereva de la família Aba-
dal va contraure matrimo-
ni amb un fadrí provinent 
de la família Torrescassana. 
Després, al S.XIX, la pro-
pietat va ser adquirida per 

la família Solà i va passar a 
anomenar-se Cal Matrícu-
les. En algun moment, la fa-
mília propietària de la casa, 
possiblement, compra part 
de la casa contigua, Cal Ba-
llester, on va néixer Laureà 
Figuerola Ballester. Final-
ment, la casa es converteix 
en Ca la Practicanta, quan 
Maria Àngels Pujol Bacar-
dit hi instal·la una consul-
ta on hi desenvolupa el seu 
ofici: practicant.

Cal Matrícules
El recorregut comença a la 
sala del piano. Ambienta-
da en el S.XIX, mostra com 
era la casa quan els propie-
taris eren la família Solà. En 
aquells anys, era coneguda 
a la vila amb el nom de Cal 
Matrícules, ja que era el lloc 
on els habitants pagaven 
l’impost del cadastre i matri-
culaven les seves propietats. 

Tots els objectes de la sala 
evoquen l’època, des de la 
mantellina negra per anar a 
missa curosament col·locada 
sobre la cadira fins al llum de 
petroli que s’utilitzava per il-
luminar les estances quan els 
habitatges encara no dispo-
saven d’instal·lació elèctrica.

Consulta de la Practicanta
La segona sala reprodueix la 
consulta de Maria Àngels Pu-
jol Bacardit, coneguda popu-
larment com ‘la practicanta’. 
Durant dècades, va exercir 
com a practicant i llevado-
ra a Calaf i rodalia. Va ser 
una dona avançada a la seva 
època que va rebre formació 
universitària en uns temps 
en què les dones difícilment 
tenien accés a l’educació su-
perior i al mercat laboral.
Quan es va casar amb l’hereu 
de la família Solà es va tras-
lladar a la casa del seu marit 
i va obrir allà la seva consul-
ta. A l’estança, es pot trobar 
l’instrumental que feia ser-
vir, com agulles i recipients 
de vidre per posar les injec-
cions als pacients.

Habitació del Duc de Vendô-
me
Continuant el recorregut, ar-
ribem a l’habitació de Louis 
Joseph de Bourbon, Duc de 
Vendôme. Durant la tardor 
del 1711, es va allotjar a la 
Casa Abadal per comandar, 
pel bàndol borbònic, la Batalla 
dels Prats de Rei, en el marc de 

la Guerra de Successió.
Aquest conflicte bèl·lic va 
tenir lloc entre el 1702 i el 
1715 i va enfrontar els de-
fensors de l’arxiduc Carles 
d’Àustria contra els partida-
ris de Felip V de Borbó com 
a candidats al tron de la co-
rona espanyola.
Des del setembre fins al de-
sembre de 1711, es va dis-
putar la Batalla dels Prats de 
Rei, en la qual van lluitar uns 
35.000 soldats de les tropes 
borbòniques liderades pel 
Duc de Vendôme contra les 
tropes austriacistes del ma-
riscal Guido von Starhem-
berg dotades amb uns 22.000 
soldats.
La decoració de l’habitació 
està inspirada en els palaus 
borbònics i té influència 
barroca. Una taula de treball 
plena de mapes, amb la bata-
lla dia a dia, ens transporten 
a aquest moment històric.

Despatx de Laureà Figuero-
la Ballester
La darrera sala recrea el que 
hagués pogut ser el despatx 
de Laureà Figuerola Balles-
ter, reconegut economista i 
polític nascut a Calaf. Va ser 
Ministre d’Hisenda, entre 
1868 i 1870, i posteriorment 
també va presidir el Senat. És 
conegut per signar el decret 
amb el qual es va instaurar la 
pesseta com a unitat mone-
tària oficial en un moment 
on al país circulaven prop 
d’un centenar de monedes 
diferents.
En aquest sentit, un element 
destacat de l’estança és la col-
lecció de pessetes. Donant 
un cop d’ull a les diferents 
monedes i bitllets, és possi-
ble seguir l’evolució històrica 
i política: república, monar-
quia, franquisme, restaura-
ció democràtica, etc.
Les parets i el sostre de la 
sala estan decorats amb mo-
tius indians, com castanyers 
d’índies i altres plantes i flors 
tropicals. Els indians van ser 
els catalans que van viatjar 
a les Amèriques a la recerca 
d’una vida millor i alguns 
van tornar rics. La gent il-
lustre de l’època decorava 
les seves cases amb motius 
d’aquest estil.

Calaf estrena la Galeria de personatges històrics, nou 
projecte turístic a Cal Matrícules

Demà dissabte tindrà 
lloc una jornada de 
portes obertes. Les 
visites s’iniciaran a 

les 11 h i es permetrà 
l’entrada en grup 
cada mitja hora

Recorrent les ha-
bitacions, es podrà 
conèixer la història 

de la casa, Cal Matrí-
cules, de les famílies 

propietàries i dels fets 
històrics i de la vila.

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

Pg. d’Aurèlia Capmany, 15 
Tel 93 803 31 75 
Vilanova del Camí

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada

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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Amb l’arribada de les 
festes nadalenques 
arriba un dels mo-

ments de major impacte 
comercial de l’any, i des de 
la Unió d’Establiments de 
Montbui estan preparant 
aquesta campanya amb mol-
tes ganes, i agraint als clients 
la seva confiança. Des de la 
UEM organitzen la proposta 
“Deixa’t mimar”, que inclou-
rà el sorteig de tres packs per 
a tres parelles, valorats en 
prop de 500 euros cadascun.
Aquests packs tenen tot allò 
que és necessari per comen-
çar l’any 2022 de la millor 
manera. Inclouen roba i 
complements, massatge, es-
tètica, perruqueria i alimen-
tació.
El sorteig es farà entre totes 
les compres que es realitzin 
des d’aquest proper diven-
dres “Black Friday”, fins el 
dia 18 de desembre. Aquell 
mateix dia, dissabte, coinci-
dint amb el mercat nadalenc, 
es realitzarà el sorteig per 
conèixer les persones gua-
nyadores.

I el 18 de desembre, Fira de 
Nadal
El proper dissabte 18 de de-
sembre entre les 10 del matí 

i les 3 de la tarda tindrà lloc 
una nova edició de la Fira de 
Nadal de Montbui. 
Durant tota la matinal el 
centre comercial urbà (Bou-
levard) acollirà jocs infantils, 
un tió gegant, jocs de màgia. 
També hi haurà paradetes 
d’entitats, d’artesans i comer-
ços oberts per fer les com-
pres nadalenques.
També durant aquell mateix 
matí es coneixerà el comerç 
guanyador del 10è Concurs 
d’Aparadors Nadalencs. Val a 
dir que qui ho desitgi podrà 
votar presencialment fins a 
les 12.30 hores.
Organitza la Fira Nadal 
l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui a través 
de Montbui Comerç i el De-
partament de Promoció Eco-
nòmica i Comerç.

“Deixa’t mimar”, 
campanya nadalenca i 
comerç de proximitat 

MONTBUI / LA VEU

Fins el dia 23 de desem-
bre tothom que ho de-
sitgi podrá col·laborar 

de forma solidària en una 
venda de llibres de segona 
mà a bene�ci de La Marató 
de TV3. Els llibres es venen 
al preu d’1 euro. Els diners 
recaptats es destinaran ínte-
grament a la 30ª edició de La 
Marató de TV3 i Catalunya 

Ràdio, la qual es durà a terme 
el dia 19 de desembre, i que 
es dedicarà enguany a la salut 
mental.  

Taller de lettering
Dilluns i dimarts, de 18 a 20 
hores, s’organitzarà a la Bi-
blioteca Mont-Àgora el taller 
“Nadal amb lettering”, a càr-
rec de Sara & Bugs. Aquest 
taller es realitzarà en dues 
sessions per donar eines de 

Venda de llibres de segona mà a 
benefici de la Marató de TV3

MONTBUI / LA VEU

Fins el 18 de desembre les 
persones del empadro-
nades en el municipi a 

partir de 16 anys poden votar 
telemàticament en dos proces-
sos participatius que organitza 
l’Ajuntament montbuienc, i que 
�nalitzaran amb la possibilitat 
de realitzar una votació presen-
cial. 
Sota el lema “Montbui parti-
cipa”, des del consistori mont-
buienc es vol, d’una banda, 
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 ciutadania esculli l’or-
dre de realització entre aquests 
projectes: ubicació de càmeres 
de videovigilància a diferents 
espais i equipaments del mu-
nicipi, inversió per millorar el 
mobiliari en parcs infantils del 
municipi i realització d’una 
zona d’esbarjo per a gossos (“pi-
pican”).
Per altra banda, des del consis-
tori montbuienc es vol que els 
veïns i veïnes de Montbui escu-
llin la nova identitat corporati-

va de l’Ajuntament, d’entre tres 
propostes diferents realitzades 
per empreses de disseny grà�c 
anoienques.
Els veïns i veïnes de Montbui 
podran votar de forma telemà-
tica durant tot el període que 
resti oberta la consulta a través 
dels enllaços que trobaran a 
la web municipal i a les xarxes 
socials. També podran votar de 
forma presencial el dissabte 18 
de desembre en una urna ubi-
cada coincidint amb la �ra na-
dalenca que s’organitzarà aquell 
mateix dia.
Es computaran els vots d’aque-
lles persones empadronades a 
Santa Margarida de Montbui, a 

partir de 16 anys.
Des de l’Ajuntament mont-
buienc es vol treballar perquè 
durant l’any 2022, si les condi-
cions sanitàries ho permeten, 
es pugui realitzar un procés 
participatiu complet i presenci-
al d’elaboració de Pressupostos 
Participatius, amb aportacions 
de la ciutadania des de la fase 
inicial de presentació de les pro-
postes.   
Aquests processos participatius 
compten amb el suport econò-
mic de la Diputació de Barcelo-
na, a través d’una subvenció de 
més de 4.800 euros, concedida 
per a l’elaboració dels pressu-
postos participatius d’enguany.

personalització amb lettering 
als assistents.

Club de Lectura Nucli Urbà
També el dimarts dia 14, però 
a les 7 de la tarda, la Biblio-
teca Mont-Àgora acollirà una 
nova trobada del Club de 
Lectura Nucli Urbà, amb la 
tertúlia al voltant de “La lle-
genda del sant bevedor”, de 
Joseph Roth. Activitat condu-
ïda per Teresa Mascó.

Fins el dia 18, “Montbui participa”

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
REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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LA POBLA DE C. / LA VEU

Els grups municipals amb 
representació a l’Ajun-
tament de la Pobla de 

Claramunt (Participa!, PSC, 
Avancem i el regidor no adscrit 
del grup La Pobla hi Guanya) 
volen mostrar públicament el 
seu contundent rebuig al pro-
jecte de la línia de Molt Alta 
Tensió que pretén connectar 
les províncies de Terol i Bar-
celona. El nostre és un dels 
nombrosos municipis afectats 
per un  recorregut 121 quilò-
metres, amb 378 línies d’alta 
tensió, amb torres de més de 
30 metres de diàmetre i d’entre 
50 i 70 metres d’alçada.
Aquesta línia tindria un im-
portant impacte al nostre mu-
nicipi on s’hi instal·larien 12 
torres que farien passar l’alta 
tensió per 5.278 metres lineals 
afectant a una superfície total 
de 296.588 m2 del nostre ter-
me municipal.
Des de l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt considerem 
que la nostra població no pot 

assumir sota cap circumstàn-
cia aquest projecte i ens com-
prometem a prendre totes les 
mesures al nostre abast per a 
evitar-ho. El traçat i les carac-
terístiques d’aquesta línia:
· No tenen en consideració la 
proximitat a zones habitades o 
de conreu
· Tindran un greu impacte so-
bre el nostre paisatge afectant 
sectors estratègics al territori 
com el turisme o l’agricultura
· Provocaran un perjudici di-
recte sobre la fauna del nostre 
entorn
· Crearan un greu precedent 
per a la implementació d’altres 
projectes privats de MAT

Donat l’ampli abast de la línia, 
estem treballant de manera 
conjunta amb el Consell Co-
marcal de l’Anoia per a pre-
sentar les corresponents al·le-
gacions a les quals sumarem 
també la presentació d’al·lega-
cions en nom propi. Con�em 
que el rebuig generalitzat que 
ha provocat el projecte faci 
que aquest sigui retirat.
Des de la nostra població 
apostem per un plantejament 
més ampli que permeti esta-
blir un model energètic que, 
a més de ser sostenible, tingui 
en consideració les necessitats 
i característiques de tots els 
territoris implicats.

La Pobla de Claramunt rebutja taxati-
vament el projecte de Molt Alta Tensió

LA POBLA DE C. / LA VEU

Amb la voluntat de 
poder garantir la in-
tegritat de les prin-

cipals instal·lacions munici-
pals, aquest mes de desembre 
s’ha reprès el servei de con-
trol i veri�cació a La Pobla de 
Claramunt. Aquesta mesura, 
impulsada ja amb anterioritat 
des de l’Ajuntament, permet 
disposar d’un servei de vigi-

lància discontínua contractat 
a una empresa especialitzada. 
Aquesta realitza una ruta en-
tre els diferents equipaments 
des de les 16 �ns a les 3 h.
Paral·lelament a les garanti-
es que ofereix en la segure-
tat de les instal·lacions pú-
bliques, el servei és valorat 
molt positivament perquè 
suposa una millora de la 
tranquil·litat dels veïns i veï-
nes del municipi.

Es reprèn el servei de 
control i veri�cació 
d’instal·lacions municipals
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ÒDENA / LA VEU

Les obres d’adequació de 
la rotonda del Pla de la 
Masia i del carrer de Cal 

Riba que ha encarregat l’Ajun-
tament d’Òdena s’executaran 
dissabte 11 i diumenge 12 de 
desembre. Les principals afec-
tacions al trànsit seran dissab-
te 11, jornada en què la roton-
da del Pla de la Masia restarà 
totalment tallada. Les obres 
de reasfaltat del carrer de Cal 
Riba es farà l’endemà diu-
menge dia 12. El pressupost 
d’execució dels treballs serà de 
43.425 euros, IVA no inclòs.
Les vies alternatives pels cot-
xes seran els carrers Oxigen 
i Unió, i els vehicles pesants 
hauran d’accedir a Iguala-
da per la sortida 556. Des de 
l’antiga N2 s’enviaran a l’auto-
via per la BV1106
Les obres a la rotonda del 
Pla de la Masia, que afecta-
ran 2.266,30 m2, constaran 
de la demolició de la vorada 
remuntable i col·locació de 

les noves peces de vorada, es 
farà el fresat de 5 centímetres 
de gruix a les trobades dels 
paviments actuals, fresat i re-
posició de 10 centímetres als 
sanejaments puntuals, s’am-
pliarà el reg d’adherència i se 
subministrarà mescla bitumi-
nosa en capa de 5 centíme-
tres. També es col·locarà una 
tapa a la cota de�nitiva. Des-
prés es repintaran les illetes, 
la senyalització i les línies a 
tota la zona d’actuació. Pintar 
dos passos de vianants. 

ÒDENA / LA VEU

La Diputació de Barce-
lona treballa per apro-
par el projecte europeu 

a la ciutadania i a la resta de 
governs locals, i posar així de 
manifest l’impacte que té, en 
el dia a dia, l’aliança teixida 
entre el món local i la Unió 
Europea. Aquesta tasca de 
sensibilització sobre temes d’ 
àmbit europeu i internacio-
nal la porta a terme l’O�cina 
d’Europa i Estratègia Interna-
cional de la Direcció de Re-
lacions Internacionals de la 
Diputació de Barcelona.
Actualment es pretén donar 
un impuls renovat a aquesta 
línia d’actuació i es proposa 
reprendre i reforçar la col·la-
boració entre l’O�cina d’Eu-
ropa i Estratègia Internacio-
nal i la Gerència de Serveis de 
Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona, que ja va existir 
a través dels punts d’informa-
ció europea a les biblioteques, 
que es van posar en marxa 
durant el període de vigèn-
cia del projecte Europe Di-
rect Barcelona de la Comissió 
Europea entre els anys 2008 i 
2017, i que en algunes biblio-
teques encara perdura. 
En aquest sentit, es fan tot un 
seguit de conferències-debat 
en diferents biblioteques de 
la Xarxa de Biblioteques de la 
corporació, en col·laboració 
amb els ajuntaments respec-
tius de cada localitat perquè 
hi siguin tots els actors del 
territori implicats i represen-
tats. Les conferències-debat, 
de temàtica europea i de re-
llevància o d’interès per al 
seu públic, seran impartides 
per experts en divers sectors i 
també en polítiques europees 
que realitzaran i lliuraran in-
formes �nals de cada jornada 
amb contingut especí�c de la 
matèria impartida.
A la Biblioteca l’Atzavara 
d’Òdena,  el proper divendres 
17 de desembre a les 19h tin-
drà lloc la conferència “L’Eu-
ropa que volem: migracions, 
refugi i drets humans” a càr-
rec de  Gemma Pinyol-Jimé-
nez, directora de polítiques 
migratòries a Instrategies i 
investigadora associada GRI-
TIM-UPF.
El paper de les biblioteques 
com a servei proper i directe 
adreçat a la ciutadania pot es-

devenir una aliat fonamental i 
estratègic a l’hora de divulgar 
i difondre el projecte europeu 
i és per aquest motiu que es 
vol reiniciar aquesta via de 
col·laboració per participar 
en la difusió i implementació 
de la Conferència sobre el Fu-
tur d’Europa.
La Conferència sobre el Futur 
d’Europa ha creat una pla-
taforma digital multilingüe 
interactiva (https://futureu.
europa.eu/?locale=es) per 
permetre presentar les pro-
postes i les conclusions dels 
debats celebrats en aquest 
marc. Apro�tarem aquesta 
plataforma com a eina per 
incloure i fer visibles les con-
clusions i informes derivats 
de les xerrades esmentades 
anteriorment que es duran a 
terme a les biblioteques de la 
província de Barcelona que 
conviuran amb altres con-
clusions i propostes entorn 
als temes prioritaris que són 
objecte de debat com el canvi 
climàtic i medi ambient, sa-
lut, una economia més forta, 
justícia social i treball, la UE 
al món, valors i drets, estat de 
dret i seguretat, transforma-
ció digital, democràcia euro-
pea, migració, educació, cul-
tura, joventut i esports.
Com a resultat �nal del pro-
cés, es preveu elaborar un 
informe que reculli les prin-
cipals conclusions de tots 
els debats ciutadans i sessi-
ons celebrats en el marc de 
la CoFoE que serà presentat 
per a la consideració de les 
institucions europees. Enca-
ra que aquestes conclusions 
no seran vinculats, la CoFoE 
es considera igualment una 
oportunitat per incidir en el 
futur de la UE i s’ha d’apro-
�tar l’espai creat.La Diputa-
ció de Barcelona treballa per 
apropar el projecte europeu 
a la ciutadania i a la resta de 
governs locals, i posar així de 
manifest l’impacte que té, en 
el dia a dia, l’aliança teixida 
entre el món local i la Unió 
Europea.

El futur d’Europa 
s’explicarà a la biblioteca 
l’Atzavara d’Òdena

Divendres 17 tindrà 
lloc la conferència 

“L’Europa que volem: 
migracions, refugi i 

drets humans” 

La rotonda del Pla de la Masia restarà 
tallada dissabte 11 de desembre

Pel que fa al carrer de Cal Riba, 
amb uns superfície d’actuació 
de 855,78 m2, es farà el fresat 
de 5 centímetres de gruix a les 
trobades dels paviments actu-
als, el fresat i reposició de 10 
centímetres en sanejaments 
puntuals en 150 m2, l’aplica-
ció de reg d’adherència, sub-
ministrament de mescla bitu-
minosa, estesa i compactació 
en capa de 5 centímetres i col-
locació de dues tapes a la cota 
de�nitiva. L’actuació inclou 
també el pintat del carrer.

JO COMPRO
A CASA
El comerç de la Conca, 
viu i dinàmic

Aquest Nadal

LA RESTAURACIÓ DE LA CONCA
D’ÒDENA MÉS A PROP TEU

Descobreix els Bars i Restaurants de la Conca d’Òdena

Contacta i reserva taula amb un sol clic

Beneficia’t de les millors ofertes

entra a la web i ...

amb el suport de:
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ANOIA / LA VEU

L’Oficina d’Acompa-
nyament Digital de 
l’Anoia, impulsada pel 

Consell Comarcal en col·la-
boració amb la Diputació 
de Barcelona, ha superat les 
200 atencions realitzades des 
de la seva posada en marxa, 
a mitjans del passat mes de 
setembre. Aquest nou recurs 
de suport, acompanyament i 
capacitació en l’àmbit de la 
digitalització pretén ajudar 
la ciutadania a fer tràmits 
amb l’Administració a través 
d’Internet.
Les consultes i atencions més 
recurrents són sol·licituds de 
prestacions i certificats de 
prestacions al SEPE, sol·li-
cituds de canvi de dades de 
contacte a la Seguretat So-
cial, descàrrega de l’informe 
de vida laboral i altes en sis-
temes d’identificació digi-
tal. Pel que fa al perfil de les 
persones que en fan ús, ma-
joritàriament estan compre-
ses en les franges d’edat que 
van dels 41 als 50 anys i dels 
51 als 60 anys i, pel que fa al 
gènere, es reben consultes 
pràcticament en la mateixa 
mesura tant per part de do-
nes com d’homes.
El vicepresident primer del 
Consell, Jordi Cuadras, afir-

ma que “les dades dels dos 
primers mesos de funciona-
ment de l’Oficina d’Acom-
panyament Digital ens re-
fermen en l’encert d’haver 
creat aquest servei i valo-
rem molt positivament el 
seu funcionament. No pot 
ser que el pas cap a l’admi-
nistració digital vulgui dir 
que aquella gent que no té 
eines o coneixements infor-
màtics tingui dificultats per 
accedir-hi. Des del Consell 
Comarcal ens vam plantar 
davant aquesta realitat i per 
això oferim aquest servei que 
va néixer amb l’objectiu de 
donar facilitats a tota aques-
ta ciutadania i lluitar contra 
la bretxa digital. Les més de 
dues-centes atencions en 
només dos mesos són una 

L’O�cina d’Acompanyament Digital 
del Consell Comarcal de l’Anoia ha 
realitzat més de 200 atencions

mostra de la necessitat que 
hi havia d’impulsar aquest 
servei a la nostra comarca i 
hi seguim apostant més con-
vençuts que mai”.
L’Oficina d’Acompanyament 
Digital de l’Anoia compta 
amb una tècnica que ajuda 
les persones interessades en 
el procés dels tràmits digitals 
i, al mateix temps, els pro-
porciona ensenyaments en 
l’àmbit de les noves tecnolo-
gies, amb l’objectiu d’iniciar 
processos d’apoderament di-
gital.
Per tal de poder arribar al 
conjunt de l’Anoia, l’oficina 
està ubicada a la Sala Felip de 
Calaf, els dimarts de 9 a 14h, 
al Teatre Foment de Piera, 
els dimecres de 9 a 14:30h, i 
a la seu del Consell Comar-
cal de l’Anoia, a Igualada, els 
dijous i divendres de 8 a 15h, 
i els dijous, de 16:30 a 19h. 
Les persones que estiguin 
interessades a rebre aquest 
acompanyament específic en 
matèria digital poden dema-
nar cita trucant o enviant un 
missatge de WhatsApp al nú-
mero 610 280 811.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Els carrers i places de 
Vilanova del Camí es 
tornaran a omplir de 

tions gràcies a la iniciativa 
de la regidoria de Cultura. 
Aquest any, el TrobaTions ha 
trobat novament, molt bona 
acollida entre les entitats. Un 
total de 33 s’han tornat a en-
grescar a participar d’aquesta 
festa. Fins i tot, han fet aug-
mentar el nombre de punts 
d’exposició on podrem anar a 
trobar aquests tions, repartits 
per diferents indrets.
A més, la regidoria de Cul-
tura ha comptat amb una 
col·laboració molt especial, la 
de l’artista vilanovina Sheila 
Grados, que ha escrit i gra-
vat una cançó molt especial 
per donar la benvinguda als 
tions. El tema musical s’ha 
estrenat avui, en primícia, a 
Ràdio Nova, i de segur, aviat 
començarà a sonar amb força 
per diferents canals: el web 
municipal, les xarxes socials, 
la megafonia de Nadal… per 
animar als infants a gaudir 
d’aquesta celebració.
A partir del dia 11 i �ns al dia 
27 desembre els infants po-
dran trobar els 33 tions amb 
l’ajuda d’un mapa que es re-
partirà a les escoles i que tam-
bé podran trobar a diferents 
establiments del municipi. 
Quan els trobin, hauran d’in-
dicar en el mapa a quina enti-
tat pertanyen i hauran de vo-
tar pel tió que més els agradi.
L’any passat alguns tions van 
ser víctimes del vandalisme; 
van desaparèixer, van patir 
desperfectes per bretolades… 

La regidora de Cultura, Car-
lota Silva, ha fet una crida al 
civisme i a vetllar per aquesta 
exposició.
I Festa de l’Home dels nassos
Aquest any, en comptes de di-
positar el vot per triar el tió 
preferit pels infants en una 
urna, l’hauran de portar el 
dia 31 de desembre a la plaça 
del Mercat. Tots els qui hagin 
omplert el mapa amb les lo-
calitzacions dels tions, rebran 
un obsequi. A més participa-
ran del sorteig d’una tauleta i 
d’un lot de llibre. 
Tot plegat tindrà lloc en el 
marc d’altra celebració molt 
especial: la I Festa de l’home 
dels nassos. Amb la �nalitat 
de continuar apostant pel fo-
ment de les festes tradicionals 
del calendari, la regidoria de 
Cultura ha encarregat la cre-
ació d’un capgròs per ampliar 
la imatgeria festiva del muni-
cipi, un personatge popular 
en algunes poblacions, que 
els infants surten a buscar 
l’últim dia de l’any. 
El capgròs de l’home dels nas-
sos arribarà el dia 31 de de-
sembre a Vilanova del Camí 
amb una cercavila i amb la 
participació de les entitats del 
Camp del Rei, els Cabrons i el 
Geganters i Grallers de Vila-
nova del Camí.
El recorregut arrencarà a la 
plaça de l’Ajuntament i �na-
litzarà a la plaça del Mercat 
on és previst celebrar un Cap 
d’Any infantil tot menjant 
raïm a les 12 del migdia, amb 
les campanades de l’església. 
La festa acabarà amb l’actua-
ció d’un grup d’animació.

El ‘TrobaTions’ i ‘l’Home 
dels nassos’ engresquen 
als infants vilanovins

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

FRUITA I VERDURA

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

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

Els joves que enguany 
participen del progra-
ma de formació PTT-

PFI Anoia Sud han decorat 
les dependències municipals 
amb motius nadalencs, po-
sant així en pràctica els seus 
coneixements de decoració 
�oral d’interiors adquirits al 
llarg del curs de vivers i jar-
dineria.
En concret, han col·locat un 
arbre de Nadal a l’Ajuntament, 
el CTC, el CEM, l’Àrea de Ben-
estar Social, i l’Àrea de Serveis 
Territorials; i un pessebre a la 
Biblioteca Municipal.

Què és el PTT-PFI Anoia 
Sud?
Els PTT-PFI s’emmarquen 
dins d’un conveni de col·la-
boració signat entre el Depar-
tament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i els 
ajuntaments que conformem 
la Xarxa TET-Anoia Sud; en-

Els alumnes del PTT-PFI Anoia Sud 
decoren les dependències municipals 
amb motius nadalencs

tre ells, el de Masquefa.
L’oferta del territori es con-
creta en dos programes, “Au-
xiliar en activitats d’oficina i 
en serveis administratius” i 
“Auxiliar en jardineria: vivers 
i jardins”, que es realitzen a 
Piera i a Masquefa. Aquestes 
formacions s’adrecen a joves 
d’entre 16 i 21 anys que no 

disposen de Graduat en Edu-
cació Secundària Obligatòria 
(GESO) i els ofereixen for-
mació professional i suport 
escolar per tal que, en el seu 
futur immediat, puguin re-
tornar al sistema educatiu, 
mitjançant els cicles forma-
tius de grau mig o bé obtenir 
el GESO.

MASQUEFA / LA VEU

L ’Ajuntament i Mas-
quefa Comerç im-
pulsen aquest mes de 

desembre una nova edició 
del Concurs d’aparadors de 
Nadal amb l’objectiu de di-
namitzar el comerç local du-
rant les festes nadalenques i 
seguir donant suport a les 
botigues i establiments del 
municipi, un dels sector més 
afectats per la pandèmia de 
la Covid-19.
El certamen està obert a tots 
els comerços i empreses de 
serveis del municipi que dis-
posin d’un local amb apara-
dor que reuneixi les condi-
cions necessàries per a ser 
decorat; i la decoració na-
dalenca haurà d’estar munta-
da i visible al públic des del 
20 de desembre fins al 5 de 
gener (ambdós inclosos).
Per a participar al concurs 
cal inscriure’s prèviament 
abans del 15 de desembre 
emplenant el formulari en 
línia que trobareu en aquest 
enllaç. També es pot trucar 

al telèfon 93 772 78 28.
El jurat està composat per 
un representat de l’Associa-
ció de comerços i serveis de 
Masquefa i dos professionals 
de l’àmbit artístic; i passarà 
per tots els comerços parti-
cipants per a fer-ne la valo-
ració un dia dins del període 
en el qual l’aparador ha d’es-
tar muntat i visible al públic. 
En aquest sentit, s’entregaran 
un total de tres premis:
- 1r premi: sopar menú de-
gustació amb maridatge de 
vins per a dues persones (per 
valor de 120€).
- 2n premi: sopar menú de-
gustació amb beguda inclosa 
per a dues persones (per va-
lor de 90€).
- 3r premi: dinar amb menú 
de cap de setmana per a dues 
persones (per valor de 63€).
Els tres comerços premiats 
es faran públics a partir del 
dia 10 de gener a través de 
les xarxes socials de Mas-
quefa Comerç i al web www.
masquefa.cat. Per a més in-
formació podeu consultar les 
bases del concurs.

Aquest 2021 torna el 
Concurs d’aparadors de 
Nadal

HOSTALETS DE P. / LA VEU

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

aquest 28 de novembre, s’ha 
pogut celebrar la tercera i úl-
tima sessió del cicle de confe-
rències «Vinya i fàbrica: Histò-
ria i economia de la Catalunya 
contemporània» en homenat-
ge a Francesc Valls-Junyent. 
Una proposta de l’àrea de Cul-
tura que va arrencar el 30 de 
novembre del 2019.
La presentació de la publica-

ció Miscellania Aqualatensia 
dedicada a l’escriptor i histo-
riador hostalatenc i la xerra-
da «L’o�ci d’historiador i en 
com pensar històricament a 
la Catalunya d’avui» han estat 
el principal argument d’una 
trobada on s’ha recordat la 
�gura de l’histpriador hostale-
tenc i que ha comptat amb el 
president del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada, Xavier 
Barberà, els ponents Miquel 
Gutiérrez (Universitat de Bar-
celona) i Gabriel Jover (Uni-
versitat de Girona).

Última conferència del 
cicle Francesc Valls

JO COMPRO
A CASA
El comerç de la Conca, 
viu i dinàmic

Aquest Nadal

BENEFICIA’T DELS MILLORS 
AVANTATGES DEL COMERÇ I

 LA RESTAURACIÓ DE LA 
CONCA D’ÒDENA

a més, comprant a casa et 
regalem minuts de vehicle 

elèctric amb mobico!

concacomerc.cat/mobico

amb el suport de:
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous ha apro-
vat els pressupostos 

municipals per a l’any 2022 
per un valor de més d’1,5 mi-
lions d’euros. En un context 
de sortida de la crisi motivada 
per la pandèmia, el consisto-
ri ha donat llum verda a uns 
pressupostos centrats en la 
despesa social i cultural, així 
com en el manteniment dels 
serveis i espais públics.
Una de les mesures destacades 
és que enguany no s’augmenta 
cap impost ni taxa municipal, 
que mantenen els imports del 
2020, ja que l’Ajuntament va 
aprovar l’any passat conge-
lar-les a causa de la situació 
sanitària de pandèmia. Pel 
que fa a les boni�cacions �s-
cals, l’any que ve s’introduirà 
una nova boni�cació en l’Im-
post sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) 

del 95% per instal·lacions 
d’energia solar a les llars.
El document, aprovat aquest 
dimecres 1 de desembre en 
sessió plenària, preveu tam-
bé les següents inversions:
- Fase 1 de la nova actuació 
a l’escola Cérvola Blanca, que 
ha de permetre reordenar 
aules, ampliar espais i elimi-
nar els barracons actuals.
- Continuïtat en la millora de 
l’Ateneu Municipal. L’últim 
trimestre d’aquest any s’han 
fet obres a la zona de bar-res-
taurant i alguns retocs a la 
resta de l’equipament, amb 
un pressupost de 40.000 eu-
ros. L’any vinent està previst 
realitzar una segona fase de 
les obres per acabar de con-
dicionar l’equipament.
- Pressupostos participatius 
per zones.
- Arranjament del camp de 
la masia de Cal Manadetes, 
a l’entrada del poble, com a 
espai de lleure.

Tous aprova un pressupost de més d’1,5 milions 
d’euros per al 2022 i manté els impostos congelats

- Inici de l’actuació de comu-
nitats energètiques locals fo-
mentades per l’Ajuntament.
L’alcalde de Tous, David Al-
quézar, assegura que són uns 
pressupostos “centrats en les 
necessitats reals dels nostres 
veïns i que ens permetran 
avançar en els compromi-
sos adquirits en el progra-
ma d’actuació municipal, tot 
preveient pressupostos par-

ticipatius per zones que faci-
liten la implicació del veïnat 
en l’esdevenir del municipi”.
Els pressupostos municipals 
per a l’any vinent, xifrats en 
1.566.915,35 euros, es van 
aprovar amb els vots a fa-
vor d’Esquerra Tous. La Cup 
Tous hi va votar en contra i 
el regidor de Junts per Tous 
va excusar la seva assistència 
al ple.

VALLBONA D’A. / LA VEU

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia està treba-
llant en la creació del 

Consell d’Infants, un òrgan 
consultiu que permetrà que 
els veïns més joves expressin 
les seves opinions i interes-
sos en tots els assumptes de la 
vida del municipi que tinguin 
relació amb ells. Aquest me-
canisme de participació per-
metrà als infants fer sentir la 
seva veu al consistori del seu 
municipi.
Per a l’Ajuntament la partici-
pació dels ciutadans més jo-
ves és de gran importància i 
incidència per a les polítiques 
del municipi, a banda de con-
siderar que serà una experi-
ència enormement pro�tosa 
per al procés d’aprenentatge 
i creixement com a ciutadà 
compromès i responsable.
A Vallbona el projecte comp-
tarà, inicialment, amb veïns 
nascuts els anys els anys 2010 
i 2011, que debatran, opina-
ran i intervindran en àmbits i 
temes d’interès ciutadà comu-
nitari. Durant el curs 2021-
2022 els infants i la comunitat 
educativa treballaran en la co-
creació d’aquest Consell d’In-
fants.
Els infants interessats i els seus 
familiars estan convidats a as-
sistir a la presentació del pro-
jecte, que es farà dilluns dia 
13 a les 19 h de manera tele-
màtica, de la mà de la Diputa-
ció de Barcelona. Per partici-
par a aquesta presentació del 
projecte del Consell d’Infants 
cal omplir el formulari que es 
pot trobar a aquest enllaç.

Vallbona crearà el 
Consell d’Infants, 
òrgan consultiu for-
mat pels veïns més 
joves

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Santa Coloma de Que-
ralt va encendre, el 
passat dissabte 4 de de-

sembre, la seva il·luminació 
nadalenca. Ho va fer després 
d’una gran jornada a la Plaça 
Major, acompanyada de fred 
però bon temps. Com l’any 
passat, a la Plaça Major s’ha 
col·locat un gran arbre de 
Nadal, que també es va il·lu-
minar en l’acte de dissabte. 
En concret, va ser a la tarda,  
després que els Gegants de 
Santa Coloma sortissin en 
cercavila des del Casal fins a 
la Plaça i un cop allí van pro-

cedir a l’encesa de la il·lumi-
nació de les festes. 
A més, durant el matí es van 
pintar les cares dels infants 
que ho desitgessin, una acti-
vitat a càrrec de l’Ona Claver. 
També va haver-hi una breu 
actuació de l’Orfeó de Santa 
Coloma de cançons tradicio-
nals d’aquesta època de l’any.
El Mercat de Nadal es va tan-
car, a les vuit del vespre amb 
un concert a càrrec del grup 
Leitmotiv i també d’un cor-
refoc protagonitzat per la co-
lla local, els Diables Keresus.
Des de l’Ajuntament de Santa 
Coloma es fa una valoració 
molt positiva de la jornada.

Santa Coloma encén la il·luminació nadalenca

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70
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CALAF / LA VEU

Aquest cap de setma-
na el Casino de Ca-
laf celebra el Cap de 

setmana dels socis i patroci-
nadors amb una programació 
gratuïta per a totes les per-
sones associades. La jornada 
comença el divendres 10 de 
desembre a les 20:00 hores 
amb un Concert de piano 
amb Andreu Muxí. 
L’endemà, dissabte 11, el Ca-
sino rebrà per partida doble 
el Concerto Piano Clown a 
les 18.00 hores i a les 20:00 
hores. Un espectacle dife-
rent. Sense paraules. Música 
i clown creen una simbiosi a 
l’escenari vista poques vega-
des. Tot el que succeeix en el 
seu món és diferent. Els intèr-
prets són Arnau Lobo i Car-
los Bianchini.
Per últim, el diumenge 12 ar-
riba ‘Olas y Arenas’ un pro-
jecte del pianista i compositor 
cubà Pepe Rivero i la cantant 
eivissenca Ángela Cervantes, 

amb el qual evoquen el llegat 
de l’artista porto-riquenya, 
d’ascendència catalana, Sylvia 
Rexach.
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. 
Per a les persones associa-
des els tres espectacles són 
gratuïts. En el cas del públic 

Arriba el cap de setmana dels socis 
i patrocinadors del Casino de Calaf, 
amb tots els seus avantatges

general: pel concert de piano 
d’Andreu Muxí el preu és de 
8 euros, pel Concerto Piano 
Clown és de 8 euros (infan-
til) i 12 euros (gent gran) i pel 
concert Olas y Arenas el preu 
és de 15 euros. 
Els espectacles estan inclosos 
als actes del 125è aniversari 
del Casino de Calaf. L’entitat 
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.casi-
nodecalaf.cat.

CALAF / LA VEU

Aquestes festes torna 
per tercer any conse-
cutiu: el ‘Gran Laurea-

nu’, la campanya de Nadal que 
promouen prop de quaranta 
comerços de Calaf. Des del 8 
de desembre, per la compra a 
qualsevol dels establiments co-
mercials adherits a la campa-
nya, es pot aconseguir bitllets 
‘laureanus’ per valor de 0,10 € 
amb un número per entrar al 
sorteig del ‘Gran Laureanu’. A 
banda del Gran Laureanu d’or 
(valorat en 500 €) i el de plata 
(valorat en 300 €), aquest any 
també hi haurà el de bronze 
(valorat en 100 €).
El sorteig dels ‘Grans Laure-
anus’ entre tots els números 
repartits se celebrarà de forma 
presencial el 5 de gener a les 
17.00 h a la plaça dels Arbres. 
També es podrà seguir en di-
recte a través del Canal de You-
tube de l’Ajuntament. El mateix 
dia es publicarà la llista de per-
sones guanyadores a les xarxes 

socials del consistori. Els pre-
mis consistiran en tres bitllets 
gegants d’or, plata i bronze 
que es lliuraran per a gastar a 
les botigues participants en la 
campanya en un únic dia.
Un cop hagi sortit els bitllets 
guanyadors dels ‘Grans Lau-
reanus’, �ns al 31 de març del 
2022 tots els bitllets ‘laureanus’ 
no premiats acumulats durant 
les festes es podran acumular i 
deduir en l’import de les com-
pres.
En total, es repartiran �ns a 
30.000 butlletes, el que supo-
sarà obsequiar els clients amb 
més de 3.000 € en descomptes.

El ‘Gran Laureanu’ 
repartirà més de 3.000 € 
en premis

CALAF / LA VEU

L ’Ajuntament de Calaf 
va convocar per segon 
any consecutiu un con-

curs fotogrà�c per il·lustrar 
el calendari municipal del 
2022. Amb la temàtica “Què 
és per a tu Calaf ” es demana-
va a la ciutadania que fessin 
arribar un màxim de 3 foto-
gra�es d’àmbit municipal i de 
temàtica lliure que re�ectis-
sin el municipi des de la seva 
òptica personal.
En total, hi han participat 
vint-i-quatre de persones que 
han presentat �ns a cinquan-
ta-set  fotogra�es. Un cop 
valorades les propostes pels 
membres del jurat, format 
per cinc persones professio-
nals de la comunicació, l’art i 
el disseny grà�c, les fotogra-
�es seleccionades han estat 
les següents:
1. “Campanar al capvespre” 
d’Andy Martin Rios Jara
2. “El campanar ho veu així” 
de M. Alba Xuriguera Xuri-
guera
3. “Twilight light” de Maite 
Cazorla Riba
4. “Boira gebradora” d’Adrià 

Muñoz Montero
5. “Calaf crema” d’Antonino 
Mestres Ballus
6. “Cel, Sol i Sellat de bales de 
palla” de Montserrat Farrés i 
Vilaró
7. “Correfoc” de Gemma Mo-
reno Pagán
8. “Cotxa fumada de tardor” 
de Sylwia Zbijewska
9. “Grande” d’Esperança 
Fernández Ramírez

Descobreix les imatges guanyadores del concurs per il·lustrar 
el calendari de Calaf del 2022

10. “Ramon coy” d’Assiya 
Ben Taleb
11.”Sorgint de la boira” de 
Montse Mestres Illamola
12. “Calaf requadrat” de Ma-
ria Montserrat Yenez Antonio

Les dotze persones guanya-
dores rebran un premi de 50 
euros. Podeu veure les foto-
grafies a la pàgina web mu-
nicipal. 

Enguany s’afegeix un 
nou premi, el Laurea-
nu de bronze (valorat 
en 100€). Aquest, es 
suma als altres dos 

premis: el Laureanu de 
plata (300 €) i el Lau-

reanu d’Or (500 €).

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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Primera derrota de l’Igualada Femení a l’OK Liga davant el líder

Carles Marín, tècnic de l’Igualada 
Femení HCP, millor entrenador de      
l’OK Liga
HOQUEI PATINS / LA VEU

E l tècnic de l’Igualada 
Femení HCP Carles 
Marín ha estat escollit 

com a millor entrenador del 
mes de novembre, el primer 
de la competició, a OK Liga 
Femenina. De la seva banda, 
la jugadora del CP Vila-sana, 
Victòria Porta, és l’escollida 
com a millor jugadora del 
mes de novembre de la com-
petició. Cal recordar que a 
partir d’aquesta temporada 

2021/22 la Parlem OK Liga 
i l’OK Liga Femenina tenen 
com a novetat que en finalit-
zar cada mes de competició 
es lliuren premis als millors 
jugadors i jugadores del mes 
i també als millors entrena-
dors de cada competició. El 
jurat ha valorat la tasca de 
Carles Marín al capdavant 
del conjunt igualadí, su-
mant tots els triomfs possi-
bles (quatre) durant el mes 
de novembre i mostrant un 
gran nivell de joc. Aquests 

premis se sumen als ja es-
tablerts com són l’MVP de 
la temporada i la Bola d’Or 
atorgada per la Cadena SER 
Catalunya al màxim goleja-
dor i golejadora de les mi-
llors competicions estatals 
d’hoquei patins.
A més d’aquests premis 
mensuals, també es creen 
enguany els premis al juga-
dor i jugadora revelació de 
la competició, menor de 23 
anys, l’entrenador de l’any, i 
el 5 ideal de la temporada. 

esports

HOQUEI PATINS / LA VEU

L ’Igualada Femení 
HCP va cedir a Les 
Comes davant el líder 

de l’OK Liga, un Club Patí 
Vila-sana, equip fet a cop de 
talonari i que va mostrar les 
credencials d’aspirant al títol 
de lliga. Les igualadines van 
plantar cara i van jugar de tu 
a tu durant 30 minuts, però 
van acabar encaixant una 
injusta i contundent goleja-
da per l’encert extrem de les 
visitants.
Els 300 espectadors que van 
veure el matx en directe 
van gaudir d’un hoquei de 
màxim nivell des de l’inici. 
L’Igualada Femení va jugar 
de tu a tu des de la primera 
jugada, però accions rigoro-
ses van acabar en sengles pe-
nals fallats per les visitants, 

amb una Mònica Ferrer que 
va tenir intervencions de 
mèrit substituint a Cristina 
Riba en aquestes jugades.
L’aparició de l’argentina i 
considerada com a millor ju-
gadora del món Luchi Agudo 
va generar important prota-
gonisme a pista. Precisament 
una assistència d’Agudo a la 
pitxitxi d’OK Liga Victòria 
Porta va fer que la lleidata-
na avancés a les visitants al 
minut 12. Un llançament 
d’Aida Mas al travesser, una 
directa aturada per Cristina 
Riba a Luchi Agudo i un pe-
nal enviat al pal per la igua-
ladina Pati Miret van prece-
dir al 0-2 fet per l’argentina 
amb passaport italià Vale 
Fernández, que superaria a 
una Cristina Riba tapada. 
Sense temps per païr el 0-2, 
a la jugada següent, la capi-
tana igualadina Pati Miret 
caçava una bola morta dins 
l’àrea visitant i faria l’1-2 a 
sis minuts del descans.
Poc després la golejadora 
visitant Victòria Porta trans-
formaria l’1-3 en convertir 
una directa i en els darrers 
dos minuts del primer temps 
primer Pati Miret de directa 
i després Carla Claramunt 
amb un penal toparien amb 
una encertadíssima portera 
visitant Sandra Bento. 1-3 va 
ser el resultat a la mitja part.
Als quinze segons de la re-
presa Carla Claramunt es 
refeia de l’errada en el penal 
i aconseguiria el 2-3 en una 
acció de rauxa i persistèn-

cia. El partit estava tremen-
dament emocionant, i just 
quan l’Igualada Femení es va 
abocar a la recerca de l’em-
pat, les visitants van fini-
quitar l’emoció fent tres gols 
en dos minuts en ràpides 
contres dirigides per Luchi 
Agudo i acabades per Vale 
Fernández i Victòria Porta. 
A partir d’aquí l’Igualada 
Femení HCP ho va inten-
tar de totes les maneres, va 
disposar de noves accions a 
pilota aturada per escurçar 
distàncies, però, enlloc d’ai-
xò, va ser el Vila-sana qui 
ampliaria el marcador final 
amb tres nous gols davant 
l’eufòria de la nombrosa afi-
ció visitant desplaçada fins a 
Igualada. 
Decepció per la contundèn-
cia del resultat final per a 
les noies que entrena Carles 
Marín, però amb la tran-
quil•litat d’haver-se buidat 
a la pista i haver competit 
contra un dels equips més 
experimentats i competitius 
de la lliga.
Després dels resultats 
d’aquesta jornada l’equip 
igualadí baixa a la cinquena 
posició de la taula, amb 12 
punts, però encara es tro-
ben dins el grup de millors 
equips de la categoria.
Cal remarcar que en aquest 
matx van tenir minuts totes 
les jugadores convocades 
per Carles Marín, inclosa la 
davantera Helena de Sivatte, 
cada cop més recuperada de 
la seva lesió.
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Circuit d’orientació al 
Parc Fluvial de Vilanova
VILANOVA / LA VEU

Després de la bona 
acollida del circuit 
temporal d’orienta-

ció que es va celebrar a Igua-
lada durant el Nadal de l’any 
passat, s’ha organitzat una 
segona edició de cursa d’ori-
entació temporal.
Des de l’escola esportiva Igua-
lada i amb l’ajuda del club 
UECANOIA, del Club Ori-
entació Catalunya, el Consell 
Esportiu de l’Anoia i l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí, 
s’ha organitzat un circuit 
d’orientació al Parc Fluvial de 
Vilanova del Camí.
Aquest circuit s’ha organit-
zat amb la voluntat d’acostar 
aquest esport a la població i 
d’oferir una activitat de lleu-
re i natura diferent i familiar. 
L’orientació és un esport en 
què, amb l’ajuda d’un mapa, 
s’ha de passar per uns punts 
de control repartits pel ter-
reny en el menor temps pos-
sible. El circuit que s’ha pre-
parat consta de 10 controls 
repartits per la zona del Parc 

Fluvial, que s’han de trobar 
en l’ordre que es determina 
el mapa. Serà una activitat 
esportiva amb una durada 
aproximada d’entre 25 i 60 
minuts.
El circuit està pensat per a 
persones de totes les edats, 
tant en format familiar o in-
dividual, com escoles o insti-
tuts. El circuit estarà muntant 
del dia 11 de desembre i �ns 
al 9 de gener. És una activitat 
totalment gratuïta. 
Per realitzar l’activitat només 
necessitareu descarregar el 
MAPA a la web escolaespor-
tiva.cat o recollir-lo gratuïta-
ment a les o�cines de la UE-
CANOIA o del local d’entitats 
de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí i dirigir-vos al Parc 
Fluvial (zona Can Titó. Tam-
bé necessitareu descarregar 
l’app Microsprints, que us 
permetrà fer la lectura dels 
codis QR dels punts de con-
trol i pujar els resultats al �-
nal de la prova. Trobareu tota 
la informació a la web que us 
hem comentat anteriorment 
o a la web de la UECANOIA.

Victòria per Roger Suria en el 55è 
Cros Internacional de Catalunya
ATLETISME / LA VEU

L’atleta del CAI Petro-
miralles Roger Suria, 
va assolir una brillant 

victòria en la seva categoria 
Sub-20, en la 55ª edició del 
Cros Internacional de Cata-
lunya – Ciutat de Granollers, 
disputat el passat diumenge 
al matí amb les corresponents 
mesures de seguretat  per la 
pandèmia de la Covid-9. 
Van sobresortir també els 2ns 
llocs de Lahcen Ait Alibou en 
la prova Absoluta masculina, 
i de Carla Bisbal en categoria 
Sub-18 femenina.
El Cros de  Granollers, és el 
més prestigiós del calendari 
català, puntuable per al G.P. 
Català de Cros de la FCA i 
va comptar amb una  multi-
tudinària  participació  dels 
atletes capdavanters de l’atle-
tisme català de les diferents 
categories i també de desta-
cats atletes estatals i interna-
cionals.
Entre la gran actuació dels 4 
atletes del C.A.Igualada Pe-
tromiralles participants, va 

sobresortir la victòria asso-
lida per Roger Suria en cate-
goria Sub-20 masculina., amb 
18’16” sobre 5.500m de cursa.
Cal ressaltar igualment els 
2ns llocs de Lahcen Ait Ali-
bou en la prova Internaci-
onal Abso- luta masculina 
amb  30’30”, mateix registre 
que el guanyador Santiago 
Catrofe –C.A. Santa Cristi-
na-, sobre 10.000m de cursa,  

i de Carla Bisbal, també 2ª 
en categoria Sub-18 femeni-
na amb 15’56” sobre 4.000m 
de cursa. Jan Solà era 12è en 
categoria. Sub-18 masculina 
amb 17’42”, sobre 5.000m de 
cursa.
La prova Absoluta femenina 
va ser dominada per Douae 
Ouboukir –C.A. Sant Just-,  
amb 30’24”, sobre 8.000m de 
cursa.

Ramon Linares 3r a la 
Mitja Marató de Figueres
ATLETISME / LA VEU

L’atleta del CAI Petromi-
ralles Ramon Linares, 
va assolir diumenge 

passat la 3a posició absoluta, 
en la seva participació en la 5ª 
edició de la Mitja Marató de 
Figueres, disputada conjun-
tament amb la cursa dels 10 
km, proves que van comptar 
amb una nombrosa partici-
pació. Ramon Linares entrava 
en 3a posició general, amb un 

registre de 1h.10 m.29 seg.
Els guanyadors van ser Mi-
quel Corbera (C.A. Montor-
nès), amb 1h.05m.35seg, i 
Silvia Segura (Ironwill Barce-
lona) 25ª amb 1h.23 m.14 seg.

CE ANOIA / LA VEU

El dissabte 18 de desem-
bre, el Consell Espor-
tiu de l’Anoia organitza 

el Torneig de Nadal Tennis 
Taula, en el marc dels 70 Jocs 
Esportius Escolars de l’Anoia. 
Enguany la competició s’obre 
a la categoria sènior per tal 
de fomentar l’esport popular. 
Així doncs es podran inscriu-
re les categories: prebenjamí, 
benjamí, aleví, infantil, cadet, 

juvenil i sènior. Hi haurà un 
trofeu per al guanyador/a de 
cada categoria i se celebra-
rà en la Sala de Tennis Tau-
la del Complex Esportiu Les 
Comes, a Igualada. Les ins-
cripcions estan obertes �ns 
dimarts 14 de desembre. 
El diumenge 19 de desembre 
se celebrarà el primer Torneig 
Intercomarcal de Bàdminton,
competició organitzada pel 
Consell Esportiu de l’Anoia 
conjuntament amb l’esco-

la Maristes d’Igualada i que 
s’emmarca en els 70 Jocs Es-
portius Escolars de l’Anoia.
L’activitat s’obre a la categoria 
d’adults, nascuts l’any 2003 i 
anteriors, per tal de fomentar
l’esport popular. Així doncs 
es podran inscriure les cate-
gories benjamí, aleví, infantil, 
cadet, juvenil i sènior.
Hi haurà un trofeu per al gua-
nyador/a de cada categoria i 
se celebrarà a partir de les 10 
h del diumenge 19h. 

Primer torneig de tenis taula i 
bàdminton per a totes les categories 
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Un mundial de trial 
sense cap ni peus...

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Per primera vegada l’estat 
espanyol no tindrà cap pro-
va puntuable pel Campionat 
del Món de Trial a l’aire lliu-
re, això serà en el proper any 
2022. 
Es inconcebible que el país 
amb més practicants, afici-
onats, més títols, es quedi 
sense un mundial.
El campionat començarà el 
mes de maig al Japó, con-
cretament a Motegi. El juny 

hi haurà dues proves, a Sant 
Julià de Loira (Andorra) i 
a Lourdes (França). Dues 
també al mes de juliol, a 
Comblain-au-Pont (Bèlgi-
ca) i a Neunkirchen (Ale-
manya). I el campionat fina-
litzarà el setembre a Ponte 
di Legno (Itàlia). Sens dubte 
la gran afició catalana i es-
panyola quedarà molt de-
fraudada al veure que l’any 
vinent, Espanya es queda 
fora del calendari mundial 
de trial.

PIERA / LA VEU

Piera obre les portes a la 
certi�cació del CIaTE, 
formació bàsica per al 

desenvolupament d’activitats 
esportives a l’àmbit extra-
escolar acreditat per l’Esco-
la Catalana de l’Esport. El 
curs permet endinsar-se en 
la dinàmica i funcionament 

del món de l’esport, donant 
l’oportunitat als joves de tre-
ballar com a monitors d’acti-
vitats poliesportives que or-
ganitzin Consells Esportius, 
Ajuntaments, Patronats Mu-
nicipals, Ampes... 
La càrrega lectiva es farà a 
través de dos blocs: el general, 
amb una durada de 15 hores, 
i l’especí�c, amb 35 hores. El 

bloc general s’impartirà els 
dies 18, 23 i 24 de desembre 
i, l’especí�c, els dies 27, 28, 29 
i 30 de desembre i 3, 4 i 5 de 
gener, de 9 h a 14 h i a l’Insti-
tut Escola Piera.
Una vegada es realitzi la for-
mació s’obtindrà un 50% del 
curs, ja que la resta s’impar-
teix a l’estiu (un altre bloc 
especí�c de 35 h, curs de pre-
venció i seguretat de 15 h i el 
període de pràctiques).
La regidora de Joventut Car-
me González valora molt 
positivament la possibilitat 
d’exercir aquest curs a la vila: 
“És una gran oportunitat te-
nir la possibilitat d’obtenir 
el CIaTE i a més, de forma 
gratuïta. Animo a tots els jo-
ves que estiguin interessats 
en l’esport que s’inscriguin i 
trobin la seva primera sortida 
professional del món que els 
apassiona”.
Per a poder inscriure’s al curs, 
és imprescindible estar empa-
dronat a Piera i tenir 16 anys 
o més. Pots fer la teva inscrip-
ció al formulari del següent 
enllaç: https://forms.gle/dXo-
vj9rk7w9fneZm6

Piera posa en marxa la certi�cació del 
CIaTE de manera gratuïta  

Derrota de l’Igualada Femení HCP en un matx sense encert a 
les jugades decisives
HOQUEI  / LA VEU

Un Igualada Femení 
HCP-Grupo Guzmán 
molt competitiu va 

cedir per 3-1 a la difícil pista 
del Bigues i Riells. Vallesanes 
i igualadines van disputar un 
partit de poder a poder, molt 
dinàmic i atractiu pels espec-
tadors. Les noies que entrena 
Carles Marín van evidenciar 
que poden competir de tu a 
tu contra qualsevol adversari. 

En una de les pistes més exi-
gents de la categoria, només 
la manca d’encert en jugades 
clau les va condemnar a la 
derrota.
El partit va començar de la 
millor manera per a les igua-
ladines, que es van avançar en 
el marcador als dos minuts de 
joc, per mediació d’Aida Mas. 
El gol va asserenar les igua-
ladines, que van controlar bé 
les constants escomeses d’un 
Bigues molt ofensiu i vertical. 

Als nou minuts de joc Caroli-
na Herrera va disposar d’una 
falta directa per ampliar el 
marcador, però no va tenir 
la sort de cara. Van anar pas-
sant els minuts, i el Bigues de 
Ramon Peralta va anat topant 
una i altra vegada amb una 
sensacional Cristina Riba. 
Però a dos minuts del des-
cans, un discutit penal a favor 
de les locals va transformar-lo 
la internacional italiana Erika 
Ghirardello. Amb 1-1 i molt 

equilibri a pista es va arri-
bar al descans. A la represa 
va continuar el joc d’atac per 
part d’ambdós conjunts, con-
vertint a les porteres Júlia 
Vilarrasa i a Cristina Riba en 
destacades protagonistes. Just 
a l’equador del segon temps, 
en una acció ràpida de les 
locals que va sorprendre a la 
defensa igualadina, la jugado-
ra del Bigues Maria Igualada 
faria el 2-1. A partir d’aquí, 
ocasions en ambdues porteri-

es, i un penal a favor de les 
igualadines a tres minuts de 
la conclusió, però Claramunt 
no va poder transformar la 
jugada. I poc després la capi-
tana del Bigues, i també inter-
nacional, Marta Borràs, faria 
el que seria el de�nitiu 3-1.
Els petits detalls van acabar 
condemnant a l’Igualada Fe-
mení, que va competir de tu 
a tu davant un Bigues que ara 
suma els mateixos punts que 
les igualadines a la lliga: 12.

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

en 24 quotes
(sense interessos)
en 24 quotes

(sense interessos)

A PARTIR de :
90€ rígida 

150€ doble suspensió
190€ F/S Carboni 

24 quotes 
sense interessos

NOVETAT 2022 BTT NOVETAT 2022 BTT 
e bike 
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

CINEMA / CRISTINA ROMA

El proper dia 19 de de-
sembre l’Ateneu Igua-
ladí estrena una nova 

sala de cinema, que vindrà a 
complementar i ampliar l’ofer-
ta ja existent. Hem parlat amb 
la Mireia Claret, presidenta 
de l’Ateneu Igualadí i l’Eulo-
gi Domènech, vicepresident 
de comunicació sobre aquest 
projecte engrescador.

Per què heu decidir apostar 
per una nova sala de cinema?
Aquest és un projecte nou per 
a la ciutat, perquè des de l’any 
2013 en què ens vam quedar 
sense sales no s’havia donat 
el moment oportú. Encara 
que no volem deixar de ser 
un cinema comercial, per-
què dona diners, sí que volí-
em provar una altra vessant 
i d’aquí �ns el març anirem 
estudiant i ajustant la progra-
mació per adequar-la a la de-
manda dels espectadors.
Tenim contractat Docs Bar-
celona per projectar un docu-
mental de qualitat cada mes; 
tenim l’aposta d’una pel·lícula 
de cinema familiar en català 
també per cada mes; tornem 
a engegar la programació de 
l’òpera i ballet en directe des 
del Royal Opera House de 
Londres. Per tant, a part del 
cinema purament comercial, 
tenim molts altres projectes.
Durant aquesta època de 
pandèmia ens hem adonat 
que el públic igualadí i ano-
ienc  també aposta per aquest 
tipus de cinema, que podrí-
em anomenar menys comer-
cial: pel·lícules europees, més 
de cinema d’autor. Una altra 
franja amb la qual comptem 
són els pares amb �lls petits 
que gaudeixen el cinema fa-
miliar i per últim hi ha la 
franja juvenil, que potser és la 
que queda més penjada, per-
què ja tenen molta varietat de 
propostes en altres espais. 

Amb aquesta nova sala volem 
donar continuïtat a les sessi-
ons matinals per al públic fa-
miliar i al públic adult volem 
oferir-li més varietat de pro-
duccions, que no només tot 
siguin els blockbusters. Tam-
bé el fet de tenir dues sales 
ens permetrà poder projectar 
més pel·lícules cada setmana. 
Re�exionant, ens vam adonar 
que per exemple, a les sessions 
de Cineclub hi va força gent 
o que, per exemple, tenim la 
demanda també de pel·lícules 
en versió original. Aquestes 
són sessions que es podran 
fer a la nova sala. Parlarem 
amb escoles d’idiomes per 
veure quins són els horaris 
que els van millor per portar 
espectadors a veure aquestes 
versions originals. Volem ser 
un servei a la ciutat.
Ens hem proposat arribar a 
50.000 espectadors l’any i cre-
iem que si la programació és 
bona i és variada ho podem 
assolir. 

Quines característiques té 
aquesta segona sala?
És una sala de 48 localitats, 
d’unes característiques molt 
semblants a la sala gran, amb 
unes butaques exactament 
iguals, que està ubicada al 
costat mateix, en l’espai de 
sobre del Cafè de la l’Ateneu. 
L’estètica de la sala s’ha cui-
dat per donar-li aquelles ca-
racterístiques reconeixibles 
del cinema de l’Ateneu. Hem 
tirat a terra el que era l’anti-
ga sala de juntes i una altra 
sala adjacent i hem deixat 
només l’espai per a magatzem 
on guardem els gegants de la 

FESTHI.
El fet d’haver fet aquestes re-
formes ens ha permès també  
cedir tot el nostre arxiu his-
tòric a l’Ajuntament que s’ha 
dipositat a l’Arxiu Municipal 
on estarà en millors condici-
ons i serà accessible a tothom.
El sistema cinematogrà�c de 
la segona sala és un sistema 
digital molt innovador, que  
només es troba a 100 sales de 
tota Espanya i que ens permet 
tenir un altre tipus de contin-
guts. El so és d’alta qualitat, 
com és de la sala gran.
A més es tracta d’una sala 
molt polivalent. A diferèn-
cia de la sala gran, aquesta 
disposa de llum al sostre que 
permetrà convertir l’espai en 
una sala per fer reunions, 
conferències... de �ns a un 
màxim de 48 persones, amb 
l’avantatge que disposa de 
dues càmeres per emetre en 
streaming, i la comoditat i 
l’acústica d’un cinema.
Totes aquestes obres s’han 
pogut fer gràcies a una dona-
ció de la senyora Montserrat 
Domènech, una igualadina 
que va fer una donació de 
200.000€ a la ciutat i que des 

de l’Ajuntament es va fer la 
proposta que anessin desti-
nats a aquesta segona sala de 
cinema a l’Ateneu.

Per tant comença una nova 
etapa cinematogrà�ca a 
Igualada.
Sí, per a nosaltres aquesta és 
una nova etapa. Fins ara hem 
aconseguit que la gent s’acos-
tumi que pot anar al cinema 
cada dia, que no només és un 
cinema comercial sinó que hi 
ha altres apostes que ens fun-
cionen molt bé: hem acollit 
a la sala propostes d’entitats 
socials que han estat molt bé 
(UNESCO, Igualada Acull, 
Open Arms...) i ara ho ampli-
arem.
Quan des de l’Ateneu vam 
decidir tirar endavant la pri-
mera sala de cinema se’ns va 
dir que seria un fracàs de la 
manera com la plantejàvem. 
Evidentment que cal projec-
tar pel·lícules capdavanteres 
perquè el cinema comercial 
és el que dona més diners, 
però també es pot combinar 
amb altres tipus de projecci-
ons. Estem d’acord amb els 
preus populars però pensem 

que la cultura. El que sí que 
podem fer és que els socis de 
l’Ateneu gaudeixin d’uns im-
portants avantatges o �ns i tot 
activitats gratuïtes (com les 
matinals infantils, els DOCS 
Barcelona...). Posarem en va-
lor el que té ser soci de l’Ate-
neu Igualadí.
També els socis de l’AUGA, 
els subscriptors de la Veu... 
tindran més varietat de des-
comptes per poder escollir.

Ha estat molt complicat ti-
rar endavant un espai de 
cinema a la ciutat?
Mira, la relació amb les dis-
tribuïdores al principi va 
ser molt complicada; nosal-
tres no érem ningú, pensa 
que demanaven un aval per 
poder-nos subministrar les 
pel·lícules. Ara ja ens conei-
xen i tot és més fàcil, però no 
deixem de ser una sala molt 
petita. Per sort treballem amb 
el Circuit Urgellenc que ens 
serveix de coixí per tenir més 
pes. El mon del cinema ac-
tualment és molt complicat, 
sobreviuen les sales que són 
una mica polivalents com no-
saltres o les grans multisales.

Igualada tindrà una segona sala de cinema a l’Ateneu
El 19 de desembre 

s’inaugurarà una sala 
més petita al costat de 
l’actual que permetrà 
una diversificació de 

la programació

FES-TE SOCI

Contacta amb nosaltres: clubbasquetigualada@gmail.com

30 equips més l'escola de bàsquet, més de 300 esportistes 
El 1r equip femení a Copa Catalunya i el primer equip masculí a Lliga EBA

Vine i gaudeix del bàsquet
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TEATRE / LA VEU

El 10, 11 i 12 de desem-
bre torna a l’Aurora 
Marcel Tomàs & Cascai 

Teatre, un dels millors clown 
del país que, en aquesta oca-
sió portarà l’espectacle Un tal 
Shakespeare, un espectacle de 
teatre d’humor on passen pel 
seu sedàs algunes de les ico-
nes de Shakespeare.
Si ets un personatge shakes-
pearià, mil maneres de mo-
rir tindràs. Herois, malvats, 
traïdors, reis i enamorats a 
parts iguals. Vides creuades i 
aventures tan reals i tan actu-
als que no deixen indiferent a 
ningú. Marcel Tomàs, un pa-
llasso modern que ha perdut 
el nas vermell, passa pel seu 
sedàs creatiu algunes de les 
icones del gran dramaturg.
Un xou hilarant on els pro-
tagonistes entren i surten de 
les escenes com si tinguessin 
la capacitat de viatjar en el 
temps. La bogeria d’un clown 
que fa humor per a adults. Un 
bufó contemporani amb un 

Marcel Tomàs, un dels millors clowns del país,
torna a l’Aurora amb “Un tal Shakespeare”

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Un 
tal Shakespeare tindran lloc 
el divendres 10 i el dissabte 
11 de desembre a les 20 h i 
el diumenge 12 de desembre 
a les 19 h.
Després de la funció de dis-
sabte els espectadors podran 
compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia. Les entrades tenen 
un cost de 16 € i 13€ (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.

discurs corrosiu, crític i dis-
torsionador. El dilema, més 
que “ser o no ser”, és “riure o 
no riure”. Tot depèn de tu.
Després de l’èxit de El Come-

diant, torna a l’Aurora un dels 
millors clowns del país amb 
el seu nou espectacle. Marcel 
Tomàs & Cascai Teatre acu-
mulen més de 20 anys de tra-

jectòria damunt els escenaris 
havent aconseguit diversos 
premis, el reconeixement de 
la crítica i, sobretot, les rialles 
i els aplaudiments del públic.

Marcel Tomàs & Cas-
cai Teatre passen pel 

seu sedàs algunes de les 
icones de Shakespeare. 

Riure o no riure, 
no serà el dilema.
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TEATRE / LA VEU

Xarxa Igualada acaba 
la temporada de tar-
dor amb Com gat i 

gos, un espectacle de teatre 
visual de la companyia Teatre 
Animal, a partir d’una idea 
original de Lluís Petit i Leo 
Ferrer. Ens parla d’aquells mo-
ments en què no ens posem 
d’acord i veiem les coses de 
manera diferent, ens barallem 
i, �ns i tot, arribem a perdre 
els papers. Podríem dir que 
és una pel·lícula de dibuixos 
animats interactiva en la qual 
els intèrprets interactuen amb 
les il·lustracions de Kilomba 
acompanyades per la música 
original de Maika Makovski i 
Xarim Aresté.
L’espectacle tindrà lloc al Tea-
tre Municipal l’Ateneu el pro-
per diumenge dia 12 de de-
sembre, a ¼ d’una del migdia. 
El preu de les entrades és de 7 
€ i de 5 € per als socis de La 
Xarxa. Les entrades es poden 
comprar a https://teatremu-
nicipalateneu.cat/la-xarxa i a 
taquilla des d’una hora abans 

de l’inici de l’espectacle.

Com gat i gos
L’espectacle és com una pel-
lícula de dibuixos animats 
que parla de com �ns i tot els 
amics inventats poden po-
sar-te en di�cultats. Aquesta 
és la història d’en Nacho, un 
dibuixant insaciable. Els seus 
dibuixos són la seva passió i 
també ho són els seus amics. 
En Nacho ha trobat la manera 
de donar-los vida i comuni-
car-se amb ells, però comp-
te! Qualsevol cosa pot passar 
quan estan junts. 
Tot és possible en aquest món 
de �cció... o no és �cció? Què 
passa si t’enfades? Qui té la 
raó? El gat o el gos? El cocodril 
o l’ocell? En Nacho o la Lola? 
Com gat i gos no us contestarà 
aquestes preguntes, les ompli-
rà de somriures i emocions. 

La companyia
Teatre Animal és la companyia 
formada per Lluís Petit i Judit 
Ortiz que, amb la col·laboració 
de la il·lustradora Kilomba, 
van crear el seu primer espec-

“Com gat i gos” tanca la programació de tardor de La Xarxa

tacle, amb el suport d’Obsidia-
na a la producció. Teatre Ani-
mal és art escènic d’interacció, 
que té la necessitat d’investigar 
en el trencament de la quarta 
paret per entendre el teatre 
com a expressió artística fresca 
i viva. En aquesta investigació 
es troben els tres creadors que 
es diverteixen amb l’art efímer 
i la improvisació plàstico-es-
cènica. Clara Xucla col·labo-
ra en el muntatge, Gerard Gil 

en els efectes sonors, Ludovic 
Kovacs i Daniel Carreras en el 
disseny d’il·luminació, Janah 
Heilmann en el vestuari, Al-
bert Carreño en la construc-
ció i l’atrezzo. La producció 
ha comptat amb el suport de 
Iolanda Llansó i Xirriquiteula 
Teatre.
Teatre Animal és una com-
panyia per a tots els públics 
nascuda el 2011 que treballen 
en investigacions i propostes 

plenes de mescles: arts plàs-
tiques, audiovisuals i escèni-
ques. Es consideren animals 
creatius, amb ganes d’expres-
sar-se a tots els nivells. Els 
agrada presentar propostes 
escèniques que generin un 
espai temporal de re�exió en 
positiu, i que siguin contagi-
oses de creativitat. És el seu 
granet de sorra, perquè volen 
contribuir a construir un fu-
tur millor per a tothom. 

EXPOSICIONS / LA VEU

Artista autodidacta, és 
centra en pintar pai-
satges i edi�cis espe-

cials, en acrílic i altres tècni-
ques,  sobre tela, fusta, cartró 
o aquarel·la. L’Enric Senser-
rich s’inspira en motius rea-
listes, intentant plasmar el seu 
sentiment del moment i espai 

en que pinta. Els seus colors 
solent ser vius i alegres.
Els podeu veure en un dels 
espais de que disposa el Ca-
sal del Passeig, un lloc en que 
també es tracta d’apropar els 
artistes i les seves obres, a les 
persones que conviuen en el 
Casal, tot participant de les 
seves activitats, tant de perso-
nes grans com menys grans, 

que  diàriament i són.
Podeu gaudir-ne tots els dies 
laborables, des de les 9 del 
matí �ns a les 20 hores, de 
dilluns a divendres i els dis-
sabtes el matí de 9 a 13 hores 
i els diumenges de 4 a 8 de la 
tarda, (per Nadal i St. Esteve 
tancat)  Exposició �ns el dia 
10 de gener, al Passeig Verda-
guer, 67 – baixos.

Exposició de pintures de l’Enric 
Senserrich al Casal del Passeig

- Crea la teva pròpia energia

- Baixa el rebut de la llum

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

les Plaques Fotovoltaiques
Contacta’ns:

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

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

Dissenyem i instal·lem “Solar” des de 2008
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TEATRE / LA VEU

Anaïs Vila presenta 
‘Contradiccions’ a 
La Casa del Teatre 

Nu, a Tous

Anaïs Vila (1988) és una can-
tautora i cantant catalana 
nascuda a Santpedor. El seu 
darrer disc és ‘Contradic-
cions’ (Temps Record), un 
àlbum produït per Andreu 
Moreno i Pep Soler i que 
posa en èmfasi la seva evolu-
ció sonora i la seva maduresa 
com a compositora. Un disc 
amb un so renovat, amb les 
lletres cuidades i sinceres que 
tant la caracteritzen, així com 
la seva veu, continguda i ple-
na de matisos. Onze contra-
diccions, una per cançó, fetes 
de melodies dolces i lletres 
reivindicatives. El concert 
serà el proper dissabte 11 de 
desembre a La Casa del Tea-
tre Nu, a Sant Martí de Tous. 
És l’últim concert que farà 
aquest 2021, no us el perdeu! 
Entrades a www.entradium.
com/es/organizers/la-casa-
del-teatre-nu

‘Terra de dracs’, de Pep 
López, a La Casa del Teatre 
Nu, a Tous
El diumenge 12, infants i fa-
mílies podreu gaudir plegats 
de ‘Terra de dracs’ a La Casa 
del Teatre Nu, a Sant Martí 
de Tous. Aquesta és una obra 
de Pep López, que s’emmar-
ca dins el Tous en Família. A 
partir d’un llibre sobre dracs 
i altres éssers mitològics, la 
Martina i en Dídac ens en-
dinsaran en diverses històri-
es: una sobre un Emperador 
xinès que pateix d’un mal de 
cap terrible, una altra sobre 

un nen que va canviar jugar 
amb un drac per jugar amb 
una videoconsola, o la d’unes 
perles que apareixen cada 
matí sota el coixí… un espec-
tacle ple d’humor, cançons i 
contes curts on s’uneixen els 
contes mitològics tradicio-
nals i d’autor de diferents in-
drets del planeta. Una obra, 
a més, que juga amb la mul-
tidisciplinarietat i amb la in-
teracció multimèdia, que no 
deixa indiferents a petits ni 
grans. Entrades a: www.en-
tradium.com/es/organizers/
la-casa-del-teatre-nu

La Casa del Teatre Nu presenta diverses propostes per als propers 
dies a Sant Martí de Tous

 Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

Amb els tres nivells diferenciats, el retaule de Santa Maria 
-al centre- és presidit per la �gura de la IMMACULADA 
CONCEPCIÓ, portada per uns àngels, i situada dins una 
fornícula. Pels costats, la Mare de Déu és �anquejada per 
les �gures dels seus pares, sota les quals hi ha uns meda-
llons que representen dos passatges de la vida de la Verge: 
les noces i la presentació.
Aquest retaule barroc, obra de Josep Sunyer (imatgeria) i 
Jacint Morató (arquitectura), segons un projecte de prin-
cipis del 1700, juntament amb la Capella del Sant Crist, 
constitueix la màxima representatiu de la Basílica de Santa 
Maria.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historia-
dora i fotògrafa. Fotogra�a històrica, sense dades precises.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu del Con-
vent dels Caputxins, Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons 
de Documentació de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada 
(AFI). Material recentment digitalitzat.

Ens pots trobar també a:

AFI Història 
de la Fotografia a Igualada

AMB MOTIU DEL DIA DE “LA PURÍSSIMA”.
“LA IMMACULADA” PRESIDEIX L’ALTAR MAJOR DE SANTA MARIA

‘Lorca’ arriba a La Casa del 
Teatre Nu, a Tous
L’actor Joel Minguet presen-
tarà el dia 17 de desembre a 
La Casa del Teatre Nu, a Sant 
Martí de Tous, el seu espec-
tacle ‘Lorca’. L’obra transita 
pels primers anys literaris 
de la vida de Federico Gar-
cía Lorca, i pretén desgranar 
com mai abans la joventut 
del poeta, a través de la mú-
sica i la paraula, i amb l’amis-
tat d’ell i Salvador Dalí com 
a punt de partida. Minguet 
la va crear a partir d’un vi-
atge en solitari la primavera 

de 2016, en què, des del seu 
campament base a Cada-
qués, va explorar la costa est 
francesa. Allà es va submer-
gir de ple en la vida de Lorca, 
va musicar els seus poemes i 
va connectar amb el moment 
en què el poeta va viatjar a 
Cadaqués i va establir amis-
tat amb Dalí. No us perdeu 
l’oportunitat de conèixer una 
cara no tan coneguda del 
poeta andalús amb aquest 
viatge atmosfèric i intimista. 
Entrades a www.entradium.
com/es/organizers/la-casa-
del-teatre-nu



Dimecres 15 de desembre
Retransmissió en directe a les 20:15h

Venda d'entrades: ateneucinema.cat
Preus: 18 euros i 15 euros socis de l'Ateneu

TOSCA
Música: GIACOMO PUCCINI
Direcció d'escena: JONATHAN KENT
Direcció musical: OKSANA LYNIV

LA BOHEME
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Dimecres 15 de desembre
Retransmissió en directe a les 20:15h

Venda d'entrades: ateneucinema.cat
Preus: 18 euros i 15 euros socis de l'Ateneu

Direcció d'escena: JONATHAN KENT
Direcció musical: OKSANA LYNIV
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ÒPERA / LA VEU

Al’Ateneu Cinema re-
tornen, aquest mes de 
desembre, retransmis-

sions en directe des del Royal 
Opera House de Londres d’es-
pectacles d’òpera i dansa de 
gran qualitat.
La primera sessió serà el pro-
per dimecres dia 15 de desem-
bre, a 1/4 de 9 del vespre i es 
podrà gaudir de l’òpera Tosca, 
de Giacomo Puccinni, sota la 

direcció de Jonathan Kent.
Tosca és sinònim d’una mag-
ní�ca vetllada operística, i des 
dels acords inicials evoca un 
món d’inestabilitat política i 
amenaces.
La malvolença del baró Scar-
pia, cap de policia, s’introdueix 
amb conseqüències fatals al ro-
màntic món del pintor idealis-
ta Cavaradossi i el seu sensual 
amant Tosca. Elena Stikina, 
Bryan Hymel i Alexey Markov 
donen vida als personatges 

Torna l’òpera en directe a l’Ateneu des 
del Royal Opera House amb “Tosca”

d’una de les obres més apreci-
ades del repertori de la Royal 
Opera: Tosca, de Puccini.
Des dels acords demoníacs 
del començament fins al vi-
olent i inesperat gir del final, 
la tensió no cessa ni un ins-
tant. Un enfrontament esfe-
reïdor entre l’amor i el mal 
en aquesta intensa producció 
de Jonathan Kent.
L’obra té una durada de 3 ho-
res i 25 minuts (inclosos dos 
intervals).

XERRADA / LA VEU

Dilluns, Joel Vidal 
ens parlarà del 
seu treball sobre 
la deportació del 

seu besavi al camp de Mat-
haussen. “Francisco Alcaraz 
Pujante i la deportació als 
camps nazis”.
El projecte està dividit en 
dues parts: la primera con-
sisteix en la recerca d’infor-
mació sobre el recorregut, 
els camps on va passar... i per 
altra banda la creació d’un 
llibre il·lustrat on es plasma 
visualment el calvari que van 
passar milers de republicans 
després de la guerra civil, en-
tre ells el pare del meu avi.

Jordi Camins ens deixa ge-
lats
Un dilluns més d’Auga recu-
perant l’assistència a les sessi-
ons �ns quasi a nivell prepan-
dèmia.
Hi contribuí molt la presèn-
cia de Jordi Camins, Jordi 

Camins és avui una autoritat 
mundial en el coneixement 
de les geleres, siguin geleres 
a les serralades com als pols 
terrestres, i n’ha publicat lli-
bres i articles.
Les seves fotogra�es cronolò-
giques sobre l’estat de la gele-
ra més propera a nosaltres 
causen descoratjament. Les 
altres fotos d’arreu del món 
també, naturalment.
La lliçó sobre el comporta-
ment climàtic va ser seguida 
amb moltíssim interès i amb 
preguntes de l’auditori �ns a 
allargar molt  la sessió amb la 
gent escoltant amb atenció.

Deportacions als camps 
nazis, a l’AUGA
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MÚSICA / LA VEU

El proper diumenge 12 de 
desembre, a 2/4 d’1, el 
Cor d’Homes d’Igualada 

oferirà el seu concert de Nadal 
a l’Església dels Pares Caput-
xins d’Igualada. Després d’un 
any i mig  molt difícil per a les 
entitats corals, el Cor d’Homes 
inicia aquesta etapa amb un 
programa que recull un gran 
ventall de compositors, de 
tots els temps i procedències. 

Concert de Nadal del Cor d’Homes d’Igualada

LLIBRES / LA VEU

Aquest passat dijous 2 
de desembre la lin-
güista Carme Junyent 

va presentar a la sala d’actes de 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada el seu darrer llibre: Som 
dones, som lingüistes, som 
moltes i diem prou, un assaig 
que recull una setantena d’ar-
ticles de dones lingüistes so-
bre el desdoblament de gènere 
editat per Eumo.
A més de Carme Junyent, a 
l’acte hi van participar Maria 
Sabaté-Dalmau, sociolingüis-
ta i col·laboradora en el llibre, 
i l’escriptora igualadina Maria 
Enrich, que va presentar l’ac-
te i va fer un extens repàs a la 
trajectòria i obra de la lingüis-

La lingüista Carme Junyent explica el conflicte lingüístic pel 
gènere a la presentació del seu darrer llibre

Des del renaixement anglès de 
�omas Tallis, passant pel ro-
manticisme de Franz Schubert, 
Francis Poulenc i compositors 
catalans contemporanis. Dins 
aquest repertori Les Laudes de 
Saint Antoine de Francis Pou-
lenc, compositor francès del s 
XX, representen un veritable 
repte interpretatiu amb el seu 
inconfusible estil coral.
Per sobre de tot, però, desta-
quen les quatre nadales �nals 
del Mestre Joan Just, del qual 

celebrem el 125è aniversari 
del seu naixement. Una �gura 
transcendental en el món cul-
tural Igualadí de post guerra. 
Va contribuir a fer créixer l’in-
terès per la música a la nostra 
ciutat, va lluitar per tenir una 
educació musical oberta al 
poble, �ns aleshores pràctica-
ment inexistent, i ens va ob-
sequiar també amb un reper-
tori que abraça des d’obres per 
banda, sarsueles, obres corals 
i segurament la seva obra més 

popular que és la Marxa del 
Patge Faruk. El Cor d’homes, 
amb la interpretació d’aques-
tes 4 nadales arranjades pel 

Mestre Just vol fer-li el seu pe-
tit homenatge i mostrar el seu 
agraïment a la seva contribució 
musical a la nostra ciutat.

ta anoienca.
Davant d’una setantena de 
persones, Junyent va explicar 
el procés de gestació del lli-
bre, com re�ecteix opinions  
variades de dones lingüistes 
sobre el tractament del gènere 
i les limitacions que presenta 
el gènere inclusiu. Maria Sa-
baté Dalmau va exposar com 
el debat sobre l’ús del gènere 
a la llengua afecta al món aca-
dèmic i universitari.
El torn d’intervencions del 
públic no va ser exempt de 
polèmica, fet que demostra 
que el tractament lingüístic 
del gènere suscita opinions 
molt contraposades.
L’acte va ser organitzat per 
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
Òmnium recorda que fins 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.

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

La Sagrada Família d’Igualada, tot un referent 
de la cultura arquitectònica del grup MBM

L’església de la Sagrada Família 
d’Igualada és el resultat d’un 
arribista projecte realitzat per 

l’equip d’arquitectes, grup MBM, de 
l’Escola de Barcelona (Josep M. Mar-
torell, Oriol Bohigas i David Mackay), 
del qual el seu principal ideòleg va ser 
el mateix Oriol Bohigas, el gran ar-
quitecte i urbanista que ens acaba de 
deixar. En aquest sentit, atesa la pet-
jada que aquest cervell de l’arquitec-
tura també va deixar a Igualada, val 
la pena de descobrir el que va ser tota 
una plani�cació arquitectònica i cul-
tural, la construcció d’aquest temple; 
un projecte, una obra que, a la dècada 
dels anys 60, va suposar tot un sotrac 
en l’imaginari popular del que havia 
de ser un temple religiós. 
Primordialment, més enllà del seu per�l auster i 
mancat d’elements decoratius, va costar molt d’en-
caixar l’estètica de tota una façana i murs interiors 
vestits de totxos. En aquella època, de poc servia, 
assimilar que l’edi�ci incorporés una concepció de 
l’arquitectura religiosa més humana i, per tant, molt 
més propera a la gent i a un barri de nova creació. 
Es tractava, doncs, d’acceptar una visió més realista 
i més integradora de la societat del moment, capaç 
de trencar amb els codis arquitectònics �ns aleshores 
vigents. Així, es va donar prioritat a la utilització dels 

CULTURA | 33Divendres, 10 de desembre de 2021

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

materials més a l’abast per al món de la construcció, 
com era el cas del formigó, la uralita, el totxo i el fer-
ro; de fet, una manera de ser coherents, com si d’un 
codi d’ús es tractés, amb els elements més usuals, bo 
i perseguint que totes les parts que intervenien en 
l’obra conformessin una unitat tan formal com cul-
tural i comunicativa, o el que és el mateix, un estil 
sobri, mesurat però integrador.
El conjunt arquitectònic que avui coneixem està 
format per dos edificis: la rectoria i el temple prò-
piament dit. Quant al temple, aquest consta de 

diferents cossos: la nau principal, dues 
capelles laterals, l’altar del Santíssim i 
la sagristia, connectats entre si per una 
torre a mode de campanar; i oberts a 
l’entrada de llum -només a la part su-
perior- d’una generosa claraboia. I, tan 
sols quatre pilars i la gran estructura 
metàl·lica per sobre de la nau principal 
concedeixen una àmplia profusió visu-
al de tot l’espai arquitectònic. Això no 
obstant, tota la unitat formal i funcio-
nal del complex, només es veu altera-
da per les tres figures tallades en fus-
ta, obra de l’escultor Joan Mayné, de la 
paret de l’altar major; personificant els 
membres de la Sagrada Família (Jesús, 
la Verge i Sant Josep).
De�nitivament, més enllà d’unes nota-
bles despeses, la inauguració de l’Esglé-

sia, a l’any 1969, va suposar un extraordinari succés 
històric per al barri del Poble de Sec d’Igualada, 
juntament amb la construcció dels nous pisos de 
la Sagrada Família, de la Cooperativa de Sant Bar-
tomeu, altrament anomenats “Pisos de Mossèn 
Còdol”. De temps més recents, aquest  conjunt ar-
quitectònic ha vist algunes incorporacions que ja 
formaven part del projecte originari, en sí, un dis-
seny inicial que permetria l’annexat de noves peces 
arquitectòniques; endemés de la puntual restaura-
ció de qualsevol element susceptible de deterior. 

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

Cascai Teatre: un pallasso modern pas-
sa pel seu sedàs creatiu algunes de les 
icones de Shakespeare.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora

MÚSICA
Calaf 

“Llum”. La força expressiva de la veu de 
Pere Martínez, la potència de la Cobla 
Marinada combinades amb els arranja-
ments del director musical de l’especta-
cle Vicens Martín, conformen un espec-
tacle que genera una comunió perfecta 
on l’emoció es viurà a flor de pell..
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Ca-
sino

CONCERT VERMUT
Capellades 

Tocats de Canya, grup de grallers, tim-
bals i percussió del Vendrell ens oferi-
ran un concert amb un repertori variat 
amb nadales tradicionals, polques, val-
sos, pasdobles, masurques  i música del 
país.
Diumenge a les 12 del migdia a la Cafe-
teria de la Lliga

MÚSICA
El Bruc 

MagnifiCANT a Vivaldi, Mozart i Rutter. A 
càrrec de Grup vocal “Cante Diem” i or-
questra de l’Escola Municipal de Música 
i Dansa Esparreguera. Direcció: Alícia 
Prieto i Nieto.
Diumenge a les 6 de la tarda a la parrò-
quia de Santa Maria

DILLUNS 13 
CONFERÈNCIA 

Igualada 
“La deportació als camps nazis”. El 
Joel Vidal parlarà de Francisco Alcaraz 
Pujante, presentant-nos el seu treball 
de recerca sobre la deportació del seu 
besavi al camp de Mauthausen. Organit-
za AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda a l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Quan canta la Si-
bil·la” de d’Antoni Gelonch i Oriol Pérez 
Treviño, a càrrec del Sr. Marc Castells, 
alcalde d’Igualada, Daniel Mestre, direc-
tor de la Coral Cármina, i dels autors.
Dilluns a les 7 de la tarda a la basílica de 
Santa Maria

TALLER 
Capellades 

Taller de cuina amb degustació showco-
oking en col·laboració amb el col·lectiu 
Eixarcolant.
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblio-
teca el Safareig 

CLUB DE LECTURA 
El Bruc 

Trobada de persones que han llegit el 

DIVENDRES 10 
CLUB DE LECTURA INFANTIL

Igualada 
El Club de lectura infantil de la Bibli-
oteca reprèn les trobades, adreçades 
a infants a partir de 4t de primària. El 
primer llibre que llegiran serà “El destí 
d’en Fausto”, d’Oliver Jeffers. 
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

TEATRE
Igualada 

“Un tal Shakespeare”. Marcel Tomàs & 
Cascai Teatre: un pallasso modern pas-
sa pel seu sedàs creatiu algunes de les 
icones de Shakespeare.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Refugiats climà-
tics” de Miguel Pajares, ed. Raig Verd
Amb la presència de l’autor.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la Lli-
breria Aqualata

MÚSICA
Calaf 

Concert de piano a  càrrec d’Andreu Muxí.
Divendres a les 8 del vespre al Casino

DISSABTE 11 
TEATRE
Igualada 

“Un tal Shakespeare”. Marcel Tomàs & 
Cascai Teatre: un pallasso modern pas-
sa pel seu sedàs creatiu algunes de les 
icones de Shakespeare.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

CONTES
Igualada 

A les portes de les festes nadalenques 
la Ingrid Domingo ens ha preparat una 
sessió de contes ben frescos.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central

CONFERÈNCIA
Igualada 

Conferència a càrrec de l’historiador 
Agustí Colomines, “Situació actual i fu-
tur de l’independentisme”. Organitza 
Assemblea Anoia
Dissabte a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

ESPECTACLE
Calaf 

“Piano clown”. A càrrec dels intèrprets 
Arnau Lobo i Carlos Blanchini.
Un espectacle diferent. Sense parau-
les. Música i clown creen una simbiosi a 
l’escenari vista poques vegades.
Dissabte a les 6 de la tarda per a nens i 
nenes i a les  8 del vespre per a adults 
al Casino

MUSICALBRUC’21
El Bruc 

The Sey Sisters. Sota aquest nom s’ama-
ga un espectacular trio de veus negres 
que ens convidarà a viure un sentit viat-
ge musical des de les arrels del soul i la 
música africana fins al pop més modern.
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal Fa-
miliar

TEATRE
Òdena 

“El crèdit” de Jordi Galceran a càrrec del 
Grup de teatre La Brillante de Castellolí 
amb Gerard Noguera i Joan Miquel.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
Centre Unió Agrícola

MÚSICA
Vilanova del Camí 

Festival de Villancicos amb els cors Vir-
gen del Rocio de Sant Vicenç de Caste-
llet i Rocieros del Camino de Vilanova 
del Camí, entre d’altres
Dissabte a les 6 de la tarda al CC Casa 
d’Andalusia de l’Anoia

MÚSICA
Sant Martí de Tous 

Concert a càrrec d’Anaïs Villa “Un nou 
so, un nou univers”. És cantautora i 
cantant catalana nascuda a Santpedor. 
Aquest 2020 ha publicat el seu tercer 
disc de temes propis, “Contradiccions”.
Dissabte a les 8 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu 

DIUMENGE 12 
TEATRE 
Igualada 

“Com gat i gos” de Teatre Animal. Fins 
i tot els amics inventats poden posar-te 
en dificultats. Aquesta és la història d’en 
Nacho, un dibuixant insaciable. Els seus 
dibuixos són la seva passió i també ho 
són els seus amics. Organitza Xarxa 
Igualada
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

DANSA 
Igualada 

Taller de Shim Sham. El Shim Sham és 
possiblement la coreografia de Lindy 
Hop més ballada arreu del món.
Diumenge a les 12 del migdia a la Sala 
d’Arts de l’Ateneu.

MÚSICA 
Igualada 

Concert de Nadal del Cor d’Homes 
d’Igualada. El concert també serà un 
homenatge als 125è aniversari del Mes-
tre Joan Just.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia a l’esglé-
sia dels Pares Caputxins.

TEATRE
Igualada 

“Un tal Shakespeare”. Marcel Tomàs & 

mateix llibre per comentar-lo. en aques-
ta ocasió “Les Vencedores” de Laetitia 
Colombani.
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda a la biblio-
teca Verge de Montserrat

DIMARTS 14 
CLUB DE LECTURA 

Sta. Margarida de Montbui 
Tertúlia al voltant del llibre “La llegenda 
del sant bevedor” de Joseph Roth.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Mont-Àgora.

CONFERÈNCIA 
Òdena 

Conferència informativa sobre el ballet 
del Trencanous. A càrrec del musicòleg 
i divulgador musical del Liceu, Pol Avi-
nyó. Activitat emmarcada dins el Projec-
te LiceuBib
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca l’Atzavara.

DIMECRES 15 
ÒPERA 

Igualada 
Retransmissió en directe des del Royal 
Opera House de Londres de l’òpera 
“Tosca” de Puccini
Dimecres a 1/4 de 9 del vespre a l’Ate-
neu Cinema.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

L’escriptora Tània Juste presentarà 
la seva nova novel·la “Amor a l’art”, 
acompanyada de Màrius Mollà.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
teca Central

DIJOUS 16 
INAUGURACIÓ 

Igualada 
Inauguració de la nova Sala d’Exposi-
cions de l’Ateneu amb l’exposició de 
pintures de Pep Rodríguez Alsamora
Dijous a les 7 de la tarda a l’Ateneu

POESIA 
Igualada 

El poeta Feliu Formosa presenta a la 
reedició del poemari  “Centre de bre-
vetat” publicat per l’editorial Meteora.
Dijous a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

TAULA RODONA 
Igualada 

“Packaging: quant més? quant 
menys?” Taula rodona organitzada per 
Disseny = Igualada amb motiu dels ac-
tes IDEA21 i de l’exposició Plàstic. Ge-
nial o pervers, tu com ho veus?.
Dijous a les 7 de la tarda a l’Auditori 
del Museu de la Pell
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el paper de la dona descol·lo-
ca molt a l’hora de voler vi-
sualitzar com es vivien alguns 
fets de l’època. Per exemple, la 
manera de viure la sexualitat, 
que una dona pogués estar 
al capdavant de la direcció 
d’una empresa o �ns i tot que 
marxés a estudiar a una uni-
versitat lluny de casa i soltera. 
Són alguns punts en els quals 
bé podríem estar veient una 
sèrie ambientada l’any 2000, 
més que en el 1948.

La producció de la sèrie 
compta amb professionals 
darrere les càmeres que tenen 
una àmplia experiència en 
pel·lícules i sèries del gènere 
històric. La directora Elmar 
Fischer, ha estat guardona-
da per la pel·lícula “Fremder 
Freund”, en la qual també 
treballa com a guionista, i 
Benjamin Benedict (“Charité, 
Fills del Tercer Reich”) com a 
productor. 

Les millors sèries
“Nuestros maravillosos años”, postguerra, amor, dones 
i riqueses a l’Alemanya dels anys 50
REDACCIÓ  / LA VEU

Nuestros maravillosos 
años” és una produc-
ció alemanya estre-

nat en 2020 i molt valorat pels 
ciutadans alemanys, sobretot 
durant la pandèmia. La sèrie 
està dirigida per Elma Fischer 
i basada en la novel·la homò-
nima de Peter Prange, publi-
cada l’any 2016. La sèrie narra 
la història de la família Wolf 
alhora que ens relata com es 
va viure la postguerra en un 
país tan destruït com Ale-
manya. La producció es pot 
veure a la plataforma Filmin 
en sis capítols de 45 minuts 
cadascun. No obstant això, la 
seva versió original consta de 
tres capítols de 90 minuts.
La sèrie “Nuestros maravi-
llosos años” ens transporta a 
Alemanya, concretament al 
20 de juny de 1948. En Alte-
na, una petita ciutat alema-
nya, s’estan formant llargues 
cues en el banc local, igual 
que en tot el país. Amb la in-
troducció de la nova moneda, 
tots els ciutadans, siguin rics 
o pobres, vells o joves, mem-
bres de la resistència o antics 
nazis, tenen l’oportunitat de 

començar de zero. Qui es 
presenti en el punt d’inter-
canvi rebrà en mà 40 marcs 
recentment impresos, i po-
drà decidir per si mateix què 
fer amb ells. A partir d’aquí 
una successió de personat-
ges i trames ens presenten els 
somnis, les vides i els destins 
de la família Wolf, que deixen 
enrere una guerra cruel per a 
viure en l’anomenat miracle 
econòmic alemany dels anys 
40 i 50.
Un país que necessita avançar
Ens trobem l’any 1948 i ens 
posem en la pell d’una famí-
lia que lidera una empresa 
metal·lúrgica. D’aquesta fa-
mília depenen diversos tre-
balladors i gràcies a això ens 
introdueixen també algunes 
mesures que es van prendre 
aquests anys a Alemanya des-
prés de la guerra. Una d’elles, 
molt coneguda, va ser la sub-

venció de 40 marcs per per-
sona per a intentar remuntar 
l’economia dels ciutadans i 
que així poguessin bene�ciar 
al creixement del país.
En els primers dos capítols ja 
veiem una divisió de classes 
bastant notòria. Es donava 
abans de la guerra i es va tor-
nar a donar després d’ella. Fa-
mílies “de bé”, riques, podero-
ses, que es responsabilitzaven 
(per dir-ho d’alguna manera) 
d’obrers i mà d’obra. És un fet 
que es recalca bastant en la 
sèrie. Es fa notar molt aques-
ta divisió entre la classe alta 
i la classe obrera, també en 
emfatitzar el necessari que 
era els diners en aquella èpo-
ca. Sobretot ho podem veure 
molt clar amb el vestuari, el 
vocabulari, les oportunitats, 
el contraban... 
La sèrie no escatima en 
aquests detalls.
La dona en l’època i la dona 
en la sèrie
És clar que les dones van ser 
presents tant durant la guer-
ra, com en �nalitzar aquesta 
i duien a terme determinades 
tasques que se suposava d’ho-
mes. En aquest sentit, no està 
mal re�ectit, però en la sèrie, 

Per a adaptar la història de 
la novel·la al format televisiu 
van comptar, a més, amb un 
equip de guió integrat per 
Robert Krause, Florian Puc-
hert i Lena Kammermeier.
Entre el repartiment, desta-
quen els noms d’Elisa Schlott 
com Ulla Wolf, Vanessa Loi-
bl com Gundel Wolf, Anna 
Maria Mühe com Margot 
Nippert, Katja Riemann com 
Christel Wolf i �omas Sar-
bacher com Eduard Wolf.
La crítica especialitzada ha 
dit que “Nuestros mejores 
años” ofereix “una lliçó d’his-
tòria benintencionada [...]i 
que condensa hàbilment les 
gairebé mil pàgines del llibre 
de Peter Prange”.
Elma Fischer ens presenta 
una sèrie molt interessant, 
tractant el tema de la post-
guerra per a una família aco-
modada d’una manera que 
no se sol veure. També toca 
qüestions sensibles com els 
crims contra la humanitat, 
que es jutjaven en aquests 
anys amb gran duresa.

Elma Fischer ens 
presenta una sèrie 
molt interessant, 

tractant el tema de la 
postguerra per a una 
família acomodada 

d’una manera 
poc comuna.

Els somnis, les vides 
i els destins de la 

familia Wolf.
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Política i diplomàcia
A Tous •  �e good traitor

REDACCIÓ/ 

E l 1939, Henrik Kauffmann 
ocupa el seu lloc a la ciutat de 
Washington com a ambaixa-

dor danès als Estats Units. Durant 
els primers mesos va obtenir grans 
privilegis i va mantenir una vida 
plena de luxes i carregada d’exces-
sos i opulència. Tot i això, la situa-
ció es torna crítica amb l’inici de la 
Segona Guerra Mundial i l’entrada 
de tropes alemanyes envaint i ocu-
pant Dinamarca. En aquell moment, 
Kauffman es declara l’únic i verita-
ble representant d’una Dinamarca 

lliure en oposició als nazis. El polí-
tic haurà de guanyar-se la confiança 
del president nord-americà d’aquell 
moment, Franklin D. Roosevelt, per 
salvar-lo llegat, la família i la con-
fiança de la seva nació per resistir 
l’ocupació nazi.
Narrada amb sobrietat i exquisit 
gust (vestuari i decoració semblen 
acabats de sortir de la tintoreria), 
The good traitor suposa una vol-
ta de rosca a l’encotillat i decoratiu 
clixé de la diplomàcia de consolat i 
còctel de berenar, així com una con-
firmació que les guerres no les gua-
nyen els ideals sinó els diners.

Amistat
Cicle Gaudí •  Chavalas

REDACCIÓ/ 

E l film gira al voltant de l’as-
sassinat de Mauricio Gucci, 
el nét del fundador de la po-

pular marca de moda. El 1995, Pa-
trizia Reggiani (Lady Gaga), exdona 
de Maurici, va ser condemnada per 
ordenar a un sicari que acabés amb 
la vida del magnat després de desco-
brir que aquest li havia estat infidel.
Basat en el llibre-reportatge The 
House of Gucci de Marcia Gay For-
den, aquest llargmetratge està dirigit 
per Ridley Scott i compta amb un 
guió escrit per Roberto Bentivegna.
Des de fa molts anys, l’obra de Ridley 
Scott resulta imprevisible, i poques 
vegades en el bon sentit. Si, entre la 
seva abismal producció de la dècada 

passada, el director va saber oferir-
nos una joia delirant com El conseje-
ro, aquest any fa doblet amb un film 
molt aprofitable (El último duelo) i 
amb aquest drama que aspira a ser 
una obra magna en durada, reparti-
ment i ambicions, però que acaba fent 
equilibris a les fronteres de la llauna.
Tal com se’ns planteja, La casa Guc-
ci podria haver estat la història d’un 
assassinat cuinat a foc lent durant 
dècades, una saga familiar tipus 
Corleone, plena de rancúnies i cob-
dícia o la desconstrucció d’aquesta 
endogàmia consubstancial a la pi-
jeria gràcies a la qual una dona com 
a Patrizia Reggiani (Lady Gaga, 
efectivament oscaritzable) figuraria 
sempre com a cos estrany dins d’un 
clan malaltís i amb llinatge.

Gran Lady Gaga
Estrena •  La casa Gucci

RICARD FUSTÉ / 

Marta, Desi, Soraya i Bea, 
amigues inseparables a 
l’adolescència, tornen a 

trobar-se al barri per reviure una au-
tèntica i tragicòmica amistat. Una re-
alitat que les obligarà a enfrontar-se a 
les adolescents que van ser i a les do-
nes que volen ser. Gairebé sense ado-
nar-se’n, s’ajudaran a prendre decisi-
ons importants a les seves vides. El 
pas del temps i com són de diferents 
no serà excusa perquè la seva amistat 

prevalgui sobre tota la resta. 
El punt de partida de Chavalas és tan 
excel·lent com les quatre actrius pro-
tagonistes. Vicky Luengo, Carolina 
Yuste, Elisabet Casanovas i Àngela 
Cervantes malbaraten una naturalitat 
i una desimboltura absolutament re-
frescant, troballes a les quals cal su-
mar el fotògraf de casaments, batejos i 
comunions interpretat per José Mota, 
que et fa plantejar-te si totes les bo-
tigues de fotogra�a en què has entrat 
no estaven regentades per ell o algú 
d’una enorme semblança.



   THE GOOD TRAITOR
Dinamarca. Drama. De Christina Rosendahl Amb Ulrich 
�omsen, Burn Gorman, Ross McCall, 
Henrik Kau�mann és l’ambaixador danès a Washington el 
1939. En començar la II Guerra Mundial la situació es torna 
crítica, sobretot després que les tropes alemanyes envaeixin 
i ocupin Dinamarca. En aquell moment, Kau�mann pren 
una decisió crucial a la història: declarar-se l’únic represen-
tant veritable d’una Dinamarca lliure en oposició als nazis.

    ENCANTO
Estats Units. Animació.  De  Jared Bush, Charise Castro 
Smith, Byron Howard
Explica la història d’una família extraordinària, els Madrigal, 
que viuen amagats a les muntanyes de Colòmbia, en una casa 
màgica d’un poble situat en un enclavament meravellós ano-
menat 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 Reggi-
ani, 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 agonitzant 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.

    EL LODO
Espanya. �riller.  De Iñaki Sánchez Arrietaa. Amb Raúl 
Arévalo, Paz Vega, Roberto Álamo, Susi Sánchez,
Una forta sequera castiga les vastes extensions d’arrossars al 
Llevant espanyol. Ricardo, un prestigiós biòleg, després de vi-
atjar per tot el món, té l’oportunitat de tornar a les arrels per 
complir una missió, protegir el paratge natural on vivia de pe-
tit. Les mesures que ha de prendre l’enfrontaran radicalment als 
vilatans, que veuen atacada la seva forma de vida i subsistència, 
un enfrontament que tindrà conseqüències inesperades.

    CLIFFORD, EL GRAN PERRO ROJO
Estats Units. Animació. De Walt Becker. Amb  Darby 
Camp, Jack Whitehall, Izaac Wang, John Cleese
Quan Emily Elizabeth coneix un rescatador màgic d’ani-
mals que li regala un petit cadell vermell, mai no s’hauria 
imaginat que en despertar-se es trobaria un sabueso gegant 
de tres metres al seu petit apartament de Nova York. Mentre 
la seva mare soltera (Sienna Guillory) es troba de viatge de 
negocis, Emily i el seu divertit però impulsiu oncle Casey 
(Jack Whitehall) s’embarquen en una gran aventura

    CAZAFANTASMAS
Estats Units. Comèdia. De Jason Reitman. Amb Ryan Finn 
Wol�ard, Carrie Coon, Mckenna Grace, 
Una mare soltera i els seus dos �lls arriben a una petita ciu-
tat, descobrint la seva connexió amb els caçafantasmes ori-
ginals i el llegat secret que va deixar el seu avi darrere seu. 
Seqüela directa de “Caçafantasmes 2”

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

LA CASA GUCCI 
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 19:45
Dll: 19:30
Dc: 16:30

ENCANTO 
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 17:00

CHAVALAS (Cicle Gaudí) 
Dj: 20:00

1/CAZAFANTASMAS: MÁS ALLÁ
Dv Dll a Dc: 17:20/19:35/22:10
1/CLIFFORD, EL GRAN PERRO ROJO
Ds: 15:50
1/LA CASA GUCCI
Ds: 20:25
1/CANTA! 2
Ds: 18:00
1/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dj: 15:50/19:00/22:10

2/ENCANTO
Dv a Dc: 17:10/19:25
2/LA CASA GUCCI
Dj: 21:30
2/ANTLERS: CRIATURA OSCURA
Dv a Dg: 21:45
Dll a Dc: 20:00
2/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dj: 18:30

3/ EL LODO
Dv a Dc: 17.25/20:00/22:25
Dj: 20:00/22:20
3/ CLIFFORD, EL GRAN PERRO ROJO
Dj: 17:45

4/ ENCANTO
Dv Dll a Dc: 18:00
Ds i Dg: 16:00/18:00
4/ RESIDENT EVIL: BIENVENIDOS...
Dv Dll a Dc: 20:20
Ds i Dg: 20:35
4/ VENOM: HABRÁ MATANZA
Dv Dll a Dc: 22:35
Ds i Dg: 22:45
4/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dj: 17:00/20:10

5/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dj: 18:00/21:10

6/CAZAFANTASMAS: MÁS ALLÁ
Ds: 17:00/19:35/22:10
Dj: 17:20/19:50/22:30
6/ LA FAMILIA PERFECTA
Dv Dg a Dc: 17:35/20:10/22:40

7/ENCANTO
Dj: 17.10
7/CLIFFORD...
Dv Dll a Dc: 18:15
Ds: 19:00
Dg: 16:25/18:25
7/WAY DOWN
Dj: 19:30
7/ETERNALS
Dv Dll a Dc: 20:30
Ds: 21:15
Dg: 20:45
Dj: 22:00
7/MONSTA X: THE DREAMING
Ds: 16:30

8/LA FAMILIA PERFECTA  
Ds i Dj: 17:35/20:10/22:40
8/WAY DOWN
Dv Dg a Dc: 18:30
8/LA CASA GUCCI
Dv Dg a Dc: 21:00
8/RON DA ERROR
Dg: 16.10

THE GOOD TRAITOR
Ds: 17:30
Dg: 19:10
UNA VILLA EN LA TOSCANA
Dg: 17:30
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA
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PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

El municipi d’Igualada (III)

La vida d’Igualada del 
segle XIX té dos mo-
ments que venen mar-

cats per l’apogeu i la crisi 
de la industria cotonera. La 
ciutat s’havia convertit en un 
dels principals centres fabrils 
de Catalunya. Hi hagué un 
fort creixement demogrà�c i 
arribarà, 1857 a tenir 14.000 
habitants. La ciutat creix cap 
al nord i per ordenar aquest 
nou espai s’elaboren dos 
plans d’ordenació: un l’any 
1834 fet per Pere Serra i que 
crearà el que avui coneixem 
com el passeig Verdaguer, i 
l’altre, l’any 1847, fet per Se-
bastià Cabot, que ordenarà 
tot el terme municipal. Per 
últim l’any 1852 es formà el 
passeig de les Cabres, a tocar 
de les antigues muralles. 
És a partir de la segona mei-
tat del segle que comença la 
crisi motivada principalment 
per l’endarreriment en la 

mecanització de la indústria 
cotonera fet que comporta 
una davallada demogràfica 
agreujada per una epidèmia 
de còlera i per les guerres 
carlines. Tot i així, a finals 
del segle XIX cal esmentar 
dos fets importants: el 1879 
quan el rei Alfons XII li ator-
ga el títol de Ciutat; i el segon 
l’arribada del tren, el 1893, 
que suposa el trencament de 
l’aïllament ferroviari que pa-
tia la ciutat. 
El canvi de segle suposa una 
estabilització de la demogra-
�a durant el primer decenni, 
per anar creixent progressiva-
ment ajudada per la immigra-
ció que es deixarà sentir amb 
més força a �nals dels anys 20 
i durant els anys seixanta.
Aquest creixement demogrà-
�c comporta un creixement 
de la ciutat formant-se nous 
barris com el del Poble Sec i 
posteriorment el de Fàtima i 

el de Montserrat.
Una ciutat que creix necessi-
ta nous serveis i és així com 
a  principis del segle XX es 
construeixen l’escorxador, el 
mercat de carns, la xarxa de 

La plaça de l’Ajuntament és un conjunt ar-
quitectònic del municipi d’Igualada protegit 
com a bé cultural d’interès local.
La zona porticada de la plaça, avui només 
conservada a la banda nord-oest, era origi-
nàriament molt més extensa, doncs ocupava 

telèfons, la d’aigua, clavegue-
ram, l’empedrat de carrers. 
Pel que fa a la industria si 
bé la cotonera es recupera, 
l’adobera es manté i durant 
la primera guerra mundial 

experimenta un fort creixe-
ment. A partir del 1900 en-
tra un nou tipus d’indústria, 
la del gènere de punt que va 
arribar a ser un dels puntals 
econòmics de la ciutat.

columnes és resolt amb arcs de tipus escarser. Aquesta plaça 
ha estat i és el centre de la vida igualadina; és l’espai clau de 
la ciutat, doncs està presidida per l’edi�ci de l’ajuntament. 
Envoltada tota ella per edificis de pisos amb els baixos 
comercials. L’espai ocupat per aquesta plaça ha sofert 
nombroses modificacions al llarg dels segles, i prové de 
la unificació en una sola plaça de dues menors, la plaça 
Nova -esmentada des de l’any 1337- i la plaça del Blat -de 
la qual existeixen testimonis des de l’any 1356-. La nova 
plaça, coneguda des d’aquell moment tota ella com a plaça 
del Blat, adoptà l’estructura irregular en forma de “T” que 
es va mantenir fins a l’any 1910. 
Durant segles serví de mercat de la població.L’any 1910 
s’enderrocà l’illa de cases per construir l’edifici conegut 
com la “Pajarera”, de tipus modernista, per mercat cobert. 
Enderrocat aquest l’any 1963 es construí en el seu lloc, 
l’any 1976, una font lluminosa. El 1987 es va treure la font 
i es recuperà l’espai central de la plaça.
L’edifici del número 10 de la plaça forma part de l’Inven-
tari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. S’aixeca 
sobre una part de l’antiga porxada que envolta part de la 
plaça, això fa que la seva estructura vingui condicionada 
pels tres arcs escarsers que ocupa i sobre els quals s’ai-
xequen els tres eixos d’obertures que la casa té. Una ca-
racterística clarament neoclàssica la podem veure en els 
frontons triangulars del primer pis

tota la plaça. L’any 1912 foren enderrocades 
les voltes que feien xamfrà amb la travessia 
de Sant Sebastià, i l’any 1932, les que donaven 
al carrer de Santa Maria. El porxo presenta 
una uniformitat formal. Les columnes són 
iguals i de secció quadrangular; l’espai entre 

Avinguda del Mestre Montaner, 60
Igualada-Barcelona

ESTEM TOTS ELS DIES OBERTS!

Nadal, Sant  Esteve, Cap  d’any i Reis
FEM MENÚ I TENIM SALONS PRIVATS

INFORMA’T AL 93 803 27 50
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Va ser projectada per Isidre Gili 
Moncunill el gener de 1905. L’edi-
fici és d’estil modernista i l’element 
més característic i que li dona per-
sonalitat és la torre col·locada en el 
mateix xamfrà que sobresurt gaire-
bé un pis El conjunt, amb un cert 

CAL BARRAB
aire medieval, pren força a causa 
dels merlets de formes ondulades 
i la cornisa de tipus català. Altres 
elements a destacar són els bal-
cons, la ceràmics vidriada i els 
esgrafiats fets al capdamunt de la 
torre del xamfrà.

L’edi�ci és de l’any 1878, amb Pau 
Riera i Galtés com a mestre d’obres 
i com a autor també d’un brollador 
modernista situat al jardí. Compta 
amb un teatre projectat per Pau Salvat 
i Espasa i construït l’any 1913.Durant 
l’època de major activitat (abans de la 
dictadura de Primo de Rivera i du-
rant la Segona República Espanyola), 
es realitzaren importants conferèn-
cies de personatges com Àngel Gui-
merà, Carles Pi i Sunyer, Joan Puig 
i Ferreter, Ventura Gassol.... També 
se celebraren importants certàmens 

ATENEU IGUALADÍ

literaris i diverses exposicions.
El 1939, a la � de la guerra civil 
espanyola, l’Ateneu fou clausurat i 
con�scat per les autoritats franquis-
tes i passa a ser el Centro Nacional, 
�ns al 1977, quan s’inicià el període 
de recuperació, gràcies a la voluntat 
d’antics socis i de la vila d’Igualada. 
Durant aquesta època l’Ateneu va 
haver de fer front a una rehabilita-
ció, ja que les instal·lacions estaven 
força deteriorades i es va haver de 
vendre una part important del pa-
trimoni de l’Ajuntament.

Està situat al número 10 del carrer de 
Santa Maria i va ser projectat per l’ar-
quitecte Isidre Gili i Moncunill l’any 
1908.
La façana és carreuada i presenta una 
alternança d’elements, arcs i llindes i 
està �anquejada per una torre-tribu-
na que acaba amb unes formes molt 
agudes recobertes de ceràmica groga i 

CAL RATÉS
vermella, amb re�exos metàl·lics, al-
ternada amb alguns punts de trenca-
dís. Cal destacar els quatre capitells 
de la barana del primer pis que amb 
l’al·legoria de l’evolució d’un roser, 
marquen el pas de l’any. També en 
podem remarcar la façana del dar-
rer, que es veu des de la plaça de Sant 
Miquel, feta de totxo.

El Casino Foment creada a �nals del 
segle XIX, capdavantera en l’activitat 
associativa i a la de reunió. Casal in-
dependentista sense vinculació polí-
tica i qualsevol en pot ser soci, sigui 
quina sigui la seva condició social. 
L’edi�ci de l’entitat, construït el 1890 
pel mestre d’obres Pau Riera i Galtés.  
D’estil neoclàssic, la façana presenta 
tres eixos d’obertures, de mig punt a 

la part baixa, arquitravades a la su-
perior, coronades per frontons i està 
protegit com a bé cultural d’interès 
local. 
Destaca la Sala Magna, que conser-
va la decoració dels anys vint. Es 
conserva el sostre amb motllures de 
guix de tipus �oral, així com les pin-
tures murals, obra dels artistes Mau-
rici Vilomara i Salvador Alarma.

CASINO FOMENT

 Fes la teva reserva al 93 804 91 64 o al mail info@grupjardi.com Fes la teva reserva al 93 804 91 64 o al mail info@grupjardi.com
Avinguda Camí Ral, 4, 08700 Igualada, Barcelona

 Fes la teva reserva al 93 804 91 64 o al mail info@grupjardi.com

MENÚS DE DIARI I DE CAP DE SETMANA, 
ELABORATS AMB PRODUCTES LOCALS 

I DE TEMPORADA



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Sí, treballen a la impremta, però sóm com nius per fer-hi ous / 2. 
La vam conèixer al cine, aquesta franceseta. Faci pèls com punxes / 3. Fil ben bast. Acapa-
rador de menjar a cada àpat. Invent per eliminar la brisa / 4. S’hi sol amagar un truà, rera 
el subsidi. Quan va a la platja sempre troba algú desembarcant / 5. Passamuntanyes antic, 
com el del pare del galàctic portuguès. Força buit / 6. Article en zel. Tocaren dissimula-
dament el cuc de l’anèmia. Fària mestissa / 7. Treballador del suro patrocinat per Ware. 
Imitat per l’altra banda / 8. Per qui vol navegar és dolent, per qui vol parir bo. Peli al zero 
a contrapèl / 9. 36 segons d’un minut. Assecat de la ferida en cas de pluja / 10. Quan no 
es pot més se sol fer d’una vegada. Hi fa de mal nevar, és l’infern / 11. No gaire res. Recar-
golà, contorsionà. L’H tal com sona / 12. Noia de pel·lícula americana. Es debat entre la 
fraternitat i la teutonia, l’element / 13. Per uns esverada, lloada per altres. El trio més odiat 
a Argentina.

VERTICALS: 1. Un gripau a la platja de la llufa. És el racó més segur per mantenir-se / 
2. Arbre de poca ombra. No és assumpte de tal o qual amic sinó del tàlem. Surt al �nal de 
cada pre�x / 3. Pugem amunt. Si fos per ell els entrepans no durien formatge ni res / 4. Tan 
protestaire que acabarà deshidratat. Més bonic ell que la Naomi del camp / 5. Oli sacsejat 
per fer combustible. En fa tanta que espanta. Ningú la guanya en virtut / 6. Fa referència 
a l’adolescència. Causa danys per irrogació / 7. Dobla en cada extrem. Antic impost per 
demanar foc al vilatge. Indicis de redempció / 8. Quin fracàs, el descontrol de Tordera... 
Podria quedar ranca, si no fos per la conquilla de cargol marí / 9. Preguem pel peix que 
remunta. Amaníem el motor / 10. Placa indonèsica. Espadat com ha de ser un bon pe-
nya-segat. Una amiga en un racó / 11. No tenen imitadors, car van contracorrent. L’única 
fruita que es menja i es llegeix alhora / 12. No em prendré la molèstia de de�nir-la, aquesta 
paraula: tant me fa.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Alejo Juvencio



        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



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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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

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

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

 Tel. 603603030  info@aylagasabogada.com 
www.aylagasabogada.com

Advocada de família
(divorcis, separacions, ruptures de parella, modi�cacions de mesures, 

execucions de sentències)

Mediació familiar
per arribar acords en els processos de divorci, separació o ruptura de parella

Formadora en comunicació no violenta en la família i empresa.

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



Desembre
10: Eulàlia; Mare de Déu de Loreto;  Júlia; Melquíades.

11: Damas I, papa; Pau de Narbona; Sabí; Daniel Estilita; Ida.
12: Joana-Francesca de Chantal; Mare de Déu de Guadalupe.

13: Llúcia; Otília; Aubert,.  
14: Joan de la Creu; Just i Abundi; Diòscor.
15: Valerià; Urber; Cristiana (Nina); Sílvia 

16: Ananies, Azaries i Misael;  Albina;  Adelaida 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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46è aniversari de la mort de l’

Vda. de Miquel Homs i Vila (1900-1956)

Que morí cristianament el 12 de desembre de 1975, a Barcelona.

T’estimem i seguim sempre pensant en tu.

Les misses, que se celebraran el diumenge dia 12 a les 12:30h, a la
Basílica de Santa Maria d’Igualada i a l’església de Sant Ot de Barcelona (Pedralbes),

seran per a l’etern descans de la seva ànima.

Àngela Miranda i Codorniu

El teu fill JOSEP M. HOMS i MIRANDA, familiars i les empreses GIESA, S.A - GIEXPORT, S.A. 
PROMOCIONES H.M., S.A. - FREELIVE, S.A. - HOMS ALONSO S.A. de Barcelona preguen als seus 

amics i coneguts la tinguin present en les seves pregàries.

ESGLÉSIA / LA VEU

El passat dimecres, aca-
bada la missa de la Im-
maculada, titular de la 

parròquia de Santa Maria, els 
mossens en nom de la parrò-
quia feren un homenatge a An-
toni Maria Prat Tort amb motiu 
del seu retir, després de més de 
trenta anys dirigint els cants a la 

Homenatge a Anton 
Maria Prat

ESGLÉSIA / LA VEU

Demà dissabte 11 de desem-
bre, 3er diumenge d’Advent, 
tindrà lloc, com cada segon 
dissabte de mes, una missa en 
llengua anglesa, a 2/4 de 5 de 
la tarda, a la capella del Sant 
Crist de la basílica de Santa 
Maria d’Igualada. Els cants 
durant la celebració seran: a 

l’inici “My help comes from 
the Lord”, després de les pre-
gàries “Wait for the Lord”, du-
rant la comunió “Jesus Christ, 
Bread of Life”, tots ells de Tai-
zé. Es �nalitzarà amb el cant 
a la Mare de Déu “As I kneel 
before you”. Es cantarà també 
el salm del dia “Sing and shout 
for joy for great in your midst 
is the Holy One of Israel”.  

Missa mensual en 
llengua anglesa

ESGLÉSIA / LA VEU

El proper dilluns, dia 13, 
se celebrarà solemne-
ment a l’església del Ro-

ser d’Igualada la popular festi-
vitat de Santa Llúcia, patrona 

de modistes, fotògrafs i advo-
cada contra les malalties de la 
vista. Hi haurà una Eucaristia 
a les 11 del matí presidida per 
Mn. Eduard Flores i, una sego-
na, a les 7 de la tarda per Mn. 
Xavier Bisbal. L’església roman-

Festa de Santa Llúcia a l’església del Roser basílica. 
També uns quants amics del Ta-
ller d’Òpera, Amics de l’Òpera, i 
diversos companys de corals on 
ha participat l’Antoni, han inter-
pretat el conegut cor de l’Òpera 
Nabucco, de G. Verdi, popular-
ment “Va Pensiero”, sota la di-
recció de Sheila Grados Iglesi-
as i amb l’acompanyament de 
Francesc Requesens Roca.

drà oberta de les 9 del matí a 
la 1 del migdia i de les 5 de la 
tarda a les 8 del vespre, per les 
ofrenes de llantions. Durant 
tot el dia es podran adquirir les 
tradicionals “Delícies de Santa 
Llúcia”.

Molts són els atacs 
que rep l’Església, 
tant a causa dels 

pecats dels seus �lls com per 
la persecució que acompanya 
la seva història per ser sagra-
ment universal de salvació. 
Malgrat això, l’Església és tota 
santa i immaculada, perquè ha 
estat netejada amb la sang del 
seu Espòs, Jesucrist. Aquesta 
a�rmació de l’Església és una 
de les moltes paradoxes de la 
fe cristiana: santa en la seva 
naturalesa i pecadora en els 
seus �lls.
La solemnitat de la Immacu-
lada Concepció de la Benau-
rada Verge Maria ens posa 
al davant, al mateix temps, el 
misteri de Maria, la Mare de 
Déu, i el de l’Església, Esposa 
de Crist. L’Església a�rma, des 
de la seva fe, que Maria, a cau-
sa de la seva maternitat divina 
i per un privilegi únic,
és tota santa i immaculada; és 
a dir, que en el seu cor cap pe-
cat, �ns i tot ni el pecat origi-

nal, mai no hi ha fet niu.
La grandesa de la mare del 
Crist és l’obra que la miseri-
còrdia divina ha obrat en el 
seu cor i en la seva vida; però,
al mateix temps, en la seva ne-
cessitat de la gràcia —perquè 
ella és indigent com nosal-
tres— veiem la seva col·labo-
ració al do diví. Maria és gran 
per ser la Mare de Déu
i per haver cregut en el Senyor. 
La seva grandesa és la de dei-
xar-se fer pel Senyor.
Podem tenir el perill de situar 
Maria fora de l’Església.
Ella n’és un membre, el primer, 
el principal i el més excel·lent, 
que, com diu el concili Vaticà 
II, «ocupa en la santa Església 
el lloc més elevat després de 
Crist i el més acostat a nosal-
tres» (LG, 54). I per això, per 
la seva doble relació amb Crist 
i amb nosaltres, els membres 
de l’Església l’hem de mirar-la 
com a �gura ideal de l’Església 
o com el mirall en què aques-
ta es re�ecteix. L’Església, mi-

rant-se en l’espill de Maria, es 
veu tota santa i immaculada, 
sense la taca del pecat. I això 
ens omple d’esperança. Una 
criatura com nosaltres, una 
germana nostra, per la gràcia 
de Déu, ha vençut el reialme 
del pecat. El pecat no forma 
part de la nostra naturalesa, és 
la ferida que ens acompanya en 
el nostre caminar per aquest 
món; però el seu reialme ha 
estat derrotat. Maria, amb tota 
la seva veritat, bellesa i amor, 
ens diu que podem vèncer el 
pecat. Que és possible un món 
millor, on no regni el pecat ni 
la mort; en ella, unida al seu 
Fill, el Salvador nostre, s’ha fet 
realitat aquest món millor. Per 
això sabem que l’Església sem-
pre és jove i preciosa, malgrat 
que els pecats dels seus �lls 
entelin la visió de la seva rea-
litat més profunda: tota santa i 
immaculada.

Roma Casanova
Bisbe de Vic

Tota santa i immaculada
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He passat la covid. No tinc veu!
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TERÀPIES NATURALS

Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorinolaringòleg - N. Col. 30697

L’alteració de la intensi-
tat, el to i/o el timbre 
de la veu, ja sigui per 
un trastorn funcional 

o per una alteració orgànica de 
la laringe , s’anomena disfonia, 
paraula que procedeix del grec 
(“dys”- dificultat i de “phone”- veu).

Si el cessament de la veu és to-
tal parlem d’afonia.

Quines són les causes?
1. Funcionals:  
Trastorn que altera la funció 
de l’òrgan laringi, sense obser-
var lesions a l’exploració i que 
desapareix quan aquest es fa 
servir de manera correcta. 

2. Orgàniques:
En aquest cas la laringe o al-
gun òrgan veí presenten algu-
na alteració. Poden ser congè-
nites (malformacions, quists 
intracordals, membranes...) o 
adquirides (tumors malignes, 
laringitis, traumatismes, neu-
rològiques...).

3. Per lesions associades o 
mixtes:
Comencen amb el mal ús vo-
cal, i amb el temps apareix una 
lesió orgànica. Són els cone-
guts nòduls vocals, pòlips, 

edemes de Reinke (de corda 
vocal).

4. La COVID -19  pot provocar 
hipotonia- atrò�a de les cordes 
vocals o �ns i tot alguna parè-
sia o paràlisi d’aquestes.

    

         Paràlisi corda vocal

Quins són els símptomes?

- Dolor al parlar
- Fatiga al parlar
- Veu ronca
- Pèrdua de veu al llarg del dia

Pel que fa les persones que 
han passat la covid i la reper-
cussió a nivell fonatori, pot va-

riar l’afectació en funció de la 
gravetat en la que s’ha patit la 
malaltia. En persones que han 
hagut d’estar intubades durant 
dies, el mateix tub d’intubació 
pot deixar lesions a les cor-
des vocals, cosa que provo-
carà disfonia. El temps de no 
exercitar les cordes vocals, així 
com la debilitat muscular ge-
neral que provoca la infecció 
pel coronavirus, sempre en 
casos moderats a greus, de-
bilita les cordes vocals sense 
lesions aparents i es perd for-
ça fonatòria. Aquesta debili-
tat cordal l’englobarem en el 
grup de disfonies funcionals. 
Per accelerar la recuperació es 
recomana rehabilitació de la 
veu- logopèdia.
També s’està observant més 
incidència de disfonies, per 
forçatge fonatori, degudes a 
l’ús de les mascaretes, que fan 
que s’hagi d’elevar el to de veu.

“Qualsevol símptoma laringi 
que duri més de 3 setmanes 
ha de ser avaluat per l’Otori-
nolaringòleg”.

Com fem el diagnòstic?
Avui dia la �brolaringoscòpia 
és la tècnica exploradora més 
utilitzada i exacta alhora d’a�-

nar en el diagnòstic de lesions 
de cordes vocals.

En algun cas que ens pogués 
encara oferir  dubtes,  realitza-
rem una video estroboscòpia, 
que ens permetrà diferenciar 
entre lesions de la mucosa de 
les cordes vocals o lesions in-
tracordals.

Ambdues proves són fàcils de 
realitzar, a la mateixa consulta 
i ben tolerades pel pacient.

     Exploració �broscòpica

Quin és el tractament?
Un cop fet un bon diagnòstic, 
podem proposar el tractament 
més adient segons el cas.

Deixant de banda les lesions 
malignes, que requereixen un 

apartat especial, en centra-
rem amb les lesions benignes 
i d’etiologia aguda in�amatò-
ria que són les més freqüents.
Per les alteracions in�amatò-
ries agudes, tal com les larin-
gitis, el tractament mèdic an-
tiin�amatori i el repòs vocal 
acostuma a ser su�cient.

Les lesions benignes com els 
pòlips, els edemes de grau se-
ver, els quists intracordals, els 
nòduls vocals �brosats, neces-
siten ser extirpats quirúrgica-
ment. La microcirurgia larín-
gia és la cirurgia de les cordes 
vocals, que es fa sota anestèsia 
general, per la boca, amb visió 
microscòpica i amb material 
de microcirurgia o làser.

Per les difonies �uctuants, 
per nòduls vocals incipients o 
edematosos (tous), que són la 
causa més freqüent en nens i 
adults, plantegem inicialment 
la reeducació vocal o logo-
pèdia, amb la �nalitat de re-
conduir a la normalitat el mal 
hàbit fonatori i així aconse-
guir la reducció i també des-
aparició d’aquests. També ho 
recomanem per les disfonies 
funcionals comentades, i avui 
dia postcovid.

Hipotonia corda vocal
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals
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-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

GUIA 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:

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 10:

TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DISSABTE 11:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIUMENGE 12:
BAUSILI

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

SECANELL
Òdena, 84

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 13:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMARTS  14:
BAUSILI

Born, 23
DIMECRES 15:

CASAS V.
Soledat, 119

DIJOUS 16:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26



MALBERT /  
Dissenyador gràfic i youtuber

Nascut a l’Anoia. Tinc 27 anys, soc dissenyador gràfic, solter i amargat. Visc a Barcelona.

Com vas començar a ser un youtuber?

No m’agrada que em diguin youtuber, sóc bastant 
més... faig contingut online, he escrit dos llibres, 
he fet xerrades, col·laboro a la televisió... Molta 

culpa és dels imbècils que m’envolten en aquesta professió 
que ho posen en safata als mitjans de comunicació perquè 
ens ataquin i se’ns taqui la imatge. De totes maneres, vaig 
començar a crear vídeos perquè ja em quedaven poques 
amigues que suportessin les meves merdes. Sóc una perso-
na molt intensa, així que necessitava una �nestra on poder 
parlar, vaig agafar una càmera, em vaig construir dos focus 
amb dues enciameres, vuit bombetes i tres metres de paper 
albal i ACCIÓ!

Quan vas començar?

Doncs vaig començar ja fa set anys, que també va ser l’excusa 
perfecta per perfeccionar l’edició de vídeo després de sortir 
d’estudiar disseny grà�c. Amb un canal de Youtube m’obliga-
va setmanalment a crear un vídeo i així poder augmentar la 
meva formació

Per què?

Sempre he portat un showman a dins, m’encanta el xou, el 
critiqueig, fer el mamarratxo. Així que era una manera més 
d’expressar la meva identitat en un altre mitjà.

Quin és el teu dia a dia? Passes moltes hores a les xarxes?

Doncs el meu dia a dia és una merda. No sóc una persona 
massa social, la veritat, odio la gent com a concepte general. 
No acostumo a sortir gaire de casa (per anar al Mercadona i 

perquè sinó no menjo). Ara sí que estic viatjant cada setmana a 
Madrid perquè soc col·laborador en un programa de Telecin-
co però si no fos per això el meu dia a dia seria ser a casa, po-
sar-me a l’o�cina a editar vídeos, escriure guions i insultar gent.
Pensa que les xarxes és el meu món laboral i si ja de per si 
molts ens passem força hores enganxats al mòbil, imagina’t 
jo... així tinc les diòptries. 

El per�l que tens és de queixa a les injustícies... per què?
Perquè em toquen els collons. Com no em queixaré d’una 
cosa que no veig correcta o justa?! Hi ha molts in�uencers o 
personatges públics que es queden callats davant d’injustícies 
socials o queixes polítiques per tal de no tacar la seva imatge 
i no perdre feines. Em sua els collons la meva feina, ho sen-
to molt, en aquesta vida cal tenir principis, valors. I reconec 
que moltes vegades no aconsegueixo les millors formes per 
defensar els meus discursos però que jo perdi les formes no 
em fa perdre el discurs. Quan algú és gilipolles, és gilipolles, 
punt, i si s’ha de dir, es diu.

Hi ha molts adolescents que et segueixen. Què els diries?
Que defensin els seus pensaments �ns al �nal. Que si han de 
nedar a contracorrent per no complir la norma o perquè no 
és el que se n’espera, que ho facin. És esgotador, sí, però ningú 
viurà la teva vida per tu.

Molts volen ser youtubers. És dura la teva feina? Et sents 
valorat?

Ai que pesats! Si volen viure de youtuber que es posin cò-
modes perquè en tenen per estona. Que estudiïn, que la gent 
es pensa que aquest o�ci és encendre una càmera i prou. No 

perdona, per estar davant de càmera has de valer, has de sa-
ber comunicar-te, has de tenir alguna cosa per explicar, has 
de saber editar vídeos, entendre d’àudio, d’il·luminació, de 
photoshop per a les miniatures, de CEO per al posiciona-
ment, de xarxes per a la publicitat del vídeo, d’algorismes… 
És  important estudiar. Cal formar-se, en allò que sigui, però 
formar-se. No vols una carrera? Doncs no vagis a la univer-
sitat, el que és important és aprendre ja sigui en un grau su-
perior, cursos, de forma autodidacta… però forma’t, imbècil.

Com veus la societat avui dia?

Fatal. Em fa fàstic. Una societat homòfoba, masclis-
ta, desestructurada, egoista i sense valors. Evident-
ment està malament generalitzar però sí que és cert que 
per desgràcia encara necessita millorar molts aspec-
tes. Gràcies a la lluita de molts i moltes això cada cop 
va canviant més però tot i així queda moltíssim per fer.

Cansa haver d’estar sempre pendent del que es cou a les 
xarxes?

No! Això és com una telenovel·la, a instagram Espanya hi ha 
tants pallassos que sempre et lleves amb un: “A veure quin 
circ ha muntat avui Tamara Gorro per augmentar el seu en-
gagement”. “A veure quina barbaritat dirà avui el fantasma 
de Pelayo Díaz”. “A veure quantes promocions és capaç de 
fer avui Verdeliss, superarà el rècord de 563 colabs en 24h?”

          Pia Prat i Jorba @PiaPrat
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Espai patrocinat per:

Els ajuntaments posen pessebres, que no ho semblen i la gent prepara el tió a casa. Cantaran “festes glorioses” tot esperant que la màgia 
i la il·lusió encegui la població. Bastonada ve i bastonada va. Potser “cagarà” un percentatge de l’audiovisual, o només carbó. I passat el 
moment, ningú es recordarà del “regal”. Tothom s’ho ha de passar bé fent xerinola i “agermanant companys”. I quan algú rondini, se li 
passa una bandera per la cara. Tot sigui pel “procés”, encara que ningú no sap, ni com, ni quan, culminar-lo. Diuen que  s’ha d’esperar 
“el moment”. I que quan arribi “tothom ho sabrà”. Però molts estan amb “la mosca al nas”, potser perquè veuen com “els astuts” i “els 
pinxos que avisen dels mals negocis”, només fan “el paperot” i hi continuen posant “el llom”. I els altres, segueixen practicant el cop de 
bastó, sens fer cas dels qui els diuen, que “el tió” és una tradició nadalenca, que no es practica tot l’any. Perquè ells, com veuen “tanta 
soca”, li han trobat el gust al pal i fan dels catalans “l’ase dels cops”. No es cansen i s’ho passen d’allò més bé.     

“Si algú vol viure de youtuber 
que es posi còmode

 perquè en té per estona”




