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La cavalcada dels Reis d’Igualada va transcórrer amb plena normalitat. Foto: Joan Solé Oller    PÀGINA 9 

Els Reis de l’Orient arriben 
portant il·lusió per a tothom

  PÀGINA 8

S’han posat 
200.000 vacunes 
contra la covid 
a l’Anoia en 
un any de 
campanya

Mor l’escriptor i 
polític igualadí 
Antoni Dalmau 
i Ribalta

Melcior, Gaspar 
i Baltasar van 
estar acompanyats
de 600 
patges reials

  PÀGINA 11

Torna la 
normalitat 
hidrològica a 
l’Anoia amb la 
recuperació de 
l’Aqüífer

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148

08700 Igualada Matricula GRATUÏTA fins el dia 21 de gener 
en tots els cursos

NOUS CURSOS!
Al gener comencem nous cursos 

d’anglès, francès, espanyol i català

Melcior, Gaspar 
i Baltasar han 
repartit un total 
de 1.040 paquets 
durant la nit més 
màgica de l’any

Amb motiu de 
la covid-19, els 
patges lliuraven 
els regals fora 
dels domicilis, 
en espais exteriors

LA TEVA EMPRESA DE NETEJA DE CONFIANÇA
Tenim 40 ANYS d’experiència en tots els serveis

TRUCA’NS! 93 803 64 66
C/ Gran Bretanya 37, Nau 2 B  ·  08700 Igualada  ·  www.optimitzemespais.com

  PÀGINA 9

Aquest any, no 
s’han pogut 
realitzar les 
típiques pujades 
amb les escales als 
balcons.



L’EDITORIAL

Il·lusions
La darrera setmana vàrem publicar la història 

dels Reis de l’Orient a Igualada. Les seves vi-
cissituds i com les entitats i persones han anat 
convertint una petita llavor inicial en un dels 

esdeveniments més emblemàtics de la ciutat. Com sem-
pre molta feina desenvolupada per moltes persones que 
al llarg dels anys han anat contribuint a fer d’aquesta 
festa un fenomen partici-
patiu, que ha estat copiat 
per altres ciutats i que han 
fet d’Igualada un model a 
seguir.
S’han hagut de superar 
entrebancs de tota mena, 
perquè els temps a vegades 
porten aires destructius i a 
alguns els molesten les tradicions que la gent ha fet se-
ves. Situacions on determinades idees s’escapen del seu 
àmbit natural i ho desvirtuen tot. Models, a vegades im-
portats d’altres llocs on hi ha con�ictes que s’escampen 
amb la globalització i percepcions que s’incorporen a les 
cultures diverses amb afany homogeneïtzador, molt so-
vint amagant interessos econòmics o de poder.
I en això, a vegades, s’hi barregen plataformes que es pa-
guen amb els diners de tots, però que només serveixen a 
minories establertes en llocs de poder o en grans espais 
de comunicació. Les xarxes socials s’han apro�tat per 

fer d’altaveus que fets i opinions basades en falsedats, 
mentides i mitges veritats, que esperonen la imaginació 
i dibuixen complots i adoctrinaments que només exis-
teixen en el cervell de qui les promou.
La il·lusió és un estat d’ànims. Una percepció, una inter-
pretació de la realitat originada en un estímul emocio-
nal extern, però ben real. Quan il·lusiona alguna cosa, o 

algú, ho transforma tot. 
Creix una força que és 
una font d’energia que 
impulsa a aconseguir 
allò que es dibuixa a 
l’horitzó, com un desig 
o com una possibilitat. 
La il·lusió predisposa 
a l’acció. No s’ha de te-

nir por que la il·lusió sembli una utopia. Ni tan sols que 
les il·lusions es fonamentin en fets discutibles. El que 
compta és el seu efecte motivador.
La festa dels Reis, es celebri com es celebri, no s’acaba 
amb una Cavalcada més o menys reeixida. És l’alegria 
que emplena els cors dels petits i dels grans de bona vo-
luntat. Aquella força que ens fa treballar pels altres. A 
ser despresos i solidaris. A mirar de fer feliç el que està 
al costat, per ajudar-lo si se sap que pot estar passant un 
mal moment. Tots els dies de l’any haurien de ser com el 
5 de gener. De festa sana i carregats d’il·lusions. 

La festa dels Reis és l’alegria que 
omple els cors dels petits 

i dels grans de bona voluntat

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Abdul Rahman El Assir, tra�cant 
d’armes hispano-libanès, en cerca i 
captura per no presentar-se a un ju-
dici per defraudar 14,7 milions a la 
Hisenda espanyola, acompanya fre-
qüentment a Juan Carlos I a Abu 
Dhabi. “És una amistat de fa més de 
30 anys forjada en un nucli d’amics 
comuns i en l’a�ció per les munteries. 
La relació s’havia refredat, però en la 
soledat d’ambdós als Emirats s’ha tor-
nat a enfortir” ha dit un amic del rei 
emèrit que l’acompanya a l’exili.

Plataforma per la Llengua, ha dit 
que ““el supremacisme lingüístic cas-
tellà està particularment naturalitzat 
entre les forces de seguretat, cossos 
armats amb presumpció de veracitat 
i amb una capacitat elevada d’intimi-
dar els ciutadans”.

Josep Miquel Arenas, ‘Valto-
nic’, en conèixer que Bèlgica 
no l’extradiria a Espanya, va dir 
“si Espanya és un estat feixista i 
continua al segle XVIII, és per-
què li interessa. Sento molta im-
potència perquè no puc fer res 
per Hasel” i també es va referir 
a Òmnium dient “els he necessi-
tat molt i no hi ha estat. Menys 
tweets i més ser a la lluita de ve-
ritat.”

Carles Puigdemont, president 
de la Generalitat i exiliat polític, 
va comentar el cas dient “quan la 
verdadera justícia preval, la lli-
bertat en surt reforçada.” 

Inés Arrimadas, presidenta de 
Ciutadans, ha dit “no ens hem 
de preguntar què passarà amb 
Ciutadans. Ens hem de pregun-
tar què passarà amb Espanya si 
no hi ha Ciutadans.”

Pedro Sánchez, president del 
govern d’Espanya, ha dit “espe-
ro que els acords pressupostari i 
laboral siguin el pròleg dels que 
vinguin el 2022.”

Gabriel Ru�án, portaveu d’ERC 
al Congrés, va replicar “amb tant 
d’equilibri, potser seran els últims 
comptes amb vostès a la Moncloa.”

Bernardo del Rosal, advocat i cate-
dràtic de Dret Penal,  que va actuar 
com expert a petició de la defensa 
del rei Juan Carlos I en la querella 
interposada per Corinna Larsen, 
va dir que “ser emèrit no vol dir que 
hagi sigut legalment rellevat a una 
posició de retir inactiu.” 

Marta Vilalta, secretària general ad-
junta d’ERC ha dit que “L’acord amb 
la CUP és vigent però la qüestió de 
con�ança ha perdut sentit.”

Jordi Gaseni, president de l’AMI, ha 
dit que “Ara no podem posar tota la 
carn a la graella perquè necessitem 
més brases.”

El ministeri �scal ha arxivat la de-
núncia presentada per l’organització 
Hablamos Español contra el Mag 
Lari presentada per un delicte d’odi. 
Tot arran d’una intervenció en un 
programa de TV3 on disfressat de 
calamar deia que parlava en castellà 
als nens “per fer més por”.

Adeu al gas, 
petroli i 
carbó; Hola, 
renovables
Cansa molt llegir, escoltar i veure les 
notícies i les tertúlies relacionades amb 
el preu de la llum. Moltes d’elles, del 
tot estèrils. Per sort però, no totes. El 
govern europeu i espanyol en segon 
terme, són els que remen les garrofes 
energètiques. Catalunya o qualsevol 
territori de l’estat no pot actuar en gai-
rebé res en aquest sentit.
Dit això, deixar clar que estem a l’eta-
pa de la història contemporània on els 
canvis ens arriben de forma més inten-
sa i, sobretot, més ràpida. La generació 
dels combustibles fòssils arriba a la fi i 
estem clarament en un canvi d’era. El 
canvi es vol fer en aquesta dècada i re-
matar-lo en els 20 anys restants. Amb 
una població al planeta l’any 0 de 200 
milions d’habitants, 1.000 milions el 
1800 i de 7.880 a finals l’any 2021, les 
coses són del tot diferents. Dependre 
de l’Urani o el gas de Putin, un coronel 
del KGB a qui se li moren esmorzant 
els seus opositors, o del gas d’Algèria, 
del petroli dels Emirats Àrabs o de Ve-
neçuela és del tot suïcida i des del punt 
de vista estratègic nefast. Qui marca 
ara mateix el preu de la llum a Europa 
és el senyor Putin amb els interessos 
cada cop més orientats a l’Àrtic i Sibè-
ria del gas de Gazprom amb el nou ga-
soducte Nord Stream 2.
Espanya ha iniciat el tancament de les 
nuclears, igual que Alemanya, aug-
menta espectacularment mes a mes la 
instal·lació de renovables, la hidràulica 
continua estable i consistent, però sot-
mesa al règim pluviomètric de l’estat, 
però queden de 10 a 15 anys per conso-
lidar l’abastiment amb renovables. La 
Unió Europea vol prohibir d’aquí a 13 
anys, l’any 2035, les calderes domèsti-
ques de gas i de gasoil per la calefacció 
en noves construccions i rehabilitaci-
ons. Electrificació total o biomassa i 
geotèrmia. Tota una revolució. Les re-
novables i l’autoconsum associat és el 
que ens pot deslliurar d’aquesta incer-
tesa, semblant a un Dragon Khan en el 
mercat energètic.
Tindrem paciència d’aquí 10 a 15 anys 
i serem conscients del que ens hi ju-
guem?
Funcionar amb renovables significa no 
dependre mai més de la frase tan nos-
trada als informatius: “avui el preu del 
barril Brent se situa en els 90 dòlars per 
culpa del llarg cap de setmana als EUA 
que ha desproveït les benzineres”.
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El 28 de desembre, en un context 
d’agreujament provocat per la sisena 
onada pandèmica, es va con�rmar 
la bona notícia, de la rati�cació pel 

Consell de Ministres de l’acord entre el Govern, 
CCOO, UGT i CEOE per reformar estructural-
ment el nostre mercat de treball.
Un acord que posa en relleu la importància del 
diàleg social i la concertació. Una eina devalu-
ada anys anteriors, que ha esdevingut essencial 
en la pandèmia de la covid-19 i que ha permès 
concretar més de 12 acords tripartits concebuts 
des del coneixement de la realitat apostant per 
acordar els grans canvis de necessitat el nostre 
model productiu i mercat de treball.
Des de CCOO considerem que estem davant 
d’un gran acord, inèdit i ambiciós, que permet 
una recuperació nítida i millora evident de 
drets laborals per a la classe treballadora. Un 
canvi de paradigma i una gran oportunitat per 
canviar determinades tendències, consolidades 
els últims anys, basades en la devaluació de con-
dicions de treball (precarietat), rebaixa genera-
litzada de salaris i desincentivació a la innovació 
empresarial.
El text descansa sobre tres pilars. La regulació de 
la temporalitat, que després de més de 4 dècades 
segueix sent un mal endèmic del nostre siste-
ma de relacions laborals i un dels focus princi-
pals de la precarietat existent. Durant anys s’ha 
abusat dels diversos contractes temporals, de 
l’amplitud i pèrdua de les seves causes, de la du-
rada excessiva i d’un nul control, en nom d’una 
�exibilitat mal entesa que ha signi�cat unilate-
ralitat empresarial. Aquest acord trenca aquesta 
lògica presumint que el contracte és per temps 
inde�nit. Redueix el temporal a dues modalitats 
i fa desaparèixer el contracte per obra i servei, 
font de frau i precarietat permanent. Els con-

tractes en frau de llei i aquells que incomplei-
xen la norma esdevenen inde�nits i s’amplia el 
règim sancionador. Es desenvolupa el contracte 
del �x-discontinu i es modi�quen els contractes 
de formació creant el contracte de formació en 
alternança que donarà cobertura causal a la for-
mació dual.
El segon element vertebrador és el retorn a 
l’equilibri a la negociació col·lectiva. El conve-
ni sectorial torna a ser prevalent i això signi�ca 
que els d’empresa únicament podran millorar 
allò que recull el sectorial, que s’aplicaran a con-
tractes i subcontractes de manera que no hi hagi 
persones treballadores sense conveni d’aplica-
ció. Es recupera la ultraactivitat als convenis, 
que signi�ca que aquells que arribin a la �nalit-
zació del seu període de vigència es prorrogaran 
�ns que puguin ser substituïts. 
El tercer element del text són les mesures ne-
gociades de �exibilitat interna amb control de 
l’Autoritat laboral, trencant la dinàmica d’aco-
miadaments massius que hem vist de manera 
descarnada en crisis anteriors. S’aposta pel man-
teniment de l’ocupació, de persones treballado-
res i empreses com als acords desenvolupats els 
últims mesos. El mecanisme RED permetrà a 
les empreses en situació de crisi (cícliques i sec-
torials) sol·licitar mesures de reducció de jorna-
da i suspensió de contractes per garantir l’ocu-
pació efectiva i es crearà un fons de protecció en 
matèria de prestacions socials i exoneracions a 
la Seguretat Social.
No pretenc aprofundir més en els continguts 
de l’acord, temps n’hi haurà, però sí que vol-
dria acabar amb algunes re�exions, sabent que 
aquest gran acord no és una vareta màgica que 
eliminarà totalment la precarietat ni el conjunt 
de problemes que afecten el nostre mercat de 
treball. Les lleis no modi�quen la realitat, però 

contribueixen decisivament a la seva transfor-
mació. CCOO no esgotem el ventall de reivin-
dicacions sindicals i matèries on encara mante-
nim posicions diferents i discrepàncies evidents 
amb les contraparts, però sent �dels al criteri 
d’utilitat, de transmetre previsibilitat i transfor-
mar de forma tangible les condicions materials 
de vida i treball, podem dir alt i clar que estem 
davant d’un acord de futur, on ara sí, guanyem 
drets per a la classe treballadora. Amb humilitat 
i amb orgull per allò aconseguit celebrem la seva 
discontinuïtat històrica i subratllem que posa al 
centre la idea de treball digne, segur, sense dis-
criminacions i amb drets.
Els que ens reclamem de la cultura de la nego-
ciació, el diàleg i l’acord, sabem que aquests són 
fruit de la correlació de forces i que inevitable-
ment incorporen concessions, transaccions o 
aportacions de l’altri, però un acord d’aquesta 
magnitud conté una potència legitimatòria so-
cial i política inqüestionable. En aquest sentit, 
seria bo que no es facin canvis signi�catius re-
llevants en el marc de la tramitació com a pro-
jecte de llei i del debat politicopartidista conse-
qüent al qual assistirem les pròximes setmanes.
El sindicalisme confederal i de classe seguim 
compromesos en aquest context de canvis soci-
als, econòmics que impactaran de manera molt 
notòria al món del treball, en la construcció 
d’un nou contracte social de futur amb transi-
cions justes, en col·laborar al fet que esdevingui 
majoritària una cultura empresarial que apos-
ti decididament per l’estabilitat a l’ocupació, la 
millora dels salaris i la formació i quali�cació 
professional i en exigir participació activa i un 
apro�tament transformador dels fons europeus 
que ens han de permetre desterrar desigualtats i 
l’actual paradigma de precarietat que ha marcat 
a les nostres generacions més joves. 
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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Ara sí. Guanyem drets

Algunes re�exions sobre l’acord de la reforma laboral

Creus que els nens i nenes han de tornar a l’esco-
la el 10 de gener?

Sí 64% No 36%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JOSEP M. ROMERO VELARDE
Secretari general de CCOO 
Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf i Anoia
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ORQUESTRA TERRES DE MARCA

La formació anoienca des del 2016 és l’encarregada de fer el Con-
cert de Cap d’any a la ciutat d’Igualada, un homenatge a la tradició 
vienesa de cada 1 de gener.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

DE PART DE 
LA FAMÍLIA, 
MOLTES GRÀCIES
Família Riba Trullols

Una ‘família’ és una unitat de persones 
que comparteixen una manera de viu-
re la vida d’una forma alineada a uns 
valors que poden ser l’esforç, l’amor i 
la companyia en tots els moments de la 
vida, els bons i el menys bons.  
Els moments durs arriben un dia, pel 
motiu que sigui i aquesta unitat fami-
liar es va reduint com ens ha succeït a 
la nostra família aquest �nal d’any 2021 
amb la pèrdua del nostre �ll, germà i 
tiet Francesc a l’edat de 50 anys.
Aquesta pèrdua trasbalsa tot el que et 
puguis imaginar i et deixa un buit dins 
que no saps ni com omplir-lo de tran-
quil·litat ni buidar-lo de dolor, no saps 
què dir i les persones que t’envolten no 
saben què dir-te. L’única cosa que bus-
ques per tot arreu és pau i serenor per 

poder portar aquest cop com es pugui. 
Un cosa que també t’ajuda és saber que 
tothom ha fet el que estava a les seves 
mans perquè el Francesc pogués portar 
aquest procés el menys dolorós possi-
ble. Per aquest motiu, avui tota la famí-
lia hem decidit enviar aquest escrit com 
a mostra d’agraïment a moltes persones 
que van acompanyar al Francesc en 
aquest camí.
Volem agrair a tot el personal mèdic i 
assistencial del Hospital d’Igualada on 
se li va fer la detecció del càncer i on van 
cuidar-lo les darreres hores; al Doctor 
Cantero -a qui ell tenia un estima molt 
especial-, a tot el personal de l’Hospital 
Clínic de Barcelona i personal associat 
que van aconseguir regalar-nos anys de 
vida, al servei SEM, a la policia local i 
a l’equip de Bombers d’Igualada per la 
delicadesa, esforç i entrega màxima que 
li han donat a les darreres hores.
Tampoc ens volem oblidar dels seus 
amics que durant tota la seva vida i 
també els darrers anys, vam compartir 

camins, trobades, rialles, re�exions i 
més vivències que el van ajudar a portar 
aquest procés sentint-se molt acompa-
nyat i estimat.
També volem donar les gràcies a totes 
les persones que ens heu contactat, que 
vau acompanyar-nos en la vetlla o la 
cerimònia.
I per acabar, el més important. Moltes 
gràcies a la família directa, tieta i cosins 
per tot el suport que ens heu donat i ser 
un pilar vital per a nosaltres. 
MOLTES GRÀCIES

AGRAÏMENTS
Família de Lluís López i Raïch

El passat 29 de desembre va morir en 
Lluís. Els seus familiars volem agrair to-
tes les mostres de suport i afecte rebudes 
aquests dies. Ha sigut molt reconfortant 
veure que en Lluís era una persona tan 
estimada. Gràcies.
Així mateix volem donar, també, les grà-

cies a tot l’equip de l’Hospital d’Igualada 
que el va acompanyar i cuidar les seves 
últimes setmanes. Només tenim parau-
les d’agraïment pels doctors, zeladors, 
administratius, personal d’infermeria, 
manteniment i tothom qui va atendre’l, 
tant per la seva professionalitat com per 
la immensa qualitat humana que van de-
mostrar. A totes i tots ells, moltes gràcies.
Aquests dies d’hospitalització han coin-
cidit amb la publicació dels salaris dels 
treballadors i la gerència del Consorci 
Sanitari de l’Anoia. I veient la dedica-
ció i el sobre-esforç que estava assumit 
l’equip, i sabent, a la vegada, les xifres de 
les seves retribucions, se’ns feia difícil 
no sentir indignació i una vergonya im-
mensa. D’aquesta experiència n’hem tret 
moltes coses i una d’elles ha sigut la con-
vicció que sense un sistema sanitari pú-
blic sòlid, aquests últims dies d’en Lluís 
haguessin sigut molt menys suportables. 
Protegim-lo, blindem-lo, no deixem que 
ens el prenguin.
De nou, moltes gràcies.
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JOVENTUT SOCIALISTA DE L’ANOIA

Manifest pel futur

Un Nadal més, són milers els i les joves 
que tornen a casa després de treballar 
lluny de les seves famílies la resta de 
l’any. La comarca que un dia els va veu-

re créixer és actualment plena d’adversitats per a 
desenvolupar projectes de vida. L’Anoia, per des-
gràcia, s’ha convertit al llarg dels darrers anys en 
una terra contrària a les oportunitats, mentre el 
no a tot i el rebuig social als grans projectes de 
desenvolupament territorial ens segueixen con-
demnant com a generació.
Actualment, i segons les últimes dades de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona, a l’Anoia són 16.135 
persones les que viuen aquí però han de marxar 
a treballar fora dia rere dia. Plantejat d’una altra 
forma, 1 de cada 3 treballadors actius a la nostra 

comarca no treballa al territori on resideix, i la xi-
fra va en augment considerablement.
Aquest context, doncs, ens deixa una comarca 
cada cop més hostil per a les noves generacions. 
Els i les joves de l’Anoia no tenim oferta de tre-
ball digne, no tenim oferta d’oci decent, no tenim 
oferta d’habitatge accessible i no tenim oferta de 
transport públic acceptable, entre molts altres.
Per a les generacions futures, en definitiva, el pa-
radigma actual no permet que els nostres objectius 
vitals a llarg termini s’estableixin a prop de casa.
No obstant això, la crisi de la covid-19, deixant de 
banda la consolidació dels i les joves com una de 
les generacions més afectades des del punt de vista 
social, econòmic i, fins i tot, psicològic, ha obert 
una finestra d’esperança. Els fons de recuperació 

Next Generation de la Unió Europea permetran 
grans inversions per a la transformació del model 
socioeconòmic en clau reindustrialitzadora i eco-
logista.
Situats en aquest context, per tant, no ens podem 
permetre com a territori tornar a arribar tard a les 
grans revolucions globals tal i com ha succeït en 
els darrers segles.
Per molt que no agradi a aquells que tenen una 
posició establerta i els incomoden els canvis, som 
la porta d’entrada a la Regió Metropolitana de 
Barcelona i hem d’aspirar a acollir grans transfor-
macions en síntesi amb els altres municipis que 
conformen aquest potent conglomerat.
La comarca de l’Anoia i les seves noves generaci-
ons necessitem un futur. 
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Despatx d’advocats i assessoria
· Dret civil, penal, laboral i mercantil

· Assessorament fiscal, laboral i comptable

Carrer de Lleida 2, 1r-1a  -  08700 Igualada
93 804 91 29

info@gabinetanoia.cat

Agència immobiliària
· Compra, venda, lloguer

· Assessorament immobiliari

Carrer de Santa Teresa 19, baixos  -  08700 Igualada
93 632 03 01

gabinetanoiagrup@api.cat

www.gabinetanoia.cat



E stimats:
Majestats, ha arribat el 
moment de fer-vos la 
carta, tenint la certesa 

que amb la vostra immensa Mà-
gia les peticions seran satisfetes.
Primer donar-vos les gràcies, 

l’any passat em vau complaure, concedint l’indult, 
la llibertat dels 12 presos.
Aquest any hi ha moltes coses a demanar: que 
s’acabi la violència, la violència domèstica, la 
pederàstia, l’atur, la pujada del preu de la llum, 
la inflació, la po-
bresa, la manca 
d’habitatge, l’emi-
gració il·legal, la 
problemàtica de la 
immersió lingüís-
tica... la llista és 
molt llarga, i en-
tenc que aquestes 
són les vostres pri-
oritats. Així doncs, 
aquest any no vull 
demanar-vos que 
em porteu res. Al 
contrari, us dema-
no que us endu-
gueu el que us diré.
Resulta que fa dos 
anys que anem pels 
carrers i no coneixem qui ens passa pel costat. De 
vegades, l’altre, ens saluda, i per cortesia també 
aixequem el cap per tornar-li la salutació sense 
saber qui és. Si s’atura, ens traiem la “disfressa” i 
aleshores ens adonem que no hem conegut una 
amistat de tota la vida.
La disfressa, Majestats, no és ben vista, és un 
agreujant de la conducta tipificada en el Codi Pe-
nal vigent en l’art. 222, que consisteix en l’oculta-
ció o desfiguració del rostre o faccions, de l’apa-
rença de la indumentària habitual del subjecte 
actiu, amb la qual l’autor busca una major facilitat 

Quan jo era jove -i 
d’això en fa molt 
de temps- la jus-
tícia formava part 

del sistema repressiu de l’Estat. 
Gobierno, sindicatos verticales, 
exèrcit, judicatura, jerarquia 

eclesiàstica.... tot formava part del sistema de 
repressió del poble, ideat per Franco.
Sota aquest règim repressiu, on fins i tot un sim-
ple carter podia ser un agent franquista, es van 
foragitar de la universitat a milers d’estudiants, 
es van empresonar milers de treballadors i es 
van assassinar impunement, manifestants an-
tifranquistes. Els artistes varen patir repressió, 
exili i prohibicions i el cinema va ser mutilat. 
En la meva innocència ho atribuïa a la dictadu-
ra. Ens oprimia l’únic govern feixista d’Europa, 
però teníem l’esperança que, a la mort del de-
crèpit general, assoliríem la llibertat.
Quan va morir Franco jo tenia 25 anys i l’horror 
d’haver vist un judici-farsa contra Puig Antic i 
el seu assassinat legal a la presó Model de Bar-
celona. Amb Franco agonitzant, el règim encara 
va tenir temps d’executar a cinc joves més, jut-
jats sota el codi militar i amb greus irregulari-
tats jurídiques.
Després d’uns anys molt convulsos, on Catalu-
nya va encapçalar l’oposició al règim franquista 
que es resistia, es varen celebrar les primeres 
eleccions democràtiques, es va aprovar la Cons-
titución Española vigent encara i el primer Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya que, sorpresa, te-
nia més possibilitats d’autogovern que l’actual.

A poc a poc els vells jerarques del règim fran-
quista varen anar desapareixent -conservant les 
seves prebendes- i tot semblava que, lentament, 
aniríem assolint els nivells democràtics euro-
peus. Els anys 80 es presentaven amb l’esperan-
ça del canvi a un estat del benestar, protector 
dels ciutadans i impulsor de les arts, les lliber-
tats i la ciència.   
Avui, que ja he complert els 70, veig que hem 
anat enrere. Avui hi ha cantants com Pablo Ha-
sel tancats a la presó (una cosa que la justícia 
franquista no va fer). Els sindicats ja no són 
lluitadors, sinó peces del sistema. Els Borbons 
són pitjor que els Franco. Els fills dels franquis-
tes més recalcitrants han recuperat el seu poder 
i, novament Catalunya és l’ase dels cops i motiu 
de burla en els mitjans de comunicació estatals. 
Com feia el franquisme, la llengua catalana és 
reprimida. El sistema judicial espanyol, lluny de 
ser una garantia de justícia per als ciutadans, és 
la principal eina de repressió de l’Estat. 
Des de l’experiència que em dona l’edat, no tinc 
més remei que dir: només una República cata-
lana que ens allunyi de Castella farà possible la 
supervivència de Catalunya. 

De l’esperança a 
l’opressió

Carta als Reis... mags

JAUME SINGLA
@jaumesingla

per poder aproximar-se a l’ofès sense ser recone-
gut i identificat. Per això seria bo que poguéssim 
prescindir d’ella.
Aquest “càstig” Majestats, ens ha vingut imposat 
per la pandèmia del coronavirus, “covid-19”, amb 
la finalitat de no encomanar-nos els uns als altres, 
o sigui que hem de posar-nos la “disfressa” per so-
lidaritat amb l’altre; altrament, si som portadors 
del virus, el podem encomanar.
També Majestats, per posar fi a la pandèmia, ens 
hem hagut de vacunar, no una vegada, sinó fins 
a tres! I ja es parla d’una quarta. En aquest cas la 

solidaritat no ha si-
gut tan ben accep-
tada com en la de 
la “disfressa”, per-
què hi ha una mi-
noria que entenen 
que la vacuna té 
perill per a la salut 
o dubten de la seva 
l’eficàcia, malgrat 
totes les manifes-
tacions fetes dels 
estudiosos i auto-
ritats de la bon-
dat de la vacuna. 
Alternativament, 
poden mostrar la 
seva solidaritat 
quedant-se a casa.

Com totes les coses, Majestats, cal veure el cantó 
positiu, que el té. Aquesta “disfressa” ens iguala a 
tots, cosa que a molts ens alegra, i, endemés, ens 
ha fet adonar de la importància que té l’autosufi-
ciència. El no tenir autosuficiència va fer no tenir 
mascaretes en el seu moment, i ara ens col·lapsa la 
indústria per falta d’elements que no fabriquem.
Per tot això, Majestats, aquest any us demano que 
us emporteu aquest virus amb totes les seves mu-
tacions, que la solidaritat sigui el que imperi en la 
societat i, que gràcies a l’autosuficiència, tothom 
tingui una feina digna. 
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Gener de 2008.- L’Ajuntament 
d’Igualada ha iniciat ja el con-
curs de licitació del World Tra-
de Center (WTC) Igualada, 
que s’ubicarà a l’eix de l’avingu-
da de Catalunya, entre l’actual 
camp de vol i la plaça de Mos-
sèn Segura. 
El WTC Igualada podria veure 
les primeres màquines treba-
llant a l’avinguda de Catalunya 
a �nals d’aquest any, una vega-
da s’hagi completat tot el pro-
cés administratiu que l’esmen-
tada licitació ha obert.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 14 ANYS
L’Ajuntament inicia la licitació

del World Trade Center

JOSEP SORIGUERA
Advocat

Avui, que ja he complert els 70, veig 
que hem anat enrere. Avui hi ha can-

tants com Pablo Hasel tancats a la pre-
só. Els sindicats ja no són lluitadors, 

sinó peces del sistema...
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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

NOVETAT!
Pots fer també una subscripció 

ON LINE
Entra a la nostra web
i descarrega’t el PDF
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Igualada celebra un any de la campanya de 
vacunació contra la covid-19
IGUALADA  / LA VEU

La campanya de vacuna-
ció va arribar a Igualada 
un dia abans de Reis i 

ho va fer a la residència Sant 
Josep amb la vacunació amb 
equips mòbils a residents i 
professionals de la residència.
L’acte institucional del 4 de 
gener del 2021 que marcava 
l’inici de la campanya de vacu-
nació es va fer a l’exterior de la 
residència per protegir a usu-
aris i usuàries que, en aquell 
moment de la pandèmia, més 
havien patit els estralls de la 
covid-19. Tot i el fred, la cam-
panya de vacunació es va en-
cetar amb molta expectativa. 
Un any després el departa-
ment de Salut continua vacu-
nant.
Fins ara s’han administrat a 
Anoia més de 200.000 dosis 
del vaccí en una campanya 
que ha passat per diferents es-
tadis. Va començar protegint 
les persones més grans insti-
tucionalitzades i els professio-
nals que hi treballaven i es va 
fer amb la implicació d’equips 
mòbils que carregaven en ne-
veres les vacunes i transpor-
taven als seus destins. Es va 
fer també vacunació rural i a 
domicili per aconseguir que 

les persones amb necessitats 
especí�ques rebessin la vacu-
na. De seguida es va seguir 
amb els professionals de salut 
i els essencials. I es va passar a 
la vacunació comunitària per 
franges d’edat amb un sistema 
de cita prèvia online que per-
metia �exibilitat per buscar 
punts de vacunació propers 
al lloc de residència o estudi. 
Es va obrir l’Escorxador com 
a punt de vacunació poblacio-
nal, equipament que continua 
obert acollint la campanya de 
vacunació. També a l’Anoia 
es van fer maratons de vacu-
nes, sessions sense cita prè-
via, campanyes amb referents 
esportius i amb universitaris. 
Fins a dia d’avui s’han admi-
nistrat a aquest sector 91.257 
vacunes de primeres dosis,  
80.277 de segones i 30.300 de 
terceres dosis. D’aquestes prop 
de 20.000 des de l’1 de desem-
bre, incloent 2.300 dosis pe-
diàtriques.

Primer aniversari de la 
vacunació 
En l’aniversari de la vacuna-
ció, la delegada de Salut a la 
RSCC, Imma Cervós ha vol-
gut elogiar la feina dels profes-
sionals. “Només podem donar 
les gràcies als professionals 

que han treballat incansable-
ment en una campanya que 
continua viva: tant els que han 
administrat la vacuna, els que 
han creat els operatius, els que 
s’han encarregat de la distri-
bució o han buscat espais en 
condicions per a fer d’aquesta 
campanya un èxit col·lectius. 
També un agraïment a totes i 
tots els responsables de comu-
nicació i als mitjans de comu-
nicació que han ajudat a fer 
extensiu les campanyes que 
s’han hagut d’activar. I com no 
pot ser d’altra manera també 
als ens locals que han facilitat 
espais, han col·laborat en el fo-
ment d’estratègies comunitàri-
es i s’han posat a disposició de 
les necessitats operatives”. La 

campanya ha entrat ara en la 
vacunació de la franja d’edat 
pediàtrica per continuar pro-
tegint a la població a la vegada 
que s’administren les dosis de 
reforç a la població de més de 
40 anys. 
La tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament d’Igualada, Carme 
Riera, ha volgut “agrair a 
professionals i a la ciutadania 
l’esforç en aquesta campanya. 
No em voldria deixar a ningú. 
S’ha parlat molt del personal 
assistencial, també cal recor-
dar la feina de les persones 
de manteniment, neteja, de 
logística. Des de l’Ajuntament 
no podem fer altra cosa que 
posar-nos a disposició de 
Salut per aconseguir que la 

“La gent s’ha d’adonar que gràcies a les vacunes hem pogut sortir 
d’un túnel del qual semblava que mai en sortiríem”
NOELIA GARCÍA  / LA VEU

L’Evelyn Rico és inferme-
ra de l’Hospital Univer-
sitari d’Igualada i a més 

ha estat una de les sanitàries 
que ha vacunat a Igualada des 
de l’inici de la campanya. Tam-
bé ha treballat amb molta dedi-
cació amb pacients positius en 
covid-19 ingressats a l’hospital 
durant tota la pandèmia. Actu-
alment, és la corresponsable de 
la campanya de vacunació i la 
seva tasca és preparar i gestio-
nar l’estat de les vacunes. A més 
de vacunar i continuar com in-
fermera a l’Hospital igualadí.
Quan vas començar a vacu-
nar?
Ja fa un any que vaig començar 
a vacunar. Primer als avis i àvi-
es, i ara als més joves.
Com és el procés de vacuna-

ció des del punt de vista sani-
tari?
Depèn del tipus de vacuna, 
les de P�zer són més comple-
xes perquè s’han de diluir amb 

sèrum �siològic i les altres 
(Moderna, AstraZeneca, Jans-
sen) s’extreuen les dosis direc-
tament del vial.
Com us heu preparat les in-

fermeres i infermers per po-
der administrar vacunes?
El personal sanitari tenim dis-
ponible un protocol, que es va 
actualitzant sobre la preparació 
i l’administració de les vacunes.
De forma general, com veus 
el panorama de vacunació a 
Igualada?
Crec que estem i hem fet un 
molt bon treball des de l’àrea 
sanitària per tal d’avançar 
com més aviat millor i tenir 
a la major part de la població 
vacunada. A més, la població 
en general, està disposada a 
vacunar-se, i això és molt im-
portant.
Quina creus que és la manera 
de conscienciar sobre la im-
portància de les vacunes?
La gent s’ha d’adonar que grà-
cies a les vacunes hem pogut 
sortir d’un túnel del qual sem-

campanya de vacunació sigui 
un èxit amb la cessió d’espais 
i contribuint en la mesura del 
possible. Sanitaris i ciutadania 
hem de continuar caminant 
junts per fer front a una pan-
dèmia que ens posa a prova 
cada dia”. Isabel Montiel, que 
va ser la primera infermera a 
administrar la vacuna a Anoia 
i ha fet les funcions de coor-
dinadora de vacunació durant 
gairebé tot aquest primer any 
ha recordat el primer dia de 
vacunació a la residència Sant 
Josep i la il·lusió de poder co-
mençar a revertir la pandè-
mia. Ha enviat un missatge a 
la ciutadania a continuar va-
cunant-se “perquè és clar que 
la vacuna ha salvat vides”.

blava que mai sortiríem... I que 
tenim la sort que són gratuïtes 
i que gràcies a elles podrem, 
en un futur, tornar a la “nor-
malitat”. El virus no desapa-
reixerà.
Personalment, crec que hem 
de con�ar en aquells que en-
tenen del tema i que cal infor-
mar-nos bé, amb informació 
contrastada.
Com veus l’actual crisi sani-
tària i de la pandèmia en ge-
neral en un futur pròxim?
Actualment vivim una crisi 
sanitària crucial, existeix una 
manca de personal en molts 
àmbits sanitaris, no tan sols 
en els hospitals, sinó també en 
ambulatoris, residències... Això 
comportarà greus efectes en un 
futur on, malauradament, els 
afectats de manera indirecta 
seran principalment els malalts.
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mascaretes, tant els integrants 
de la cavalcada com els assis-
tents. Tanmateix, l’espai que 
marcava el recorregut de l’es-
pectacle, estava preparat per 
evitar grans aglomeracions de 
gent.
La cavalcada va sortir puntual 

reials per fer l’entrega de pa-
quets. Aquest any, malaurada-
ment, no s’han pogut realitzar 
les típiques pujades amb les 
escales als balcons.
L’Eduard Creus, membre de 
la Comissió de Reis, ha volgut 
reconèixer la tasca de les 45 
persones que s’encarreguen de 
custodiar els regals, carregar 
els vehicles i acompanyar als 
patges en una tasca tan com-
plexa i delicada com és l’entre-
ga dels regals als més petits.

Nit màgica amb l’arribada dels Reis de l’Orient pels carrers d’Igualada
NOELIA GARCIA  / LA VEU

Aquest dimecres 5 
de gener, els carrers 
d’Igualada van tornar 

a rebre la visita de SS. MM. 
Reis d’Orient amb la il·lusió i 
les ganes de tenir una cavalca-
da “el més normal possible”.
Els Reis Melcior, Gaspar i Bal-
tasar van venir acompanyats 
per 600 patges reials, una xifra 
que els últims dies va anar va-
riant a causa de casos positius 
de covid-19 entre els parti-
cipants i els contactes estrets 
que, per precaució no van po-
der assistir a l’acte. A més de 
les espectaculars carrosses, els 
Reis comptaven amb l’ajut de 
30 camions i furgonetes que 
contenien els regals per als in-
fants i el suport de 16 jeeps. En 
tot moment, durant la caval-
cada es van seguir les mesures 
de seguretat per a la prevenció 
de contagis com ara portar les 

Si aquestes
festes vols fer 
unes postres amb 
maduixes...

... Potser cal que celebris 
el Cap d’Any el 30 d’abril

Afavorim el desenvolupament d’un model agroalimentari 
sostenible basat en la qualitat i la proximitat

REDACCIÓ / LA VEU

Ha mort als 70 anys 
en el dia d’una fes-
ta molt assenyala-

da pels igualadins i en una 
diada per ell molt estimada. 
Havia dedicat una part de la 
seva vida a la política: havia 
estat regidor de l’Ajuntament 
d’Igualada i de Barcelona, 
President de la Diputació, vi-
cepresident del Parlament de 
Catalunya i durant molts anys 
president de la Comissió de 
Cultura d’aquesta institució. 
Participà activament en la 
comissió dels Jocs Olímpics 
de Barcelona i va ser membre 
de la delegació que va anar 
als Jocs Olímpics de Seül. Va 
ser qui negocià el retorn del 
Palau a la Generalitat i qui 
endegà el nou edi�ci de la Di-
putació a la cruïlla de Dipu-
tació i Rambles. Ha estat un 
dels històrics socialistes que 
van deixar el partit i es van 
apropar a ERC. 
Persona compromesa amb 
el català que escrivia amb 
pulcritud i precisió. Dirigí la 
Fundació Teatre Lliure – Te-
atre Barcelona, membre del 
Consell del Palau de la Mú-
sica, fundador i ànima de la 
Revista d’Igualada i col·labo-
rador de diferents mitjans de 
comunicació on publicava ar-

ticles d’opinió. També va ser un 
tertulià assenyat i conferenci-
ant il·lustrat, amb una notòria 
activitat literària publicant una 
vintena de llibres de novel·la i 
de caràcter històric, especial-
ment els que tracten de �gures 
anarquistes i sent un dels refe-
rents actuals del món càtar.  
D’una gran família vinculada 
a la ciutat i a Montserrat, d’on 
va formar part de l’Escolania 
i on hi tenia un germà monjo, 
ha estat un referent en l’àm-
bit igualadí, vinculat a moltes 
iniciatives culturals i cíviques. 
Sempre disposat a emprendre 
noves accions per Igualada i la 
seva gent.
La seva mort ha sobtat molt i 
les condolences o�cials i de 
molts particulars s’han estès 
arreu des del moment en què 
va començar a córrer la notícia. 

Mor l’escriptor i polític 
igualadí Antoni Dalmau 
i Ribalta

des de l’Escola Mowgli, on van 
ser rebuts per l’alcalde Marc 
Castells, que estava acom-
panyat de la Presidenta del 
Parlament Laura Borràs. Des 
del balcó de l’Escola Mowgli, 
Melcior, Gaspar i Baltasar es 
van dirigir a tots els ciutadans 
d’Igualada, petits i grans per 
tot seguit pujar damunt les 
carrosses per fer el recorregut 
habitual. Després d’un espec-
tacular castell de focs va co-
mençar la cavalcada.

Pel que fa als regals, aquest any 
Melcior, Gaspar i Baltasar han 
repartit un total de 1.040 pa-
quets durant la nit més màgica 
de l’any als infants de la ciutat.
El repartiment, però a causa 
de la situació sanitària actual 
s’ha fet a les portes de les ca-
ses. Els patges feien baixar a les 
famílies a la porta, i al carrer 
se’ls feia l’entrega de paquets. 
Alguns veïns amb cases grans 
amb patis o jardins exteriors, 
deixaven passar els ajudants 

Parlaments dels reis mags , l’alcalde d’Igualada i la presidenta del parlament Laura Borràs. 
Foto: Joan Solé Oller

Un grup de patges amb mascaretes. Foto: Manel Caballé
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Aigua de Rigat -com-
panyia gestora del 
cicle de l’aigua als 

municipis d’Igualada, Òdena, 
Vilanova del Camí, Copons, 
La Pobla de Claramunt i la 
Torre de Claramunt- està 
executant les obres de reno-
vació de la coberta del dipòsit 
Rectangular, situat a Iguala-
da, i que abasteix la totalitat 
d’aquest municipi, així com 
diverses zones de Vilanova 
del Camí i d’Òdena.
La companyia, que assumeix 
íntegrament el cost de l’ac-
tuació, invertirà 774.873,48 
€ en les obres que duraran 
�ns al març de 2022. El pro-
jecte contempla quatre grans 
actuacions: la reparació i 
consolidació de l’estructura 
de formigó armat actual, l’en-
derroc de la coberta existent, 
la instal·lació d’un nou sostre 
del dipòsit, i la impermeabi-
lització i instal·lació d’un sis-
tema d’evacuació d’aigües de 
l’estructura.
El gerent d’Aigua de Rigat, 
David Gall, ha a�rmat que 
aquestes obres “són una im-
portant i històrica actuació 
per a la companyia i per mi-
llorar el servei als municipis, 
ja que el dipòsit Rectangular 

és una infraestructura fona-
mental per al subministra-
ment d’aigua a Igualada, Vila-
nova del Camí i Òdena”.
Aquest dipòsit va ser constru-
ït als anys 80 al polígon de les 
Comes d’Igualada i �nançat 
íntegrament per Aigua de Ri-
gat. El sostre d’aquesta instal-
lació, construït de llosa mas-
sissa de formigó armat, ha 
estat l’element més deteriorat 
i pateix un grau d’oxidació 
avançat i generalitzat en l’es-
tructura interior a causa de 
les condicions de l’entorn i el 
pas del temps.
Una reparació com aquesta 
requereix molt temps d’exe-
cució pel propi procés de 
canvi en l’estructura i el fet 
que no es pot utilitzar mentre 
s’estan executant les obres. El 
dipòsit Rectangular d’Igua-
lada consta de dues cambres 
independents de 6.000 m3 de 
capacitat cada una. Per això, 
el conjunt d’actuacions s’es-
tan duent a terme per separat 

Aigua de Rigat renova la coberta del dipòsit que abasteix 
Igualada, Vilanova del Camí i Òdena

en les dues cambres perquè, 
mentre s’estigui reforçant i 
canviant el sostre d’una cam-
bra, l’altra pugui donar ser-
vei a la ciutadania. En aquest 
sentit, es treballa amb la mà-
xima rapidesa possible, per 
minimitzar els riscos que pu-
guin afectar el subministra-
ment d’aigua a la població i, 
alhora, assegurar la protecció 
de l’estructura del dipòsit. La 

companyia no preveu afecta-
cions en el servei d’aigua.
Pel que fa a les actuacions, 
en primer lloc, es repararan 
i reconstruiran els elements 
de formigó armat actual que 
presentin esquerdes i es pro-
tegiran amb inhibidors de 
corrosió. Seguidament, s’en-
derrocarà la coberta existent i 
es procedirà a instal·lar el nou 
sostre del dipòsit. La nova co-

berta estarà reforçada amb els 
elements de formigó armat 
prefabricat que permetrà su-
portar millor les inclemèn-
cies meteorològiques i una 
sobrecàrrega de 100 kg / m2. 
Finalment, un cop executada 
la nova coberta, s’impermea-
bilitzarà i es disposarà d’un 
sistema d’evacuació d’aigües 
�ns a la connexió amb la xar-
xa d’evacuació ja existent.

REDACCIÓ / LA VEU

Ha nascut el primer 
nadó d’aquest any 
2022 a l’Hospital 

Universitari d’Igualada. Ha 
estat el primer naixement 
que s’ha produït  a la Cata-
lunya Central. Es tracta de 
l’Èric, un nen de Piera que 
ha pesat 3.965 gr. Ha nascut 
a les 00:14h després d’un part 
eutòcic (d’expulsió espontà-
nia) sense incidències i tant 
la mare com el nadó es tro-
ben en bon estat.
Donem l’enhorabona als 
pares, Lídia i Jordi, i la 
benvinguda a l’Èric.

El primer nadó de l’any de la 
Catalunya Central neix a l’Hospital 
Universitari d’Igualada

La companyia assumeix 
el cost de l’actuació i 

invertirà 774.873,48 € 
en les obres que duraran 

�ns al març de 2022

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

FRUITA I VERDURA

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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L ’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha re-
visat l’estat de la se-

quera a les conques internes 
de Catalunya i, en especial, 
les dues unitats d’explota-
ció que estaven en situació 
d’alerta, resolent que l’àmbit 
de l’aqüífer de Carme Cape-
llades es retorna a la norma-
litat hidrològica, mentre que 
a l’aqüífer del Fluvià Muga es 
manté l’estat d’alerta per se-
quera.
L’ACA ha analitzat quin ha 
estat l’efecte de les pluges 
registrades durant el mes de 
novembre, comprovant que 
en l’àmbit del Carme Cape-
llades (comarca de l’Anoia i 
el nord de l’Alt Penedès) les 
pluges, a més de l’ús de fonts 
alternatives d’abastament 
d’aigua, han estat suficients 
per recuperar els nivells de 
l’aqüífer, superant els 326 
metres per sobre del nivell 
del mar (en el mes d’octubre, 
quan es va declarar la situa-
ció d’alerta en aquest àmbit, 

el Carme Capellades estava 
per sota dels 323 metres so-
bre el nivell del mar).
Pel que fa a l’altre àmbit en 
situació d’alerta per sequera 
-l’aqüífer del Fluvià Muga-, 
aquest continua en situació 
d’alerta. Tot i que les plu-
ges, a més de les mesures 
per reduir els consums, han 
servit per trencar la inèrcia 
descendent dels darrers me-
sos, no han estat suficients 
per incrementar el volum 
de l’aqüífer per sobre de la 
cota d’alerta. Actualment, 
l’aqüífer del Fluvià Muga, 
que abasteix a 22 municipis 
de l’Alt Empordà, se situa en 
15,7 metres sobre el nivell 

Les comarques de l’Anoia i l’Alt Penedès 
recuperen la normalitat hidrològica

del mar, amb una lleugera 
tendència a la millora.

Normalitat a la resta d’àm-
bits
Pel que fa a la resta de les 
unitats d’explotació de les 
conques internes (16), la 
meitat es mantenen en estat 
de prealerta i l’altre meitat 
estan en situació de normali-
tat. El sistema Ter Llobregat, 
que abasteix al voltant de 5 
milions de persones, està al 
63% de la seva capacitat i es 
garanteixen totes les deman-
des per a un any. En relació 
amb els municipis que de-
penen de l’embassament de 
Darnius Boadella, que actu-
alment està al 42% de la seva 
capacitat, havent augmentat 
el seu volum en les darreres 
setmanes, aquests tenen ga-
rantit l’abastament domèstic 
per al període d’un any. No 
obstant, en cas que no es 
produeixin pluges en els pro-
pers mesos, amb les reserves 
actuals no es podran garantir 
les necessitats de reg per a la 
campanya de l’estiu de 2022. 

Les pluges de fa unes 
setmanes, juntament 

amb l’ús de fonts 
d’abastament alternati-
ves, han estat su�cients 
per recuperar els nivells 

de l’aqüífer de Carme 
Capellades

Els nivells de l’aqüífer s’han recuperat i esta per sobre els llindars de l’escenari d’alerta/ACA

REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal d’Igua-
lada Som-hi (PSC - Co-

muns - Igualada Oberta) re-
clama una solució urgent per 
evitar relliscades de vianants 
al pont de Fàtima. Cada hi-
vern, les baixes temperatu-
res, el gebre i la humitat, fan 
que es converteixi en una 
gran plataforma lliscant amb 
el conseqüent perill que això 
suposa pels vianants.
El grup municipal que inte-
gren PSC, Comuns i el grup 
ciutadà Igualada Oberta 
reclama al govern de Junts 
que faci un correcte man-
teniment de la instal·lació i 
adopti una solució defini-
tiva per evitar que rellisqui. 
La formació progressista la-
menta que les úniques mesu-
res que ha adoptat el govern 
hagi sigut instal·lar una mo-
queta en un lateral enganxa-
da amb precinte.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
afirma que “el pont de Fàti-
ma és una infraestructura de 
mobilitat crucial per moltes 
veïnes i veïnes i també pels 
usuaris dels equipaments es-
portius de l’Infinit i l’Estadi 
Atlètic i pels estudiants de 
la zona escolar que formen 

l’Emili Vallès, el Pere Vives, 
el Milà Fontanals i l’Espígol”.
Cuadras denuncia que “no 
pot ser que cada hivern, des 
de fa uns anys, passi el ma-
teix. La falta de manteni-
ment que té la instal·lació 
provoca que esdevingui un 
perill quan baixen les tempe-
ratures. Reclamem al govern 
de Marc Castells una solució 
definitiva i que garanteixi la 
seguretat dels vianants. D’hi-
vern a hivern hi ha mesos su-
ficients com per pensar una 
solució o consultar què fan 
altres ciutats amb el mateix 
problema. No pot ser que ar-
ribem a cada hivern sense el 
tema resolt”.

Igualada Som-hi reclama 
que s’actuï al pont de Fàti-
ma pel perill de relliscades

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una 
borsa de treball de conductors o�cials de segona i una borsa 
d’operaris de neteja viària adscrits al servei de neteja viària 
porta a porta.

1. OBJECTE DE LES BASES
L’objecte d’aquestes bases és regular la selecció d’una borsa de 
treball d’o�cials 2ona conductors i una borsa d’operaris de 
neteja viària del servei porta a porta.
Els integrants de les borses de treball tindran contractes tempo-
rals, amb la �nalitat de realitzar substitucions o cobrir interina-
ment places vacants que puguin produir-se a l'Ajuntament de 
Calaf.
La modalitat de contracte de treball que es formalitzarà en cada 
relació laboral que esdevingui serà la de contracte laboral 
temporal en la modalitat que s'estableixi a la normativa regula-
dora de contractes laborals en el seu moment. 

Borsa 1: Oficial segona
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal
Sistema de selecció: Concurs – oposició lliure
Grup de classi�cació: C2 

Borsa 2: Operari neteja viària
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal 
Sistema de selecció: Concurs – oposició lliure
Grup de classi�cació: AP

Més info i bases a www.calaf.cat 

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 69
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L’atur registrat a Catalu-
nya baixa per desè mes 
consecutiu i tanca l’any 

2021 amb 369.158 aturats, 
664 menys que al novembre, 
segons les dades publicades 
aquest dimarts pel Ministeri 
de Treball i Economia Social. 
Respecte al desembre de l’any 
passat, el nombre d’aturats cau 
en 128.453, el que representa 
una reducció del 25,8%. Es 
tracta del major descens in-
teranual de l’atur de la sèrie 
històrica, després d’un �nal 
d’any 2020 marcat per les for-
tes restriccions dirigides a fre-
nar l’expansió de la covid-19, i 
del desembre amb menys atur 
des del 2007. Per altra banda, 
el nombre d’a�liats a la Segu-
retat Social supera els 3,5 mi-
lions al tancament del 2021, 
4.626 més que el novembre i 
135.469 més (+4%) que el de-
sembre de l’any passat.
A Catalunya, el principal im-
pulsor pel que fa a la reducció 
de l’atur ha estat la demarcació 
de Lleida, amb 145 desocu-
pats menys que al novembre 

(-0,7%). També baixa la xifra 
d’aturats a les comarques gi-
ronines, amb 217 desocupats 
menys (-0,6%) i a la demar-
cació de Barcelona, amb 559 
aturats menys (-0,2%), men-
tre que el nombre d’aturats a 
la demarcació de Tarragona 
s’incrementa en 257 persones 
(+0,55%).
Per sexes, dels 369.158 atu-
rats a Catalunya, un total de 
210.323 són dones (57%) i 
158.835 són homes (43%). 
D’altra banda, �ns a 19.740 
aturats són persones menors 
de 25 anys.
Quant als sectors d’activitat, 
un 73% dels aturats pertanyen 
al sector serveis, seguit de la 
indústria (10,9%), la cons-
trucció (7,8%) i l’agricultura 
(2,3%). Pel que fa al 6% res-
tant, es tracta de persones de-
socupades que no han tingut 
feina anteriorment. Precisa-
ment ha estat al sector serveis 
on més s’ha reduït l’atur, amb 
1.059 desocupats menys que 
al novembre. També ha dismi-
nuït la xifra d’aturats a l’agri-
cultura (-121), mentre que als 
sectors de la construcció i la 

indústria el nombre de deso-
cupats ha crescut en 447 i 497 
persones, respectivament.
Pel que fa al col·lectiu de tre-
balladors estrangers, Catalu-
nya ha tancat l’any amb 73.240 
aturats, 117 menys que al 
novembre (-0,16%) i 40.566 
menys en termes interanuals 
(-35,6%).

Descens en la signatura de 
contractes
Malgrat la reducció de l’atur 
registrat, aquest desembre 
s’han signat 221.165 con-
tractes a Catalunya, 61.307 
menys respecte al novembre 
(-21,7%). En comparació al 
desembre de l’any passat, però, 
el nombre de contractes sig-
nats creix en 39.482, el que es 
tradueix en un increment del 
21,7%.

La Seguretat Social guanya 
4.626 a�liats
El nombre d’a�liats a la Segu-
retat Social a Catalunya aug-
menta en 4.626 persones entre 
novembre i desembre i se situa 
lleugerament per sobre els 3,5 
milions, el que representa un 

increment del 0,13%. En ter-
mes interanuals, la Seguretat 
Social ha guanyat 135.469 a�-
liats a Catalunya, un 4% més, 
segons les dades del Ministeri 
d’Inclusió, Seguretat Social i 
Migracions.

Els sindicats creuen que la 
reducció de l’atur és “un bon 
senyal”, però alerten que 
“persisteix la precarietat la-
boral”
Els sindicats creuen que la re-
ducció de l’atur registrada al 
desembre –a Catalunya s’ha 
tancat l’exercici amb 369.158 
aturats, 664 menys que al no-
vembre- és “un bon senyal”. 
“S’obre un horitzó esperança-
dor pel que fa a l’evolució del 
mercat de treball”, ha apuntat 
Comissions Obreres (CCOO) 
aquest dimarts a través d’un 
comunicat. En la mateixa lí-
nia s’ha expressat la Unió Ge-
neral de Treballadors (UGT), 
que ha destacat que les dades 
re�ecteixen “la recuperació 
de les dades prepandèmiques 
quant a atur i cotitzacions”. 
Per altra banda, ambdós sin-
dicats insisteixen que la refor-

ma laboral és “un avenç im-
portant per recuperar els drets 
dels treballadors” i demana als 
partits que respectin el con-
sens assolit entre els diferents 
agents socials.
Malgrat la valoració positi-
va de les dades, les dues or-
ganitzacions consideren que 
hi ha molts aspectes a millo-
rar. CCOO ha posat l’accent 
en l’eixamplament del biaix 
de gènere, ja que un 57% 
de l’atur és femení, fins a les 
210.323 persones en termes 
absoluts, davant un 43% dels 
homes (158.835 desocupats). 
En aquest sentit, el sindi-
cat ressalta que la variació 
interanual és “notablement 
més acusada” en el cas dels 
homes, col·lectiu on l’atur 
es redueix en un 29,3% da-
vant les dones, que ho fan en 
una proporció menor, en un 
22,9%. Amb tot, CCOO ha 
exigit més polítiques espe-
cífiques per a les dones amb 
l’objectiu que puguin accedir 
al mercat de treball en igual-
tat de condicions, tant en sa-
laris com en temporalitat o 
parcialitat dels contractes.

Cau l’atur un 25,8% respecte el mateix període de l’any anterior
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L’Associació DCA (Dany 
Cerebral Adquirit) 
Anoia ha organitzat per 

als mesos de gener i febrer de 
2022, un seguit de conferènci-
es que ens donaran unes pau-
tes concretes i clares  de com 
cuidar el nostre cervell. Les 
xerrades es faran els dilluns 
de 7 a 8 del vespre, a la Bibli-
oteca central d’Igualada i hi 
participen diferents ponents 
vinculats tots ells en el món de 
la medicina i de la salut.
Les xerrades són obertes a tot-
hom i tenen un enfocament 

integral (prevenció de riscos 
cerebrals, alimentació, exerci-
ci físic, importància d’un son 
reparador, com mantenir la 
ment activa, importància de 
l’estimulació cognitiva i com 
funciona el cervell).
Començarem el 10 de gener a 
les 7 del vespre, al saló d’ac-
tes de la Biblioteca central 
d’Igualada amb la següent 
conferència: QUINS SÓN 
ELS RISCOS QUE PODEN 
PROVOCAR UN DANY CE-
REBRAL, a càrrec del Dr. Xa-
vier Cantero, metge d’atenció 
primària i tutor de medicina 
familiar i comunitària.

Cicle de conferències de 
l’associació DCA Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

Les Caminades de Bi-
odiversitat han tancat 
aquest 2021 amb una 

participació de més de cent 
persones, mostrant el gran 
interès que genera el coneixe-
ment de l’entorn natural més 
proper.
Aquestes caminades s’han 
ofert dins la programació de 
l’Espai Cívic Centre, i han si-
gut organitzades i guiades per 
biòleg igualadí Robin Corrià. 
Tot i les di�cultats causades 
per la pandèmia, que van 
obligar a anul·lar i a pospo-
sar unes quantes sortides, el 
balanç de l’any ha acabat amb 
sis caminades organitzades, 4 
d’elles doblades degut a l’ele-
vada demanda del usuaris del 
centre cívics, per tant el total 
de sortides realitzades ha sigut 
de 10, amb més de cent par-
ticipants, tot i les restriccions 

per la COVID i la meteorolo-
gia adversa en alguna sortida.
Els anoiencs tenen un gran 
interès per conèixer els seu 
entorn natural més proper 
Aquest cicle de caminades 
s’ha organitzat amb l’objectiu 

Més de 100 persones descobreixen la biodiversitat de l’Anoia

de donar a conèixer el paisat-
ge i la biodiversitat dels eco-
sistemes que ens envolten, i la 
importància de conservar-los.
Quan ho varen permetre les 
restriccions, es van fer les ca-
minades pel Torrent de les 
Bruixes i als Esgavellats, dos 
ecosistemes molt peculiars i 
que van causar un gran interès 
en els participants.
A partir de l’octubre i �ns a 
�nals de novembre, amb les 
activitats a l’aire lliure ja nor-
malitzades per la millora de 
la situació de la covid-19, les 
sortides es van haver de doblar 
per l’elevada demanda. Així els 
usuaris van poder descobrir 
la dinàmica i la biodiversitat 
del riu Anoia, amb els reptes 
que encara té de millora de la 
qualitat de l’aigua i dels hàbi-
tats de ribera. La sortida a les 
Guixeres, va mostrar aquests 
ecosistemes �ns ara oblidats, i 
la gran importància que tenen 
per la biodiversitat. La sorti-
da a Montserrat va mostrar 
l’enorme interès geològic del 
massís, la varietat de tipus de 
vegetació i la seva enorme im-
portància com a refugi per a 

diferents plantes endèmiques 
i poblacions amenaçades, com 
ara el Teix i la Orella d’Ós. Fi-
nalment, la sortida pels bos-
cos de Castellolí, va permetre 
descobrir alguns dels bos-
cos madurs de pinassa més 
importants de Catalunya, la 
seva importància per miti-
gar el canvi climàtic i les se-
ves amenaces.
De cara al 2022 s’organit-
zaran més caminades de 
biodiversitat, en la nova 
programació dels Espais Cí-
vics, per a donar resposta a 
la demanda dels usuaris de 
conèixer encara millori la 
biodiversitat de l’Anoia.

- 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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Una nova meta

A partir de ahora se prohibirá reducir el IVA de productos que perju-
diquen el medio ambiente (...)”. Se continúa con la misma estrategia 
equivocada: quien paga puede contaminar.

El 2021 les startups catalanes van captar 1.479M d’€, un 246% més que 
el 2020. És la xifra més alta de la sèrie històrica. Dades que rea�rmen la 
robustesa de l’ecosistema d’startups català i consoliden Barcelona com 
un dels grans hubs digitals d’Europa.

Si s’acaba fent realitat seria una bona notícia:
El ‘hub’ d’electromobilitat i el fabricant de motos elèctriques Silence seran els 
nous inquilins de les plantes de Nissan. 
El projecte ha de donar feina a les 1.500 persones que han quedat a l’atur

“Com a Coach és imprescindible 
creure en el nostre client.  ”

“El problema de totes aquestes plataformes 
ha estat, sempre, 

la monetització del seu ús.”

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

ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent
Conseller d’@empresacat i @treballcat

 de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

“Benvingut 2022 ”

Sigues benvingut 2022 i com any 
nou volem començar amb molt 
d’optimisme i motivació. Ens 
hem adonat el darrer any que 

el potencial humà és del tot vital per 
formar un bon equip que ens porti a 
l’èxit. A la vegada ens trobem que aquest 
actiu humà ha d’estar feliç a l’entorn 
que desenvolupa la seva tasca i per això 
proposo quatre tips que ens aproparan 
a la consecució d’aquest context feliç. 
Vull remarcar que tot i que el concepte 
“treballador feliç” està de moda amb els 
“Chief Happiness o�cer”, a mi m’agrada 
més anomenar-ho Benestar Laboral. 
Bé, com a primer punt tenim la metàfora 
de les �nestres trencades. Aquesta 
metàfora ens ve a dir que hem de cuidar 
les persones (ja que parlem d’entorns 
laborals) que tenim al costat. A vegades 
som nosaltres mateixos qui trenquem les 
�nestres físiques  o emocionals d’altres 
persones i, de la mateixa manera, també 
podem ser responsables de l’expansió 
del mal, propi o aliè. Així com també  és 
possible actuar com agents de reparació i 
dedicar part del nostre temps a arreglar-
ho i reconstruir-ho. No deixis per demà 
el que puguis fer avui, si es pot reparar la 
�nestra (relació) fes-ho. Pot estar restant 
negativament en el teu entorn i ja sabem 
que sumar agrada més que restar. 

El segon punt és l’efecte Pigmalió. Com 
a Coach és imprescindible creure en el 
nostre client. Creure que podrà arribar 
als seus objectius i assolir el proposat. 
En comptes d’un llenguatge negatiu, 
farem servir un de positiu, motivador 
i impulsor. Ja no només serà part de 
l’efecte el llenguatge, sinó que l’actitud 
de creure en ell/a ha de ser visible i 
notable. Els primers que hem de creure 
en les persones que tenim a càrrec 
som nosaltres, els responsables de 
departament, directors, caps, gerents, 
etc. Això dona un impuls intangible a la 
persona i aporta implicació en el projecte. 
Més enllà hi ha l’emoció de sentir-se 

secundat/da, comprès/a i sobretot el fet 
de sentir que formes part. Aquest punt 
no suma, sinó que multiplica.

Com a tercer punt tenim la 
interdependència. Quan naixem i 
durant anys ens mantenim dependents 
de la nostra família. Gradualment  ens 
anem valent per nosaltres mateixos i ens 
tornem independents (física, mental i 
emocionalment). De fet, quan en edats 
adultes encara hi ha dependències 
això genera comportaments, actituds 
i relacions poc saludables. Per això 
mateix hem de potenciar el paradigma 
del NOSALTRES. Nosaltres podem 
fer-ho, podem compartir, combinar 
els nostres talents i aptituds per crear 
junts alguna cosa més important. Les 
persones interdependents combinen 
els seus esforços amb els dels altres per 
aconseguir un resultat major. Aquesta 
part ens aporta maduresa. 
Donar feedback com a quart punt. 
Aquest també és superimportant, ja que 
saber escoltar què t’han de dir de la teva 
tasca, comportament o actitud i sobretot 
aprendre a dir les coses de forma 
empàtica i assertiva és del tot vital per 
a desenvolupar aquest punt de forma 
positiva. Aquesta habilitat no només 
és per fer-la servir de dalt a baix, sinó a 
la inversa també. Aquí implica l’escolta 
activa, autocrítica i la re�exió per poder 
millorar. Es desenvolupa la humilitat i 
la igualtat, valors que et fan més humà i 
reforcen els vincles, aquells que aporten 
valor a l’equip i que el fan imparable. 

Com podem veure i dintre del 
capitalisme conscient ens trobem que 
la millora del nostre capital humà pot 
multiplicar el benestar laborar i, per 
tant, el rendiment. 
Així doncs, a aquest any 2022 posem-hi 
il·lusió i ganes perquè sigui molt millor 
que l’anterior, que ja sigui dit, ens ho 
mereixem. 
Gas i força.  

Probablement, tothom 
ja ha sentit a parlar 
del canvi de nom de 
l’empresa Facebook (que 

no de la xarxa social) a Meta. No 
és casual, i respon a l’alineació 
estratègica de la companyia amb 
una relativament nova tendència 
de la qual en sentirem a parlar, 
molt més, els pròxims temps: el 
metavers i la tercera versió de la 
web, ja anomenada web3 o web 3.0.

El metavers no és res nou, però 
les tecnologies actuals permeten 
revifar un vell somni (els fonaments 
del qual van ser posats fa una pila 
d’anys per personatges visionaris) 
i construir universos paral·lels 
(digitals, això si) on poder viure 
i interactuar amb el món real. Un 
exemple històric de metavers és 
el videojoc Second life, nascut el 
2003, on l’usuari tria el seu avatar 
(alter ego) i interactua amb els 
altres en un entorn virtual. Altres 
aplicacions, com Foursquare en el 
seu moment, permetien la compra 
de territori digital sobre un mapa 
real amb objectius comercials 
basats en la geolocalització.

El problema de totes aquestes 
plataformes ha estat, sempre, la 
monetització del seu ús. És a dir, 
la conversió del servei prestat 
en ingressos. Ara sembla que la 
cosa està canviant gràcies a la 
popularització de tecnologies com 
blockchain. Podem començar a 
experimentar amb el metavers 
descobrint-ne alguns com 
Decenterland, Superworld, 
Somnium Space o OVR, que són 
probablement els més populars, 
per fer-nos una idea sobre com 
funciona tot això. Quin és el millor? 
Doncs encara estem lluny de poder 
afirmar quin serà el vencedor, 

més que el millor, perquè d’això 
en depenen molts factors, com el 
nombre d’usuaris i les utilitats que 
s’hi trobin. Ara com ara, l’oci amb 
totes les seves lletres s’emporta la 
palma quan a serveis que hi podem 
trobar.

Un dels elements decisius per 
a l’impuls d’aquest concepte 
és l’interès que les empreses hi 
tinguin. I això no és menor, perquè 
ja existeix una forma de crear i 
posar a disposició dels usuaris 
productes virtuals “únics” que 
poden ser comprats i venuts, amb 
certificat de producte original. 
Així, podem comprar coses 
com obres d’art, vestuari de tota 
mena, territoris, edificis, amb 
la certesa que ens quedem un 
producte únic. Aquest és el secret, 
i aquesta exclusivitat que fa únics 
els productes la proporciona la 
tecnologia blockchain que, de 
fet, és distribuïda, no pertany a 
ningú i la controla la comunitat, 
cosa que la fa invulnerable quant 
a falsificació. Algunes empreses ja 
han entès el que és a punt d’arribar 
i han aprofitat l’oportunitat per 
començar a fabricar aquests 
productes virtuals (anomenats 
NFT) amb un doble objectiu: el 
lucratiu i el de liderar aquesta nova 
tendència.

Us animo a cercar a la xarxa 
el significat d’aquesta sigla: 
NFT, segur que l’anirem sentint 
constantment en els temps que 
venen.

Blockchain condueix, també, al 
somni de la web3, on el poder 
de les dades migra de les grans 
tecnològiques als usuaris, 
amenaçant-les amb un important 
canvi de model a la xarxa.. 

Jordi tarragona
Conseller de famílies empresàries
Tel. 619 741 357 - Mail: jordi@bowfc.com

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

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

El projecte ha de donar feina a les 1.500 persones que han quedat a l’atur

“El problema de totes aquestes plataformes 



P #latevaveu

Montse Martín @Montse78Martin

Susanna Basart @BasartSusanna

Arnau Tordera I @ArnauTordera

Stella @nyanstela

Adrià Padilla @AdriaPadilla

Julià Guillamon @JuliaGuillamon

Malú @lluma89

El millor regal no s’embolica! Ni té preu! Ni es 
pot tornar!... El millor regal és el temps... Rega-
lar temps, el més sonor de tots els “m’importes”, 
el més clar de tots el “t’estimo”...Regala(-li) mo-
ments! 

Aquella sensació tant grati�cant i decebedora 
alhora quan acabes un llibre que t’ha agradat 
molt

Ressaca de cava. La pitjor ressaca?

Vull recordar que “l’amor no té edat” vol dir que 
pots estimar i ser estimat en qualsevol etapa de 
la teva vida, no que siguis un home adult de 30 
anys i puguis estar amb una nena de 15

El moviment anti-vacunes és la conseqüència 
d’una excessiva correcció política i la por a dir, 
clarament i sense por, que hi ha gent imbècil en-
tre nosaltres.

Els camps de futbol plens a petar i després tan-
caran les escoles. Lo primer és lo primer.

La tendresa dels gestos revela la delicadesa de 
l’ànima.
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xarxes: El més destacat

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

@jaumexr @taniacgarcia @vilobi_43 

www.veuanoia.cat

3 L’atleta Lahcen Ait Alibou del 
CAI, guanyador de la Cursa 
dels Nassos a Barcelona

1 Les persones que donin po-
sitiu en un test a casa podran 
noti�car-lo a la farmàcia

2 Comença el Dakar amb des-
tacada participació anoienca

Humans de l’Anoia @humansanoia

#200 Agustí Pelfort
FOTO: Cesc Sales

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
El nou conveni d’acció social acaba amb la  precarietat laboral dels professionals del 
Tercer Sector. 

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

Soc un educador social de 46 anys, casat 
amb la Sílvia i amb tres �lles, la Júlia, 
la Ivet i l’Emma. Vinculat al món de la 
cultura popular d’Igualada, he estat en 
diferents associacions locals i actualment 
formo part de la colla gegantera del barri 
de Xauxa i soc soci de l’Associació de Veïns 
del mateix barri. Per desconnectar de 
tot, m’agrada fer pa i perdre’m per Santa 
Càndia. Professionalment, per casualitat o 
no, sempre he estat vinculat en l’àmbit de 
la infància i la joventut en CRAE, tècnic 
de participació i joventut, educador i 
director en centres de menors d’origen 
estranger no acompanyats i actualment 
com a educador del SIS centre i el projecte 
SASAR de l’Ajuntament d’Igualada. Durant 
aquests anys de professió he pogut veure les 
fortaleses i les incongruències del sistema i 
conèixer per dins un tercer sector necessari 
però amb moltes de�ciències sobretot cara 
als seus professionals.



comarca

16  |  COMARCA Divendres, 7 de gener de 2022

ANOIA / LA VEU

El projecte de les Vies 
Blaves de la Diputació 
de Barcelona ha rebut 

4,5 milions d’euros dins de la 
convocatòria extraordinària 
dels Plans de Sostenibilitat Tu-
rística en Destinació (PSTD) 
per a ens locals �nançats amb 
els Fons Next Generation de 
la UE, a través del Pla de Re-
cuperació, Transformació i 
Resiliència “España Puede” 
del Govern d’Espanya. 
El projecte Vies Blaves Barce-
lona recupera i posa en valor 
el patrimoni natural i cultu-
ral en torn al parc �uvial més 
important de la província de 
Barcelona, a través de la cre-
ació i adequació d’itineraris 
transitables per a la pràctica 
del cicloturisme i del senderis-
me entorn als rius Llobregat, 
Anoia i Cardener.
En concret, els 4,5 milions 
d’euros aniran destinats al 
projecte Vies Blaves Barcelo-
na,  en concret a la Fase I de la 
Via Blava i que transcorre per 
cinc municipis de la comarca 
de l’Anoia: Jorba, Igualada, 
Santa Margarida de Montbui, 
Vilanova del Camí i la Pobla 
de Claramunt.
Aquesta fase s’estructura en 
sis actuacions principals: cre-
ació i adequació d’itineraris 
no motoritzats a través d’in-
fraestructures ciclistes i per a 
vianants; instal·lació de siste-
mes d’e�ciència energètica i 
equipaments tecnològics d’in-
formació i comunicació; actu-

acions de màrqueting i eines 
digitals, incloent la elaboració 
d’un Pla de Màrqueting Di-
gital de Turisme Sostenible; 
desplegament del sistema de 
seguretat, comunicació i ges-
tió de la Via Blava; desenvo-
lupament d’actuacions per al 
foment del turisme actiu, des 
de senyalització, equipaments 
accessibles i aparcaments, i 
elaboració del Pla Estratègic 
de Gestió i de Qualitat, amb la 
creació d’organismes de gestió 
i participació.

Objectiu: recuperar les lleres 
dels rius Llobregat, Anoia i 
Cardener
El projecte Vies Blaves Barce-
lona, impulsat per la Diputa-
ció de Barcelona des de fa cinc 
anys, recupera i posa en valor 
el patrimoni natural i cultu-
ral en torn al parc �uvial més 
important de la província de 
Barcelona, a través de la cre-
ació i adequació d’itineraris 
transitables per a la pràctica 
del cicloturisme i del sende-
risme entorn als rius Llobre-
gat, Anoia i Cardener.
El projecte de les Vies Blaves 
Barcelona té com a objectiu 
rehabilitar les lleres d’aquests 
rius per retornar-les a la ciu-
tadania pel seu gaudi des del 
respecte a la biodiversitat. 
A més, aquest projecte vol 
generar riquesa i ocupació 
en les economies locals a 
través de la promoció del tu-
risme sostenible de proximi-
tat i d’actuacions de suport 
als �uxos econòmics que es 

La Fase I del projecte Vies Blaves corresponent a l’Anoia rep 
4,5 milions d’euros procedents dels Fons Next Generation

ació de la mobilitat generada 
del Pla de Direcció Urbanís-
tica de  Vies Blaves Barcelona 
estima que el cinquè any d’ús 
de les Vies Blaves hi haurà 
un total de 14.000 usuaris en 
dia punta. En una extrapo-
lació a deu anys, els usuaris 
de les Vies Blaves arribarien 
a 26.000 en dia punta. Sego-
na aquesta dades,  en aquell 
moment el projecte tindria 
un potencial econòmic de 18 
MEUR anuals.

Junts per Igualada celebra el 
�nançament del projecte de 
Vies Blaves
Des de Junta per Igualada s’ha 
rebut de grat aquest �nança-
ment per aquest projecte, que 
és clau per la transformació 
verda i sostenible d’Igualada 
i de la conca d’Òdena. En el 
comunicat, el partit polític ex-
plica que el projecte “signi�-
carà en el futur l’adequació de 
les lleres dels rius Llobregat, 
Anoia i Cardener per tal de 
fer-los transitables, i perme-
trà arribar al mar, caminant 
o amb bicicleta, resseguint 
aquests itineraris �uvials. 
Des de Junts per Igualada, 
vàrem ser impulsors en el seu 
moment, fa sis anys, d’aquest 
projecte amb la idea de recu-
perar el patrimoni natural del 
nostre entorn, oferint a la ciu-
tadania una xarxa de camins i 
carrils bici a pocs minuts de 
la trama urbana.
Aquest �nançament de 4,5 
milions d’euros constitueix 
la primera fase de la Via Bla-
va, que transcorrerà per cinc 
municipis de la comarca de 
l’Anoia: Jorba, Igualada, San-
ta Margarida de Montbui, Vi-
lanova del Camí i la Pobla de 
Claramunt.
Així doncs, el projecte de les 
vies blaves es suma a la resta 
de projectes de transformació 
verda i sostenible de la ciutat, 
com són l’Anella Verda o el 
Parc Central, que ajuden 
a apropar i posar en valor 
l’entorn natural i el patri-
moni verd d’Igualada. Uns 
projectes que van més enllà 
i que defineixen quin futur 
volem per a la nostra ciutat: 
Una Igualada on els espais 
verds millorin la qualitat de 
vida dels igualadins”.

deriven; consolidar els assen-
taments de població en terri-
toris d’interior, poc poblats i 
amb dè�cit d’infraestructures 
i serveis, contribuint a la re-
distribució de la riquesa a la 
província i millorar la salut 
dels ciutadans, proporcio-
nant l’accés universal a espais 
públics segurs i verds (inclu-
sius i sostenibles) garantint 
l’accés a persones amb mobi-
litat reduïda en trams urbans 
i propers als nuclis, i obrint 
itineraris d’oci saludables 
per a la pràctica continuada 
de l’esport i per als desplaça-
ments interurbans a peu i en 
bicicleta.
Las Vies Blaves, que recorre-
ran 360 quilòmetres, passaran 
per 59 municipis de 7 comar-
ques (Alt Penedès, Anoia, Ba-
ges, Baix Llobregat, Berguedà, 
Moianès i Barcelonès) i con-
nectaran prop de 5 milions de 
persones amb un patrimoni 
natural, cultural, gastronò-
mic, arquitectònic únic a la 
província.
Les vies tindran una ampla-
da mínima de tres metres i 

un desnivell suau, amb trams 
adaptats per a cadires de ro-
des i segregats per a vianants i 
ciclistes, ideals per a la pràcti-
ca d’activitats saludables, d’es-
port, d’educació mediambien-
tal i d’oci.
El projecte Vies Blaves Bar-
celona es complementa a fu-
tur amb les actuacions que es 
realitzen en els camins �uvi-
als de l’àmbit de la conca dels 
rius Besos i Tordera a través 
del Consorci Besòs-Tordera, i 
que afecta a 64 municipis d’un 
total de 5 comarques.
Vies Blaves Barcelona està li-
derat per la Diputació de Bar-
celona, amb una perspectiva 
de desenvolupament territori-
al turístic, i s’ha elaborat amb 
la participació d’equips de 
professionals multidisciplina-
ris dels àmbits del turisme, in-
fraestructures, medi ambient, 
urbanisme, espais naturals, 
cultura i patrimoni.

S’estima 14.000 usuaris en 
hora punta, en el cinquè any 
d’ús de les Vies Blaves
Les dades de l’Estudi d’avalu-



COMARCA  | 17Divendres,  7 de gener de 2022

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El passat 31 de desem-
bre, Vilanova del Camí, 
va donar la benvinguda 

a l’Home dels Nassos, un cap-
gròs d’estil antic, amb el qual 
s’amplia la imatgeria festiva i 
tradicional del municipi.
El consistori va rebre l’Ho-
me dels Nassos amb tots els 
honors, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament. Mentre que a la 
plaça Castells l’esperaven els 
Geganters i Grallers Vilanova 
del Camí, el grup de diables, 
Els Cabrons, i el Camp del Rei, 
que van acompanyar l’il·lustre 
senyor en una cercavila per 
diferents carrers del municipi.
La seva arribada a la plaça del 
Mercat va ser molt sonada, 
amb ball de l’Odin i la Fultiva 
inclòs. La quitxalla va apro-
�tar l’ocasió per fer-se fotos 
amb el nou capgròs mentre 
que, des de la regidoria de 
Cultura, es van anar repartint 
nassos i raïm per celebrar el 
Cap d’Any infantil.

A les 12:00 h, amb les cam-
panades de l’església de Sant 
Hilari, els petits van prendre’s 
el raïm plegats per celebrar 
l’entrada al nou any i després 
van gaudir de l’animació dels 
“Kids, ballar i jugar”
L’arribada de l’Home dels Nas-
sos va aixecar molta expec-
tació, destaca la regidora de 
Cultura Carlota Silva. “Cre-
iem que es tracta d’un acte 
innovador que ha tingut molt 
bona acollida. La participació 
del públic familiar ha estat ex-
cel·lent i per això apostem per 
donar-li continuïtat en prò-

Vilanova dona la benvinguda a l’Home 
dels Nassos en una matinal familiar 
plena de gresca per acomiadar el 2021

ximes edicions. Aquest és el 
primer Home dels Nassos de 
la comarca. El capgròs, d’estil 
antic, s’ha dissenyat i creat al 
Taller Avall de Reus, i el resul-
tat ha estat espectacular.”
Durant l’acte també es van 
recollir els mapes dels Tro-
baTions, una iniciativa que 
aquest any ha tingut una par-
ticipació superior a la de l’any 
passat amb vora 700 partici-
pants. Els nens i nenes que 
van lliurar el seu mapa, van 
rebre un petit obsequi de part 
dels tions per agrair-los la 
seva col·laboració.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El Saló de la Infància de 
Vilanova del Camí va 
tancar portes el 30 de 

desembre després de quatre 
dies d’intensa activitat. La 
regidora d’Ensenyament, Jo-
ventut i Festes ha fet una valo-
ració molt positiva de l’edició 
d’enguany que ha superat -en 
visites- la del 2019.
Aquest any, el Saló estava am-
bientat en el món màgic de les 
fades i els follets. Els monitors, 
les atraccions i �ns i tot la te-
màtica dels espectacles infan-
tils tenien com a protagonistes 
aquests misteriosos personat-
ges dels contes de fades.
La regidora Eva Vadillo ha 
defensat l’organització d’actes 

culturals i festius que ajuden, 
diu, “a portar millor la com-
plexa situació que ens ha tocat 
viure amb la pandèmia. Crec 
que ha estat una bona alterna-
tiva durant les festes de Nadal 
per a infants i joves. Al �nal, 

El Saló de la Infància tanca amb un 
balanç molt positiu 

pares i �lls, necessiten gaudir 
d’espais de lleure per mante-
nir un equilibri adequat en-
tre la prevenció i la diversió. 
Aquests espais festius són ne-
cessaris també, per la nostra 
salut mental”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El Centre d’Atenció Pri-
mària de Vilanova del 
Camí ha fet un balanç 

molt positiu de totes les ac-
tivitats realitzades durant la 
setmana del 13 al 17 de de-
sembre en favor de La Marató 
de TV3. Gràcies a la col·labo-
ració i la generositat dels vi-
lanovins i vilanovines el CAP 
ha recaptat 676,62 € que ja 
han estat ingressats al compte 
de La Marató.
Les activitats del CAP de Vi-
lanova del Camí  van comen-
çar el 14 de desembre amb 
una caminada solidària amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment, l’Associació de fami-
liars d’Alzheimer  de l’Anoia 
(AFADA), la Colla Excursio-
nista i casal de la Gent Gran 
de Vilanova del Camí, en la 
qual van participar 36 perso-
nes. Francesc Viera, membre 
de la Colla Excursionista de 
Vilanova del Camí i membre 
de la junta  del Casal de la 
Gent Gran, va guiar  la cami-
nada. Va ser una molt bona 
experiència, i es van recaptar 
209 euros i 39 cèntims.

Xapes solidàries
Seguint amb les activitats de 
la  setmana de la Marató de 
TV3,  dijous 16 de desembre, 

dues professionals del CAP, la 
psicòloga Mariona Baltà i la 
terapeuta ocupacional, Mari-
sa Lorente, es van desplaçar 
a la residència AMAVIR  per  
fer un taller de xapes solidà-
ries amb els residents.  Una 
iniciativa que els va servir 
d’estímul i que va ser molt ben 
rebuda.
Aquesta mateixa activitat 
també es va fer durant el mer-
cat ambulant dels divendres 
convidant a participar a les 
persones usuàries del mercat.
Des de la Unitat d’Atenció al 
Ciutadà del CAP de Vilanova 
del Camí  també van col·labo-
rar fent xapes per La Marató. 
Les persones usuàries del cen-
tre van poder participar fent-
se la seva xapa solidària apor-
tant un donatiu d’un euro.
També els més petits van po-
der fer xapes, ja que a la sala 
de pediatria s’hi va deixar ma-
terial divers perquè la quitxa-
lla pogués fer-se el dibuix per 
la seva xapa.
Des del CAP estan molt sa-
tisfets de la participació de la 
gent en aquesta iniciativa so-
lidària malgrat la complexa 
situació actual. Des del Centre 
de Salut agraeixen a tothom 
que hi ha col·laborat  la seva 
generositat que els ha permès 
contribuir amb La Marató 
amb 676,62 €.

El CAP vilanoví fa una 
contribució a La Marató 
de 676,62 € 

199
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€
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

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

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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



18 |  COMARCA Divendres, 7 de gener de 2022

MONTBUI / LA VEU

L’Equip de Govern de 
l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

està clarament en contra del 
projecte de línia de Molt Alta 
Tensió (MAT) Valmuel-Be-
gues.
El projecte presenta el rebuig 
pràcticament unànime del ter-
ritori, i a la comarca de l’Ano-
ia els municipis afectats estan 
treballant en la presentació 
d’al·legacions. Ens supramu-
nicipals com el Consell Co-
marcal de l’Anoia i la mateixa 
Diputació de Barcelona s’han 
posat al servei dels municipis 
per treballar en les al·legaci-
ons.
Cal recordar que aquest pro-
jecte de MAT afectaria  Bell-
prat, Sant Martí de Tous, 
Santa Margarida de Montbui, 
Vilanova del Camí, La Pobla 
de Claramunt, Piera, Masque-
fa i Els Hostalets de Pierola, 
a més de múltiples municipis 
aragonesos i catalans.
El projecte de la MAT, d’inici-
ativa privada, contempla una 
línia de 400 kV de tensió amb 
origen a la Franja de Ponent, 

per portar energia fotovoltaica 
i eòlica procedent de Terol �ns 
a la subestació de Begues, al 
Baix Llobregat, i traslladar-la 
�ns a l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Creuaria diferents 
comarques com l’Anoia, pas-
sant molt a prop de nuclis 
habitats i partint nombrosos 
municipis.
Des del govern montbuienc 
s’ha informat a les associaci-
ons veïnals del municipi expli-
cant que el projecte de MAT 
està en exposició pública, per 
si volen fer al·legacions. Des 
de l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui es presen-
taran al·legacions. 
El govern montbuienc basa 

El govern montbuienc s’oposa 
frontalment a la MAT pel seu gran 
impacte en el territori

l’oposició a la MAT en l’impac-
te en el paisatge, en el territori 
i la ciutadania, en les activitats 
econòmiques tradicionals i en 
els espais naturals i estratègics 
del territori català. L’impuls de 
les energies renovables no es 
pot fer d’esquena al territori i 
encara menys en funció d’in-
teressos privats de corporaci-
ons que únicament contem-
plen com a objectiu els guanys 
econòmics, prioritzant-los per 
sobre de qualsevol altra con-
sideració social, ambiental 
o de mínima sostenibilitat, i 
que tindrien greus efectes i 
externalitats negatives sobre la 
nostra pagesia, el paisatge i el 
medi natural.

MONTBUI / LA VEU

Durant el ple extraor-
dinari de desembre 
l’Ajuntament mont-

buienc va aprovar l’establi-
ment del servei de Llar d’In-
fants Rural Montxic, en el que 
serà la reobertura d’aquest 
servei municipal al Nucli 
Antic. 
Es tracta de l’aprovació de 
l’obertura de la que serà la 
tercera llar d’infants pública 
del municipi, que estarà ubi-
cada al carrer Anselm Clavé, 
5, en un edi�ci de titularitat 
municipal que va acollir �ns 

el primestre del 2020 el con-
sultori mèdic.
La intenció és obrir-la du-
rant les properes setmanes, 
després d’haver realitzat tot 
el procediment administra-
tiu i de tenir a punt les obres 
d’adaptació del servei. Cal 
recordar que el passat 15 de 
maig els veïns i veïnes del 
Nucli Antic van votar en un 
procés participatiu a favor 
de convertir l’antic consul-
tori mèdic en una llar d’in-
fants amb capacitat per a 10 
infants.
La recuperació de la llar d’in-
fants Montxic, tancada el 

juny del 2015, era una rein-
vidicació veïnal, i permet re-
cuperar un servei educatiu 
de 0 a 3 anys que ja s’havia 
donat al Nucli Antic entre 
els cursos 2008-2009 i 2014-
2015. El tancament del servei 
a l’estiu del 2015, esgrimint 
motius econòmics per l’equip 
de govern socialista, va gene-
rar una forta oposició i mobi-
litzacions per part dels veïns 
i veïnes del Nucli Antic com 
també per part de la comu-
nitat educativa anoienca. Set 
anys després, els més menuts 
tornaran a fer classe a la llar 
d’infants Montxic.

L’Ajuntament aprova establir el servei 
de llar d’infants rural Montxic

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
va aprovar dijous pas-

sat en Ple Extraordinari un 
Pressupost consolidat de 9’5 
milions d’euros, dels quals 
8’9 milions corresponen a 
l’Ajuntament,  450.000 euros 
al Patronat Llars d’Infants 
Municipals,  547.000 euros a 
la societat Montbui Activa SL 
i 13.150 euros al Consorci La 
Tossa de Montbui. 
El pressupost es va aprovar 
per majoria absoluta, amb els 
vots favorables dels set regi-
dors i regidores que formen 
l’equip de govern (els sis d’Ara 
Montbui i el regidor de Som 
Montbui-ERC), mentre que 
els sis regidors del PSC Mont-
bui van votar-hi en contra. 
Durant la presentació del 
pressupost, la regidora d’Hi-
senda i Recursos Humans 
Jésica Arroyo va remarcar 
que “a diferència de l’any an-
terior, el fet d’actualitzar les 
ordenances �scals, i amb les 
subvencions concedides, hem 
pogut quadrar el pressupost 
amb menys complicació que 
no pas l’any anterior”. Arroyo 
va detallar que “en relació 
als ingressos, podem veu-
re un increment del capítol 
1, personal, en gairebé un 3 
per cent, i també del capítol 
7, transferències de capital, 
a conseqüència de tenir sub-
vencions de 1’8 milions d’eu-
ros.”
L’increment de les subvenci-
ons és un dels aspectes més 
remarcables dels comptes 
municipals. Jésica Arroyo va 
explicar que “som conscients 
de la di�cultat de quadrar el 
pressupost per les limitacions 
que tenim a nivell d’ingressos. 
Estem buscant solucions per 
generar aquesta capacitat eco-
nòmica a través del polígon, 
les subvencions i les ordenan-
ces �scals”.
Pel que fa a l’apartat de des-

pesa pressupostària, la regi-
dora d’Hisenda i Recursos 
Humans va recordar que “po-
dem preveure un increment 
del capítol 1, el de despeses 
de personal, amb un 6’54 per 
cent. Això equival a un 2 per 
cent per a funcionaris i un 2 
per cent pel personal laboral, 
de les seves retribucions que 
es marquen per llei. A més, 
hem dotat de partida una 
plaça de peó de deixalleria i 
també hem dotat la plaça de 
tècnic del Departament Eco-
nòmic”. 
Sobre el capítol 2, béns cor-
rents i serveis, Jésica Arroyo 
va explicar que “des de l’inici 
del mandat hem fet un aug-
ment de les despeses ordinà-
ries a la ciutadania per ne-
cessitat. Hem augmentat els 
contractes per tal de legalitzar 
situacions, i això ha suposat 
un increment del 2 per cent”.
El capítol 4 del pressupost fa 
referència a transferències 
corrents. En aquest capítol, 
la regidora d’Hisenda mont-
buienc va especi�car que 
“hem mantingut les subven-
cions nominatives a les enti-
tats, malgrat que el compro-
mís de l’equip de govern de 
cara a l’any que ve és elaborar 
unes bases de convocatòria 
de subvencions per poder ga-
rantir la igualtat d’oportuni-
tats de totes les entitats”. 
De la seva banda, Josep Pa-
lacios, com a portaveu del 
grup socialista va explicar el 
vot contrari del seu grup re-
cordant que “són els pressu-
postos de l’Equip de Govern. 
Hem vist que aquest any sí 
han posat les inversions que 
es faran durant l’any 2022, 
i que en aquest apartat les 
més importants, en relació al 
nombre d’habitants, les faran 
al Nucli Antic. Hi ha parti-
des que són producte d’una 
pujada d’impostos, a la qual 
vam votar en contra i, per ser 
coherents, votem en contra 
també del pressupost”.

El Ple aprova un 
pressupost consolidat 
de 9’5 milions d’euros 

El Club Bàsquet Igualada

us desitja un BON ANY 2022
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ÒDENA / LA VEU

La Diputació de Barcelo-
na ha realitzat el projecte 
executiu de millora de 

l’accessibilitat a l’equipament 
cultural d’Òdena que es troba 
repartit en dos edi�cis units 
per un vestíbul comú com son 
el Teatre Centre Unió Agríco-
la i el Centre cultural. Aquest 
equipament, en el que també hi 
ha l’Espai cultural i recreatiu, 
el telecentre i el Jutjat de pau, 
no està adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda, ja que 
cal pujar diferents trams d’es-
cala per accedir-hi.
El projecte executiu desenvolu-
pa les adequacions necessàries 
per a facilitar l’accessibilitat a 
l’edi�ci d’acord amb l’estudi de 
solucions redactat l’any 2014 
per l’O�cina Tècnica de Mobi-
litat i Seguretat Viària Local de 
la Diputació de Barcelona.
D’acord amb l’alternativa esco-
llida per l’Ajuntament, es plan-
teja la instal·lació d’un ascensor 
per salvar el desnivell existent 
entre el carrer i les dues plan-
tes de l’edi�ci, i una plataforma 

puja escales per salvar el desni-
vell entre el vestíbul i el teatre. 
El treball també contempla pa-
vimentar i col·locar baranes en 
les rampes exteriors existents.
L’actuació, que té un cost pre-
vist de 143.037 euros, preveu 
una inversió per fases, coin-
cidint amb les diferents zones 
d’actuació, per tal de facilitar la 
gestió econòmica. Amb aquest 
projecte l’Ajuntament disposa 
de la documentació necessària 
per executar les obres i millo-
rar l’accessibilitat del teatre
Aquesta acció de la Diputació 
de Barcelona respon als Objec-
tius de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) números 3 “Sa-
lut i benestar”, 4 “Educació de 
qualitat” i 11 “Ciutats i comu-
nitats sostenibles”. Els 17 ODS 
van ser proclamats per l’As-
semblea General de Nacions 
Unides el 25 de setembre de 
2015 i formen part de l’agenda 
global per a 2030. La Diputa-
ció de Barcelona n’assumeix el 
compliment i desplega la seva 
acció de suport als governs 
locals de la província d’acord 
amb aquests ODS.

Projecte executiu per 
millorar l’accessibilitat 
al teatre i centre cultural 
d’Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament va rebre 
la setmana passada 
aquests lots de mà de 

Silvio Rodríguez business 
manager de l’empresa, un ga-
llec amb lligams afectius amb 
el nostre municipi, on viu la 
seva parella. Segons assegura, 
va proposar que fos la destina-
ció d’aquesta donació perquè 
també coneix la regidora Eva 
Vadillo i té la con�ança que 
l’ajuda arribarà a famílies que 
realment ho necessiten, “per 
fer-les passar una mica més 
agradables aquestes festes”.
Són 9 cistelles de Nadal que 
l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí, com assegura l’al-
caldessa vilanovina Noemí 
Trucharte, farà arribar “ínte-
grament al Banc de la Teca”. 
Trucharte ha agraït l’ajuda a 

Expleo per aquest “granet de 
sorra que és molt benvingut”.
Expleo és una multinacional 
d’enginyeria industrial que 
es dedica als sectors de l’au-
tomoció, l’aeronàutica, fer-
roviari… i també, a temes de 
ciberseguretat. Tenen la cen-
tral a Madrid i delegacions a 

Barcelona, Vigo, Valladolid 
i Sevilla. Segons a�rma Ro-
dríguez, col·laboren puntu-
alment amb diferents ONG 
i aquests lots de Nadal, per 
exemple, els encarreguen a 
una empresa on treballen 
persones amb capacitats i 
funcionalitats diferents. 

La multinacional Expleo fa una dona-
ció de lots de Nadal al Banc de la Teca 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El passat 9 de desembre 
va començar a funcionar 
amb aplicació sanciona-

dora el nou radar de la C244. 
Controla la velocitat del tram 
comprés entre la rotonda de la 
Masia i la rotonda de la resi-
dència Amavir, actualment de 
titularitat municipal i incorpo-
rat a la trama urbana, amb les 
condicions de qualsevol altre 
carrer. 
El mes de maig la reforma del 
Reglament General de Circula-
ció aprovat pel govern espanyol 
va limitar a 30 km/h la circula-
ció a les ciutats en totes les vies 

d’un sentit o doble de circula-
ció, però només amb un carril 
per cada banda. Aquest és el cas 
d’aquest tram de la C244.
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí podria haver establert 
una velocitat màxima de 40 o 
50 km/h, reconeix el cap de la 
Policia Local de Vilanova del 
Camí, Daniel Monroy, tanma-
teix adverteix d’un “problema 
de seguretat de trànsit impor-
tant en aquesta via, com ja van 
deixar palès els radars pedagò-
gics que s’havien instal·lat amb 
anterioritat” que con�rmaven 
que la velocitat s’excedeix amb 
escreix. 
Abans d’instal·lar aquest radar 

sancionador, com explica la re-
gidora de Règim Interior, Susa-
na Gutiérrez, es van intentar 
aplicar altres accions preventi-
ves, no només amb els radars 
educatius sinó també amb la 
senyalització, amb els semàfors 
i amb les bandes “que van des-
aparèixer a poc a poc, perquè 
la gent va anar traient-les sense 
permís”.  
Tant la regidora com el cap po-
licial recorden que aquesta és 
una zona sensible per als via-
nants, amb la proximitat d’una 
escola bressol i una de primà-
ria, el CAP, el Centre Cívic 
Barri de la Pau… i recentment 
una gran superfície comercial. 

S’avala la necessitat de controlar la velocitat 
amb el radar de la C244 
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CAPELLADES / LA VEU

La darrera setmana de 
l’any ha estat també la 
darrera com a arquitecte 

municipal de Capellades, des-
prés de 29 anys. Juan Carlos 
Reyes va començar a treballar 
a l’Ajuntament de Capellades el 
setembre de l’any 1992. 
Aquest dijous se li va fer un 
acte de comiat, amb repre-
sentació dels diferents àmbits 
de l’Ajuntament, però limitat 
d’aforament per les actuals cir-
cumstàncies sanitàries.
Tal com es va recordar en el 

decurs de l’acte, gran part dels 
darrers projectes municipals 
han estat obra seva. Reyes va 
valorar la Biblioteca Municipal 
com el projecte del qual n’esta-
va més orgullós i va lamentar 
deixar la feina abans de veure 
totalment obert un altre dels 
seus projectes més ambiciosos, 
el Parc Prehistòric de Capella-
des.
L’alcalde va fer una ressenya 
de la seva trajectòria recordant 
els seus principal projectes ur-
banístics desenvolupats sota el 
mandat de 7 alcaldes diferents.

Es jubila l’arquitecte 
municipal de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquestes no han pogut 
ser altre cop les fes-
tes de Nadal que tots 

voldríem, però sí que s’han 
celebrat algunes de les habi-
tuals propostes.
Abans de festes es va instal-
lar la decoració nadalenca, 
repartida per diferents espais 
de la vila. Primer es va haver 
de suspendre el Pessebre Vi-
vent de l’escola Mare del Diví 
Pastor, i seguidament la tra-
dicional Cursa del Gall Din-
di i la Travessa a la Bassa.
Així i tot s’han pogut fer 
diverses propostes com ara 
fer cagar el Tió a la plaça 
Verdaguer, un any més sota 
l’organització de Capellades 
Comerç. També el dia 26 la 
Coral Noves Veus va fer el 
seu Concert de Sant Esteve, 
amb la Cobla Almogava-
renca.
Durant totes les festes s’ha 
pogut veure a l’església de 
Santa Maria la mostra de 
pessebres i al Mirador del 

Museu Molí Paperer l’expo-
sició “La mare que ens va pa-
rir” de la Fundació Ser Ma-
dre, Ser Mujer.
El dia 1de gener els infants 
de la Vila van poder fer arri-
bar les seves cartes als emis-
saris reials, el Patge Kama-lú 
i la Patgessa Halima. Una 
gran haima presidia la plaça 
de Catalunya per rebre el se-
guici, que després de fer un 

La cavalcada dels Reis posa el punt i 
�nal a les festes de Nadal

petit discurs va començar a 
rebre els infants.
I dimecres dia 5 van arribar 
els Reis i es va fer la Caval-
cada, amb el recorregut ha-
bitual.
Cal destacar també com tota 
la setmana del 27 al 30 de de-
sembre s’han dut a terme ac-
tivitats diàries per als infants 
i també per als joves de la 
vila, amb molt bona acollida.

CAPELLADES / LA VEU

L ’Ajuntament de Cape-
llades ha aprovat abans 
d’acabar l’any el pres-

supost municipal per al pro-
per exercici. El pressupost 
engloba la part de l’Ajunta-
ment -5 milions 373 mil eu-
ros-, i la dels seus organismes 
autònoms: la Llar d’Infants 
Vailets -425.817 euros- i el 
Museu Molí Paperer de Ca-
pellades -316.800 euros-.
El Ple es va fer novament 
de manera telemàtica, po-
dent-se seguir des del canal 
YouTube de l’Ajuntament de 
Capellades.
Es va aprovar amb els vots a 
favor de l’equip de govern –
ERC i VdC-CUP-, l’abstenció 

de JxC i el PSC i el vot con-
trari de Ciutadans.
Va presentar el pressupost 
el regidor d’Hisenda, Jaume 
Solé, qui va destacar com els 
grups de l’oposició havien 
pogut fer les seves propostes, 
algunes incloses i altres no.
Per la seva part, l’alcalde de 
Capellades, Salvador Vives, 
va destacar com el pressupost 
responia a 3 objectius: Aten-
dre les persones i les seves 
necessitats (benestar social), 
realitzar una despesa pública 
per a les persones (en educa-
ció, festes, cultura, joventut o 
esports) i en el manteniment 
de les infraestructures.
En aquest sentit Vives va re-
passar alguns dels projectes 
previstos per als propers 12 

mesos, amb la remodelació 
de diversos carrers del centre 
de la vila, el nou espai per als 
joves, els parc i zones per als 
infants o l’obertura del Parc 
Prehistòric de Capellades.
També es va explicar com 
en aquest any es continuaria 
apostant per les polítiques 
de millora i estalvi energè-
tic –per exemple continuant 
amb la instal·lació de llums 
led o col·locant a diferents 
instal·lacions municipals 
energies fotovoltaiques- i mi-
llorant la gestió i distribució 
de l’aigua publica. Tal com 
va resumir Salvador Vives, 
“aquests pressupostos són 
realistes en base el coneixe-
ment cada cop més real dels 
tancaments pressupostaris. 
Donem continuïtat a la línia 
començada per l’equip de go-
vern en la prudència, esde-
venint un pressupost per al 
2022 realista i ajustat.  Resu-
mint, el pressupost del 2022 
és molt rigorós en l’execució 
de la despesa i en l’optimitza-
ció dels ingressos que ens ha 
permès consolidar una situa-
ció econòmica positiva”.

El Ple aprova un pressupost de 
5.750.000 euros per al proper exercici

CAPELLADES / LA VEU

La darrera setmana de 
l’any ha tingut propostes 
diàries de lleure per a les 

famílies i per als joves de Ca-
pellades. La primera ha estat el 
gran pessebre que s’ha pogut 
veure cada dia a l’entrada de La 
Lliga, que ha tingut més de 250 
visites. També es va poder gau-
dir amb l’espectacle “Noma” de 
la companyia Pea Green Boat.
El dia 29 va ser de més acció, 
amb una tirolina i un rocò-

drom instal·lats a la plaça de 
Catalunya. També hi hagué 
molta activitat el dia 30, primer 
amb el Paintball per als més jo-
ves a la Font Cuitora i després 
per la tarda amb l’espectacle 
“Les croquetes oblidades” de la 
Cia. Les Bianchis, que va por-
tar prop d’un centenar de per-
sones a La Lliga.
Finalment el 31 de desembre es 
va muntar una festa a la plaça 
Verdaguer per acomiadar el 
Tió i fer ballar totes les famílies 
que es van animar a participar.

Setmana de la Infància i 
la Joventut

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

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

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

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

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07
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S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

Han iniciat els treballs 
de redacció de l’or-
denança del paisatge 

urbà de Sant Martí Sesgueio-
les, a càrrec de l’àrea de Terri-
tori i Sostenibilitat de Dipu-
tació de Barcelona, després 
de l’acceptació del recurs que 
l’Ajuntament va fer a l’ens.
Actualment Sant Martí Ses-
gueioles ja disposa d’un 
POUM en vigor (Pla d’orde-
nació urbanística municipal 
publicat al DOGC el 28 d’oc-
tubre de 2014), però aquest 
és poc clar en aspectes rela-
cionats amb la regulació del 
paisatge urbà.
Aquesta actualització alhora 
s’emmarca dins una proposta 
estratègica de regeneració ur-
bana fonamentada en la par-
ticipació ciutadana del veïnat, 
per tal d’assolir els de millora 
del paisatge urbà i contribuir 
a la implicació de tot el mu-
nicipi.

Tres fases, amb un gran pes 
de participació ciutadana
El projecte es desenvoluparà 
en dues fases: l’anàlisi i di-
agnosi, amb un gran pes de 

participació ciutadana, i la 
pròpia redacció de l’ordenan-
ça i guia de tramitació.
Durant la primera fase es re-
alitzarà un estudi de les fa-
çanes, tanques i mitgeres de 
les edi�cacions en sòl urbà, 
elements característics de la 
tipologia del municipi i ele-
ments distorsionadors. L’es-
tudi inclourà els elements 
d’instal·lacions en l’evolvent 
de l’edi�ci i que tenen impac-
te visual des de l’espai públic, 
així com una anàlisi organo-
lèptica dels aspectes relacio-
nats amb el cromatisme de les 
façanes i elements.
En finalitzar la fase de di-
agnosi interna, es pretén ac-

Comença la redacció de l’ordenança del 
paisatge urbà de Sant Martí Sesgueioles

tivar el procés participatiu a 
través de diferents accions, 
per tal de poder considerar 
les valoracions, sensibilitats 
i inquietuds de la ciutadania 
del municipi de forma prèvia 
a la redacció de l’ordenança.
Pel que fa a la segona fase, es 
desenvoluparan els contin-
guts de l’ordenança de pai-
satge urbà del municipi, que 
regula les façanes, mitgeres 
i tanques, i inclourà un an-
nex amb la carta de colors i 
els criteris tècnics d’inter-
venció. Amb la ordenança 
s’hi acompanyarà una guia 
de tramitació de l’ordenan-
ça amb els modularis pels 
acords d’aprovació.

CALONGE DE S. / LA VEU

E l passat 22 de desem-
bre l’Ajuntament de 
Calonge de Segarra 

va lliurar, com a obsequi de 
benvinguda, una canastreta 
amb productes per al nadó 

Benvinguda als nadons 
calongins

a la Cloe Vilaseca Frías, nas-
cuda el 27 de novembre de 
2021, filla del Jordi i de l’Es-
ter de Cal Vila de Dusfort. 
D’aquesta manera, l’Ajun-
tament dona la benvinguda 
als nadons calongins nascuts 
recentment.

CALONGE DE S. / LA VEU

Un any més, l’Ajunta-
ment ha reeditat la 
campanya de cens 

i identificació d’animals de 
companyia. S’ha implantat 

Campanya d’identificació 
d’animals de companyia a 
Calonge de Segarra

el microxip a 11 animals 
(gossos i gats), que són tots 
els animals els propietaris 
dels quals ho han sol·licitat. 
L’actuació ha estat gratuïta, 
amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona.

CALAF / LA VEU

Alumnes de 5è de l’Es-
cola Alta Segarra de 
Calaf que participen 

al programa CuEmE van vi-
sitar l’Ajuntament per regis-
trar les 3 noves cooperatives 
d’aquest curs.  
Primerament, van entrar la 
documentació de la seva co-
operativa i la instància de sol-
licitud del CIF corresponent a 
l’O�cina d’Atenció Ciutadana. 
Van ser rebuts per la regido-
ra d’Educació, Bet Miquel 
Verdés, i l’alcalde, Jordi Badia 
Perea, i se’ls va fer entrega del 
CIF. Els alumnes van explicar 
en què consistien les seves 

cooperatives i com estaven 
treballant els projectes que de-
senvoluparan al llarg del curs 
2021-22. Els noms d’aquestes 
són: “Cooperativa Brillant”, 
“Cooperativa Tots Podem”  i 
“Cooperativa Help Planet”.
Després, van anar al CRO 
(Centre de Recursos per 
l’Ocupació) on van ser rebuts 
per la seva directora, Judit 
Marsinyach, qui els va explicar 
els serveis que poden trobar al 
centre com assessorament i 
cursos d’emprenedoria, entre 
d’altres.
El programa CuEmE es lidera 
i coordina territorialment per 
la Diputació de Barcelona a 
través de 98 municipis.

Noves cooperatives dels 
alumnes de 5è de l’escola 
Alta Segarra 

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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CALAF / LA VEU

Apartir del 8 de gener 
del 2022 el mercat de 
Calaf canvia l’espai 

que ocupa. El mercat no can-
via de carrer, només canvien 
de lloc algunes parades per 
esponjar el mercat i omplir 
tot el raval de Sant Jaume, des 
de l’antic Bar Santaulària �ns 
al Forn de Cabrianes. En els 
seus orígens, el mercat ja co-
mençava al Santaulària i ana-
va �ns a la plaça dels Arbres, i 
de mica en mica, va anar pu-
jant, quedant la primera zona 
del raval Sant Jaume buida 
veient com el comerç també 
minvava.
Des de la regidoria de Co-
merç creuen que una manera 
d’anar donant vida a aquesta 
part del carrer és tornar-hi el 

mercat i facilitar així que tot 
el raval �ns al Forn de Cabri-
anes sigui un mercat lineal. 
L’objectiu és fer-lo visible per 
donar l’oportunitat de po-
sar-hi negocis i crear un gran 
carrer comercial.
Per altra banda, la zona de 
la plaça dels Arbres quedarà 
com un espai més de lleure. 
Els bars podran treure taules 
a l’exterior durant tot el temps 
que necessitin.
Finalment, s’aposta per deixar 
la zona de dins la plaça dels 
Arbres com a “espai temàtic” 
on, durant l’any, hi haurà di-
ferents tipus de mercats: col-
leccionista, artesans, puntai-
res, actuacions musicals... i 
altres activitats dutes a terme 
per entitats, ja siguin d’àmbit 
mediambiental, comercial, 
turística, etc.

Es reubica una part del 
Mercat de Calaf

CALAF / LA VEU

El passat desembre es va 
celebrar l’acte de cons-
titució del nou Consell 

Municipal d’Infants del nou 
2021-2022.
El Consell d’Infants és un 
òrgan de participació ciuta-
dana, de caràcter consultiu, 
format per nens i nenes de 
10 a 12 anys que estudien 5è i 
6è de primària a l’Escola Alta 
Segarra.
Les quatre membres sortints 
d’aquest any, alumnes ja de 
l’Institut Alexandre de Ri-
quer, van ser Mar Sánchez 
Bernabeu, Jacob Gras Bat-
lle, Somaya Afquir Badaoui i 
Elna Fonoll Colell. En el seu 
discurs de comiat van mani-
festar que els havia encantat 
l’experiència de prendre algu-
nes decisions, tot i que amb la 
covid-19 els havia passat molt 
ràpid. També van animar als 

nous membre a dir sempre 
el que pensen perquè les se-
ves idees compten molt i que 
apro�tin l’oportunitat i s’ho 
passin bé .
Per part de l’Escola Alta Se-
garra, Estel Gamboa Ballester, 
Biel Alonso Martin, Jordi Ba-
cardit Grau i Jana Segarra Al-
monacid, són els nous mem-
bres entrants que s’uneixen 
als membres restants: Núria 
Vilaseca Sarri, Àlex Andro-
nache i Judit Oliva Martinez. 
“Sabem que tenim una gran 
responsabilitat i tenim ga-
nes de començar a treballar. 
Volem treballar en equip, 
escoltar, respectar totes les 
opinions i aportar millores al 
poble”, van ser algunes de les 
paraules que van pronunciar 
als seus discursos.
Mercè Biosca, regidora de 
Participació Ciutadana, va 
agrair-los la tasca desenvolu-
pada en quant a l’aportació de 

noves propostes que el con-
sistori ha tingut en compte. 
A més, també va animar les 
membres sortints, a sumar-se 
al Consell de Joves que es va 
iniciar l’any passat.
Marc Galceran, cap d’Estu-
dis de l’Escola Alta Segarra, 

Calaf renova el Consell d’Infants municipal per al curs 2021-22

va agrair a l’Ajuntament per 
creure en aquest projecte, als 
mestres que ajuden amb el 
dia a dia a tirar-lo endavant i 
als alumnes de 5è, 6è i de 1r 
d’ESO per  fer-lo una realitat. 
“Calaf és un poble molt viu, 
enguany s’han presentat 23 

candidatures per ser membre 
del Consell d’Infants, l’any 
que n’hi ha hagut més des que 
es va crear. Això és molt posi-
tiu perquè mostra que tenen 
molta il·lusió i moltes ganes 
de col·laborar per millorar el 
poble”, va explicar Galceran.

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

El dia 31 de desembre a 
mig matí la Stromboli 
Jazz Band va oferir una 

cercavila passant per la resi-
dència d’avis i per diferents 
establiments locals, acostant 
la música i l’alegria als resi-
dents, colomins i colomines 
que voltaven pel poble.
Seguidament, a l’hora del 
vermut van fer el concert a la 
Plaça Major, que a diferència 
del fred de l’any passat, en-
guany semblava un assolellat 
dia de primavera.
A les sis de la tarda una vin-
tena de corredors i corredo-
res es van trobar al Portal per 
fer la ja tradicional cursa de 
Sant Silvestre.

Sta. Coloma dona la benvinguda al 2022

Finalment, a les 00:01 després 
de les dotze campanades, els 
diables Keresus van oferir el 

castell de focs des de la Tor-
re de l’Homenatge, donant la 
benvinguda a l’any 2022.
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esports

ATLETISME / LA VEU

L’atleta del CAI Petro-
miralles Lahcen Ait 
Alibou, va assolir la 

victòria en la cursa dels 10 
km., el passat divendres, 31 
de desembre en la 23a edició 

de la Cursa dels Nassos, dis-
putada el darrer dia de l’any 
en un recorregut de 10 km 
pels carrers de la Vila Olím-
pica barcelonina. Enguany 
sobre 2 recorreguts: el dels 
10 km. i també amb la prova 
internacional de 5 km, en la 

que els atletes etíops Berihu 
Aregawi, amb 12m. 49seg. i 
Eigayehu Taye Haylu, 15a ge-
neral i guanyadora femenina 
amb 14m. 19seg, assoliren 
les plusmarques mundials en 
ruta respectives de la distàn-
cia.
La cursa dels 10 km va comp-
tar amb una multitudinària 
participació, amb 4522 clas-
si�cats, entre ells 3 corredors 
del CAI, sobresortint la vic-
tòria de Lahcen Ait Alibou, 
amb 29m. 05seg., entrant 
23è Gerard Bou, amb 31m. 
02 seg., i 3.942è Carles Riba 
(CAI Triatló), amb 1h. 01m. 
52seg. La guanyadora feme-
nina va ser Marta Galimany 
(Adidas) 60a gral. amb 32m. 
28 seg.
Naima Ait Alibou era 5a ab-
soluta femenina en la prova 
internacional dels 5 km., amb 
16m. 52seg.

L’atleta Lahcen Ait Alibou del CAI, 
guanyador absolut a la Cursa dels 
Nassos a Barcelona 

Roger Suria, atleta del 
CAI, guanyador de la 
Sant Silvestre de Tàrrega
ATLETISME / LA VEU

El passat divendres 31 de 
desembre, l’atleta Sub-
20 del CAI Petromira-

lles Roger Suria, es va imposar 
en la 10a Sant Silvestre de Tàr-
rega, amb 15’57”, sobre 5 km. 
de recorregut.  

La guanyadora de la categoria 
femenina va ser Marina Travé 
(Lleida U.A.) 8a amb 18’11”.  
Hi van participar 115 corre-
dors.
D’altra banda, l’atleta del CAI 
Petromiralles Abdelhakim 
Hamid, era el segon amb 
14’49” a la St Silvestre de Reus. 

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 30 de gener de 2022

a les 18:00 h

   

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

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

ensenyant el carnet 
de subscriptor

Preu: 20, 18 i 15€

Venda d’entrades:
������������������������������

DE DAVID ELDRIDGE       DIRECCIÓ PAU CARRIÓ

MAR
ULLDEMOLINS

DAVID
VERDAGUER

DE DAVID ELDRIDGE    DIRECCIÓ PAU CARRIÓ

PRODUCCIÓ LA VILLARROEL

COMENÇAR
De David Eldridge
Amb Mar Ulldemolins i David Verdaguer. Direcció: Pau Carrió
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HOQUEI PATINS / VEU ANOIA

La comissió de la Wor-
ld Skate Europe Rink 
Hockey ha decidit ajor-

nar la segona jornada de la 
competició World Skate Euro-
pe Cup, la qual disputa l’Igua-
lada Hoquei Club, degut al 
nou rebrot a nivell continental 
de la COVID-19. L’evolució de 
la nova variant està obligant a 
prendre mesures preventives 
que afectaran al calendari de 
les competicions europees.
Aquesta mesura afecta al par-
tit referent a la segona jornada 
de la WS Europe Cup, el qual 
havia de disputar l’equip arle-
quinat al Pavelló José Nátario 
de Portugal davant el Juven-
tude de Viana el proper 15 de 
gener de 2022. 
Aquest partit es recuperarà, si 

la situació ho permet, el dia 5 
de febrer al mateix escenari.
Mentrestant, la data de la ter-
cera jornada, que ha de dis-
putar l’Igualada Rigat a Itàlia 
davant el Hockey Valdagno el 
dissabte 29 de gener es manté 
en aquesta data. En funció de 
l’evolució de la situació de la 
covid, s’aniran prenent mesu-
res que anirem transmetent.

Ajornada la segona 
jornada de la World 
Skate Europe Cup

El pilot de Castellolí, Isaac Feliu, en la 
categoria més extrema del Dakar
MOTOR / LA VEU

L’Original by Motul és 
la categoria que millor 
re�ecteix la natura-

lesa del Dakar, amb la prova 
més extrema tant per a pi-
lots com per a les seves mo-
tos. En aquesta edició debuta 
Isaac Feliu, pilot de Castellolí 
i informàtic apassionat de 
les motos que s’enfrontarà al 
Dakar, el ral·li més dur del 
món.
Isaac Feliu va decidir prepa-
rar-se per al Dakar després 
que la pandèmia paralitzés 
l’activitat de la seva empresa, 
un negoci especialitzat en 
motos. El català afirma que 
Original by Motul és la cate-
goria que més connecta amb 
la seva manera d’entendre 
la competició: “Sempre he 
sentit una gran admiració 
pels participants de la cate-
goria Original by Motul, sent 
el Dakar el ral·li més dur del 
món, acabar-lo en aquesta ca-
tegoria és tot un repte i mos-
tra de sacri�ci i dedicació. 
En aquesta categoria els pi-
lots s’enfronten a condicions 
extremes sense poder comp-
tar amb assistència tècnica 
de la mà de professionals. 
D’aquesta manera, diària-
ment han de fer el manteni-

ment dels seus vehicles de 
manera autònoma. A pesar 
que Feliu és la primera ve-
gada que s’enfronta a aques-
ta prova, a�rma que desa�a 
el repte molt positivament: 
“Afronto la prova amb mol-
tes ganes i il·lusió, al cap d’un 
any de preparació, de reu-
nir el pressupost i quadrar 
l’agenda! L’objectiu, com no 
podria ser d’una altra forma, 
és el d’arribar l’últim dia a la 
meta sencers i havent gaudit 
de l’aventura”.
A conseqüència d’aquesta di-
ficultat afegida en Original 
by Motul, els pilots han d’es-
tar molt preparats tant física 
com mentalment per a fer 
front a les possibles situaci-

ons adverses de la carrera. En 
aquest sentit, Feliu comenta 
que “sens dubte la gestió de la 
fatiga és un dels factors més 
determinants del Dakar, tant 
a nivell físic com mental. Cal 
estar fort tots els dies, no 
decaure i saber gestionar els 
incidents”. En aquest sentit, 
el moter de Castellolí afegeix 
entre riures que “hem parti-
cipat en bastants rallies en-
guany. La meva força és més 
mental que muscular, així 
que no puc forçar el meu cos 
tant com la meva ment”.
Altres tres pilots espanyols 
acompanyaran a Isaac Feliu 
en aquest desafiament, Javier 
Vega, Carles Falcón i Albert
Martín.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Quan encara no s’han 
disputat la meitat 
de les etapes, mol-

tes han sigut les sorpreses 
ja sigui positives com nega-
tives del Dakar d’enguany. 
A l’hora d’escriure aquestes 
línies, el dimecres una vega-
da acabada la quarta etapa 
entre Al Qaisumah i Riyadh, 
els participants anoiencs per 
un costat poden estar molts 
contents, però per l’altra 
banda no gens.
El pilot argentí Lucio Ál-
varez i el copilot anoienc 
Armand Monleon amb el 
Toyota Hilux de l’equip bel-
ga Overdrive, estant fent un 
Dakar sensacional. Al final 
de la quarta etapa la seva 
cinquena posició absoluta 
demostra la gran compene-
tració entre pilot i copilot, 

així com un gran domini del 
cotxe. Però és que fins ahir 
ocupaven el tercer lloc, es-
taven situats en el podi sens 
dubte tota una gesta. El pare 
de l’Armand també segueix 
el Dakar amb un camió d’as-
sistència.
La part negativa se l’emporta 
el copilot Àlex Haro del pi-
lot Nani Roma amb el BRX 
oficial. Si fins avui ja havien 
tingut algun que altre con-
tratemps, això d’avui dime-
cres ha sigut el súmmum 
de mala sort, amb bolcada i 

Per a Armand Monleón la cara del Dakar, i la creu 
per a Àlex Haro

posteriors problemes mecà-
nics que els descarten d’una 
digna classificació final.
L’altre copilot anoienc és 
Francesc Salisi que, junta-

ment amb Ruben Mañas, 
copiloten a Àlex Aguirre-
gaviria amb un camió Mer-
cedes i que continuen en 
carrera, principalment fent 
d’assistència de l’equip FN 
Speed Team.
A destacar la labor dels ano-
iencs presents en el Dakar, 
Jordi Viladoms director es-
portiu de l’equip KTM ofi-
cial, Oriol Balcells cap de 
mecànics de l’equip Honda 
oficial, Jordi Vidal mànager 
del pilot qatarià Nasser Al 
Attiyah que juntament amb 
Mathieu Baumel lideren la 

Experts del sector 
impartiran interessants 

conferències els dos 
dies, a Cal Carner, que 
coincidirà amb la �ra 

congrés Energètica

classificació de cotxes amb 
el Toyota Hilux oficial, així 
com també la que està por-
tant a terme el mecànic de 
motos Edu Roig.
Bona també la participació 
dels tres pilots de l’empresa  
Klim Twin Trail Racing 
ubicada a Castellolí, així el 
vallenc Albert Martín està 
situat en el lloc 64è, el bar-
celoní Isaac Feliu en el 72è i 
en el 80è el tarragoní Carles 
Falcón, en aquest Dakar que 
dissabte hi haurà la jornada 
de descans a Ryadh la capi-
tal saudita.

Lucio Álvarez i Armand Monleón amb el Toyota
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TEATRE / LA VEU

E l Teatre de l’Aurora 
presenta la Programa-
ció Gener/Maig 2022 

amb 19 propostes de teatre, 
música, musical, teatre d’hu-
mor i teatre amateur. Els es-
pectadors podran tornar a 
gaudir del Cicle Música de 
Primera Fila i es recupera el 
Cicle de Teatre Amateur amb 
dues propostes.
Obrirà la programació l’es-
pectacle Cadires (14, 15 i 
16 de gener), un homenatge 
a l’ofici del teatre, el pas del 
temps i la vellesa, interpre-
tada pels consagrats actors 
Mont Plans i Oriol Genís. 
També Iaia (28, 29 i 30 de 
gener), que sota la pregun-
ta “Quina és la història de 
les nostres àvies?” entra al 
menjador de casa de les ia-
ies dels membres de la com-
panyia Mambo Project per 
reconstruir i reviure els seus 
records. 
L’actriu Magda Puig portarà 
a l’Aurora Me & Magdalena 
(4, 5 i 6 de febrer) un es-
pectacle íntim i delicat per 
a només 16 espectadors que 
planteja com és conèixer els 
avis que van morir just abans 
de néixer tu. Completa la el 
circuit d’espectacles en ho-
menatge a la gent gran l’obra 
El gegant del Pi (6, 7 i 8 de 
maig), Què passa quan des-
cobreixes que el teu avi, a qui 
tant estimes, era franquista? 
Una punyent peça dirigida i 
interpretada pel conegut ac-
tor Pau Vinyals.
Aquesta temporada torna-
ran a visitar l’Aurora l’exitós 

Calma! De Guillem Albà (4, 
5 i 6 de març), un divertit 
muntatge per riure i fer-nos 
oblidar les presses del dia a 
dia i els valencians Pérez&-
Disla amb La sort (25 i 26 de 
març), un espectacle sincer, 
humà i emotiu, narrat en pri-
mera persona, d’una adopció 
homoparental.
Després d’haver tocat el cor 
de milers d’espectadors d’ar-
reu del món arriba a Igualada 
Refugiada poètica de Claire 
Ducreux (18, 19 i 20 de fe-
brer), un captivador especta-
cle de gran bellesa visual.
Abans d’arribar a la cartellera 
barcelonina, actuaran a l’Au-
rora Els Pirates Teatre amb la 
nova producció Els secunda-
ris (20, 21 i 22 de maig), un 
homenatge als actors i actrius 
que no es recorden, prota-
gonitzat pels coneguts Laura 
Aubert i Bernat Cot.
La programació també inclou 
el musical Elles (11 i 12 de 
març), un homenatge musical 
a les tietes, besàvies, cosines i 
a tantes altres ànimes que ja 
no hi són, creat per l’igualadí 
Josep M. Ribaudí “Kabrota”.

Vuit propostes del Cicle 
Música de primera fila
La Programació Gener/Maig 

2022 inclou un cicle de vuit 
concerts de cambra i de jazz. 
Obirà la programació musical 
el concert de Transformart 
Brass Quintet (21 gener), 
músiques del Renaixement i 
el Barroc d’arreu d’Europa in-
terpretades per aquest excel-
lent quintet de vent metall. 
També actuaran Laia Frigolé 
i Lamia Bensmail (11 febrer), 
en un concert de veu i piano 
que ens descobreix cançons 
de dones compositores del 
s.XX i l’estrena d’una obra de 
l’igualadí Carles Prat. Kolmik 
Trio (29 abril), actuaran amb 
un concert de violí, clarinet i 
piano per descobrir obres de 
diversos estils i autors com 
Mozart, Milhaud i Khachatu-
rian. Tancarà la programació 
musical el concert de David 
Riba i Lali Solà (13 maig), un 
viatge a la música de cambra 

El Teatre de l’Aurora presenta la nova programació amb 
19 propostes d’arts escèniques, música i teatre amateur

De gener a maig del 
2022 es podran veure 
9 propostes d’arts es-

cèniques amb especial 
atenció a espectacles en

homenatge a la gent 
gran

més pura a través d’obres de 
Schubert interpretades amb 
�auta i piano.
L’Estival de Jazz i el Teatre de 
l’Aurora s’han unit per oferir 
conjuntament un concert de 
jazz al mes dins del cicle. Ac-
tuaran Juan Pablo Balcázar 
Quartet (24 febrer), una nova 
mirada de jazz contemporani 
de l’obra que Olivier Messia-
en va escriure en un camp de 
concentració nazi, a càrrec 
de quatre músics de prestigi. 
També Sergi Sirvent & Da-
vid Viñolas (17 març), que 
portaran a l’Aurora un ho-
menatge jazzístic a dos com-
positors imprescindibles del 
segle XX, Frederic Mompou i 
Béla Bártok. Al seu torn, tres 
genis de la improvisació es-
trenaran nou projecte a l’Au-
rora. Un viatge electri�cant 
per l’espontaneïtat sonora 

amb Agustí Fernández, Sarah 
Claman i Amidea Clotet (7 
abril) i Alfred Artigas Quar-
tet (12 maig) en un concert 
de boleros que ens transpor-
tarà als bars de l’Havana dels 
anys 50 amb Rita Payés (veu i 
trombó), Juan Pablo Balcazar 
(contrabaix), Dídac Ruiz Lá-
zaro (percussió) i Alfred Ar-
tigas (mandolina i guitarra).

L’Aurora recupera el Cicle 
de Teatre Amateur
La Programació Gener/Maig 
2022 tancarà amb dues pro-
postes del Cicle de Teatre 
Amateur. El Crèdit (28 i 29 
de maig), una gran comèdia 
sobre l’economia, la crisi, la 
desesperació i la fragilitat de 
les relacions humanes amb el 
Grup de teatre “La Brillante” 
de Castellolí i Monólogos de 
la vagina (4 i 5 de juny), una 
comèdia trencadora i femi-
nista d’Eve Ensler, amb onze 
actrius a l’escenari a càrrec 
de l’Escola de Teatre Musical 
del Casino de Calaf.

Abonaments ja a la venda
Ja estan disponibles els abo-
naments per a la Programa-
ció Gener/Maig 2022 que 
ofereix 4 espectacles per 44 
euros amb un 33% de des-
compte.
L’abonament es pot adquirir 
fins el 12 de març a www.te-
atreaurora.cat o trucant al 93 
805 00 75 els dies laborables.
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TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setma-
na el Teatre de l’Au-
rora continua el Ci-

cle KM.0 amb l’espectacle Le 
Voyage de JAM, el viatge dels 
migrants cap a una nova vida 
a través de l’humor del clown, 
el dissabte 8 i el diumenge 9 
de gener a les 18 h. El Cicle 
KM.0 una cita anual que per-
met veure a casa nostra els es-
pectacles per a tots els públics 
de les companyies d’Igualada 
i la comarca.
La vida quotidiana d’un 
clown: treball, família, oci... 
Una vida estàndard. Però de 
cop i volta, esclata el con�ic-
te. Sense saber per què, hi ha 
qui es baralla, hi ha qui mor, 
hi ha qui ha de fugir. Fugir de 
la normalitat, d’una normali-
tat trencada, i emprendre un 
gran viatge cap allí on hi ha 
estabilitat.
Amb Le Voyage, JAM posa el 
focus sobre els refugiats i mi-
grants, i en el viatge que han 

d’emprendre cap a una nova 
vida. Una re�exió profunda 
sobre un col·lectiu invisible, 
invisibilitzat i deshumanitzat.
Per què... és possible abordar 
el fet migratori des de l’hu-
mor? JAM ens ho demostra, 
amb una obra d’allò més dol-

ça: amb malabars, amb rialla-
des, amb titelles... i amb un 
missatge que acaba arribant a 
totes les edats!

El Cicle KM.0, espectacles 
familiars fets aquí
El Teatre de l’Aurora i les 

Le Voyage de JAM, un espectacle de clown al Cicle KM.0 
de l’Aurora, aquest cap de setmana

companyies de teatre famili-
ar de l’Anoia us presentem la 
vuitena edició del Cicle Km.0. 
Torna aquesta cita anual, 
apro�tant les festes nadalen-
ques, que ens permet veure a 
casa nostra els espectacles per 
a tots els públics que creen les 
companyies d’Igualada i la 
seva comarca.
A l’Anoia i rodalies comptem 
amb diverses companyies 
professionals de teatre que 
es dediquen principalment al 
públic familiar. Fa anys que 
creen magní�cs espectacles 
que després porten de gira per 
Catalunya i arreu del món. 
Aquest cicle és una oportu-
nitat per donar a conèixer 

la important feina que fan i 
també com la fan. Per això, 
podreu veure dos espectacles 
i participar en dos tallers que 
seran un punt de trobada en-
tre artistes i espectadors.
Amb la col·laboració de: 
2princesesbarbudes (Sant 
Joan de Mediona), Farrés 
brothers i cia (Igualada), JAM 
(Copons), Ka Teatre (Sant 
Martí de Tous), La compa-
nyia del príncep Totilau (Sant 
Martí de Tous), PuntMoc (Pi-
era) i Teatre Nu (Sant Martí 
de Tous).

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Le 
Voyage tindran lloc el dissab-
te 8 i el diumenge 9 de gener 
a les 18 h. Les entrades tenen 
un cost de 8 € i 6€ (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a:
www.teatreaurora.cat.

El Cicle KM.0 és una 
cita anual que permet 
veure a casa nostra els 
espectacles per a tots 

els públics
 de les companyies 

d’Igualada i la comarca
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MÚSICA / LA VEU

Per encetar la tem-
porada de l’Ateneu, 
l’Orquestra Terres de 

Marca presenta un conjunt 
de peces per a orquestra 
simfònica proper al concert 
de Viena de Cap d’Any amb 
composicions de Brahms, 
Dvorak, Offenbach i la famí-
lia Strauss. L’espectacle tin-
drà lloc el proper divendres 
7 de gener, a les 19 hores al 
Teatre Municipal Ateneu. 
Josep Miquel Mindán n’és el 
director. Hi ha entrades a 15 
i 12 €, i a 9 € per a menors de 
12 anys.
Les entrades es poden com-
prar a la pàgina web teatre-
municipalateneu.cat, al Punt 
de difusió cultural i turística 
d’Igualada, del carrer Garcia 
Fossas, de dimarts a dijous 
no festius, de 18.30 h a 20.30 
h, i el divendres des d’una 
hora abans de l’espectacle a 
la taquilla del Passatge Vives.

Concert vienès
La tradició vienesa del con-
cert de valsos i polques ar-
renca l’any 1939 i actualment 
és retransmès per les televi-
sions de tot el món, ha anat 
penetrant arreu i avui dia són 
moltes les ciutats europees i 
de més enllà que se sumen 
a la tradició i ofereixen als 

seus concerts en directe, si-
gui el mateix dia o en festivi-
tats properes, amb repertoris 
semblants o mixtos afegint 
altres peces emblemàtiques 
i de la pròpia tradició. En 
els darrers vint anys el nos-
tre país ha vist com mol-
tes ciutats abraçaven àvides 
la proposta que, tot i tenir 
uns orígens i connotacions 
ben classistes (l’aristocràtica 
societat benestant de l’im-
peri austrohongarès) fora 
d’aquell context va adquirint 
una pàtina teatral, simbòli-
cament inclusiva i universal. 
La prova és que cada vegada 
més televisions del continent 
africà i asiàtic retransmeten 

el concert vienès per excel-
lència, amb gran acceptació 
popular.
L’Orquestra Terres de Marca 
des de 2016 ret homenatge a 
la proposta original vienesa 
oferint un programa consti-
tuït per una part d’aquest re-
pertori peces populars de la 
segona meitat del segle XIX a 
tot Europa, dels compositors 
de la família Strauss amb una 
especial incidència al com-
positor més prolífic i cèlebre 
de tots ells, Johann Strauss 
II o Jr (1825-1899). El con-
cert enguany es complemen-
ta amb un repertori selecte 
de danses europees, com les 
Danses Eslaves d’Antonin 

Dvorak o les Danses Honga-
reses de Johannes Brahms o 
peces emblemàtiques com la 
Davallada als inferns d’Orfeu
de Jacques Offenbach, que 
acaba amb el cèlebre Can-
Can, tot incloent els cèlebres 
vals de L’Emperador i d’El 
Bell Danubi Blau i la cone-
guda Marxa Radetzky. Per 
amenitzar la vetllada una pa-
rella de ball recrearà algunes 
de les peces proposades.
Terres de Marca és un se-
gell musical vinculat a Con-
trapunt. Plataforma per a la 
promoció d’activitats mu-
sicals, que neix de la mà de 
Concepció Ramió i Josep Mi-
quel Mindán, comptant amb 

L’Ateneu encetarà temporada amb un concert vienès de 
Cap d’Any aquest divendres

joves intèrprets d’alt nivell i 
notable experiència. Junta-
ment amb l’orquestra té la 
voluntat d’anar consolidant 
diferents formacions vocals 
i instrumentals amb músics 
professionals. Té la voluntat 
de fer arribar a tots els racons 
del nostre país propostes sin-
gulars de música clàssica. A 
més de l’orquestra compta 
amb altres formacions clàs-
siques i de música catala-
na. Des de la seva fundació 
l’any 2010 ha presentat: La 
serva padrona de Pergolesi; 
La Canterina de Haydn; Els 
tres mosqueters amb l’Es-
cola de Dansa del Consell 
Comarcal; diversos oratoris 
i concerts de Nadal com El 
Messies de Georg Friedrich 
Händel, alguns dirigits per 
Daniel Mestre i concerts 
amb la música dels èxits 
de Hollywood amb Carles 
Lama i Sofia Cabruja. A més 
ha enregistrat el doble Cd de 
l’Oratori del Llibre de Sine-
ra de Salvador Espriu amb 
música de Mercè Torrents. 
També ha enregistrat noves 
gravacions per la Festa dels 
Reis d’Igualada: la marxa 
5 de Gener del compositor 
igualadí Jordi Marcé i una 
nova versió orquestral de la 
Marxa del Patge Faruk de Joan 
Just Bertran, amb l’adaptació 
orquestral de David Riba.

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

Temporada 
2021 - 2022

Anem al teatre!

       

THE OPERA LOCOS  Teatre Poliorama

Sortida amb el nostre autocar a les 15:30 hrs d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest  gran espectacle, al Teatre Poliorama. Entrades garantides a platea  
Una peculiar troupe d'òpera, composta per cinc excèntrics cantants, es disposa a realitzar un recital amb un repertori dels més grans compositors del  gènere. 
Al llarg de la representació s'aniran desvetllant les passions ocultes i els anhels d'un d'ells, que portaran conseqüències absurdes i impredictibles. Serà una nit 
per recordar! Cinc cantants lírics són els protagonistes de The Opera Bojos, un espectacle còmic operístic en què els grans èxits de l'òpera es fusionen amb 
altres estils musicals de la forma més original. Amb una singular posada en escena i acurada estètica. The Opera Bojos aconsegueix crear una experiència nova 
i diferent a l'hora d'experimentar l'òpera i, sobretot, apropar-la a tots els públics d'una manera fresca, inusual i divertida.

Preu per persona: 48 €
Inclou: Transport + beguda + entrada a platea
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Dissabte,  dia 19 de febrer de 2022        Hora Sortida:15:30h

BILLY ELLIOT el musical  Teatre Victòria

Sortida amb el nostre autocar a les 14:30 hrs d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al Victoria Entrades garantides a platea.

Un dels espectacles més apassionants del món, arriba a el Teatre Victòria de Barcelona després d'onze anys a Londres, quatre a Broadway i tres a Madrid.
El musical narra la història del jove Billy, nascut en una ciutat de nord d'Anglaterra en la qual els homes practiquen la boxa i treballen a la mina. Cap d'ells balla 
ni alberga ambicions de presentar-se a la Royal Ballet School. Però Billy és diferent. Criat per un pare vidu, sense l'afecte d'una mare, a Billy no li agrada la boxa 
però està captivat per la gràcia i la meravella del ballet. Amb fèrria determinació lluitarà per aconseguir els seus somnis, retornant la unió a la seva família i la 
fe a una comunitat devastada pel convuls �nal de la indústria minera britànica.

Preu per persona: 77 €
Inclou: transport + beguda + entrada a platea
Entrades situades a les �les: 4 – 5 -6
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Divendres, dia 11 de febrer de 2022        Hora sortida:14:45 h.
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Ens pots trobar també a:

AFI Història 
de la Fotografia a Igualada

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

FINALS DEL SEGLE XIX.

FOTOGRAFIA TESTIMONIAL EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE 
L’ATAC CARLÍ DEL 1873, A IGUALADA.

Sepultura ubicada al Cementiri Vell d’Igualada en memòria i homenatge a 
les persones, aquí enterrades, que van morir com a conseqüència de l’atac 
dels carlins, els dies 17 i 18 de juliol de l’any 1873.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.

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

CINEMA / LA VEU

La nova Sala Petita de 
l’Ateneu Cinema co-
mença el nou any amb 

una programació de cine fa-
miliar en català i documen-
tals, per tal d’enriquir l’oferta 
del cinema més comercial. El 
Cine Xic ve de la mà d’una 
col·laboració amb Òmnium 
Cultural, Pack Màgic i Rita & 
Luca Films, amb una pel·lí-
cula mensual, sempre mati-
nal a les 11.30h. Els propers 
títols són ‘Ernest & Celestine, 
contes d’hivern’, ‘El bosc de 
Haquivaqui’ i ‘La revolta dels 
contes’, petites finestres a la 
fantasia amb personatges 
dibuixats i titelles de gran 
qualitat que aporten un 
cinema amb valors.
Més informació aquí: 
https://ateneucinema.cat/

cinema-familiar-en-catala/ 
Pel que fa als Docs del Mes, 
del Festival DocsBarcelo-
na, es realitza amb la col-
laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada i tindrà una pe-
riodicitat d’un dimarts men-
sual. Seran deu pel·lícules 
que portaran coneixement 
i reflexió amb una mirada 
inquieta sobre diferents rea-
litats socials durant tot l’any 
excepte els mesos de juliol 
i agost. Alguns dels títols 
seran ‘Arica’, ‘En el llindar’ 
i ‘Curvity Crew. Caminant 
per trencar estereotips’.
Aquestes dues activitats són 
gratuïtes per als socis i sò-
cies de l’Ateneu Igualadí, el 
preu de l’entrada és de 5€ i 
de 4€ pels associats d’Om-
nium (en el Cine Xic). Us 
esperem a la Sala més parti-
cular de la ciutat!

S’omple l’oferta de la 
Sala Petita de cinemaLLIBRES / LA VEU

El periodista i escriptor 
Rafel Nadal serà un dels 
protagonistes de l’agen-

da de gener a la Biblioteca 
Central d’Igualada. Després de 
l’èxit dels seus llibres dedicats 
a la memòria familiar, l’autor 
culmina aquest cicle literari 
amb Quan s’esborren les parau-
les, un volum íntim i delicat 
amb el qual tanca la saga fami-
liar més venuda de la literatura 
catalana. La presentació tindrà 
lloc el dijous 27 de gener, a les 
7 de la tarda, i està organitzada 
per la Llibreria Aqualata. Una 
altra presentació que es farà 
aquest mes de gener serà el del 
Premi Prudenci Bertrana de 
novel·la, Amor a l’art, de Tània 
Juste, el divendres 14 de gener 
a les 7. Aquest acte estava pre-
vist que es fes el desembre però 
es va haver d’anul·lar per mo-
tius personals de l’autora.
Les conferències i les trobades 
dels clubs de lectura comple-
ten l’agenda del mes de ge-
ner. D’una banda, l’Associació 
DCA (Dany Cerebral Adqui-
rit) Anoia ha organitzat per 
al gener i febrer un seguit de 
xerrades per donar a conèixer 
unes pautes concretes i clares 
de com cuidar el nostre cer-
vell. Les xerrades són obertes 
a tothom i tenen un enfoca-
ment integral, i la primera es 
farà el dilluns 10 de gener, a les 

7, sobre «Quins són els riscos 
que poden provocar un dany 
cerebral», a càrrec del doctor 
Xavier Cantero. El dimarts 18 
de gener l’Associació de Psi-
còlogues i Psicòlegs de l’Anoia 
(APPA) també ha organitzat 
una xerrada a la Biblioteca 
per parlar de «La construcció 
del self i la personalitat des de 
la psicoteràpia», amb el neu-
ropsicòleg Eduardo Recuero. 
Pel que fa als clubs de lectura 
pràcticament hi ha trobades 
cada setmana. Les lectores del 
Club de català comentaran 
la novel·la de ciència-�cció 
Consciència, de Teresa Colom, 
mentre que els del Club adult 
llegiran La ciutat i la casa, de 
Natalia Ginzburg. El Va de 
poesia...Llegim? recordarà els 
versos de Gabriela Mistral, 
mentre que el de Filoso�a re-
�exionarà sobre el feixisme 
amb Fatxa, de Jason Stanley. 
Els més cinè�ls tindran l’oca-
sió de veure i comentar Re�e-

xos en un ull daurat, la versió 
cinematogrà�ca del clàssic de 
Carson McCullers. I els amants 
de la música tenen una nova 
cita el dimecres 26 de gener 
per conèixer els cançoners mu-
sicals del primer Renaixement 
espanyol, que es conserven al 
Fons Savall de la Biblioteca.

I per als més petits...
Hi haurà una segona trobada 
del Club de lectura infantil, el 
divendres 21 de gener a les 6 
de la tarda. De la mà de Glò-
ria Regordosa s’endinsaran en 
la lectura de El mètode Xof, 
de Roddy Doyle. La literatura 
infantil i juvenil (LIJ) també 
té el seu propi club a la Bibli-
oteca, amb trobades mensuals 
adreçades a pares, educadors 
i qualsevol persona interes-
sada en conèixer les novetats 
que arriben cada mes a la Bi-
blioteca en aquest àmbit. La 
propera serà el dimecres 19 
de gener a les 6 de la tarda.

Comencen les activitats a la Biblioteca



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Frida Kahlo, la vida d’un mite”, una inexcusable 
exposició que la presenta més viva que mai, 
a Ideal Centre d’Arts Digitals

El primer de desembre, Ideal Centre d’Arts Di-
gitals, inaugurava l’exposició “Frida Kahlo, la 
vida d’un mite”. Amb aquesta nova presenta-

ció, Barcelona seria la primera ciutat on es podria 
admirar aquesta mostra que combina arts digitals, 
projeccions de gran format i realitat virtual, sense 
prescindir dels aparadors  expositius habituals. Es 
tracta d’un projecte elaborat per Layers of Reality, 
Minoria Absoluta i Magma Cultura, que compta 
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Ge-
neralitat de Catalunya; i romandrà obert al públic 
�ns al 27 de febrer del 22.
Amb les projeccions immersives de gran format, i 
amb més de mil metres quadrats de pantalla, a més 
de l’ús d’ulleres de realitat virtual, tot és una invitació 
a recórrer diferents espais d’exhibició i altres eines 
interactives, des d’un projecte cultural summament 
espectacular que permet a l’espectador submergir-se 
dins de la vida i les excepcionals pintures de la mun-
dialment famosa Frida Kahlo, altrament Magdalena 
Carmen Frida Kahlo Calderón, (Coyo-
acán, Ciutat de Mèxic, 1907 – 1954), reco-
neguda com a una icona pop de la cultura 
del país mexicà.
Per a aquesta ocasió, la vida i l’obra de 
Kahlo apunta a ser un oportú reclam per-
què, segons l’organització: “Avui com ahir 
la insòlita vida d’aquesta dona i artista uni-
versal fascina, enganxa, commou, sensibi-
litza i desperta tota mena d’inspiracions, a 
través dels seus records i les anècdotes del 
seu dia a dia; sobretot pel fet d’haver es-
tat un esperit rebel i dotat d’un gran talent 
per a comunicar la pròpia vida a través de 
l’art”. Una revisió prou exhaustiva del què 
ha esdevingut un imponent per�l biogrà-
�c i artístic que no eludeix si més no una 
de les seves potents relacions, aquella que 
va viure amb el pintor realista, cubista y 
muralista, Diego Rivera, qui va ser el seu 
marit.
Al capdavall, una vegada més, des de la 
seva Inauguració, el 2019, aquest centre 
d’experiències immersives, el primer de 
l’Europa septentrional dedicat a la produc-

ció i exhibició d’arts digitals, ens 
apropa amb una de les tecnologi-
es més punteres, des de la realitat 
augmentada, la realitat virtual i 
l’hologra�a, a una simbiosi entre 
l’art i la realitat biogrà�ca d’una 
de les artistes més acreditades 
de tots els temps. I, és en aquest 
sentit que aquesta biogra�a està 
plantejada sense reproduccions 
de pintures de l’artista per tal 
d’incorporar plenament l’espec-
tador en els nous llenguatges 
immersius. La proposta, en con-
seqüència, rastreja la biogra�a 
de l’artista servint-se de col·leccions de fotogra�es 
històriques, de filmacions originals, d’escenaris 
digitals, d’objectes de col·leccionista, d’instal·la-
cions artístiques, al costat d’ingredients musicals 
de nova fornada que reprodueixen els capítols més 
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

rellevants de la seva vida; tot plegat, aquella admi-
rable i també increïble història que va propiciar 
la construcció del mite. Perquè, tot i l’entrada al 
segle XXI, el mite de Frida Kahlo encara batega i 
desperta passions en l’univers de l’Art.

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

Festival Zoom Igualada de Lucio Pe-
llegrini (2021). 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 11
LLIURAMENT DE PREMIS

Igualada 
Lliurament de premis del Concurs de 
pessebre que organitza l’Associació 
de Veïns de Santa Caterina, Carme i 
travessies.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a la Bi-
blioteca Central

CLUB DE LECTURA
Piera 

“La guineu i l’aviador”. Trobada dels 
nens i nenes que participen en aquest 
club de lectura per comentar i desco-
brir els enigmes plantejats a propòsit 
de la lectura
Dimarts a 1/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca

DIMECRES 12
CLUB DE LECTURA EN CATALÀ

Igualada 
Primera trobada de l’any d’aquest 
club de lectura especialitzat en obres 
d’autors catalans de tots els temps. 
El llibre a comentar és “Consciència”, 
una distopia de l’escriptora i poeta Te-
resa Colom
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

DIVENDRES 7 
MÚSICA
Igualada 

Gran concert vienès de valsos i pol-
que. L’Orquestra Terres de Marca pre-
senta el concert de Cap d’Any.
Divendres a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

DISSABTE 8 
TEATRE, CICLE KM0

Igualada 
Amb “Le Voyage”, JAM posa el focus 
sobre els refugiats i migrants. És 
possible abordar el fet migratori des 
de l’humor amb una obra d’allò més 
dolça: malabars, riallades, titelles... 
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora

CONCERT DE REIS
Igualada 

Concert de Reis de la Coral Infantil 
els Verdums.
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

DIUMENGE 9 
TEATRE, CICLE KM0

Igualada 
Amb “Le Voyage”, JAM posa el focus 
sobre els refugiats i migrants. És 
possible abordar el fet migratori des 
de l’humor amb una obra d’allò més 
dolça: malabars, riallades, titelles...
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora

ELS PASTORETS 
Igualada 

Els Pastorets. Un somni d’infants. El 
somni de dos vailets en una nit màgi-
ca com és la de Nadal. Un somni que 
no és res més que un conte. 
Diumenge a 3/4 de 12 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu

CONCERT DE NADAL 
Igualada 

Concert de Nadal amb la Coral Mig To
Concert de retorn de l’intercanvi amb 
la Coral Veus de Tous. Cada coral 
oferirà un petit recull de cançons de 
diferents compositors.
Diumenge a 3/4 de 6 de la tarda a 
l’església de la Soledat

ELS PASTORETS 
Calaf 

Representació de l’obra de Josep 
Maria Folch i Torres sota la direcció 
d’Eloi Fonoll.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda al te-
atre del Casal

TEATRE 
Capellades 

La Llàntia Meravellosa. Espectacle 
familiar de titelles i actors. Organitza 
Xarxa Capellades.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
la Lliga

DILLUNS 10 
CINEMA 
Igualada 

“Carosello Carosone” La primera ses-
sió de l’any 2022 l’AUGA presenta la 
pel·lícula guanyadora de ficció del 19è 

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Òdena 

Parlarem del llibre “Armstrong: l’ago-
sarat viatge d’un ratolí a la Lluna” de 
l’autor Torben Kuhlmann.
Dimecres a 1/4 de 6 de la tarda a la 
Biblioteca l’Atzavara

DIJOUS 13
CONFERÈNCIA

Igualada 
Presentació del Bicentenari de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada i del 
25è Aniversari de la Federació Cata-
lana dels Tres Tombs. Conferència a 
càrrec de Marta Vives Sabaté, directo-
ra de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
Dijous a les 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit 
el mateix llibre per comentar-lo. en 
aquesta ocasió “La ciutat i la casa” de 
Natalia Ginzburg..
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

XERRADA
Capellades 

“Els Pastorets i la seva influència a 
Capellades”. Vitali Abadal Lloses ens 
presentarà el seu treball de recerca, 
basat en els Pastorets de Capellades. 
Una anàlisi profunda de la seva influ-
ència a la vila.
Dijous a les 7 de la tarda a la sala pe-
tita de la Lliga
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   EXPOSICIONS

PLOU A L’ESCALA
Kima Guitart
La mostra forma part de la sèrie “Plouen pregàri-
es”, inspirada en les banderes d’oracions del Tibet i 
el Nepal amb cal·ligrafies de desitjos de pau,  pros-
peritat, salut, alegria...
Del 15 de juliol al 31 de desembre a Cal Roure

JA VÉNEN, JA VÉNEN! 
CRIDES I AUQUES DELS REIS
Una tria de les crides i les auques que s’han anat 
publicant al llarg dels anys i que es troben al fons 
de la Biblioteca Central d’Igualada.
Fins el 8 de gener a la sala  d’exposicions de la 
Biblioteca Central

SOMNIS DE FANG
Montse Dachs presenta una mostra d’escultures 
delicades del cos humà i de rostres.
Fins el 31 de gener al Punt de lectors de la Bibli-
oteca Central

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

MIRA’M
Un projecte de Roger Puig d’aquarel·les que va co-
mençar durant el confinament i que s’ha convertit 
en una exposició, amb la idea de presentar un for-
mat d’obra compost de tres en una.
Del 16 de desembre al 9 de gener a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions

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

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

PINTURES
Pep Rodríguez Alsamora. 
Mostra de pintura contemporània impactant i di-
ferent que no us deixarà indiferents.
Del 16 de desembre al 15 de gener a la sala d’ex-
posicions de l’Ateneu Igualadí

PROJECTE HUMO
Humo és un projecte de packaging experimen-
tal que tracta de jugar amb l’associació d’idees. 
L’alumnat de 2n de Gràfica Publicitària de l’Esco-
la d’art i disseny La Gaspar, han conceptualitzat i 
dissenyat un packaging de vi per a Humo.
Del 10 al 31 de gener a La Gaspar Sala d’expo-
siocions
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ca a una altra, en una àcida 
barreja de gèneres que van 
des del terror psicològic fins 
a l’acció i el drama juvenil, 
Yellowjackets demostra, una 
vegada més, que el passat 
mai no es queda en el passat 
i que allò que va començar a 
la profunditat dels boscos és 
molt lluny d’haver acabat.
Com a creadors, Ashley Lyle i 
Bart Nickerson proposen un 
còctel de gèneres molt sòlid 
que tira més cap al terror de 
supervivència. Mentrestant, 
els referents (sobretot, com 
us dèiem abans, de “Lost”) 
són evidents però estan re-
lativament dominats perquè 
no robin la funció.
Aquest equilibri fa que la sè-
rie funcioni força bé. El pi-

Les millors sèries
“Yellowjackets”, un spinoff de “Lost” amb una bona 
dosi de por i més misteri
REDACCIÓ  / LA VEU

Sèrie de Movistar+, pro-
cedent de Showtime. 
Un equip d’exitoses ju-

gadores de futbol d’institut 
passen a ser les desafortuna-
des supervivents d’un acci-
dent d’avió que s’estavella a la 
natura més profunda i salvat-
ge d’Ontario.
Si et diem que parlem d’una 
sèrie que va sobre un acci-
dent d’avió i passen coses 
misterioses entre els super-
vivents... segur que et ve al 
cap “Perdidos”, o “Lost”, per 
als més puristes. Doncs això 
és el que passa a Yellowjackets
(el nom de l’equip de les no-
ies), però en aquesta ocasió la 
producció seriò�la entra molt 
més en el camp de l’horror, el 
misteri i la por.
L’equip de futbol s’estavella al 
mig dels densos boscos d’On-
tario (Canadà) i s’hi passen... 
19 mesos! Vint-i-cinc anys 
després, quatre d’aquestes 
supervivents Shauna (Mela-
nie Lynskey), Taissa (Tawny 
Cypress), Natalie (Juliette 

Lewis) i Misty (Christina 
Ricci) hauran de retrobar-se 
quan sospiten que algú vol 
treure a la llum el que real-
ment va passar durant tot 
aquell temps...
I què carall va passar? Només 
començar ja intuïm que el 
seu esperit d’equip no ha estat 
su�cient i hi ha hagut coses 
molt estranyes (veiem gent 
del bosc vestida amb pells de 
caça) i de mica en mica anem 
desgranant la història.
Hi ha secrets que no es po-
den guardar per sempre. 
Mentre unes supervivents 
s’entesten a saldar comptes 
pendents, d’altres faran el 
que sigui per mantenir amb 
clau el que veritablement va 

passar en aquest lloc. Però 
sospiten que algú intenta 
destapar-ho tot.
La sèrie narra la seva odissea 
de supervivència, des dels 
seus primers dies prosperant 
en equip fins a separar-se en 
salvatges i despietats clans, 
i les conseqüències que va 
tenir per a cadascuna anys 
després. Saltant d’una èpo-

lot és fantàstic i captivador, 
compleix molt bé amb les 
expectatives, aconseguint un 
bon balanç entre la línia del 
passat i la del present.
Sí que és veritat que al prin-
cipi un arriba a Yellowjackets
una mica desorientat, in-
tentant desxifrar què està 
passant i connectar punts 
entre èpoques. Però la sen-
sació que hi ha bon material 
i alguna cosa interessant per 
explicar preval gràcies a la 
bona feina dels guionistes i 
els directors, que controlen 
molt bé els temps per atrapar 
l’espectador.
El risc és que propostes 
d’aquest estil solen ser molt 
més potents i acurades en 
el tram inicial i després di-
luir-se segons van passant 
episodis. Vaja, d’arrencada 
de cavall i parada de burro, 
com es diu popularment.
En línies generals, Yellow-
jackets es posiciona com un 
potent thriller femení que 
atrapa i pertorba alhora. Si 
bé de vegades es perd a l’hora 
de desenvolupar les trames, 
val la pena ficar-nos de ple 
en aquesta sèrie de misteri.

Si et diem que parlem 
d’una sèrie que va sobre 

un accident d’avió i 
passen coses misterioses 
entre els supervivents... 

segur que et ve al cap 
“Perdidos”, o “Lost”, per 

als més puristes. 

La sensació que hi 
ha bon material i 

alguna cosa interessant 
per explicar preval 

gràcies a la bona feina 
dels guionistes i els 

directors, que controlen 
molt bé els temps per 
atrapar l’espectador.
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Relacions d’amistat
A Tous •  Envidia sana

REDACCIÓ/ 

Léa, Marc, Karine i Francis són 
dues parelles d’amics que por-
ten junts tota la vida. Tot i que 

més diferent, cadascú ha sabut con-
servar la seva amistat durant tots 
aquests anys. La manera de relacio-
nar-se i d’ocupar el seu lloc al grup 
ha fet que regni l’harmonia durant 
les trobades, però, un dia tot es des-
munta quan Lea, la més tranquil·la 
del grup anuncia que ha escrit una 

novel·la i s’ha convertit en un èxit en 
vendes. Gelosia, retrets i enveges se-
ran les protagonistes del sopar.
El director Daniel Cohen, que ja va 
demostrar els seus ajustats valors per 
a la comèdia lleugera a El chef, la re-
ceta de la felicidad, ens presenta un 
complet catàleg de misèries humanes 
sense gaires matisos (excepte, potser, 
el personatge interpretat per François 
Damiens) i que mai acaba de fer el 
salt a l’esperpent cruel i àcid, com es 
podria esperar.

Maria i els anyells
El racó del Cineclub •  LAMB, de Valdimar Jóhannsson

REDACCIÓ/ 

Tomhas Anderson porta una 
vida còmoda a la ciutat de San 
Francisco com una eminència 

dins del món dels videojocs. Tanma-
teix, aquest talent li està di�cultant 
discernir entre allò que és realitat i 
allò que no ho és. El seu psicoanalis-
ta li recepta unes pastilles blaves per 
evitar els atacs de pànic que provoca 
aquesta situació. Però, al �nal del dia, 
el senyor Anderson haurà de deci-
dir si tornar a seguir el conill blanc i 
adoptar la identitat de Neo una vega-
da més; però aquesta vegada dins una 
Matrix totalment revolucionària. I si 
�omas... Neo... ha après alguna cosa, 
és que l’elecció, encara que és una il-

lusió, segueix sent l’única forma de 
sortir o entrar a Matrix. Per descomp-
tat, Neo ja sap què ha de fer. Però el 
que encara no sap és que Matrix és 
més fort, més segur i més perillós.
El 1999, Matrix ho va canviar tot. La 
pel·lícula de les germanes Wachowski 
va marcar la pauta de la primera dè-
cada del segle XXI, obligant els pro-
toherois del moment a vestir de cuir 
negre i implementant la necessitat 
de cert halo bíblic en tota nova fran-
quícia amb ínfules d’expansió. Vint 
anys, dues seqüeles canòniques i dife-
rents expansions transmèdia després, 
Lana Wachowski torna a la càrrega de 
l’única manera possible: assumint els 
llums i les ombres de l’èxit com a part 
fonamental del relat.

El retorn de Neo
Estrena •  Matrix Resurrections

GERARD FUSTÉ / 

El dijous 13 de gener, el Cineclub 
presenta, a l’Ateneu Cinema, la 
producció islandesa del 2021 

Lamb, dirigida per Valdimar Jóhanns-
son, a les vuit en versió doblada i a dos 
quarts d’onze en versió original amb 
subtítols.
Dirigida per Valdimar Jóhannsson 
i protagonitzada per Noomi Rapace 
(“Los Hombres que No Amaban a las 
Mujeres”, “Prometheus”), és una pel·lí-
cula dramàtica amb elements fantàstics 

i de terror. Rapace interpreta el perso-
natge de la pagesa Maria. La trama se 
centra en la inquietant troballa que 
realitzen aquesta i el seu marit: Una 
de les seves ovelles embarassades ha 
donat a llum un híbrid home/ovella, 
el qual Maria estimarà com si fos el 
seu propi �ll. La possibilitat de formar 
una família els hi porta molta alegria, 
però també podria destruir-los.
Premiada a Sitges, una de les propos-
tes més originals de la darrera tempo-
rada, un �lm sorprenent que admet 
més d’una lectura.



   SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Estats Units. Fantàstic. De Jon Watts. Amb Tom Holland, 
Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei,
Per primera vegada a la història cinematogrà�ca de Spi-
der-Man, el nostre heroi, veí i amic és desemmascarat, i per 
tant, ja no és capaç de separar la seva vida normal dels enor-
mes riscos que comporta ser un Súper Heroi. Quan demana 
ajuda a Doctor Strange, els riscos passen a ser encara més pe-
rillosos, obligant-lo a descobrir allò que realment signi�ca ser 
Spider-Man. Seqüela de ‘Spider-Man: Far From Home’.

   MAMÁ O PAPÁ
Espanya. Comèdia. De  Dani de la Orden. Amb  Paco 
León, Miren Ibarguren, Laura Quirós, Sofía Oria,
Flora i Víctor són els pares que tot nen voldria tenir: mo-
derns, divertits i afectuosos. Tot i això, tot es torça el dia que 
decideixen divorciar-se i apareix l’oportunitat laboral amb 
què porten somiant tota la vida. Només hi ha un problema: 
la custòdia. Cap no està disposat a cedir. Així que, per ordre 
de la jutgessa, els nens hauran de decidir amb qui es queden: 
amb la mare, o amb el pare 

   ¡CANTA! 2
Estats Units. Animació. De Garth Jennings. Amb Matthew 
McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson,
En un món d´animals antropomòr�cs, el koala Buster 
Moon és el propietari d´un teatre on organitza espectacles 
musicals. En el concurs de cant més gran del món va acon-
seguir que els debutants Rosita, Mike, Johnny, Ash i Meena 
fossin llançats a la fama.

   ENVIDIA SANA
França. Drama.  De Daniel Cohen. Amb Bérénice Bejo, Vin-
cent Cassel, Florence Foresti,  
Léa, Marc, Karine i Francis són dues parelles d’amics que 
porten junts tota la vida. Tot i que més diferent, cadascú ha 
sabut conservar la seva amistat durant tots aquests anys. La 
manera de relacionar-se i d’ocupar el seu lloc al grup ha fet 
que regni l’harmonia durant les trobades, però, un dia tot es 
desmunta quan Lea, la més tranquil·la del grup anuncia que 
ha escrit una novel·la.

   MATRIX RESURRECTIONS
Estats Units. Ciència-�cció. De Lana Wachowski Amb Ke-
anu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris,
Neo viu una vida normal i corrent a San Francisco mentre 
el seu terapeuta li prescriu pastilles blaves. Fins que Morfeu 
li ofereix la pastilla vermella i torna a obrir la seva ment al 
món de Matrix

   LIBERTAD
Espanya. Drama. De Clara Roquet. Amb RMaría Morera, 
Nicolle García, Nora Navas, Vicky Peña
La família Vidal passa a la casa d’estiu les últimes vacances 
de l’àvia Ángela, que pateix Alzheimer avançat. Per primera 
vegada a la seva vida, la Nora, de 14 anys, sent que no troba 
el seu lloc. Els jocs de nens li semblen ridículs i les converses 
dels adults encara van grans. Però tot canvia amb l’arribada 
de Llibertat, de 15 anys i �lla de Rosana, la dona colombiana 
que cuida Àngela. 

   THE KING’S MAN: LA PRIMERA MISIÓN
Regne Unit. �riller. De Matthew Vaughn. Amb Harris 
Dickinson, Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson
Quan un grup format pels tirans i les ments criminals més 
malvades de la història s’uneix per desencadenar una guerra 
que matarà milions de persones, un home haurà de lluitar 
a contrarellotge per aturar-los. Tercer lliurament de la saga 
Kingsman, ambientada molts anys abans de les anteriors i 
explicant l’origen de l’agència.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dv a Dg: 16:00/19:00/22:00
Dll a Dj: 19:00/22:00

2/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dv a Dll i Dj: 17:30/20:30
Dt i Dc: 17:30
2/SPIDER-MAN: NO WAY HOME 
(VOSE)
Dt i Dc: 20:30

3/ MAMÁ O PAPÁ
Dv a Dg: 16:00/18:10/20:20/22:30
Dll a Dj: 18:10/20:20/22:30

4/ ¡CANTA! 2
Dv a Dg i Dc: 17:00/19:20
Dll Dt i Dj: 19:20
4/ ¡CANTA! 2 (CAT)
Dll Dt i Dj: 17:00
4/EL BUEN PATRÓN
Dv Dll i Dj: 21:45
4/ WAY DOWN
Ds i Dt: 21:45
4/ LA CASA GUCCI
Dg i Dc: 21:45

5/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dv a Dj: 18:00/21:00
5/ CLIFFORD: EL GRAN PERRO 
ROJO
Dv a Dg: 16:00

6/¡CANTA! 2
Dv a Dg: 15:45/18:05
Dll a Dj: 18:05
6/WEST SIDE STORY
Dv a Dj: 20:25

7/ENCANTO
Dv a Dg: 16:15
7/MATRIX RESURRECTIONS
Dv a Dj: 18:30/21:30

8/THE KING’S MAN: LA PRIME-
RA MISIÓN  
Dv a Dg: 16:40/19:25/22:10
Dll a Dj: 17:00/19:35/22:10

CULTURA / CARTELLERA  |  33Divendres, 7 de gener de 2022

Casal
St. Martí de Tous

LIBERTAD
Dg: 17:30
ENVIDIA SANA
Dg: 19:10

SALA GRAN

SPIDER-MAN NO WAY HOME 
Dv: 20:15
Dll: 19:15

¡CANTA! 2 
Dv: 17:15
Ds: 17:15
Dg: 17:00
Dc: 17:30

MATRIX RESURRECTIONS 
Ds: 20:15
Dg: 20:00
Dc: 20:30

LAMB (CIneclub) 
Dj: 20:00/ 22:30 (VOSE)

SALA PETITA

VUELTA A CASA DE MI HIJA 
Dv: 17:30/20:00
Ds: 17:30/20:00
Dg: 17:15/19:45
Dll: 19:30
Dc: 17:45/20:15



        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



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Per ser una bona paradoxa hauria de ser una pronúncia incorrecta, 
o el silenci / 2. Un altre que no es concreta. Usuari de cursiva per patriotisme / 3. 51 en un 
pronom. Orgull de gallaret. Als límits de la veritat / 4. L’amic més lleig de la castanya. Un 
de Renània per l’arena / 5. Els cracks de la baralla. Com a pensador necessita un braç exe-
cutor / 6. Un no a mitges. Senyal que has fet servir el botó del canal. Les altres mitges / 7. 
Tanta protecció del profe té tela, tu! Despatxa Ducados / 8. A l’oest de Lanka. Pigment que 
deixa les roses vermelles i capgirelles / 9. Capteniment que delata força acritud. Del caòtic 
/ 10. Moro del temps d’en Llull. Guixos que no deixen veure les gosses / 11. Tres branques 
unides pel tronc. Intacta en sa majestat. Les antimòniques / 12. D’alguna manera petaria, 
de tant omplir i botir. Casament al �nal de la comunió / 13. La mainadera?: però si és el 
cavall del nano! Encara no és o�cial, però són les feines dels veïns.

VERTICALS: 1. Nolotils, Voltarens i altres bèsties semblants. El més mort de gana en fa 
un al dia, pel cap baix / 2. Regalimós com entrepà de tonyina. Mar arrissada al sostre de la 
barraca / 3. Posen límits a la natalitat. És cosa de la noesi, no pas de l’ètica. Aquí hi ha gat 
escapçat / 4. Veritat tan banal com que el turisme està ben enfollit. Remenat de tapir per 
menjar amb cigrons / 5. Sorteig amb enganyifa. Plaent, agradable, �ns es diria digerible / 6. 
La gota que vessa del got. Atreient cap a la lectura de l’heroi blanc. Ciutat reina de la sabana 
francesa / 7. Electrode que em cruspeixo a migdia. Passi mà contra mà de baix a dalt / 8. 
No és pas bon tio, aquest. Esmenes a les rendes. Sis sense seguretat social / 9. D’aquesta 
escorça de pi en fan carros, a la Garrotxa. Caus en mala posició per culpa de l’arbust / 10. 
150 són menys que un club. Família d’o�dis molt verinosos (i veloços?). Abracen la Noemí 
/ 11. Enviï al nord. Manifestació per desclosa, no per explosió / 12. Supera d’un 60% el 
Pentàgon. Dibuix suggerint un Besòs remodelat.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Alejo Juvencio

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

1                         
2                       
3                     
4                       
5                     
6                 
7                   
8                   
9                   

10                       
11                     
12                       
13                     

C O N T R A D I C C I O 
A L T R I   I T A L I C 
L I   U F A N O R   V T 

M O N I A T O   R E N A 

A S O S   I D E O L E G 
N   E M P R E M T A   O 

T U T E L A   E X P E N 
S R I   A N I N A I C   
  A C T I T U D   D L E 

A L A R B   G E S S O S 

P I   I L L E S A   S B 
A T A P E I R   U N I O 

T A T A   O F I C I O S 



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 



Gener
7: Ramon de Penyafort; Julià de Toledo; Virgínia; Crispí

8: Apol·linar; Severí; Gúdula; Pere Tomàs 
9: Eulogi de Còrdova; Julià i Basilissa; Andreu Corsini

10: Agató; Pere Ursèol  
11: Higini,; Salvi; Hortènsia.

12: Arcadi; Nazari; Tatiana; Martí de Lleó; Cesarina 
13: Hilari; Gumersind; Verònica  

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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Lluís López i Raïch
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Joan Martí Segura

Humil i discret per a ell, preocupat i atent per als altres
Sempre et recordarem

1r aniversari
Ens va deixar el 5 de gener de 2021

Igualada, gener de 2022

ESGLÉSIA / LA VEU

Seguint la tradició, la 
Coral de Santa Maria ha 
donat una vegada més la 

benvinguda al nou any, parti-
cipant en els cants de la missa 
de la diada del ninou, celebra-
da a la basílica de Santa Maria 
i presidida per l’arxiprest de 
l’Anoia-Segarra Mn. Eduard 
Flores, acompanyat pel diaca 
Mn. Pere Roig.
Es commemorava litúrgica-
ment la festa de santa Maria, 
motiu pel qual el president de 
l’assemblea va fer-ne referèn-
cia en l’homilia comentant la 
rellevància de la Mare de Déu 
en l’Església, com a correden-
tora, i en la seva necessària in-
�uència en totes les llars cris-

tianes. La jornada fa al·lusió al 
dogma de la maternitat divina 
de Maria, instaurat en el con-
cili d’Efes. Paral·lelament tam-
bé es commemora el nom de 
Jesús (Emmanuel).

La Coral de Santa Maria en la festa de Cap d’any

ESGLÉSIA / LA VEU

D emà dissabte 8 de 
gener, festivitat del 
Baptisme del Se-

nyor, 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. Durant tota la 

celebració es cantaran na-
dales: a l’inici “Oh come all 
ye faithfull”, després de les 
pregàries “What Child is 
this?”, durant la comunió 
“Away in a manger” i per 
finalitzar es cantarà “Go, 
tell it on the mountain”. Es 
cantarà també el salm del dia 
“Bless the Lord my soul! Lord 
God, how great you are”.

Demà, missa mensual en 
llengua anglesa

La Coral de Santa Maria di-
rigida per Coni Torrents, que 
es veié acompanyada per Lluís 
Victori, organista titular de la 
basílica, tingué al seu càrrec 
realçar la festa amb els seus 

cants. S’interpretà la “Missa de 
sant Martí de Tours”, de V. Mi-
serachs. Pel que fa a les parts 
variables, el cant d’entrada fou 
l’”Himne a Santa Maria”, de Ll. 
Millet; a l’ofertori el “Càntic a 

Maria”, d’E. Gallego; a la co-
munió “Panis angelicus” de C. 
Franck; i com a comiat “Joia 
en el món” de G. F. Haendel.
En acabar Mn. Flores va agrair 
la participació de la Coral. 
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39 anys d’història

El  diari digital més llegit 
en continguts propis i

en dispositius electrònics

Som la premsa de casa,
sempre al teu costat

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

Auditats per:

Associats:
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

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

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 7:
SECANELL

Òdena, 84

DISSABTE 8:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 9:
BAUSILI
Born, 23

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 10:
CASAS V.

Soledat, 119

DIMARTS  11:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DIMECRES 12:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIJOUS 13:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58



Àngels Roca Font /  
Presidenta de l’Associació ASIA

Soc nascuda a Gelida però de ben jove vaig arribar a Igualada buscant una oportunitat laboral en el món de 
la restauració. Vaig estar més de 20 anys al capdavant del restaurant Scorpia. Allà vaig créixer professional 
i personalment i vaig descobrir que m’apassionava el tracte amb les persones. Més endavant, vam obrir el 
nostre negoci familiar, el restaurant de l’Ateneu de Tous, amb voluntat d’estar més a prop de la meva família. 
Situacions mèdiques personals em van permetre conèixer persones vinculades a la incontinència anal i la 
meva tasca es va centrar en l’associació per a la incontinència anal i urinària ASIA de la qual ara soc la 
presidenta de l’Associació Nacional i delegada de la zona de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Què és l’Associació Asia? Com va néixer?

És l’associació per la Incontinència Anal i Urinària. Va 
néixer l’any 2013 quan ens vam ajuntar un grup de paci-

ents i metges de l’Hospital Mútua Terrassa per ajudar a les perso-
nes que pateixen aquesta patologia. L’any 2016 davant la necessi-
tat, i per petició dels especialistes, vam ampliar les nostres tasques 
a l’àmbit nacional, ja que no ni ha cap associació més en tot l’Estat 
i vam crear Delegacions a moltes comunitats autònomes. Sempre 
de la mà i amb l’ajuda dels professionals dels centres sanitaris.

Quins són els vostres objectius? Quines activitats dueu a terme?

Hi ha molt desconeixement i silenci en vers aquesta patologia. I 
nosaltres volem donar-hi visibilitat, que les persones sàpiguen que 
hi ha tractaments i solucions, que han d’anar al metge perquè és 
l’única manera de tenir qualitat de vida. Juntament amb els pro-
fessionals, estem col·laborant en jornades de detecció i tractament 
d’incontinència a l’Atenció Primària. Col·laborem en treballs d’in-
vestigació (tres en total) un Europeu  Projecte AMELIE, que és 
de cèl·lules mare. Col·laborem amb la facultat de Psicologia de la 
UAB en diferents treballs, un dels quals és de com afecta els nens 
que pateixen incontinència en l’àmbit escolar i familiar, i l’altre 
com afecta les parelles, quan una ho pateix.

També estem dissenyant el Pacient Expert, un concepte que ja 
existeix en moltes altres patologies però de la nostra no. Crec que 
un pacient ha de saber, entendre, estar informat i format. Cal tenir 
autogestió, ser actiu, això fa que tingui més adherència els tracta-
ments, en de�nitiva un pacient empoderat. 

Les incontinències sempre han estat un tema tabú. Fer-les visi-
bles ajuda a les persones que les pateixen?

Sí, diem que la incontinència és sorda, muda i cega. Que se’n parli 
és important perquè la gent ho pugui conèixer i entendre, ja que 
afecta a totes les esferes de la teva vida, i moltes vegades del teu 
entorn, vida laboral, social i familiar. Tens escapaments, fas pu-
dor, et fa vergonya, això fa que no vulguis sortir i t’aïllis de tot i 
de tothom. Algun estudi diu que només el 33% de persones que 
pateixen incontinència demana ajuda. I que el 70% de les persones 
que pateixen incontinència no aconsegueix feina.

Treballeu conjuntament amb metges i professionals de la salut?

Sí, la veritat és que tenim molta sort. Hi ha  un gran ventall de 
professionals que formen part del comitè cientí�c de tota Es-
panya; la nostra patologia, necessita un equip multidisciplinari 
moltes vegades. Per això tenim convenis amb les societats cien-
tí�ques tant de Coloproctologia, Urologia, Ginecologia, Psicolo-
gia, Fisioterapeutes, Infermeria, Metges Rehabilitadors. En l’àmbit 
nacional, ara també amb molts Col·legis de Farmacèutics, ja que 
són els primers que detecten si algú té un problema i el pateix en 
silenci.  Comptem amb la col·laboració d’Hospitals de referència 
a tota Espanya.

Les incontinències afecten només a les persones grans?

No. Això és el que molta gent pensa. Tant l’anal com la urinària 
afecten qualsevol persona de qualsevol edat. L’origen el trobem 
per moltes causes diverses: de naixement, de càncer (còlon, recte 
o pròstata), causes obstètriques (parts o menopausa), fístula, entre 
d’altres. Els nens i els joves crec que són els que ho passen més 
malament, i els costa més assumir la malaltia i conviure amb ella. 
Nosaltres tenim un grup de suport per acompanyar als diferents 
pacients en qualsevol situació que es trobin. 

Patir una incontinència, sigui urinària o fecal, pot afectar de 
moltes maneres la vida de la persona que la pateix. Què ha de 
fer una persona que es trobi en aquestes circumstàncies?

Jo l’hi recomanaria primer anar el seu metge de capçalera, a ve-
gades amb un canvi de dieta o medicació pot millorar. Si no el 
mateix doctor el pot derivar al metge especialista, ja sigui el doctor 
col·loproctòleg o uròleg. Depenent del tipus d’incontinència que 
tingui caldrà un especialista o altre. 

Paral·lelament, pot trucar-nos per telèfon o contactar a través de 
la nostra pàgina web. Nosaltres som el complement al sistema sa-
nitari. Oferim poder parlar lliurement del problema amb algú que 
ha passat una situació similar a la teva. 

Les incontinències es poden curar o millorar?

Sí, hi ha molts tractaments per millorar la incontinència. Tot i que 
és una patologia crònica i que com més gran et fas més possibi-
litats tens de desenvolupar algun tipus d’incontinència. Realitzar 
un treball previ i sistemàtic del nostre sòl pelvià sempre ens ajuda-
rà a prevenir futures incontinències.

Com us poden conèixer les persones que estiguin interessades a 
formar part de l’associació, tant siguin pacients o persones que 
vulguin col·laborar.

ASIA som una gran família que treballem amb l’objectiu comú 
de millorar la qualitat de vida de totes les persones que conviuen 
diàriament amb una incontinència. Ens podeu trobar a través de 
la nostra pàgina web www.asiasuport.org mitjançant un correu 
electrònic a info@asiasuport.org o bé una trucada telefònica a te-
lèfon 620.886.363

“Hi ha molt desconeixement i molt 
silenci sobre les incontinències”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67

Divendres, 7 de gener de 2022

Espai patrocinat per:

Els tres Reis que venen d’Orient se’n tornen al seu reialme quan han repartit presents als infants. Però el que “ara viu allà”, vol tornar i 
tenir “tots els regals”, que diu s’ha “guanyat amb escreix”. Diu que ser emèrit no vol dir ser estar “inactiu” i vol continuar recollint ingres-
sos poc clars i mai explicats. Potser també enyora les visites de “les amistats”. D’immunitat a impunitat només hi va una lletra. La mateixa 
distància entre ser lloat, a ser considerat un “coronat aprofitat”. A Suïssa han dit que no han trobat proves de “blanqueig”, però sí d’ànim 
“d’ocultació” de capitals. Han evidenciat l’ús de serveis i recursos per pagar “avions” i “amigues” que s’han regularitzat fiscalment quan 
s’ha vist “atrapat”. Ningú entén per què “va marxar” si era “innocent”. Però no és d’estranyar, en un país on ningú “sap res, que política-
ment no toqui”. Al Regne Unit, a la família real en diuen “l’empresa”. I ací s’ho han pres al peu de la lletra. Pocs creuen que facin bé el paper 
de “moderador” que li assigna la constitució. Però el govern “més progressista de la història” ha dit que aquest no és un “tema prioritari”.




