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Igualada celebra aquest diumenge 
el bicentenari dels Tres Tombs

Piera, els 
Hostalets i 
Masquefa  
impulsen nou 
sòl industrial

  PÀGINA 20

TOYOTA IGUALADA
www.toyotaigualada.toyota.es

Av. Europa, 4 - 08700 Igualada
Telf: 938 048 230

NOU TOYOTA YARIS CROSS
ELECTRIC HYBRID
DISSENYAT PER A TOT EL 
QUE ET PROPOSIS

4 ANYS DE GARANTIA I MANTENIMENT 

48 quotes. Entrada: 6.269,55 €. 
Última quota: 10.895,87 €. 
T.I.N.: 6,50 %. *T.A.E.: 7,65 %.

PER

185€
AL MES

L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada  celebra els 200 anys de Tres Tombs a la ciutat /FOTO: Joan Guasch  PÀGINES 7 A 10

La ciutat també 
ha estat escollida 
capital dels 
Tres Tombs de 
Catalunya

20 calçots cuits: 7€
Salsa fresca (500g): 6,50€

Calçots cuits del
camp a casa teva

655 81 75 81

TERRA de TAPÀS

Fes la teva comanda al:

www.supermas.cat

Igualada 
tindrà un dels 
parcs de lleure 
més grans de 
Catalunya
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Xarxa Igualada 
enceta 
temporada 
amb “Sopa de 
pedres”

  PÀGINA 32

La Generalitat de 
Catalunya és la 
portadora de la 
bandera gran, i 
l’Ajuntament, de 
la petita

Entrevista a la 
presidenta de 
l’Antic Gremi 
de Traginers, 
Montserrat 
Argelich



L’EDITORIAL

La festa dels Tres Tombs
Fa dos-cents anys de la fundació l’Antic Gremi de 

Traginers d’Igualada. El 1856 es va constituir la se-
gona colla i d’ací que hi hagi la Bandera Gran i la 

Petita. És en el periòdic ‘El Eco de Igualada’ de 1866 on 
apareix el primer document de la Festa de Sant Antoni 
Abat, que s’ha anat celebrant de manera ininterrompuda 
des d’aleshores (durant la Guerra Civil es va fer de forma 
clandestina). Aquesta pe-
tita ressenya històrica, ben 
coneguda per tothom, és la 
demostració d’una ferma 
voluntat de ser.
El gremi professional, en 
els seus inicis, era molt ac-
tiu perquè tot el transport 
de mercaderies i de perso-
nes només es podia fer per vaixell, ferrocarril o amb ani-
mals. I evidentment els carruatges eren una part essen-
cial de la vida ciutadana. Servien per arrossegar llenya 
al bosc, o per portar tota mena de materials i persones. 
Però amb el pas dels anys la mobilitat ha evolucionat 
molt. 
I l’esperit fundacional s’ha mantingut. Avui la majoria de 
cavalls, rucs i matxos es tenen per esport o lleure, però 
també hi participen altres animals i aquells que han vol-
gut preservar un llegat històric i són capaços de recu-
perar, mantenir i construir elements que ens permeten 

visualitzar aquell passat no tan llunyà. Una feina que 
ocupa tot l’any a aquests enamorats de la festa i les tra-
dicions.
La ciutat els deu un merescut tribut per la seva tasca, 
gairebé sempre callada, i els premia, any rere any, amb 
el reconeixement públic pel seu esforç. Els agremiats 
surten perquè els agrada. Recuperen, netegen, engala-

nen, es vesteixen i des-
�len contents, fent gala 
de tot el que han sabut 
guardar dels seus avant-
passats i sovint del que 
van aprendre d’ells des 
de petits. 
Aquest diumenge, de 
nou, ens obsequiaran 

amb els Tres Tombs. A les 12 en punt es donarà la sor-
tida de genets i carruatges per  beneir els animals i els 
panets que es lliuren als participants. Tota la ciutat po-
drà gaudir de la festa. Després el dinar de germanor amb 
familiars i amics. La setmana vinent faran una missa en 
honor dels seus difunts. I en acabat, la cloenda de la festa 
amb el ja tradicional Ball de socis, encetat pels banderers 
i pubilles, on mai falta el ‘valset dels Tres Tombs’ i els 
balls del Fanalet i de Rams, exponents d’una tradició que 
perviu perquè té ànima i ha transcendit més enllà dels 
agremiats. 

La ciutat els deu un merescut 
tribut per la seva tasca, gairebé 

sempre callada

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 21 de gener de 2022

José Manuel Villarejo, excomissari 
de policia jutjat en diferents causes, 
va dir que “els atemptats del 17-A 
van ser un error greu del CNI que 
volia donar un petit ensurt a Cata-
lunya i el seu exdirector, Félix Sanz 
Roldán, en va calcular malament les 
conseqüències.”

Jordi Cuixart, president d’Omnium, 
deixa el càrrec i diu que “Fa anys 
que diem que calen nous lideratges 
per dur a terme una estratègia com-
partida. Que ara com ara no hàgim 
estat capaços de donar resposta a la 
repressió, no s’entén”

Pere Aragonès, president de la Ge-
neralitat de Catalunya, va adreçar-se 
al govern espanyol dient: “Atrevei-

xin-se a guanyar a les urnes, però 
també a poder perdre”. 

Salvador Illa, primer secretari del 
PSC i cap de l’oposició, va contestar 
que  “No hi haurà referèndum d’au-
todeterminació ni amnistia. Això 
no passarà”.

Jordi Sánchez, Secretari General de 
Junts, va dir “No veiem cap petit se-
nyal que ens indiqui que l’Estat està 
disposat a acceptar el repte que tota 
democràcia comporta: les urnes.”

Teresa Cunillera, delegada del 
Govern Espanyol a Catalunya, di-
miteix i diu “He intentat complir 
l’encàrrec rebut, per la qual cosa ha 
arribat el moment de deixar el meu 
lloc”. La substitueix en el càrrec Ma-
ria Eugènia Gay, que �ns ara era la 
degana del Col·legi d’Advocats.

Alberto Garzón, ministre de Con-
sum, ha dit que “les macrogranges 
espanyoles contaminen el sòl, l’ai-
gua i després exporten aquesta carn 
de mala qualitat d’aquests animals 
maltractats” cosa que va aixecar 
una reacció visceral dels partits del 
PP, Cs i Vox.

Ramon Armengol, responsable de 
ramaderia de la FCAC, va respon-
dre “volem recordar que el sector 
ramader compleix estrictament el 
model de producció europea, el 
més estricte del món.”

Josep Maria Montagut, president 
de la Comissió d’Energia del Col-
legi d’Enginyers, ha dit “les co-
mercialitzadores elèctriques que 
tinguin producció pròpia de plan-
tes eòliques o fotovoltaiques, prou 
clients d’autoconsum o coixí �nan-
cer seran les que aguantaran” per 
afegir. “No és versemblant que el 
gas estigui a 15 € el MWh als EUA 
i aquí als 150.”

José Manuel Villarejo, excomis-
sari jutjat per diferents causes, ha 
tornat a fer unes declaracions de-
nunciant que “no em deixen tenir 
accés als seus arxius per demostrar 
la veracitat del que he declarat. 
Les institucions de seguretat espa-
nyoles treballen creant comandos 
�cticis, per donar l’aparença que 
Catalunya necessita la protecció de 
l’Estat, però se’ls en va de les mans 
quan l’imam mor i els nois no sa-
ben com reaccionar.”

Quota
És un d’aquells mots que donarien per 
a unes quantes preguntes de concurset, 
perquè realment es porta l’oli. D’entrada, 
encara que tingui família (de seguida la 
veurem), sembla quasi òrfena, perquè 
l’únic mot amb qui l’emparentaríem per 
similitud, i encara a mitges, és l’adjectiu 
quotidià; i després, perquè els viaranys 
de la fonètica històrica l’assignen a la 
família de cota, que és la forma que va 
prendre en català el terme llatí quota 
(pars).
Però anem a pams, que si no ens per-
drem. I val més la pena perquè en reali-
tat es tracta d’una peripècia etimològica 
interessant. Quota, ‘part que toca pagar 
a cadascú’, deriva del llatí quotus, un ad-
verbi que volia dir ‘en quant’ i que es feia 
servir en expressions com ara quotus 
numerus, ‘en quin nombre’, o quota pars, 
‘en quina part’, que en ser abreujada va 
donar la nostra protagonista d’avui. Per 
fer-vos-en una idea més completa, �-
xeu-vos en el cas paral·lel de l’esmentat 
quotidià: prové de quotidianus, derivat 
de quotidie, ‘cada dia’ (és a dir, quotus+-
dia). O en el del seu altre parent, el subs-
tantiu quocient, ‘nombre que resulta de 
la divisió d’un nombre per un altre’, que 
ve de quotiens, ‘quantes vegades’.
L’altra branca de la família (només en 
són dues) també és molt curteta: cotit-
zar, cotitzable i cotització, totes tres 
sorgides de cota (inicialment, ‘nombre 
indicador d’altura’). D’aquí la famosa ex-
pressió de ‘cotitzar a la Seguretat Social’, 
és a dir, abonar les quotes corresponents. 
Pel que fa a la semàntica, encara que 
existeixen sintagmes especí�cs com ara 
quota tributària o quota vidual, l’únic 
que ha fet fortuna és quota de mercat, 
un clàssic del turbocapitalisme més des-
carnat. Tot plegat, doncs, una parentela 
ben escassa.
Però ja que hem parlat de capitalisme, 
deixeu-me dir que poques vegades m’ha 
passat, per no dir cap, però aquesta set-
mana, en comptes de �ligranes �lològi-
ques, m’hauria estimat més resumir els 
dos mil cinc-cents espais d’aquesta co-
lumna en un eslògan que digués, senzi-
llament: cremem-ho tot. La notícia que 
motiva aquesta peça, el projecte de noves 
quotes que ens faran pagar als autònoms 
ben aviat, és més que indignant. És una 
invitació a la revolta. La mateixa setma-
na que surt a la llum l’enèsim exemple 
d’espoli per part dels poderosos (el cas 
dels funcionaris del Parlament que s’om-
plen les butxaques, i no pas poc, sense 
pencar), el govern espanyol colla encara 
una mica més aquests treballadors cada 
dia més pobres que som els autònoms. 
No sé si l’abús forma part de la guerra 
contra els catalans, però com a mínim 
contra la dignitat humana segur que sí.

PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot/

AMIC
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Ja ha entrat en vigor el pressupost de 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2022. És just reconèixer que des de feia 
una bona colla d’anys no s’aprovava el 

pressupost per tal que estigués en vigor el 
dia 1 de gener i que aquesta era una qüestió 
prioritària i necessària per tal de dotar a l’ad-
ministració del seu principal instrument de 
gestió per fer front a les necessitats derivades 
de la situació sanitària i a les polítiques diri-
gides a la recuperació econòmica. Catalunya 
necessitava un pressupost operatiu i deixar 
de dependre d’un pressupost prorrogat que 
no permetia atendre adequadament aquestes 
necessitats.
No obstant aquest primer reconeixement a la 
tasca realitzada per aprovar el pressupost, la 
qüestió que ens hem de plantejar de mane-
ra immediatament subsegüent, és si aquest 
pressupost és el que Catalunya i en concret la 
comarca de l’Anoia necessiten o si és un pres-
supost que no atén les prioritats, en especial 
de la comarca. 
Per respondre aquesta pregunta, cal establir 
quines són aquestes prioritats. Més enllà de 
les legítimes posicions polítiques que hom 
pugui tenir, hi ha algunes d’aquestes prioritats 
en què amb gairebé total seguretat ens posarí-
em tots d’acord i que fan referència als serveis 
públics fonamentals que depenen de la Ge-
neralitat: educació i sanitat, i altres referents 
a infraestructures que resten pendents de 
resoldre des de fa massa temps. En educació, 
resoldre el problema de manca de places de 
formació professional a Igualada i la comar-
ca, amb la previsió econòmica per ampliar 

l’Institut Milà i Fontanals i dotar l’Anoia Sud 
d’un centre que doni també sortida a la de-
manda d’aquesta formació en aquesta part de 
l’Anoia o resoldre els dè�cits que generen els 
barracots, des de l’any 2008 a l’Escola Pom-
peu Fabra de Vilanova del Camí.
En matèria de Salut, en especial en Atenció 

primària, atendre les necessitats no només en 
l’àmbit de recursos humans per poder aten-
dre a la població, sinó també les infraestruc-
tures necessàries per poder fer-ho, resoldre la 
ubicació de l’Atenció primària de l’Anoia Ru-
ral, dispensaris pendents des de fa molts anys 
com el d’Òdena o situacions de manca de ser-
vei clamoroses com les del Bruc. I en l’àmbit 
de les infraestructures viàries, les inversions 
que permetin un impuls real a les millores de 

la B-224, per al 2022 hi ha prevista tan sols la 
xifra de 140.000€, o les millores de la C-15.
La resposta a la pregunta plantejada a l’inici 
sobre si són els pressupostos que la comarca 
necessita, crec que no pot ser altra que no. 
Malgrat el lleuger increment �ns a 27 milions 
d’euros previstos a l’Annex d’inversions del 
pressupost per a l’Anoia, seguim per dessota 
del percentatge que per població correspon-
dria a la comarca en inversions territorialitza-
des i més si s’atengués un criteri redistributiu 
en la mesura que som una comarca amb una 
mitjana d’atur  un 30% superior a la mitjana 
catalana o que la nostra renda familiar dispo-
nible bruta és situa a la cua de les de la demar-
cació de Barcelona i de Catalunya. 
Crec doncs que aquest pressupost, malgrat el 
signi�catiu increment que ha experimentat 
en termes globals, gràcies fonamentalment 
a la millora en transferències de l’Estat i la 
destacada presència dels Fons New Generati-
on, és una oportunitat perduda per a l’Anoia. 
Des del PSC hem presentat, sigui via esmenes 
al pressupost o via propostes de resolució al 
Parlament, iniciatives que han perseguit els 
objectius abans assenyalats. Malauradament, 
en el cas de les esmenes al pressupost, cap 
d’elles ha estat acceptada pel govern d’ERC i 
Junts ni per la nova majoria conformada amb 
el grup En Comú Podem i, en el cas de les 
propostes de resolució, no han tingut tampoc 
un trasllat efectiu a escala pressupostària, tot i 
haver estat provades. Caldrà esperar, doncs, a 
noves majories que tornin a posar la comarca 
com a prioritat en matèria d’inversions com 
en el període 2003-2010. 
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
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Un Pressupost que no respon 

a les necessitats de l’Anoia

 Aniràs a veure els Tres Tombs d’Igualada?

Sí 46,4% No 53,6%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JORDI RIBA
Diputat del PSC al Parlament de 
Catalunya



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

ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA

Aquest any el Gremi igualadí celebra els seus 200 anys de Tres 
Tombs ininterromputs. Una efemèride per a la qual cal lloar la feina 
feta per totes les persones que formen i han format part del gremi.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

ON ÉS LA DEMOCRÀCIA?  
LA GENERALITAT I ELS 
AJUNTAMENTS MENYS-
PREEN EL RESULTAT DE 
LA CONSULTA SOBRE 
EL POLÍGON DE JORBA
Plataforma Jorba Reflexiona

El 20 de desembre passat, represen-
tants de Per la Conca, Jorba Re�exio-
na, Salvem Can Titó i l’Associació de 
Veïns de l’Espelt es van reunir amb 
Isidre Gavín, secretari de Territori i 
Mobilitat, Antoni Massegú, director 
de Polítiques Digitals i Territori a la 
Catalunya Central i Josep Armengol, 
subdirector general d’Actuacions Ur-
banístiques. L’objectiu de la reunió 
(que feia cinc mesos que estava sol·li-
citada) era reclamar als responsables 
polítics de la Generalitat que impul-
sen el PDUAECO (el pla supramu-
nicipal que s’està redactant per crear 
una gran quantitat de sòl industrial 
a la Conca d’Òdena) que tinguin en 
compte la forta oposició que ha tro-
bat el pla entre la gent de la conca. 
Per una banda, Josep Armengol, res-
ponsable tècnic del pla, va con�rmar 
que ja havien hagut de retirar els pos-
sibles polígons a Can Titó i a Can 
Morera reduint així les hectàrees de 
sòl industrial previstes d’entrada. És 
prou conegut que els actuals ajunta-
ments de Vilanova i Òdena van apro-
var mocions demanant que no es fes-
sin aquests polígons. 
Malgrat aquesta oposició, la Genera-
litat no ha volgut entendre que la po-
blació és contrària a omplir la Conca 
d’Òdena de grans superfícies indus-
trials i ha continuat redactant un pla 

que ara afecta, en principi, dues zo-
nes. Pel que fa a la zona de Cal Bla-
si, situada gairebé tota al terme de 
Jorba, el passat 24 d’octubre l’ajunta-
ment d’aquest municipi va convocar 
una consulta per saber si els veïns del 
poble eren favorables al polígon pro-
jectat. La resposta va ser un no acla-
parador (gairebé el 85%). Des d’ales-
hores, la Generalitat encara no s’havia 
manifestat sobre com actuaria davant 
d’aquesta negativa. Va ser en aquesta 
reunió que Isidre Gavín, com a polític 
responsable del pla, va reconèixer que 
el polígon de Jorba continua en el pla 
que s’està redactant. Per justi�car-ho 
va a�rmar que era un projecte de país 
i va dir que eren conscients que no 
podia agradar a tothom, però que sis 
dels set alcaldes de la Conca els havi-
en demanat de seguir endavant.  No-
més una alcaldessa no va fer aquesta 
petició.
Per tant, hem constatat que aquests 
alcaldes consideren que poden actuar 
contra l’opinió d’una majoria claríssi-
ma de veïns i que al departament que 
dirigeix el vicepresident Puigneró 
això li sembla bé. També hem cons-
tatat la hipocresia de l’ajuntament de 
Jorba, que va aprovar una moció per 
reclamar a la Generalitat que tingués 
en compte els resultats de la consulta, 
però que, alhora, demana junt amb els 
altres alcaldes que el polígon continuï 
a la plani�cació. Durant els intents de 
redacció del pla, la població dels tres 
municipis afectats s’ha mostrat con-
trària als nous polígons, de manera 
que els alcaldes que demanen que es 
continuïn plani�cant actuen a consci-
ència contra la voluntat popular, cosa 
que tard o d’hora els passarà factura.
L’altra zona afectada és a l’aeròdrom 
d’Òdena, però el mapa detallat de 
l’afectació encara no s’ha fet públic i 

no ens el van mostrar amb l’argument 
que estava en la fase de redacció. Els 
veïns d’Òdena no el coneixen. Josep 
Armengol va puntualitzar que l’exten-
sió total de la versió actual passava de 
les 200 hectàrees. 
En la part �nal de la reunió les enti-
tats vam esbossar algunes de les ne-
cessitats de la Conca d’Òdena que no 
aborden ni la plani�cació vigent ni el 
pla que estan redactant. Els mateixos 
responsables del pla van reconèixer 
que el pla director vigent a la Conca 
d’Òdena (redactat per ells mateixos), 
estava mal fet i que, per tant, les seves 
previsions no es complirien mai. Però 
aquest no és l’únic error greu de pla-
ni�cació que haurem de lamentar els 

habitants de la conca en el futur, ja 
que el pla que redacten no incorpora 
els nous parcs eòlics i solars ni les lí-
nies de molta alta tensió que ja estan 
sortint a exposició pública. Van ad-
metre que era cert, però que allò era 
cosa d’un altre departament.
Després d’aquesta reunió, la nostra 
confiança que la Generalitat sigui 
capaç de planificar el territori de la 
Conca d’Òdena segons les necessi-
tats que tenim per afrontar el futur 
és nul·la. Per això les entitats contrà-
ries al PDUAECO ens estem prepa-
rant per continuar la lluita en tots els 
àmbits on calgui per tal d’aconseguir 
que es retiri el pla i es faci una nova 
planificació més adequada. 
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JOAN JUNCOSA
AMIC

Dilluns trist

E l tercer di-
lluns de ge-
ner es coneix 

com el “Blue Mon-
day” o dilluns trist. 
Aquesta expressió va 
ser creada per Cliff 

Arnall, un psicòleg britànic. Arnall, 
deia haver trobat la fórmula per a 
determinar el dia més trist de l’any. 
Si busqueu per internet segur que 
descobriu informació. De totes ma-
neres, una part que pel que sembla 
pesa bastant, fa referència al final de 
Nadal. Diu que la tercera setmana de 
gener tenim nostàlgia de Nadal i el 
pitjor, moltes persones abandonen 
els desitjos realitzats la nit d’any nou. 
Els motius acostumen a ser diver-

sos, apatia, desinterès, desmotivació, 
creure’ls impossibles, etc. No sé fins 
a quin punt és vàlida la fórmula per 
a catalogar el tercer dilluns de gener 
com a dilluns trist. De totes maneres, 
us animo a carregar-vos aquest este-
reotip almenys quan es refereix a no 
aconseguir els propòsits. Personal-
ment, crec que quan realment vols 
alguna cosa ho intentes i ho perse-
gueixes. Si és una cosa que de veritat 
vols, quan veus una oportunitat et 
llances per ella. No diré que sempre as-
solim allò que desitgem, però perdre la 
il·lusió és pitjor. Per cert, la traducció 
literal seria Dilluns Blau. Deixem que 
la nostra ment ens porti al record d’un 
bonic dia d’estiu i cel blau i canviem el 
sentit d’aquest dia pel de l’esperança.
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No és gens fàcil arri-
bar a dues-centes 
edicions d’una festa 
que mobilitza tan-

tes i tantes persones, com fan 
els Tres Tombs d’Igualada. Una 
festa que, conjuntament amb la 

dels Reis, són les més representatives de la ciutat.
Hem de mirar molt enrere per trobar la primera 
edició de la festa dels Tonis: 1822. Des d’alesho-
res la ciutat d’Igualada -i el país sencer- han evo-
lucionat molt, però mai s’ha deixat de festejar la 
�gura de Sant Antoni Abat. El segle XIX i el segle 
XX han estat, a més, dos segles molt convulsos 
amb pestes, guerres, calamitats, crisis... però res 
per greu que fos, va aconseguir apartar als tra-
giners de la seva festa.
Tant és així que ni tan sols la desaparició de l’o�ci 
de traginer, entès com a professional que tragina 
mercaderies d’un lloc a l’altre, va fer que els ca-
valls i els carruatges deixessin de fer les tres vol-
tes a una església en honor al Sant. A hores d’ara, 
i des de fa més de trenta anys, que ja no hi ha un 
sol cavall dins del terme d’Igualada i tanmateix, 
l’Antic Gremi de Traginers és una entitat amb 
més de dos-cents socis, ben viva i activa dins de 
la ciutat. No sé de cap gremi al món on els seus 
membres siguin professionals del seu ram.

L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada és una en-
titat tan transversal que agrupa a famílies amb 
tota mena de professions, menys justament la 
de traginer perquè ha desaparegut. Almenys si 
l’entenem com s’entenia inicialment: traginant 
mercaderies a força de sang, és a dir, amb tracció 
animal.
Un nexe en comú de totes les famílies dels “to-
nis” és la �delitat als orígens del gremi. Tots te-
nen avantpassats que tenien carro, cavall, ase, o 
tot plegat, ja fos per treballar la terra, traginar o 
fer transport en general. Encara que la força dels 
motors d’explosió “jubilés” la professió, el Gre-
mi va seguir endavant fent el miracle de man-
tenir viva una festa, una gran festa, al llarg de 
dos-cents anys, ininterromputs. Ni la guerra civil 
va aconseguir parar els Tres Tombs. Sempre he 
imaginat al venerable mossèn Amadeu Amenós, 
beneint “en secret” des de darrere una �nestra 
els cavalls que “casualment” passaven per davant 
de la casa designada. A la màgia del Gremi, es 
va unir el respecte popular al mossèn més pro-
per que ha tingut mai la ciutat per fer el que avui 
és un orgull per a Igualada: els Tres Tombs més 
antics i ininterromputs de Catalunya.
Banderers, pubilles, carruatges, carros, carros-
ses, cavalls engalanats... semblarien �gures del 
passat, si no fos perquè són el fruit de la �delitat 
dels “tonis” a la tradició familiar i ciutadana que 
es renova a cada edició.
L’Antic Gremi de Traginers aixeca cada mes de 
gener una de les millors festes populars de Cata-
lunya. I a Igualada tenim la sort de gaudir-la als 
nostres carrers. 

Dos-cents El cercle in�nit

JAUME SINGLA
@jaumesingla

S abem, gràcies a la geo-
metria, que el cercle és 
una regió d’un pla limitat 
per una circumferència. 

Aquesta noció ens fa pensar, per 
una banda, que aquest espai és 
infinit, no sabem en quin punt 

comença la circumferència ni tampoc en quin 
punt acaba; per altra banda, que aquesta regió es-
devé un espai tancat, un atzucac on no coneixem 
la sortida, ni tampoc l’entrada, un cop estem dins 
la circumferència. En conseqüència, molt possi-
blement, ens ve al cap la idea de cercle tancat i 
potser també la de cercle viciós amb la qual cosa 
les possibles solucions a una incògnita tal vegada 
plantejada sobre on és exactament l’entrada i on 
la sortida, no poden ser obtingudes sinó a través 
de les possibles solucions inicialment pensades, 
allò que solem dir, un peix que es mossega la cua. 
Ara bé si la qüestió no és tant del món físic, és a 
dir de l’espai, com de l’ordre de les idees  llavors 
estaríem parlant d’una aporia, a saber, de quel-
com sense solució, sense resposta. 
Hi ha altres tipus de cercles a part del que fa re-
ferència a l’espai i del qual he esmentat les idees, 
per exemple, els socials i els econòmics com ara 
el Cercle Catòlic, el Cercle del Liceu, el Cercle 
Artístic, el Cercle d’Economia, etc.; també hi ha, 
però, els de l’àmbit de les sensacions com el cer-
cle del dolor; per cert, hi ha una cançó d’Antonio 
Machín que en parla del círculo del dolor.
A la Plena Edat Mitjana, durant l’etapa de més vi-
olència feudal, va existir un tipus de cercle molt 
especial i transcendent per la seva particularitat: 
em refereixo a les sagreres, enteses com l’espai 
circular al voltant de les esglésies i els cementi-
ris, on a través d’un mur baix, més simbòlic que 
efectiu, aquest espai es convertia en un lloc sa-
grat per al poble oprimit i perseguit pels exèrcits 
dels senyors feudals; allà els vassalls obtenien 
protecció i salvació a l’empara dels acords de Pau 
i Treva de l’Església. 
En un altre ordre d’idees existeix també el cercle 
neuròtic, el qual fa referència als estats mentals 

en situació malaltissa que a vegades, massa ve-
gades, esdevé un cercle infinit; afortunadament 
cada cop hi ha més consciència que les persones 
afectades  per tal estat necessiten imperiosament 
ajuda professional clínica o terapèutica. La neu-
rosi és un terme que prové del grec neuron, que 
vol dir nervi i que amb el sufix -sis, indica ma-
laltia del nervi i, per extensió, del sistema ner-
viós, almenys així ho considerava inicialment la 
medicina de fa uns segles. De fet la neurosi és 
un trastorn recurrent a través del qual l’individu 
està atrapat dins d’un cercle de relacions incons-
cients, moltes provinents de la infantesa; val a 
dir que aquest enfocament és més una noció psi-
coanalítica que un diagnòstic neuropsiquiàtric, 
atenent-me al fet que la medicina actual prefe-
reix parlar de trastorn i no pas de neurosi; un 
estat, però, que al cap i a la fi es manifesta amb 
episodis d’ansietat i de molta inquietud que di-
ficulta la plena percepció racional de la realitat 
i la consciència de tocar de peus a terra a temps 
real. S’han catalogat bàsicament quatre tipus de 
neurosis: l’obsessiva, la fòbica, la depressiva i la 
histèrica.  
Per a l’individu medieval entrar en un cercle “sa-
grera” li comportava salvació; era com veure la 
llum malgrat la foscor, viure la llibertat malgrat 
l’esclavitud.  Per contra, l’individu actual que, a 
conseqüència dels traumes primigenis no supe-
rats i del tipus d’experiències acumulades al llarg 
de la infantesa, la pubertat i l’adolescència, entra 
en el cercle de la neurosi, el diagnòstic està pre-
dit: la persona queda atrapada pel cercle infinit, 
pel cercle sense sortida, per un atzucac que no 
preveia ni tampoc es mereixia.
Com a societat conscient i responsable ens toca 
a cadascun dels membres que la conformem 
trencar d’una vegada i per totes la cadena neurò-
tica que, com un fil conductor de desagraït ar-
gument, va creant circumferències entrellaçades 
que faciliten la creació i perpetuació del cercle 
infinit. Reduint al pla inexistent els traumes in-
conscients la humanitat sanaria i el cercle infinit 
es convertiria en una llegenda. 
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Gener de 2007.- El pilot igua-
ladí Jordi Viladoms va prota-
gonitzar ahir dijous una de les 
�tes més importants de l’esport 
anoienc: guanyar una etapa del 
duríssim Dakar. En la seva se-
gona participació al ral∙li més 
complet del planeta, Viladoms, 
que disputa la carrera com a 
ajudant de l’ara líder i cam-
pió de la darrera edició Marc 
Coma, dins de l’equip Repsol, 
va tornar a demostrar per què 
és una de les fermes promeses 
del motociclisme estatal.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 15 ANYS
Jordi Viladoms guanya una etapa 

del Dakar

Un nexe en comú de totes les famílies 
dels “tonis” és la �delitat

 als orígens del gremi. 

JOSEP ORIOL JORBA
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Aquest diumenge, 23 
de gener, Igualada 
viurà una celebració 

dels Tres Tombs molt espe-
cial. I és que aquest any es 
commemora el 200 aniversari 
d’aquesta festa.
De bon matí la festa s’iniciarà 
amb un esmorzar pels partici-
pants al’’esplanada del torrent 
de Can Masarnau, seguint les 
indicacions del PROCICAT 
vigents en aquell moment. A 
les 12 del migdia, s’iniciaran 
els Tres Tombs. Obrirà la co-
mitiva “La Farola”, la secció 
d’hípica dels Mossos d’Es-
quadra i la carrossa de Sant 
Antoni Abat seguida de les 
banderes gremials. En el dar-
rer tomb, i des de l’empostis-
sat situat a la Rambla de Sant 
Isidre, es beneiran totes les ca-
valleries i animals domèstics 
presents, a càrrec de Mossèn 
Pere Roig.
El vicepresident de l’Antic 

Gremi de Traginers d’Iguala-
da, Gerard Paradell, ha expli-
cat que aquest any es compta-
rà amb diversos carros nous 
i diferents com un Carro de 
bombers del Cos de Bombers 
de Barcelona, que actualment 
està en un museu. També un 
carro d’anís i un carro per 
transportar vedells de Vila-
nova i la Geltrú. Aquest any 
també s’ha restaurat la ban-
dera gran que s’exposarà al 
costat de la bandera petita 
a l’entrada de l’Ajuntament 
d’Igualada.

Ja s’han fet actes durant tota 
la setmana
Dijous passat 13 de gener la 
celebració de les festes gre-
mials. L’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, acompanyant 
la presidenta de l’Antic Gre-
mi de Traginers, Montserrat 
Argelich, i el vicepresident de 
l’entitat, Gerard Paradell, van 
presentar els principals actes 
que �nalitzaran aquest diu-

menge amb la celebració dels 
Tres Tombs.
Marc Castells, va posar en va-
lor la celebració d’aquest bi-
centenari d’una festa que “ha 
pogut mantenir-se arrelada a 
la ciutat gràcies a la feina de 
moltes persones que durant 
tot aquest temps han seguit 
celebrant-la, �ns i tot de for-
ma amagada durant la guerra”.
Per la seva banda, Montserrat 

Argelich explicava que des 
del gremi “s’ha treballat amb 
intensitat, un any més, per 
garantir la continuïtat de la 
celebració, estretament lliga-
da a la ciutat”. Una celebra-
ció que aquest any serà lluïda 
però respectant les mesures 
marcades pel PROCICAT.
En l’acte del passat dijous 
també es va presentar el 25è 
aniversari de la Federació Ca-
talana dels Tres Tombs i es 
va proclamar Igualada com 
a Capital dels Tres Tombs 
de Catalunya. També es van 
anunciar els banderers d’en-
guany: l’Ajuntament d’Iguala-
da, com a portador de la ban-
dera petita en representació 
de la ciutat; i la Generalitat de 
Catalunya, com a portadora 
de la bandera gran en repre-
sentació del poble de Cata-
lunya. Com de costum, es va 
dur a terme una conferència, 
aquest cop a càrrec de Mar-
ta Vives Sabaté, directora de 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Per altra banda, el passat 
dissabte 15 de gener es va 
inaugurar l’exposició “Bicen-
tenari” a la Sala Municipal 
d’Exposicions. L’exposició fa 
un tomb per la història de 
l’entitat, des dels seus orígens 
a l’actualitat, amb fotogra�es, 

elements i documents relle-
vants i suport audiovisual. 
Es podrà visitar �ns el 30 de 
gener.
Dilluns 17 de gener, dia de 
Sant Antoni, es van onejar-
les banderes gremials des del 
balcó de l’Ajuntament d’Igua-
lada, i seguidament acom-
panyats dels trabucaires “Els 
Voladors” i la Banda de Mú-
sica d’Igualada, la comitiva es 
va dirigir a la basílica de Santa 
Maria per celebrar el solemne 
o�ci en honor a Sant Anto-
ni Abat presidit pel Bisbe de 
Vic, i concelebrat pels rectors 
de la ciutat i superiors de les 
comunitats religioses. També 
va haver-hi la típica benedic-
ció de panets. A més, aquest 
any les pastisseries Oscar Pas-
tisser, Fidel Serra, Closa i Pla, 
van col·laborar amb la festa 
obsequiant amb un tortell 
dels 200 anys del Traginers 
d’Igualada. En l’acte també 
es va gaudir dels cants d’un 
cor mixt format per membres 
del Cor Exaudio i per mem-
bres del Cor d’Homes, sota 
la direcció de Carles Prat i 
acompanyats per l’organista 
Pol Requesens. Al �nalitzar 
es van cantar els goigs de Sant 
Antoni. 
També aquesta setmana es 
va presentar la restauració de 
la bandera gran original del 
1856, que restarà exposada 
en una vitrina al vestíbul de 
l’Ajuntament junt amb la ban-
dera petita original. També 
s’ha inaugurat l’exposició “Els 
programes i cartells dels Tres 
Tombs d’Igualada” a la sala 
d’exposicions de l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia, i es va pre-
sentar el llibre “Dos-cents” 
d’Oriol Solà i Prat, que pro-
posa una repassada a fons 
als fets més rellevants que 
ha viscut l’entitat durant els 
darrers vint-i-cinc anys.

Igualada celebra aquest diumenge el bicentenari dels Tres Tombs

El dia de Sant Antoni el Gremi va portar les banderes gremials a l’Ajuntament. / FOTO: Joan Guasch
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Montserrat Argelich 
ha participat des de 
ben petita als Tres 

Tombs: des de dalt d’un carro, 
vestida de pagesa, dalt del ca-
vall del carro del sant... Anys 
més tard, el 2006, va entrar a 
formar part de la junta directi-
va, encarregant-se de tasques 
com ara l’organització del lli-
bret del programa d’actes, dels 
balls, i fent de presentadora en 
molts actes de l’Antic Gremi 
dels Traginers d’Igualada. El 
2016, va fer un pas més enllà, 
que canvia la seva vida i la his-
tòria de l’associació, ja que Ar-
gelich va ser nomenada com 
presidenta del gremi, essent la 
primera dona a aconseguir-ho. 
Amb motiu dels Tres Tombs, 
una tradició que es duu a ter-
me des de fa dos-cents anys a 
Igualada, Montserrat Argelich 
ens explica com s’organitza la 
festivitat, l’origen de la tradició 
i molt més.

D’on ve la tradició dels Tres 
Tombs?
La tradició de donar tres 
tombs o voltes a un lloc sa-
grat és molt ancestral. Era 
una pràctica que deien que 
portava ventura i salut a les 
persones i a les bèsties. Segons 
l’etnogra�a, té a veure amb els 
cercles màgics que es vinculen 
a un culte al Sol, perquè aquest 
guardi la salut del bestiar. Se 
suposava que els cavalls i els 
cavallers que fessin les tres 
voltes, durant tot aquell any 
no moririen de mort violenta 
ni patirien cap accident.

Igualada és la ciutat catala-
na més antiga que celebra la 
festa dels Tres Tombs. Què 
implica aquest fet?
A Igualada tenim l’entitat més 
antiga documentada que ce-
lebrem Tres Tombs. Sempre 
hi ha hagut colla durant 200 
anys, i els hem fet cada any: 
per la grip espanyola, durant 
la guerra de forma clandestina 
a l’horta vella, i l’any passat de 
forma simbòlica dins l’esglé-

Els actes tradicionals de la fes-
ta sempre han estat l’o�ci de 
Sant Antoni Abat. Durant les 
últimes dècades, sobretot han 
canviat els Tres Tombs, que 
�ns als anys 70 es feien el ma-
teix dia 17 de gener, i a partir 
d’aleshores es van començar a 
fer en diumenge, “sempre el 
diumenge següent al 17 de ge-
ner”. Dels Tres Tombs també 
n’ha canviat el recorregut, per 
l’augment de volum de carros i 
cavalls visitants.
I paral·lelament han anat apa-
reixent nous actes com els 
concursos.

Com s’organitza la festa dels 
Tres Tombs?
Doncs no sé per on començar, 
potser em caldrien 100 folis... 
Es necessita molta gent pel 
mateix dia, però també els me-
sos previs, a la junta en som 16 
i molts des del setembre ja hi 
dediquem força hores de vo-
luntariat per anar organitzant 
tot el que es requereix  (man-
teniment dels carros, cavalls, 
comptabilitat de l’entitat, pa-
perassa administrativa...), i ja 
no segueixo per no avorrir al 
lector... però sí que vull agrair 
a tothom que hi col·labora, 
sigui de la manera que sigui, 
posant hores, diners...

Aquest any, estreneu carros 
nous?
Sí. Dos carros de vela (�ns ara 
el gremi no en tenia cap), un 
carro era utilitzat per al trans-
port d’agència i l’altre carro va 
carregat de bots de vi. I també 
hem renovat la càrrega d’un 
carro, que s’ha restaurat re-
centment, i s’ha carregat de 
sifons. 
Per últim s’ha renovat la car-
rossa de Sant Antoni Abat.

Quin signi�cat tenen les 
dues banderes?
La petita és la de la colla vella, 
de 1822. La gran s’estrenà al 
1856, procedent d’una prime-
ra escissió que hi havia hagut a 
l’entitat, que va voler tenir una 
bandera més gran, eren “Los 
jóvenes caleseros de Igualada”, 

la colla jove. Durant els anys 
es van anar unint i separant, i 
canviant de nom i de llengua. 
Des de l’any 1940 som una 
sola colla, però �ns l’any 1976 
es va dir “Antiguo Gremio de 
Arrieros”.

Com s’ha dut a terme la res-
tauració de la bandera gran?
S’ha dut a terme al Museu tèx-
til de Terrassa, i s’ha sol·licitat 
una subvenció per projecte a 
la Diputació de Barcelona.

La música i les cançons són 
un element imprescindible 
durant els Tres Tombs, per-
què?
Correcte, les peces tenen una 
funció molt concreta i impres-
cindible.
Per una banda trobem els 
Goigs en honor a Sant Antoni 
Abat, els quals s’han interpre-
tat als o�cis solemnes de les 
diades patronals des de 1946. 
La Patera és una altra de les 
melodies presents en les fes-
tes gremials, indispensable en 
la festa i la més genuïna de les 
peces tradicionals de la ciutat. 

A la Patera se li ha conferit un 
caràcter solemnial i té com a 
funció acompanyar la cerimò-
nia de les banderes, fet docu-
mentat des de 1885. La Banda 
de música d’Igualada és qui 
ens la interpreta, sota la direc-
ció de Concepció Ramió.

La festa és qüestionada per 
les protectores d’animals. 
Què en penseu?
En primer lloc doncs que està 
bé que la gent es qüestioni les 
coses, el debat en qualsevol 
tema és positiu perquè ens 
ajuda a millorar.
En el cas que ens ocupa, el 
primer que vaig dir als meus 
companys va ser que el meu 
objectiu era el de mantenir 
la festa, però especialment la 
qualitat i no la quantitat, anant 
en aquesta línia del benestar 
animal. I en aquesta línia hem 

Montserrat Argelich: “Seran uns Tres Tombs ben lluïts 
i molt emotius per a tota la ciutat”

Montserrat Argelich amb el seu pare com a portador de la bandera gran. 
2013  

També servei autorentat

C/Alemanya 47 - (Polígon Industrial ) 
08700 Igualada
Tel. 938 045 801 
       640 214 268

info@calvetanimalsiplantes.com 
www.calvetanimalsiplantes.com

“Aquest any hem estat 
nomenats la Capital 

dels Tres Tombs de Ca-
talunya, i això vol dir 
que la Federació Cata-
lana dels Tres Tombs, 

que enguany fa 25 anys, 
farà els seus actes a la 

nostra ciutat” 

sia, per primera vegada sense 
animals. Aquests són els fets 
que ens diferencien.
A través de l’estudi de la ban-
dera petita de l’entitat durant 
el passat 2011, es va compro-
var que la bandera era efecti-
vament de 1822, ja que no es 
conserva cap document de 
constitució, però sí que d’un 
document de 1816 emès per la 
Junta de Comerç del Principat, 
es dedueix que els  “arrieros y 
carromateros” estaven dins el 
Gremi dels Pagesos, abans de 
1822, per tant �ns aleshores a 
Igualada si celebraven res, ho 
feien per Sant Isidre, el patró 
dels pagesos.

Aquest 2022 celebrem el bi-
centenari dels Traginers...
Sí! Aquest any doncs celebrem 
l’inici del primer gremi de la 
ciutat, que va néixer com deia 
aquell 1822, i es deia “Gremi 
de Sant Antoni Abat” i que 
també es coneix com la “Co-
lla Vella”, perquè hi ha hagut 
vàries colles al llarg de la his-
tòria....
I tenim molts actes per cele-
brar-ho! 
A banda, aquest any hem estat 
nomenats la Capital dels Tres 
Tombs de Catalunya, i això vol 
dir que la Federació Catalana 
dels Tres Tombs, que enguany 
fa 25 anys, farà els seus actes a 
la nostra ciutat i per tant que 
al maig tornarem a tenir un 
certamen molt semblant als 
Tres Tombs però amb un for-
mat d’un únic tomb.

Com ha canviat en aquests 
dos-cents anys la festivitat?

Vull agrair a tothom 
que hi col·labora, sigui 
de la manera que sigui, 
posant hores, diners...
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treballat, i de fet ja hi treballà-
vem, però hem anat millorant 
alguns aspectes. Justament 
en aquell moment també 
s’iniciava un treball amb la 
Universitat de Veterinària 
per elaborar un protocol de 
benestar animal i de qualitat 
en els Tres Tombs. Tenim un 
veterinari en la concentració 
i durant els Tres Tombs, i una 
ambulància preparada al cen-
tre de la ciutat.

Quins protocols seguiu per-
què els animals -concreta-
ment els cavalls- no pateixin 
durant l’esdeveniment?
Com indica el protocol, al-
guns exemples són que les 
càrregues i els tirs per cada 
carruatge han d’estar com-
pensats o que en el recorre-
gut cal evitar elements que 
puguin ser perillosos o fer 
patir relliscades als cavalls. 
Per exemple, aquest cap de 
setmana per evitar el risc de 
patir relliscades es posarà 
sorra als carrers del centre 
de la ciutat per on passarà la 
cercavila nocturna, que pre-
senten una rajola �na que re-

llisca molt.

Quines �gures destaquen 
dins dels Tres Tombs? 
Les �gures més importants 
són les banderes gremials, 
elements patrimonials, i en-
cara que les que es veuen als 
Tres Tombs són unes rèpli-
ques de les originals que es 
van fer l’any 1977, per als del 
gremi ser-ne els portadors és 
el que ens fa més il·lusió.
La �gura de la pubilla té una 
història més curta, que no és 
pas poc important: són de 
l’any 1974, i sorgiren amb la 
intenció de donar un paper 
més destacat a la dona. 
Altres �gures importants de 
la nostra festa són la Farola, la 
carrossa del Sant, la diligèn-
cia igualadina que és propie-
tat de la ciutat, i el tradicional 
tortell i els panets.

El mes de maig passat es va 
presentar el llibre per als in-
fants “Us sumeu a la festa?”. 
Quina importància té?
És un conte adreçat a nens 
i nenes a partir de 7-8 anys, 
però també al públic adult,  

JOSEP ELIAS / LA VEU

Enguany l’Antic Gremi 
de Traginers celebra 
el seu Bicentenari, o 

sia els dos-cents anys de la 
seva existència. El testimoni 
d’aquesta festa és la Bandera 
Petita de dit Gremi.
Aquesta ensenya fou conser-
vada i restaurada l’abril de 
2011. Anà a cura  d’Elisabet 
Cerdà Durà, del Centre de 
Documentació Museu Tèxtil 
(Consorci de la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de 
Terrassa)
Guardo l’informe d’aquesta 
operació, que al llarg de 47 
pàgines, descriu aquesta ope-
ració. Des de la identi�cació 
�ns a les normes de conser-
vació.
No consta que tingui cap nú-
mero de registre. És propi-
etat del Gremi de Traginers 
d’Igualada. Dimensions mà-
ximes 174’3 x 132 cms.
Segons el llibre Traginers 
d’Igualada 1822-1997 (Josep 
Riba Gabarró) aquesta pri-
mera Bandera fou pagada pel 
traginer Fernando del Cairot 
i s’estrenà el 1822. (D’aquí la 
festa commemorativa d’en-
guany)
En el llibre de despeses del 
Gremi es registra que l’any 
1894 se li va pagar a Ricard 
Marsan cent setanta pesse-

tes pel que es suposa va ser 
la confecció  d’una bandera 
nova per al Gremi de Tra-
giners, que substituiria l’ori-
ginal retirada pel desgast.
A partir de l’estudi tècnic 
realitzat al Centre de Docu-
mentació i Museu Tèxtil per 
Sílvia Saladrigas, es fa un 
replantejament cronològic 
d’aquest tema, ja que es pensa 
que l’any 1894 no es va fer cap 
bandera nova sinó que úni-
cament es van substituir les 
parts de teixit que s’havien fet 
malbé i que es va conservar el 
màxim les parts de la bandera 
original.
La Bandera Petita té forma de 
gallardet on hi ha dues imat-
ges pintades a mà, de Sant 
Antoni Abat, cadascuna cosi-
da a una cara. Porta un serrell 
metàl·lic, daurat en tot el seu 

entorn, a excepció de la part 
superior per on s’insereix a 
l’asta de la que penja la ban-
dera.
La renovació s’inicià el 21 de 
març de 2011 i acabà el 7 de 
juny d’aquell mateix any. Fou 
la mateixa Elisabet la que feu 
les corresponents fotos de tot 
el procés.
Durant el descosit de les dues 
imatges, sota una d’elles (la 
cara A) s’hi trobaren frag-
ments d’un paper manuscrit 
il·legible i un sobre de plàs-
tic amb un altre paper escrit 
a màquina on es documenta 
una intervenció anterior.
Llegim: Per poder conservar 
aquesta bandera la Comissió 
s’ha vist obligada a ferrar-la 
l’any 1928 i sent de la Comis-
sió els senyors següents:  Joan 
Bertran, Jaume Duran, Mi-

quel Martí, Manuel Mateu, 
Miquel Piñol, Joan Castells, 
Joan Ferrán, Samuel Mateu, 
Camil Paradell, Jaume Rie-
ra i Joan Tarrida.
Formant la Comissió d’en-
guany 1962: Agustí Morera 
Sala, Salvador Ollé Balcells, 
Josep Marimón Castells, Jo-
sep Palau Dalmases, Antoni 

Junta Directiva de l’Antic Gremi dels Traginers. 2022

La bandera gremial dels “Tonis” de 1822 
Casas Ferrán, Antoni Cas-
tells Gelabert, Antoni Cas-
tells Bartrolí, Josep Castells 
Piñol, Antoni Pineda Clara-
munt, Joan Rey Alemany
En el programa oficial de 
les festes del 2022, darrera-
ment s’ha fet una conserva-
ció i manutenció de la Ban-
dera Gran de 1856.

que explica la història de 
l’entitat. És un projecte que 
va néixer amb la voluntat de 
recollir la història de l’entitat 
de forma més amena i també 
creant un altre servei als més 
petits. El projecte el vàrem 
fer durant el confinament, 
l’any 2020, amb la il·lustra-
dora Elisabet Serra i l’escrip-
tor Oriol Solà i Prat. 

Com preveus la festa dels 
Tres Tombs aquest diumen-
ge?
Enguany es preveu una par-
ticipació similar o superior a 
la de l’any 2020 abans de la 
pandèmia. Vindrà la secció 
d’hípica dels mossos d’Es-
quadra i hi participaran els 
gremis de les poblacions de 
Martorell, Terrassa, Angle-

sola, Valls, Reus, Castellbis-
bal, Esparreguera, Cervelló, 
Calafell, Vilanova i la Geltrú, 
entre altres.
Crec que seran uns Tres 
Tombs ben lluïts, i, si no hi 
ha canvis de darrera hora, 
que comptaran amb la visita 
del president de la Genera-
litat de Catalunya, en M.H. 
Pere Aragonès.
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Igualada destinarà 900.000 euros per crear un gran parc infantil 
i juvenil al Parc Central

Igualada

REDACCIÓ  / ACN

L’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, ha pre-
sentat aquesta setmana 

els principals projectes per 
aquest any 2022. De les prin-
cipals apostes que s’han de 
començar a realitzar aquest 
any l’alcalde, acompanyat de 
la tinenta d’alcalde i regidora 
d’Urbanisme, Carlota Carner, 
ha destacat l’inici de la sego-
na fase del Parc Central, que 
sumarà 20.000 m2 nous als 
25.000 m2 que conformen la 
primera part del Parc a la zona 
de gespa.
L’alcalde ha explicat que “es-
tem satisfets d’haver dotat el 
Parc Central de la qualitat que 
es mereix un espai d’aquestes 
dimensions a Igualada i que la 
ciutadania ja s’ha fet totalment 
seu”. Per �nalitzar aquesta pri-
mera part del projecte de for-
ma de�nitiva, aquesta prima-
vera s’instal·larà el carril bici.

Un nou parc infantil i juvenil 
que sumarà 20.000m2 al Parc 
Central
La segona fase del Parc Cen-
tral preveu la creació d’un dels 
parcs infantils i juvenils més 
grans de Catalunya i estarà 
situat a l’espai que hi ha entre 
l’Hospital Universitari d’Igua-
lada i la zona de gespa de 
l’actual Parc Central. Aquest 
nou gran parc es farà en dues 

fases. La primera començarà 
aquest 2022 amb una actua-
ció en 20.000 m2 i la segona, 
que comprendrà els 10.000 m2 
restants, està previst que s’ini-
ciï l’any 2024. Un projecte que 
l’alcalde ha explicat que el go-
vern municipal fa dos anys que 
hi treballa i que ha estat pro-
jectat pel despatx d’arquitectes 
paisatgistes Batlle i Roig.
Un dels racons d’aquest nou 
espai serà un Skate Park, que 

segons l’alcalde “ja que era una 
demanda insistent dels joves i 
nens de la ciutat”. Després de la 
consulta que es va fer amb la 
participació de gairebé 1.400 
joves i infants d’Igualada que 
van votar entre diversos pro-
jectes presentats, s’ha desen-
volupat un projecte que va en 
la línia del govern municipal 
“d’impulsar la transformació 
verda d’Igualada posant-la al 
servei de la ciutadania”.
L’Skate Park projectat tindrà 
unes dimensions de bowl i 
verticalitat úniques a Catalu-
nya en consonància amb les 
exigències de les competicions 
olímpiques. El disseny de l’es-
pai ha comptat, també, amb 
l’assessorament d’experts igua-
ladins d’aquestes disciplines. 
La superfície general destina-
da a l’Skate Park és de més de 

2.000 m2, que permetrà a la 
ciutat guanyar un nou equipa-
ment esportiu d’aquesta disci-
plina que ja és olímpica.
L’ampliació del Parc Central 
també contempla una gran 
esplanada arbrada on s’instal-
laran diversos jocs infantils i 
un circuit de Pump Track. En 
aquesta zona s’hi plantaran 
més de 200 arbres que gene-
raran espais d’ombra. Tal com 
ja es fa en la primera part del 
parc, el rec serà totalment amb 
aigua freàtica, complint així 
amb la voluntat del govern 
d’aconseguir que el manteni-
ment del parc sigui sostenible 
mediambientalment.
Un dels elements més singu-
lars d’aquest nou parc serà un 
bio llac, un gran llac d’aigua 
depurada de manera natural, 
que permetrà que aquest nou 
espai a Igualada es pugui con-
vertir en una zona de consci-
enciació sobre la sostenibilitat 
i els efectes del canvi climà-
tic. La incorporació d’aquesta 
zona natural permetrà gaudir 

de la natura i de la biodiversi-
tat en un espai que abans era 
industrial. L’ampliació també 
tindrà un carril bici que se-
guirà el de la primera part del 
Parc Central que es farà aques-
ta primavera.
Aquesta primera fase de l’actu-
ació tindrà un pressupost del 
voltant de 900.000€ que seran 
�nançats amb base a subvenci-
ons i recursos externs. La prin-
cipal aportació serà de la Di-
putació de Barcelona tot i que 
el govern municipal, continua 
captant inversions d’altres or-
ganismes per complementar al 
màxim aquesta ampliació del 
parc.
La previsió és que l’obra es lici-
ti el primer trimestre d’aquest 
any i les obres s’iniciïn a la pri-
mavera, amb una durada apro-
ximada de 12 mesos.

L’Skate Park projectat 
tindrà unes dimensions 

de bowl i verticalitat 
úniques a Catalunya, 

amb les exigències 
de les competicions 

olímpiques

Es preveu que les 
obres comencin a la 

primavera

EN VENDA
Meitat  Indivisa

( 50% de la propietat )

FINCA URBANA DE 480m2
( 200.000 euros )

c/ Vilanova, 21 - Copons
Raó: Jordi 666 334 802
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Esquerra i Igualada 
Som-hi han criticat 
aquesta setmana que la 

ciutat encara no estigui dota-
da de càmeres de videovigi-
lància al Polígon de les Co-
mes, tal com el mateix alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, va 
anunciar ja fa dos mesos. El 
portaveu dels republicans, 
Enric Conill, assegura que 
“la falta de compromís de l’al-
calde amb les promeses, �ns 
i tot les seves pròpies, s’ha de 
denunciar”. Els republicans 
es mostren molt crítics amb 
la “inoperància municipal a 
l’hora d’encarar problemes” i 
cataloguen la situació actual 
de “simptomàtica de la forma 
de treballar del govern local”.
Des d’Esquerra recorden les 
innumerables vegades que 
s’han dirigit al govern per 
reclamar mesures concretes. 
Segons relaten, “primer vam 
haver de demanar que l’alcal-
de escoltes entitats de veïns i 
les seves preocupacions da-
vant la seva fanfarroneria a 
la premsa. Seguidament, vam 
encoratjar totes les forces i els 
actors de la ciutat a preparar 
un pla de xoc en seguretat i 
�nalment vam tornar a com-
parèixer per demanar una co-

Esquerra i Som-hi critiquen que encara no s’hagin instal·lat les 
càmeres de videovigilància dos mesos després d’anunciar-les

missió de seguretat més àm-
plia a Igualada”.
Conill assegura que “el com-
promís d’Esquerra amb la se-
guretat és total i des d’un bon 
punt s’haurien d’haver fet 
les coses de forma diferent. 
Amb perspectiva de ciutat 
i no pensant en la foto”. Per 
concloure, Esquerra assegu-
ra que “tornarà a recordar 
els compromisos al govern 
per les vies pertinents” però 
recorden que “el temps s’està 
acabant i Igualada necessita 
un canvi”.

Cuadras també recorda que 
s’ha de renovar el Pla Local 
de Seguretat
Per la seva banda, el regidor 
portaveu d’Igualada Som-hi, 
Jordi Cuadras, a�rma que 
“estem davant un govern que 
continua menystenint el tema 
de la seguretat. El toc de que-
da ha reduït els problemes 
que es van succeir durant la 
tardor a molts barris de la 
ciutat però una vegada aquest 
divendres quedi eliminat, a 
Igualada estarem en la matei-
xa situació que abans perquè 
el govern de Marc Castells ha 
estat incapaç d’impulsar cap 
de les mesures que va pro-
metre al mes de novembre. El 
govern no ha fet ni preparat 

res en aquests dos mesos. Ha 
estat un temps perdut en fer 
tasques de prevenció, que és 
la millor eina contra la inse-
guretat, quan podia ser un 
temps guanyat”.
Cuadras lamenta que hagin 
passat dos mesos i les mesu-
res hagin estat, només, “un 
titular en una roda de prem-
sa”. El portaveu de Som-hi es 
refereix a la promesa d’ins-
tal·lar una vintena de càme-
res de videovigilància “que el 
govern va anunciar el 10 de 
novembre i no ha fet”. Tam-
bé fa referència al Pla Local 
de Seguretat que el govern té 
pendent des del 2012 i que es 
va comprometre a redactar al 

mes de novembre i tampoc 
se n’ha sabut res més. També 
reclama que el patrullatge de 
Policia Local i Mossos a peu 
es mantingui i no s’elimini un 
cop passat el Nadal.
La formació que integren 
PSC, Comuns i Igualada 
Oberta també va requerir in-
formació sobre els criteris de 
vigilància nocturns dels caps 
de setmana i asseguren que 
encara no ha obtingut res-
posta del govern quan han 
passat ja més de dos mesos. 
Lamenten que “el govern de 
Junts sigui cada vegada més 
un govern desconnectat de la 
realitat i no atengui allò que 
preocupa a la gent. És el que 

ens traslladen moltes veïnes i 
veïns en les visites que fem als 
barris i al canal de Whatsapp 
que tenim obert”.
Jordi Cuadras referma la 
voluntat d’Igualada Som-
hi “d’afrontar el tema com a 
ciutat sense partidismes però 
veiem un govern situat d’es-
quena a la qüestió” i remarca 
que “la seguretat a l’espai pú-
blic és sinònim de treballar 
per la igualtat i la llibertat. Si 
no garantim que l’espai públic 
sigui segur, que és l’espai de 
totes i tots, estem retallant la 
llibertat a sentir-nos iguals i 
sentir-nos que en podem fer 
ús a qualsevol moment del 
dia sense por”.

REDACCIÓ / LA VEU

Poble Actiu ha anun-
ciat que ha presentat 
una desena d’esmenes 

a la proposta de Pla Local de 
Joventut redactada pel go-
vern Castells. La candidatura 
municipalista considera que 
el Pla ha servit per fer una 
bona diagnosi de la situació 
del jovent de la ciutat, però 
reclama polítiques per ga-
rantir que totes les joves de 
la ciutat tinguin els mateixos 
drets i centren bona part de 
les reclamacions en garantir 
l’accés equitatiu a les activi-
tats extraescolars i d’oci.

Cap jove sense extraesco-
lars
Poble Actiu celebra que es 
plantegin activitats de lleu-
re adreçades als adolescents 
de 12 a 16 anys durant l’es-
tiu perquè constata que hi 
ha molta oferta de lleure per 
infants en edat escolar, però 
molt poca oferta pels adoles-

cents. Neus Carles, regidora 
de Poble Actiu, ha afirmat 
que “la segregació escolar 
que trobem massa sovint a 
les escoles i instituts d’Igua-
lada és encara més forta en 
el cas de les extraescolars”. 
En aquest sentit, Poble Actiu 
reclama que les regidories de 
joventut, esports i serveis so-
cials treballin conjuntament 
per garantir que cap jove es 
quedi sense extraescolars. 
Carles ha informat que hi ha 
un pla pilot de la regidoria 
d’ensenyament per concedir 
ajudes als infants de les fa-
mílies amb menys recursos 
econòmics per poder realit-
zar activitats extraescolars, 
però reclama rapidesa i va-
lentia perquè es garanteixi 
l’accés d’adolescents i joves 
a fer esport, cultura, reforç 
escolar i altres activitats ex-
traescolars.

Cal Badia: casal autogesti-
onat
L’altre regidor de Poble Ac-

tiu, Pau Ortínez, ha destacat 
que la principal mancança 
que li troben al Pla Local de 
Joventut és definir per què 
serveix l’equipament muni-
cipal de Cal Badia. Ortínez 
ha remarcat que “després de 
set anys de reforma, ara que 
l’equipament ja ha entrat en 
funcionament, la regidora de 
joventut no té una idea clara 
de què fer a Cal Badia”. Per 
això, des de Poble Actiu han 
remarcat que proposen que 
el centre sigui un casal au-
togestionat, on entitats juve-
nils i joves a títol individual 
puguin decidir els usos, els 
objectius, les activitats i el 
pressupost de l’equipament i 
que la Kaserna es mantingui 
com a espai d’informació i 
assessorament juvenil. Així 
mateix, Ortínez també ha 
demanat que l’Ajuntament 
d’Igualada doni més suport 
a les entitats que reclamen 
espais per realitzar activi-
tats i tornen a plantejar la 
necessitat de crear un casal 

d’entitats on totes les entitats 
juvenils, culturals, educatives i 
socials puguin compartir espai.

L’Anòlia als barris
Neus Carles ha destacat que 
una de les preocupacions prin-
cipals de Poble Actiu és que 
a tots els barris de la ciutat hi 
hagi activitat cultural i, per 
això, han presentat una de les 
esmenes principals: que l’Anò-
lia deixi de fer-se només al 
centre de la ciutat. La proposta 
de Poble Actiu planteja portar 
l’Anòlia a tots els barris d’Igua-
lada i vincular-lo a les diferents 
festes majors de barris perquè 
els joves de la ciutat puguin 
gaudir dels concerts en zones 
on habitualment es programa 
menys activitat cultural, com 
els barris de Poble Sec, Set Ca-
mins, Montserrat o Sant Crist. 
Poble Actiu planteja que la 
proposta es podria compartir 
amb les associacions veïnals 
que hi estiguin interessades i 
consideren que seria una bona 
manera de rejovenir i potenci-

ar les festes de barri.

Educadores de carrer
Des de la candidatura muni-
cipalista també han reclamat 
a l’Ajuntament que augmenti 
l’oferta d’oci alternatiu, apos-
tant per activitats esportives i 
d’oci gratuïtes i no vinculades 
al consum d’alcohol, posant 
d’exemple l’espai d’escalada ins-
tal·lat durant les darreres set-
manes a Cal Font. Pau Ortínez 
ha reclamat també apostar per 
crear la tasca de l’educadora de 
carrer, una �gura tècnica que 
funciona en molts municipis, 
per detectar problemes del jo-
vent (escolars, laborals, de lleu-
re, salut…), posar-los a dispo-
sició els serveis i equipaments 
de la ciutat, i per treballar 
individual i col·lectivament 
amb les joves. Ortínez afir-
ma que es fan bones políti-
ques juvenils en els equipa-
ments juvenils d’Igualada 
però reclama una aposta va-
lenta per sortir de la Kaser-
na i anar a buscar les joves.

Poble Actiu presenta una desena d’esmenes al Pla Local de Joventut
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SARAUTO. IGUALADA- SANT FRUITÓS DE BAGES - Tel.: 93 803 00 00 - 93 877 20 00.  www.sarauto.com



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Dades i personalització de preus

No estoy de acuerdo con el Sr. Ministro. Deber no es bueno. Si la deu-
da la ocasiona un gasto, deber es muy malo. Y si encima el nivel de 
fraude y elusión �scal de quien debe es alto, deber es inadmisible.

El nostre futur passa per la reindustrialització i la transformació del 
model productiu. Ho farem possible amb el Pacte Nacional per a la 
Indústria 2022-2025.

Compte amb la in�ació:
Ha arribat al 6,7%, fet no vist des del 1992. Si no es corregeix pot perjudicar 
molt l’economia i les persones.Crec que millorarem en 2022, però és impres-
cindible frenar els preus de l’electricitat

“Des de Foment compartim 
l’objectiu de reduir les 

elevades taxes de temporalitat ”

“En l’actualitat la “persona digital”
 tampoc té boca ni orelles.”

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.

Aspectes crítics de la Reforma Laboral 
del RDL 32/2021

Espanya és un dels Estats 
amb una normativa labo-
ral de les més rígides dels 
països desenvolupats.  La 

Reforma Laboral de l’any 2012 va 
introduir una sèrie de mecanis-
mes �exibilitzadors de les Relaci-
ons Laborals que va aconseguir la 
reducció signi�cativa de l’atur i la 
creació de milions de nous llocs de 
feina, quan ens trobàvem en una 
situació crítica derivada de la crisi 
econòmica i problemes estructu-
rals de la nostra normativa laboral. 

En un món globalitzat i amb mer-
cats, productes i sistemes pro-
ductius en canvi permanent, les 
empreses requereixen marcs nor-
matius àgils i �exibles que perme-
tin la seva capacitat d’adaptació 
per garantir la seva supervivència 
i ser competitives. Ara, s’ha plan-
tejat una Reforma que comporta 
retrocedir respecte a determinats 
mecanismes que han esdevingut 
positius per l’ocupació. 

Des de Foment compartim l’objec-
tiu de reduir les elevades taxes de 
temporalitat, però no que la forma 
d’assolir-ho sigui penalitzant la 
contractació temporal en supòsits 
legítims i necessaris, tant per la via 
de la supressió o limitació de casu-
ístiques necessàries, com per la in-
clusió d’una sèrie d’injustos sobre-
costos empresarials i l’agreujament 
de sancions, en lloc d’incentivar la 
contractació inde�nida amb més 
�exibilitat i menys costos. 

D’altra banda, s’incorporen mo-
di�cacions en �gures com el 
contracte �x-discontinu o la sub-
contractació que, en els termes 
previstos en la nova normativa, 
poden comportar increments de 
costos per les empreses i sectors 

que els utilitzen. 

Amb relació als ERTOS, es trac-
ta d’una �gura clau i positiva per 
superar situacions empresarials 
delicades i evitar la destrucció de 
llocs de treball, encara que és con-
traproduent la introducció d’una 
sèrie de restriccions al poder de 
direcció empresarial i d’inter-
vencionisme de l’Administració 
Pública que s’incorporen al RDL 
32/2021.

En matèria de negociació col-
lectiva, d’una banda, la supressió 
de la prioritat aplicativa del con-
veni d’empresa respecte a l’àmbit 
salarial, comportarà que l’aplicació 
d’aquest mecanisme sigui inopera-
tiu o ine�caç per nombroses em-
preses. D’altra banda, el retorn a la 
ultraactivitat inde�nida és especi-
alment perjudicial per les empre-
ses, donat que una part negociado-
ra podrà mantenir inde�nidament 
condicions laborals i salarials ob-
soletes, inassumibles o inadapta-
des a cada conjuntura empresarial, 
paralitzant part de la negociació 
col·lectiva i impedint l’actualització 
dels seus continguts. 

No pot obviar-se que el planteja-
ment inicial del Govern i dels sin-
dicats proposava encara més ele-
ments retrògrads i perjudicials des 
de la perspectiva empresarial, però 
analitzant el resultat �nal de la 
Reforma del Govern, s’ha de con-
cloure que es tracta d’una reforma 
desequilibrada, que suprimeix una 
sèrie de mecanismes de �exibilitat 
positius per les empreses, incre-
menta els costos empresarials, po-
tencia l’intervencionisme sindical 
i on s’ha perdut una oportunitat 
per �exibilitzar i modernitzar les 
nostres relacions laborals.  

Cada vegada és més fre-
qüent que en alguna pà-
gina web se’ns pregunti, 
si acceptem com usuaris, 

la seva política de tractaments de 
dades perquè es planteja un pro-
blema moral rellevant en la po-
tencial utilització de les dades dels 
usuaris en matèria comercial.

Imagini’s que té una botiga de vi i 
entra una “persona digital” sense 
boca i orelles, i totalment tapada. 
Quin vi li pot oferir? Si li ofereix 
un vi excessivament barat i el cli-
ent busca un vi de luxe marxarà. 
Però si li ofereix un vi car i buscava 
una opció més assequible tampoc 
li vendrà res. La persona en qües-
tió només té ulls per mirar el que li 
ofereix i si no li agrada el que li en-
senya marxarà a la botiga del cos-
tat. Però què li pot oferir vostè que 
li agradi si té tan poca informació 
i no pot parlar amb ella? Aquesta 
era la situació �ns fa uns anys dels 
anuncis i la venda per internet. 

En l’actualitat la “persona digital” 
tampoc té boca ni orelles, però ja 
no va tapada i comparteix les se-
ves preferències a les agències de 
publicitat. Imagini’s que a la seva 
botiga només hi té vi de luxe i vos-
tè surt a la porta de la botiga ve-
ient passar un munt de “persones 
digitals”. A qui pararà per intentar 
vendre-li una ampolla? No pararà 
a menors d’edat sinó que segura-
ment pararà a persones de tren-
ta anys en amunt que vagin ben 
vestides i que darrerament hagin 
estat buscant productes similars 
als seus. Avui dia les agències de 
publicitat digital gestionen la seg-
mentació d’anuncis als segments 
adequats. Aquesta tecnologia per-
met a les empreses augmentar les 
seves vendes i al client estalviar-se 

temps a l’hora de buscar una bo-
tiga que vengui el producte que 
busca.

En un futur no massa llunyà, si 
no hi ha noves lleis que ho regu-
lin, es podria arribar a conèixer 
amb tanta profunditat el client, 
que no tan sols sabria quin vi li 
pot interessar, sinó que podria es-
timar amb força precisió el preu 
que està disposat a pagar. Es sa-
brà si prefereix un Penedès que 
normalment el ven a 10 € i també 
si estaria disposat a pagar-ne fis 
a 15 € per l’ampolla. Així els al-
goritmes li proposarien un preu 
de 14,50 €, per maximitzar el be-
nefici empresarial i assegurar la 
venda. Així tant comprador com 
venedor quedarien satisfets, però 
sembla prou evident que el vene-
dor estaria en una posició d’avan-
tatge.

Algú pot arribar a pensar que la, 
personalització dels preus no és 
tan preocupant, ja que la lliure 
competència podria fer que tot i 
predir el preu màxim que el client 
està disposat a pagar, aquest sem-
pre té l’opció de continuar la cerca  
i pagar el preu que toca anant a 
una altra botiga on s’ofereixi un 
preu menor. Però això rara vega-
da succeeix. Gairebé sempre hi ha 
una opció més econòmica que la 
que acabem comprant, però no 
es té ni el temps ni recursos ne-
cessaris per estudiar si per cada 
compra que s’ha de fer hi ha una 
alternativa millor. I aquesta po-
sició dominant de l’oferta  és la 
que ens recorda que la tecnologia 
vola, el dret camina i l’economia 
fotografia l’escena.   L’oferta i la 
demanda ja no es mou igual com 
quan s’anava al mercat, però no-
més canvia l’embolcall. 

Jan Ortuño Prat
Estudiant 2n curs  
Doble grau de dret i econòmiques a la Pompeu Fabra

Javier Ibars
Director de Relacions Laborals i Assumptes Socials 
a Foment del Treball Nacional



P #latevaveu

Javier @RecioRodriguezJ

Clàudia @vull�oretes

Mireia Bertran @mbmogendorf

Joanfer @joanferrr

Judit @emdicjudit

David Miró @mirodavid

Toni Marlès @tonimarles

Quan els estudis deixen de ser una passió i es 
converteixen en frustració, culpabilitat i horror, 
perdoneu, però tenim un problema en el siste-
ma educatiu. La salut mental està en joc. Hi té 
molt a veure.

El solet d’hivern és sinònim de felicitat 

Quan fem qualsevol tràmit a l’administració, es-
tem tan acostumats a abaixar el cap i acceptar el 
maltracte administratiu que és vergonyós, hem 
de deixar de considerar-nos SÚBDITS i actuar 
com a CIUTADANS que mereixen respecte, l’ad-
ministració està per servir, no per ser servida.

Quan bufen vents de canvis, algunes persones 
aixequen murs, d’altres, molins de vents... (Pro-
verbi xinès).

De petita aprens la norma de les 3R (Reduir, Re-
ciclar i Reutilitzar) amb el Capità Enciam i quan 
creixes te’n adones que la R més important per 
evitar que el planeta se’n vagi a la merda és la de: 
REDISTRIBUIR

Durant la pandèmia, Madrid ha tingut més morts 
que Catalunya, en percentatge i en números ab-
soluts. Abans de la pandèmia Madrid tenia men-
ys atur (9,9% versus 10,45%) i després en té més 
(11,84% versus 10,92%. Algú em pot explicar on 
és el miracle madrileny que ven Ayuso?

Si sou tant ecologistes deixeu d’utilitzar les càp-
sules de cafè i torneu a les cafeteres de tota la 
vida. Molt més ecològic i a més us estalviareu 
un paston.
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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! 

@jacandreu @jordi_auge @endjvictor 

www.veuanoia.cat

3 Tres detinguts per intentar 
robar en diversos centres 
educatius

1 Igualada destinarà 900.000 
euros per crear un gran 
parc infantil i juvenil al Parc 
Central

2 Salut obre la dosi de record 
per als joves d’entre 18 i 29 
anys

Físic teòric, d’Igualada. Després de passar 
pels Maristes d’Igualada i pel Pere Vives, vaig 
estudiar física a la Universitat de Barcelona 
(UB). Amb una beca de La Caixa, també vaig 
fer el doctorat a la UB fent recerca en física 
estadística i biofísica. La carrera cientí�ca és 
molt llarga i moguda: Després del doctorat 
s’ha de fer una estada postdoctoral i després 
competir per intentar crear el teu grup de 
recerca. Jo vaig fer el “postdoc” als Estats 
Units, on vaig passar tres anys fantàstics 
a la Universitat de Princeton. És increïble 
conèixer aquestes institucions des de dins; 
són un altre món! 
Des de l’octubre visc a Dresden, Alemanya, 
on acabo d’establir el meu grup de recerca a 
l’Institut Max Planck per a la Física dels Sistemes Complexos (tema del premi Nobel d’aquest 
any, va ser una festa!). Dresden és un entorn únic al món per fer recerca en biofísica

La carrera acadèmica m’ha portat lluny de Catalunya i m’ha permès veure món i viure 
temporalment a ciutats com París o Cambridge. Espero que el �nançament de la recerca 
millori i pugui tornar a una universitat catalana els propers anys!
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
El “Pint of Science Festival” arriba a Igualada

Humans de l’Anoia @humansanoia

#202 Ricard Alert Zenón FOTO: Cesc Sales

Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat
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Demà dissabte 22 de 
gener a la Sala Po-
livalent del Centre 

Cívic de Fàtima (11 h)  tindrà 
lloc la tercera  sessió del Ci-
cle “Tenim un pla. Pensem la 
política cultural d’Igualada”. 
L’acte, dedicat a re�exionar al 
voltant de “L’educació artísti-
ca a Igualada”, comptarà amb 
una xerrada a càrrec de Pep 
Prats, creador del projecte 
Cantània i taula rodona amb 
professors d’arts de diferents 
disciplines com Arian More-
ra, Marta Riba, Teresa Riba, 
Maria Sanfores, Núria Planell 
i Xesca Vela.  

El cicle de debats Tenim un pla
La campanya “Tenim un pla. 
Pensem la política cultural 
d’Igualada” té per objectiu re-
�exionar i debatre sobre l’es-
tat de la cultura i la política 
cultural actual, paral·lelament 
a la celebració d’Igualada, 
Capital de la Cultura Cata-
lana 2022. Tots els actes, que 
tenen lloc cada mes des de 
l’octubre 2021 al maig 2022, 

Poble Actiu convoca la 
tercera sessió del cicle 
“Tenim un pla”

estan  oberts a la ciutadania 
i compten amb la participa-
ció de representants d’equi-
paments, entitats, creadors, 
programadors i centres ar-
tístics locals així com repre-
sentants d’espais i projectes 
artístics de fora d’Igualada.
Després del tercer acte 
aquest dissabte 22 de gener, 
el següent serà el dissabte 
19 de febrer al Museu de la 
Pell. La quarta jornada “Cul-
tura transformadora, peri-
fèria i privilegis culturals”, 
comptarà amb una xerrada 
a tres veus entre el poeta Pol 
Guasch; la gestora cultural i 
representant de KULT, Lau-
ra Arau i l’escriptor Feliu 
Formosa. L’Escorxador serà 
l’escenari de la penúltima 
sessió del cicle, que tindrà 
lloc el dissabte 26 de març. 
“Omplim L’Escorxador de 
cultura”, una xerrada i visita 
guiada a l’equipament. L’ac-
te final de campanya tindrà 
lloc el dissabte 14 de maig a 
l’Ateneu Igualadí, una última 
sessió on es presentarà una 
publicació amb un recull de 
les conclusions.

La Jove Cambra Internacional 
d’Igualada renova la seva junta

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres dia 
14 de gener, la Jove 
Cambra Internacional 

d’Igualada va celebrar l’as-
semblea de traspàs JCI Igua-
lada 2022, en aquesta ocasió 
telemàticament degut a la si-
tuació complicada de pandè-
mia. Durant l’assemblea, els 
diversos membres de la junta 
de JCI Igualada 2021 van pre-
sentar l’informe de cada àrea 

així com es va aprovar el ba-
lanç econòmic del 2021, on es 
va agrair a tots els membres 
de la junta sortint la feina feta 
i el compromís amb l’entitat.
Pel 2022 es presenta una jun-
ta que s’encarregarà de seguir 
amb el curs de l’entitat i cercar 
i preparar nous júniors per a 
liderar l’entitat en el futur, en 
un any que es presenta incert. 
Jordi Xaubet en serà el presi-
dent, David Raya l’assessor le-
gal, Enric Grima el past-presi-

dent i tresorer, Eudald Font el 
secretari i Francesc Sedó el 
vocal de comunicació.
Per a �nalitzar l’assemblea, 
van prendre la paraula diver-
sos júniors i senadors de l’en-
titat presents a l’assemblea, 
on es va agrair la tasca feta 
per la junta durant l’any 2021 
i donar ànims i con�ança per 
l’any 2022. També volem fer 
especial menció a la jubilació 
de Rebeca Álamo, membre 
històrica de l’entitat.

REDACCIÓ / LA VEU

L’A3 Leather Innovation 
Center de la Universitat 
de Lleida, al Campus 

Universitari d’Igualada, ofe-
reix un nou curs massiu en lí-
nia de Tècnic en Adoberia, el 
primer d’aquestes caracterís-
tiques a Europa. Els MOOC 
(Massive Open Online Cour-
se) són cursos en línia dirigits 
a un ampli nombre de par-
ticipants a través d’Internet 
segons el principi d’educació 
“oberta i massiva”.
La formació en Tècnic d’Ado-
beria consta de 25 hores de 
classes virtuals i 25 hores lec-
tives presencials. S’ha posat 
en marxa després d’una pro-
va pilot realitzada en diver-
ses empreses del sector de la 
pell a Igualada que ha permès 
detectar-ne les necessitats i 
crear un protocol especí�c 
d’actuació per cobrir-les. Les 
empreses són: Morera Pell, 
Curtidos Badia Sau, Proyecto 
Fontanellas y Martí, Curti-
dos Riba Guixà, Procés de Pèl 
i Pell, Intraval i Igualadina 

de Depuració i Recuperació 
(IDR). Els estudiants podran 
realitzar pràctiques en aques-
tes empreses col·laboradores i 
perfeccionar les habilitats ad-
quirides al llarg del curs.
Anna Bacardit, directora del 
grup de recerca igualadí A3 
Center, destaca que el nou 
curs està enfocat a impulsar 
bàsicament dues competèn-
cies en el sector industrial 
de la pell: la digitalització i 
la sostenibilitat. Precisament 
aquest és un sector amb una 
forta presència a la capital de 
l’Anoia, però “costa trobar jo-
ves que s’hi vulguin dedicar i 
el personal que hi treballa ja 
té una edat; cal facilitar un 
relleu generacional”, detalla 
Bacardit.
En aquesta formació s’adqui-
riran coneixements generals 
i especí�cs en els camps dels 
processos de fabricació de la 
pell, la química de la pell, les 
operacions de processament 
en humit, la mecànica, l’aca-
bat, la qualitat de la pell, la 
sostenibilitat mitjançant les 
tecnologies netes disponibles 

i la vigilància dels riscos.
L’A3 Center impulsa aquest 
curs en el marc del projecte 
europeu Skills4Smart Tex-
tiles, Clothing, Leather and 
Footwear (TCLF) Industries 
2030 juntament amb Euratex, 
organització que treballa per 
aconseguir un entorn favora-
ble per al sector del tèxtil i la 
confecció dins de la Unió Eu-
ropea (UE), i diversos socis 
europeus. La UdL i el centre 
de recerca igualadí són dues 
de les 115 institucions, orga-
nitzacions i empreses que han 
signat recentment el Pacte per 

a les Competències TCLF, 
comprometent-se a millorar 
l’atractiu dels sectors del tèx-
til, la moda, la pell i el calçat 
i invertir en la requalificació 
dels treballadors, integrant 
competències ecològiques i 
digitals.
A partir de principis d’aquest 
any 2022, la Comissió Eu-
ropea oferirà als signants 
del Pacte per a les Compe-
tències beneficiar-se de la 
col·laboració a nivell de la 
UE, nacional i regional i, en 
particular, accedir a xarxes, 
coneixements, orientació i 

centres de recursos. Cal tenir 
en compte que la indústria 
tèxtil i de la confecció és un 
pilar essencial de l’economia 
local en moltes regions de la 
Unió Europea, com és el cas 
d’Igualada i la comarca de 
l’Anoia.
Un dels objectius d’aquest 
pacte és dissenyar i desple-
gar cursos que promoguin 
les últimes tecnologies, eines 
i competències digitals i fo-
mentin activitats de durabili-
tat, reparació i gestió de resi-
dus (competències verdes), 
en particular habilitats de 
disseny circular. És en aques-
ta línia que s’ha impulsat el 
curs de Tècnic en Adobe-
ria, que s’impartirà online i 
amb pràctiques en empreses 
d’Igualada.
La formació es pot iniciar en 
qualsevol moment de l’any. 
Tindrà un mínim cost per als 
inscrits ja que inclou sessi-
ons pràctiques, les quals do-
nen valor afegit al curs. Les 
persones interessades poden 
enviar un correu electrònic a 
info@a3center.cat.

L’A3 Leather Innovation Center ofereix el primer curs massiu 
en línia de Tècnic en Adoberia que es fa a Europa
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Demà dissabte 22 de 
gener Igualada pel 
clima organitza una 

caminada pel riu Anoia, per 
prendre el pols a la salut del 
riu i esbrinar com està i els 
motius de l’estat actual.
“Mirarem d’esbrinar perquè 
el riu Anoia fa olor d’ous po-
drits, perquè està tan brut de 
tovalloletes, perquè la fauna 

hi és tan pobre i �nalment 
com hi in�ueix la ciutat?”, 
expliquen des de l’entitat
El punt de trobada serà a les 
11 del matí davant del centre 
cívic de Fàtima i la camina-
da s’allargarà �ns les 13.30h 
aproximadament i acabarem 
a la zona del Tanatori.
Des de l’entitat recomanen 
portar botes per si hi ha fang 
i guants perquè també farà 
una mica de neteja de la llera.

Nova caminada de 
Fridays for Future pel 
riu AnoiaREDACCIÓ / LA VEU

Amics i amigues del 
Rotary Club Iguala-
da es van trobar el 

passat dissabte al bosc d’al-
zines Rotary per a replantar 
els arbres de la plantada de 
l’any passat que no han so-
breviscut. L’activitat s’em-
marca en la campanya anu-
al “Cada rotary, un arbre”. 
Després que l’any passat 
plantaren 325 alzines, en-
guany, l’entitat s’ha centrat 
en replantar el bosc i subs-
tituir per noves, aquelles 
alzines que no han sobre-

viscut per la difícil climato-
logia del nostre territori. 
La plantada d’arbres és una 
activitat molt arrelada en 
el món rotary i simbolitza 
la companyonia, l’amistat 
i el servei a la comunitat. 
Aquests arbres, presents a 
tot el món, s’han convertit 
en símbols perdurables dels 
ideals de Rotary. 
Enguany, el Rotary Club 
Igualada, celebrava la cin-
quena edició d’aquesta ac-
tivitat. Són 5 anys plantant 
alzines a Igualada, des de 
les primeres edicions a 
l’Anella Verda, �ns a l’any pas-

sat que, unint esforços amb 
dotze clubs del Comité d’Es-
deveniments de Barcelona i 
Rodalies i Rotaracts, va néixer 
el bosc rotary amb la plantada 
de 325 alzines i la col·laboració 
de l’Ajuntament que va cedir el 
terreny.
El bosc rotary està al costat de 
l’Estadi Altètic, a tocar el parc 
inclusiu, on hi ha 4 bancs per 
a descansar i un cartell com-
memoratiu del Rotary Club 
amb la frase de Martin Lut-
her King “Si sabés que el món 
s’acaba demà, jo, avui encara 
plantaria un arbre”. 

El Rotary Club replanta el seu camp 
d’alzines al costat de l’Estadi Atlètic

REDACCIÓ / LA VEU

E ls casos positius per 
coronavirus a l’Anoia 
segueixen pujant. En 

la darrera setmana se n’han 
notificat 2.994, quan la set-
mana anterior n’havien es-
tat poc més de 2.450. Així 
doncs, la incidència acumu-
lada a 14 dies és de 4.704 
casos per cada 100.000 ha-
bitants i això fa que el risc 
de rebrot sigui el més alt des 
de l’inici de la pandèmia, su-
perant per primera vegada 

els 5.600 punts. A principis 
de setmana, el número d’in-
gressats a l’Hospital tam-
bé havia augmentat, i s’ha 
passat dels 33 de la setma-
na passada als 40 d’aquesta, 
dels quals 7 son a la UCI. A 
més, en la darrera setmana 
s’han de lamentar 5 defunci-
ons per aquesta malaltia.
Pel que fa al número de va-
cunats, ja n’hi ha 88.429 
amb la pauta completa de 
vacunació i més de 39.000 
persones que ja han rebut la 
tercera dosi de la vacuna.

Segueixen augmentant 
els positius per covid

REDACCIÓ / LA VEU

Iguana, l’operador de tele-
comunicacions del terri-
tori, ja compta amb tres 

botigues. A més de la que té 
al carrer Santa Caterina, 32 
d’Igualada des de l’any 2017, 
Iguana compta ara amb un 
establiment a Piera i un altre 
a Abrera.
La botiga de Piera que està a 
ple rendiment està ubicada a 
l’avinguda Carretera d’Igua-
lada, 4, al local 4, just al da-
vant del Centre de Serveis la 
Bòbila i al costat d’una ex-
tensa zona d’aparcament. La 
ubicació de la nova botiga 
d’Iguana permet als pierencs 
i pierenques del nucli atan-
sar-se a peu ja que està a es-
cassos metres del centre, i al 
mateix temps, als ciutadans 

de les nombroses urbanit-
zacions i municipis de l’àrea 
d’influència accedir-hi amb 
vehicle privat. La botiga està 
a tocar d’una de les artèries 
de comunicació principals 
i just al costat d’un aparca-
ment gratuït.
D’altra banda, la botiga 
d’Abrera s’ubica a la planta 
baixa del centre comercial 
Montserrat Centre, a peu de 
l’autovia A2, una de les vies 
de comunicació que verte-
bren el territori.

Encara més propers
L’obertura d’aquests dos 
nous establiments tenen 
com a objectiu fer enca-
ra més propera l’atenció al 
client d’Iguana, un dels va-
lors de la companyia de te-
lecomunicacions que a dia 

d’avui compta amb més de 
68.000 immobles en cober-
tura de la seva pròpia xarxa 
de fibra òptica. Als establi-
ments d’Iguana, l’operador 
ofereix atenció comercial 
personalitzada, assessora-
ment a mida i totes les ges-
tiones vinculades amb els 
seus serveis. D’altra banda, 
també compten amb termi-
nals mòbils a la venda i ac-
cessoris.

Nous desplegaments
A dia d’avui Iguana està 
enllestint el desplegament 
d’Olesa de Montserrat. Du-
rant la primera part d’aquest 
2022 té previst també fer ar-
ribar la seva pròpia xarxa de 
fibra òptica a El Bruc, Coll-
bató, Esparreguera, Abrera i 
Sant Esteve Sesrovires.

Iguana ja té obertes tres botigues
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L’Associació de comerci-
ants Igualada Comerç 
ha renovat l’acord de 

col·laboració amb l’Associació 
de Gent Gran d’Igualada. Du-
rant el darrer any es va signar 
un acord per promoure entre 
les botigues associades preus 
especials per a la gent gran. 
La bona acollida de la iniciati-
va ha fet que es renovi aquest 
acord amb la intenció d’ampli-
ar les ofertes i avantatges.

Igualada Comerç 
i l’Assosciació de Gent 
Gran renoven el conveni

Aprofitant aquesta acció, 
l’entitat de comerciants té 
la voluntat de donar suport 
a diferents àmbits socials. 
D’aquesta manera, per la 
gent gran s’aplicarà el lema, 
Igualada Comerç al costat 
de les persones grans.
La intenció és que les di-
ferents activitats que s’or-
ganitzin també portin un 
valor afegit d’implicació en 
propostes de ciutat com ara 
la cultura i l’esport.

REDACCIÓ / LA VEU

Conjuntament amb la 
compra de la Loteria 
de Nadal, l’Associ-

ació  de Gent Gran sorteja 
una gran panera, i aquest 
any  els agraciats han estat 

la família Ponts – Grados, en-
horabona.  L’Associació estan 
satisfets de la participació dels 
socis/es, que com cada any 
recolzen les seves iniciatives i 
que en el cas de la Loteria de 
Nadal del 2021, han rebut un 
pessic dels premis. 

Ja hi ha guanyadors de la 
panera de l’Associació 
de Gent Gran

REDACCIÓ / LA VEU

La Residència Pare Vi-
laseca, centre gestionat 
pel Consorci Sociosa-

nitari d’Igualada, està cons-
tantment cercant noves in-
tervencions que permetin la 
millora de la qualitat de vida 
de les persones que hi viuen. 
En aquesta línia actualment 
està posant en marxa la te-
ràpia amb  nines, una inter-
venció no farmacològica poc 
coneguda �ns ara, i que està 
començant a donar resultats 
satisfactoris. 
Aquesta teràpia utilitza la 
nina no com a joguina, sinó 
com element simbòlic que 
permet generar dinàmiques 
que estimulen a la persona en 
diferents vessants i al mateix 
temps proporcionen experi-
ències de benestar. S’adreça 
a persones amb diagnòstic 
de demència en estadi mo-
derat que perceben la nina 
o nino com un bebè real. A 
partir d’aquesta percepció es 
generen dinàmiques que po-
den afavorir a la persona que 
en participa, però que també 
poden generar una certa con-
trovèrsia. En persones amb 
demència en estadi moderat 
s’ha demostrat que un 47,1% 
el perceben com un bebè real, 
un 29,4% el reconeixen com 
una nina, i un 23,5% no mos-
tren interès per les nines.
Per analitzar els bene�cis 
d’aquesta teràpia, ens poden 
posar durant un moment en 
el lloc d’una persona que no 
sap on està, no reconeix a les 
persones que té al seu voltant, 
potser no es reconeix a ella 
mateixa al veure’s al mirall i 
que per a realitzar qualsevol 
activitat en aquest entorn 
que li és estrany requereix 
d’acompanyament i guia. En 
aquest context s’introdueix 
una nina. A partir d’aquest 
element la persona, que in-
terpreta que aquell objecte 
és un bebé real, adquireix el 
rol de cuidador/a i se’n fa res-
ponsable. Així, no només se li 
està donant un sentit a la seva 
quotidianitat, sinó que també 

se li està oferint un element 
amb el que vincular-se i ex-
pressar les seves necessitats 
psicoafectives. Passa de ser 
una persona a qui es cuida a 
ser una persona que cuida, 
re�ectint rols del passat.
Aquesta teràpia fomenta la 
comunicació i la interacció, 
doncs es pot emprar per a in-
centivar el llenguatge verbal 
ensenyant a aquest “bebé” a 
denominar objectes. 
Pot reduir els estats de neguit, 
angoixa, agitació, agressivitat 
i deambulació erràtica in-
cidint també en una reduc-
ció de la necessitat de l’ús de 
medicaments antipsicòtics. 
En un moment d’angoixa per 
no saber on s’està, el fet de 
centrar l’atenció en la cura 
d’un altre pot aconseguir que 
aquesta desorientació espaci-
al passi a un segon terme.
Pot incidir positivament tam-
bé en les activitats de la vida 
diària. De manera que du-
rant els àpats el fet d’haver de 
vetllar per que aquest “bebè” 
s’alimenti aconsegueix que la 
persona romangui asseguda 
a la taula i participi de l’àpat. 
De la mateixa manera es pot 
introduir en activitats d’higi-
ene, vestit i bany, com també 
en el fet de dormir. El ventall 
d’activitats que es poden im-

plementar associades a aquest 
element és tan gran com la 
imaginació del terapeuta. De 
manera que es pot utilitzar 
tant a nivell individual com 
en grup.
Tot i que els bene�cis d’aques-
ta teràpia estan objectivament 
demostrats i hi ha diversos 
estudis que els avalen, també 
és cert que no són poques les 
objeccions que poden sorgir 
tant en els professionals com 
en l’entorn familiar del resi-
dent. No es tracta de que la 
persona jugui a nines, ni es 
tracta de propiciar la vivència 
d’una falsa realitat. Es tracta 
de validar el que la persona 
pensa i sent i proporcionar 
experiències positives, po-
sant en primer lloc el bene-
fici terapèutic. Una de les 
premisses principals per a 
iniciar aquesta teràpia amb 
una persona és que la nina 
s’ha de presentar de la manera 
més neutra possible, de ma-
nera que és la persona la que 
decideix el valor que li dóna. 
Els professionals simplement 
l’acompanyen en la seva per-
cepció, posant per davant que 
li sigui quelcom bene�ciós i 
signi�catiu. No se la indueix a 
interpretar que es tracta d’un 
bebè, però tampoc se la con-
tradiu en la seva percepció.  

La Residència Pare Vilaseca inicia la 
teràpia amb nines 

LLIGA EBA
22/01/22 a les 18:30h

MONBUS C.B. IGUALADA - MATARÓ PARC BOET MARESME
T’esperem al Pavelló de Les Comes. VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!
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Més de 68.400 famí-
lies de la demarca-
ció de Barcelona, 

856 de les quals son d’Igua-
lada, estan adherides al Bo 
Social, un 11% més que fa 
un any. Així ho constaten 
les últimes dades d’Endesa 
a tancament del 2021, de les 
quals més de 38.600 famílies 
són vulnerables i compten 
amb una rebaixa del 60% en 
la seva factura de consum 
elèctric, mentre que gairebé 
29.800 són vulnerables seve-
res i gaudeixen d’una reduc-
ció del 70%. Aquests des-
comptes estaran vigents �ns 
el 30 d’abril de 2022. Després 
d’aquesta data els descomptes 
tornaran a ser del 25% pels 
clients vulnerables i del 40% 
pel vulnerables severs, tal i 
com estableix la normativa.
En termes absoluts i en com-
parativa amb l’any anterior 
(2020), són 6.680 clients més 
els que s’han pogut bene�ciar 
de les ajudes establertes pel 
Bo Social aquest 2021. I si 
es té en compte la xifra total 
d’assignacions (68.483), un 
59% han estat renovacions i 
un 41% noves sol·licituds.
Pel que fa a la tipologia, el 
52% són persones en situació 
de vulnerabilitat segons cri-
teri de renda, el 41% famílies 
nombroses, el 6% pensionis-
tes, i l’1% correspon a col·lec-
tius especialment afectats per 
la crisi econòmica derivada 
de la Covid-19 i que s’han 
acollit a aquesta ajuda –vi-
gent �ns el 28 de febrer, a no 
ser que el Govern ho prorro-
gui–.
Del total de clients, el 56% 
són considerats vulnerables 

pel Ministeri i el 44% són vul-
nerables severs.
A més d’aquestes dues cate-
gories, aquells clients vul-
nerables severs atesos pels 
Serveis Socials de l’Adminis-
tració i que, com a conse-
qüència, es consideren en risc 
d’exclusió social, no hauran 
de fer-se càrrec de la factura 
sempre que l’Administració 
�nanci com a mínim el 50% 
de l’import. Una vegada Ser-
veis Socials ho acrediti i es 
faci càrrec d’aquest co�nan-
çament, Endesa assumirà 
l’altre 50% tal com estableix 
el Real decret del Bo Social. 
D’aquesta manera, els clients 
no contreuen cap deute sobre 
aquesta factura i, com a con-
seqüència, no se’ls interromp 
el subministrament elèctric.

Renovar el Bo Social
Tal com estableix la normati-
va, les persones bene�ciàries 
d’aquest descompte han de 
tramitar una sol·licitud de 
renovació cada 2 anys per a 
veri�car que continuen com-
plint els criteris d’assignació 
de�nits pel Govern central 
i, així, mantenir el descomp-
te en la factura elèctrica. En 
aquest sentit, Endesa tramita 
a Catalunya una mitjana de 
8.000 sol·licituds mensuals de 
Bo Social, de les quals un 70% 
es resolen favorablement per 

part del Ministeri de Tran-
sició Ecològica amb una vi-
gència de 2 anys, excepte les 
famílies nombroses, que es-
tan subjectes a la vigència del 
carnet.  
Així, i durant aquest pri-
mer trimestre del 2022, hi 
ha 7.676 famílies de la pro-
víncia de Barcelona a qui els 
caduca el Bo Social. Endesa 
n’insta i en promou la reno-
vació mitjançant campanyes 
informatives que es realitzen 
amb missatges directes als 
clients que el tenen assignat 
(via mail, SMS i amb la factu-
ra de la llum que s’emet abans 
del venciment del termini), 
amb la difusió en mitjans de 
comunicació i amb el treball 
conjunt amb els Serveis Soci-
als del territori. L’objectiu és 
recordar i facilitar la renova-
ció del Bo Social perquè, en 
cas de no renovar-ho a temps, 
el bene�ciari deixarà de per-
cebre el descompte i haurà de 
sol·licitar-lo novament.

Com tramitar-ho
Per a tramitar el Bo Social hi 
ha disponibles l’APP (Energí-
aXXI Bono Social), el correu 
electrònic (bonosocial@ener-
giaxxi.com), l’assessorament 
telefònic (800 760 333), la 
web https://www.energiaxxi.
com/homexxi-ca i per correu 
postal. A més, i per a qui ho 

Endesa tanca el 2021 amb més de 856 famílies adherides 
al Bo Social

REDACCIÓ / LA VEU

En el marc de diverses 
accions d’acompanya-
ment d’iniciatives me-

diambientals, els represen-
tants de l’Associació Igualada 
per a la UNESCO, Miquel 
Segura i Pere Carles, van ser 
rebuts pel subdirector gene-
ral de Polítiques socials del 
Gabinet de Presidència del 
govern espanyol, Julio Ma-

nuel Poyo, acompanyat de 
l’assessor del departament. A 
la reunió es van tractar temes 
relacionats especialment amb 
els fons Next Generation.
A més, apro�tant l’avinen-
tesa, Miquel Segura també es 
va entrevistar amb la direc-
tora general de l’Institut de 
Cinematogra�a i de les Arts 
Audiovisuals, Beatriz Navas, 
per discutir diversos temes 
relacionats amb l’Associació.

Reunió de l’Associació 
Igualada per a la 
UNESCO a la Moncloa

prefereixi, també es pot ges-
tionar de forma presencial 
als Punts de Servei i Ofi-
cines Comercials que hi ha 
repartits per tot Catalunya.
Quan Endesa rep la docu-
mentació un equip especi-
alitzat s’encarrega d’atendre 
les sol·licituds i valida si 
s’han rebut tots els docu-
ments necessaris. Si falta 
algun document s’informa 
al client i, després, s’envia la 
consulta al Ministeri per a la 

Transició Ecològica i Repte 
Demogràfic per a la seva 
assignació. Finalment, la 
Companyia és l’encarregada 
de comunicar al client la re-
solució del Ministeri.
Al canal web www.energia-
xxi.com/bo-social hi ha tota 
la informació sobre aquest 
descompte, des dels requi-
sits concrets per poder be-
neficiar-se’n fins a quina 
documentació es necessita 
per tramitar-lo.

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
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El Consell Comarcal de 
l’Anoia i els Ajunta-
ments de Piera, Mas-

quefa i els Hostalets de Pierola 
treballaran conjuntament per 
al desenvolupament de nou sòl 
destinat a l’activitat industrial.
Aquest dijous, 20 de gener, han 
signat el conveni que suposa 
l’inici d’aquest procés l’alcalde 
de Piera, Josep Llopart, l’alcal-
de dels Hostalets de Pierola, 
Gerard Parcerisas, i l’alcalde de 
Masquefa i president del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, Xavi-
er Boquete.
La voluntat compartida entre 
els tres consistoris és generar 
nou sòl d’activitat econòmica 
que permet l’atracció d’inver-
sions empresarials, apro�tant 
la seva ubicació estratègica i la 
proximitat amb el Baix Llobre-
gat Nord. Xavier Boquete ex-
plica que “entre els tres muni-
cipis sumem aproximadament 
30.000 habitants i l’atracció 
de nous projectes que generin 
llocs de feina al nostre àmbit 
és un objectiu compartit per 
tots”. Boquete, a més, posa en 
valor el fet que “per primera 
vegada, l’Anoia Sud i el Consell 
Comarcal coincidim en la vo-
luntat efectiva d’impulsar aquí 
un nou motor econòmic tant 
per la nostra comarca com per 
la vegueria del Penedès i tenim 
la capacitat per crear-lo”.

Necessitat de nou sòl indus-
trial a la comarca
La comarca de l’Anoia disposa 
de dues concentracions des-

tacades pel que fa a Polígons 
d’Actvitat Econòmica (PAE), 
ubicades bàsicament a la Con-
ca d’Òdena -Igualada, Òde-
na, Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui, La 
Pobla de Claramunt, Castellolí 
i Jorba- i a l’Anoia Sud -Piera, 
Masquefa i Els Hostalets de Pi-
erola-, completats per PAEs en 
altres municipis, com són els 
del Bruc, Capellades, la Tor-
re de Claramunt, Calaf, Sant 
Pere Sallavinera o Sant Martí 
de Tous. 
Els tres municipis de l’Anoia 
Sud que ara s’alien es troben 
propers al Baix Llobregat, sota 
la creixent in�uència de la de-
manda a la zona per proximitat 
també amb l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona i afavorits per 
la proximitat a importants in-
fraestructures de comunicació. 
Tots tres ja tenen avui dema-

nada creixent de sòl industrial 
més enllà de les seves possibili-
tats de sòl actual.
En conseqüència, el conveni 
signat avui obre la porta a la 

El Consell Comarcal i els municipis de Piera, Masquefa i els 
Hostalets de Pierola s’alien per impulsar nou sòl industrial

Les quatre institucions 
inicien ara els treballs 
previs i posteriorment 

la Generalitat haurà de
desenvolupar un PDU 
de polígons d’activitat 

econòmica especí�c 
per l’Anoia Sud

redacció d’un nou Pla Director 
Urbanístic dels Polígons d’Acti-
vitat Econòmica de la Zona de 
l’Anoia Sud, amb la implicació 
directa dels tres ajuntaments. 

L’ens comarcal coordinarà es-
tratègicament les voluntats 
de tots ells a � de consensu-
ar criteris comuns i, per això, 
contractarà una consultora es-
pecialitzada per, amb el suport 
dels serveis tècnics de Consell, 
portar a terme aquests treballs 
previs. El document consensu-
at que en resultarà ha de ser la 
base per a la redacció del futur 
Pla Director per part de la Ge-
neralitat de Catalunya.

ÒDENA / LA VEU

El portaveu del PSC Òde-
na, Francisco Guisado, 
ha denunciat aquest di-

lluns a la Comissió Informa-
tiva del Ple Ordinari de gener 
que l’alcaldessa, Maria Sayave-
ra, “ha impulsat a esquenes de 
l’oposició, però també del seu 
propi regidor d’urbanisme, 
la tramitació per a delimitar 
com a industrial una part del 
sòl del Pla de la Masia, on hi 
ha les instal·lacions de les in-
dústries Vallés Soriano”. En la 
seva intervenció, Guisado ha 
recordat que aquesta qüestió 
va donar peu a un dels majors 
con�ictes que ha tingut l’ajun-
tament amb els veïns d’Òdena.
Arran del con�icte, el PSC 

d’Òdena va sumar el consens 
necessari per passar d’indus-
trial a residencial el Pla de La 
Masia i així va quedar recollit 
en el Pla Director Urbanístic 
de la Conca d’Òdena (PDU-
CO) i el Pla Parcial Territori-
al de les Comarques Centrals 
(PPTCC), tot i que �nalment 
la Generalitat ho va quali�car 
com a Sòl No Delimitat.
Guisado denuncia que “la Jun-
ta de Govern Local celebrada 
el 2 de desembre va aprovar 
el canvi de delimitació, sense 
ni tan sols informar d’això al 
regidor d’urbanisme”. En con-
cret, es va aprovar “consolidar, 
legalitzar i ampliar les activi-
tats pre-existents a les indús-
tries Vallés Soriano”. A pre-
guntes de l’oposició, el govern 

va comentar que aquesta tra-
mitació havia estat un error, 
però des del PSC creuen que 
“el fet és que s’han demanat 
informes als departaments 
de la Generalitat correspo-
nents i s’ha signat la publi-
cació al butlletí oficial de la 
Generalitat per obrir el perí-
ode d’al·legacions”.
Per tot això, Francisco Gui-
sado ha demanat al regidor 
de l’Òdena a Fons, Andreu 
Garcia, que se sumi a una 
moció de censura contra 
l’alcaldessa “per tal d’acabar 
amb aquesta situació de des-
govern”. De fet, Guisado ha 
fet extensiva aquesta oferta a 
la resta de regidors de govern 
que no participin d’aques-
ta iniciativa de l’alcaldessa 
“impulsada a esquenes de la 
ciutadania, del propi equip 
de govern i de l’oposició”.
Guisado, que ha deixat molt 
clar que no donaran suport 
als pressupostos, defensa 
que “no es pot confiar en qui 
no informa ni fa públiques 
unes accions de govern que 
van en contra dels interessos 
de la ciutadania”.

El PSC d’Òdena vol tirar endavant una 
moció de censura contra Maria Sayavera
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CASTELLOLÍ / LA VEU

La darrera campanya ar-
queològica que s’ha dut 
a terme al Castell d’Aulí, 

a Castellolí, ha permès quasi 
duplicar la superfície conegu-
da �ns ara de l’antiga forti�ca-
ció. En el marc de les festes de 
Sant Vicenç de Castellolí, que 
tindran lloc del 20 al 23 de ge-
ner, s’ha programat una visita 
d’obres a càrrec de l’equip d’ar-
queòlegs. Tindrà lloc el diu-
menge 23 de gener a les 12.30 
h i permetrà conèixer les últi-
mes descobertes que s’han fet 
al castell. L’Ajuntament de Cas-
tellolí ha posat a disposició de 
la ciutadania un servei de bus 
gratuït per accedir al recinte 
forti�cat, amb sortida a les 12 
h a la parada de bus de la plaça 
de les Escoles.
El passat 22 d’octubre va �na-
litzar una nova campanya d’ex-
cavacions al castell: durant un 
mes s’hi van realitzar treballs a 
la recerca de paviments i terres 
originals de l’estructura antiga 
del castell, que es va construir 
a l’època medieval. Segons ex-
plica l’arqueòleg Xavier Ber-
múdez, en tota la plataforma 
rebaixada hi han sortit parets, 
fet que ha ampliat considera-
blement el que s’havia desco-
bert �ns ara. Les estances que 
han aparegut s’han delimitat 
en planta, però calen noves 

intervencions arqueològiques 
en aquesta zona, a banda d’ex-
cavacions a la part occidental 
del castell, a la cisterna gran, a 
la torre i al camí pel qual s’ac-
cedia originàriament al castell, 
ara sepultat de terra.
La campanya que ara �nalitza 
té un pressupost d’uns 75.000 
euros i està �nançada amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona. Forma part de la pri-
mera fase del Pla Director del 
Castell d’Aulí, un document 
que estableix les bases per a la 
recuperació del conjunt histò-
ric i arquitectònic i que preveu 
una inversió de més d’un milió 
d’euros.
El pla estableix tres fases: la 

primera consisteix en la con-
solidació, restauració i conser-
vació del patrimoni -en aquest 
primer estadi es duen a terme 
les intervencions arqueològi-
ques i la restauració de parts 
del castell i les estances adjun-
tes que havien quedat soterra-
des degut al pas del temps-; la 
segona fase preveu l’adequa-
ció ambiental i paisatgística; i 
la tercera fase consisteix en la 
posada a punt de l’entorn per a 
la visita pública, amb la creació 
d’itineraris de visita que per-
metin donar a conèixer com 
era l’antiga fortalesa castello-
linenca.
Amb aquestes actuacions, es 
vol convertir el castell de Cas-

tellolí i el seu entorn natural 
en un punt d’interès turístic 
al territori, emmarcat dins el 
projecte de potenciació dels 
castells de la comarca, «Ano-
ia, terra de castells». El presi-
dent del Consell Comarcal de 
l’Anoia, Xavier Boquete, des-
taca en aquest sentit que “les 
intervencions de recuperació i 
posada en valor del patrimoni 
i la història són fonamentals 
per mantenir una identitat de 
territori forta i per explicar a 
les generacions futures d’on ve-
nim i com era l’Anoia fa segles. 
El Castell d’Aulí era una de les 
principals forti�cacions a la 
nostra comarca en l’època me-
dieval i, per això, l’Ajuntament i 
el Consell Comarcal apostem i 
seguirem apostant amb decisió 
per la seva recuperació materi-
al i per la difusió d’allò que va 
signi�car”.

Rehabilitació de l’Església ve-
lla de Sant Vicenç
Dins d’aquest mateix projecte, 
gràcies també a una subvenció 
de la Diputació de Barcelona 
xifrada en prop de 75.000 eu-
ros i en col·laboració amb el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
s’han realitzat treballs de mi-
llora de l’Església vella de Sant 
Vicenç de Castellolí, ubicada 
al �nal del Camí del Cementi-
ri. S’ha rehabilitat el paviment 

CASTELLOLÍ / LA VEU

Castellolí es prepara 
per celebrar del 20 al 
23 de gener la Festa 

Major de Sant Vicenç en ho-
nor al seu patró, amb activi-
tats pensades per a totes les 
edats. Destaquen la 8a Nit de 
l’Esport i la visita guiada que 
es farà diumenge al Castell 
d’Aulí.
Les festes arrencaran aquest 
dijous, 20 de gener, amb la 
inauguració de l’exposició 
temporal i presentació del 
llibre “Homenatge a Lluís 
Llach”, de Jordi Magrià Bic-
man. L’acte tindrà lloc a les 19 
h a l’edi�ci de la Cooperativa. 
La mostra dedicada al cantant 
es podrà visitar els dissabtes 
de 17 a 20 h i els diumenges 
d’11.30 a 14 h i de 17 a 20 h.
L’endemà, divendres 21 de 

gener, tindrà lloc un dels 
plats forts d’aquestes festes: 
la 8a Nit de l’Esport (20 h a 
la Brillante), amb la parti-
cipació del pilot de la Pobla 
de Claramunt Rosendo Tou-
riñan. Abans, al local El Cen-
tre, s’ha programat un acapte 
de sang (de 17 a 20 h). Per 
donar sang, les persones que 
han passat la covid hauran 
d’esperar 28 dies des de la � 
dels símptomes; i si són con-
tactes de casos positius però 
estan vacunats amb la pauta 
completa i no tenen símpto-
mes, poden donar sang amb 
normalitat.
Dissabte 22 de gener es farà 
una xocolatada a l’entrada del 
Centre, a les 10 del matí; de 
10 a 13 h la canalla podrà pas-
sejar amb poni, al solar Ciutat 
Àgora (esplanada davant del 
Pumptrack); a la tarda (17.30 

h), partit de futbol sala amb la 
Penya Blaugrana de Castellolí 
i el Club Atlètic Vilatorrada, a 
la pista poliesportiva; i a par-
tir de les 20 h els veïns i veïnes 
de Castellolí podran mostrar 
els seus coneixements sobre 
cultura i tradicions catalanes 
responent un qüestionari a 
la plataforma Wooclap. Per 
participar-hi cal inscriure’s a 
l’Ajuntament.
L’últim dia de les festes dedi-
cades a Sant Vicenç, patró de 
Castellolí, es realitzarà una 
visita guiada al Castell d’Aulí 
a càrrec de l’equip d’arque-
òlegs. Serà a les 12.30 h i hi 
haurà servei de bus gratuït 
per accedir a l’antiga forta-
lesa, amb sortida a les 12 h de 
la plaça de les Escoles. La dar-
rera intervenció arqueològica 
al castell ha permès dupli-
car-ne la superfície coneguda 

�ns ara. Altres actes previstos 
per al diumenge 23 de gener 
són la Missa de Festa Major, 
a les 10 del matí a l’Església; 
i l’obra de teatre “El �nal NO 
està escrit” a càrrec del grup 
teatral de Capellades, a les 18 
h a la Brillante.
Per últim, informar que la 
Festa de la Gent Gran en-
guany no se celebrarà. La tro-
bada bianual que reuneix les 
persones més grans del poble 
com a forma d’homenatge i 
reconeixement s’ha cancel-
lat a causa de l’evolució de la 
pandèmia i per evitar risc de 
contagis.
El regidor d’Esport i Festes 
de Castellolí, David Arana, 
lamenta els problemes oca-
sionats per la covid a l’hora 
de preparar la Festa Major, 
“als que s’hi ha sumat la grip 
aviària, que ens ha fet can-

cel·lar alguna activitat que 
teníem prevista amb aus. Tot 
i que no ha estat fàcil, gràci-
es a l’esforç de la Comissió 
de Festes i els regidors de 
l’Ajuntament hem aconseguit 
una festa diversa i destinada 
a tota la família, amb actes 
oberts a tothom i la majoria 
en espais a l’aire lliure”.
Des de l’Ajuntament animen 
els veïns a engalanar els seus 
balcons i finestres, tal com 
ja es va fer l’any passat amb 
èxit de participació. Cal ins-
criure’s prèviament a l’Ajun-
tament o a través de l’App 
Castellolí. L’alcalde, Joan 
Serra, desitja “molt bona 
Festa Major a tots els veïns 
i veïnes i envio un especial 
agraïment a la Comissió de 
Festes per la seva feina i per 
garantir la seguretat dels ve-
ïns per damunt de tot”.

Castellolí celebra la Festa Major de Sant Vicenç amb activitats 
per a totes les edats

La darrera campanya arqueològica al Castell de Castellolí permet 
duplicar la superfície de l’antiga forti�cació coneguda �ns ara

interior de l’edi�ci, s’ha netejat 
el recinte i s’han construït uns 
lavabos exteriors que donaran 
servei a les activitats que es fan 
en aquest indret de Castellolí. 
La intervenció ha durat un pa-
rell de mesos, �ns a �nals de 
novembre.
L’arquitecte municipal que 
signa el projecte, Joan Subira-
na, explica que hi ha pendent 
una segona fase d’obres que 
permetrà millorar l’estructu-
ra de l’església i dotar-la d’una 
nova coberta transparent feta 
amb plaques de metacrilat, 
que protegirà el temple barroc,  
construït el 1705 i mig derruït 
el 1936 en la Guerra Civil Es-
panyola. L’església consta d’una 
nau única amb creuer i capelles 
laterals, i un campanar de tor-
re. Encara conserva restes de 
pintures al fresc de �nals del 
segle XVIII, d’un autor francès.
L’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, assegura que “recuperar 
el patrimoni de Castellolí és 
una prioritat per a l’equip de 
govern de l’Ajuntament. Tant 
l’Església vella com el Castell 
d’Aulí són els nostres prin-
cipals actius i treballem per 
aconseguir recursos que ens 
permetin seguir millorant-los. 
Estem molt contents de fer un 
pas més en aquest sentit i espe-
rem que tot el poble en pugui 
gaudir ben aviat”.
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Coincidint amb la cele-
bració del patró Sant 
Maure, el passat cap 

de setmana es van organitzar 
a Montbui el gruix de les acti-
vitats de la Festa Major d’Hi-
vern. Com és habitual, la festa 
d’hivern va incloure diferents 
activitats culturals i també es 
van mantenir les més tradici-
onals, com les ofrenes del Ciri 
Votiu. 
La primera activitat de la 
Festa Major d’Hivern es va 
celebrar el passat divendres 
al matí, i va ser la representa-
ció de l’obra de teatre musical 
“La setmana dels 7 dissabtes” 
adreçada als alumnes de pri-
mer, segon i tercer curs de les 
escoles del municipi. També 
divendres, però al vespre, es 
va poder veure un doble es-
pectacle d’humor i monòlegs, 
amb doble protagonisme per 
a l’actriu local Neus Sanz i per 
al monologuista Edu Mutante.
Quan passaven pocs minuts 
de les 10 de la nit l’actriu igua-
ladina Neus Sanz feia un petit 

avançament del seu monòleg 
“Un pedacito de mi”. L’actriu 
va fer un relat intimista amb 
tocs d’humor i tocant la �bra 
del públic assistent. La iguala-
dina, que resideix actualment 
a Madrid, va recordar que 
durant el proper mes de març 
tornarà a Montbui per realit-
zar l’espectacle al complet.
Va continuar la Nit d’Humor 
i Monòlegs amb “¿Lo impor-
tante es meterla ?”, monòleg 
realitzat per Edu Mutante i on 
el monologuista català fa un 
paral·lelisme del futbol amb 

la vida, l’amor, l’actualitat, els 
amics, la sogra. 
Les activitats de la Festa Ma-
jor d’Hivern van continuar 
l’endemà, dissabte, a  partir de 
les 12 del migdia amb la tra-
dicional Missa de Sant Maure, 
amb la corresponent ofrena 
del Ciri Votiu.
A les sis de la tarda va te-
nir lloc a la Sala Auditori 
Mont-Àgora l’estrena del nou 
espectacle familiar de Kara-
oke’s Kids. 
A partir de les 10 de la nit va 
tenir lloc una de les novetats 

de la Festa Major d’Hivern 
d’enguany. Un espectacle 
pirotècnic de vuit minuts de 
durada va il·luminar i va fer 
tronar el cel del municipi. Tot 
i la gèlida nit, molts veïns i 
veïnes van seguir l’espectacle 
des de les �nestres, balcons i 
terrasses i també d’altres no es 
van voler perdre l’espectacle 
visual des del mateix Passeig 
Catalunya.
El diumenge 16 de gener a 
partir de les 11 del matí es va 
o�ciar la Missa de Sant Maure 
a la parròquia del Nucli Urbà, 
amb l’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez presidint l’ofrena del 
Ciri Votiu en representació 
del municipi.

Aquest divendres: “Contes 
de fred i manta” a la Biblio-
teca Mont-Àgora 
Els actes de la Festa Major 
d’Hivern �nalitzaran avui di-
vendres 21 de gener amb una 
sessió de “L’hora del conte: 
contes de fred i manta”. Ac-
tivitat a càrrec de La Maleta 
de Lili, que es durà a terme a 
partir de les sis de la tarda a la 
Biblioteca Mont-Àgora.

Montbui va celebrar una Festa Major d’hivern 
adaptada a les condicions sanitàries

MONTBUI / LA VEU

E l polígon montbuienc, 
Plans de la Tossa, ini-
ciarà durant aquest 

any 2022 la seva activitat 
productiva, si tot marxa se-
gons el calendari previst. 
Des de fa unes setmanes han 
començat els primers movi-
ments de terres en algunes 
de les parcel·les on han avan-
çat més ràpidament els trà-
mits administratius. S’espera 
que durant els mesos vinents 
els diferents projectes d’im-
plantació es concretin i co-
mencin les obres.
Segons ha transcendit públi-
cament, les empreses Texpa-
per, Agile Capital, COPASA 
Construcciones Papeleras SL 
i Novicuir traslladaran les 
seves activitats al polígon, 

cosa que generarà nous llocs 
de feina en aquest sector in-
dustrial. També hi ha altres 
empreses que traslladaran 
la seva producció al polígon 
montbuienc, i que es dona-
ran a conèixer aviat.
Les noves empreses que 
s’ubicaran al polígon multi-
plicaran exponencialment la 
presència industrial a San-
ta Margarida de Montbui, 
un municipi que tradicio-
nalment ha aportat molta 
mà d’obra a indústries d’al-
tres municipis de la Con-

ca d’Òdena. Si es compleix 
aquesta implantació, s’afavo-
rirà notablement la dinamit-
zació econòmica i la creació 
de llocs de treball en el mu-
nicipi.
Si es compleixen les previsi-
ons actuals, les noves empre-
ses que s’ubicaran al polígon 
Els Plans de la Tossa poden 
generar un centenar de nous 
llocs de feina en el sector in-
dustrial. Cal remarcar que 
actualment només el 16% de 
la població assalariada del 
municipi treballa en el sector 
industrial.
Més enllà de la creació d’ocu-
pació, altres beneficis direc-
tes per als ciutadans de Santa 
Margarida de Montbui seran 
visibles ràpidament: el po-
lígon deixarà d’estar buit i 
suposarà un reequilibri ter-

ritorial, hi haurà una major 
inversió en infraestructures 
(per exemple, enllumenat 
públic i seguretat).
Així mateix, l’activitat del 
polígon també afavorirà la 
promoció econòmica global 
del municipi, ja que hi haurà 
un major trànsit diari de per-
sones amb necessitat d’acce-
dir a serveis locals i també 
per a negocis que poden ser 
de nova creació.
Un altre aspecte a tenir en 
compte a l’hora de parlar 
de beneficis directes per a 
la ciutadania és que la gene-
ració d’activitat del polígon 
està directament relacionada 
amb la recaptació econòmica 
municipal. Un major nom-
bre d’empreses impliquen un 
creixement del pressupost 
municipal, que revertirà di-

rectament en la inversió en 
serveis municipals.
Cal remarcar que el polígon 
“Plans de La Tossa” està si-
tuat als dos costats de la car-
retera C-37, que uneix Igua-
lada amb Valls, a mig camí 
entre el Nucli Antic i el Nucli 
Urbà del municipi, en una 
zona estratègica —té comu-
nicació directa amb l’A-2 i la 
C-15—. S’hi pot accedir en 
vehicle privat per carretera, 
caminant, o en bicicleta per 
un camí de vianants i bici-
cletes. Quan l’activitat eco-
nòmica del polígon sigui més 
elevada, es preveu crear una 
nova parada d’autobús per 
donar servei a aquest nou 
espai, i garantir amb trans-
port públic l’accés dels treba-
lladors i treballadores de les 
empreses del polígon.

MONTBUI / LA VEU

D imecres passat va te-
nir lloc al vestíbul de 
Mont-Àgora la inau-

guració de la mostra “Pin-
tors/es de l’Anoia”. L’acte va 
comptar amb la presència de 
l’Alcalde Jesús Miguel Juárez, 
de la regidora de Cultura i 
Festes Sara Bergantiño, de la 
professora del curs, Pilar Gil, 
i de les persones participants 
en el taller de pintura, que 
han exposat els seus treballs.
En aquesta mostra es poden 
veure alguns dels treballs re-
alitzats, de forma amateur, 
per una desena de persones 
de la comarca de l’Anoia que 
estan pintant, la majoria des 
de fa ja uns anys. L’excel·lent 
nivell i la creativitat d’aques-
tes obres va ser un dels as-
pectes valorats durant la pre-
sentación. 
L’exposició es podrà veure, du-
rant les properes setmanes, al 
vestíbul Mont-Àgora, sempre 
en horari d’obertura del centre.

Inaugurada l’ex-
posició Pintors/
es de l’Anoia a 
Mont-Àgora

Els Plans de la Tossa: un polígon ple de possibilitats
L’activitat del polígon 

també afavorirà 
la promoció econòmica 

global del municipi
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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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Ja han �nalitzat les obres 
del camí �uvial que se-
gueix la Riera d’Òdena, 

un tram  de 7,28 quilòmetres 
que surt del nucli urbà d’Òde-
na i arriba �ns a la desembo-
cadura de la riera al riu Anoia, 
i que a partir d’aquest mes de 
febrer ja es podran recórrer 
de manera contínua a peu, en 
bicicleta, a cavall i d’altres mit-
jans no motoritzats.
Es tracta d’un ambiciós pro-
jecte impulsat des de fa set 
anys conjuntament per la Di-
putació de Barcelona i la Man-
comunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena (MICOD) 
amb un cost de prop d’un mi-
lió d’euros que farà possible 
que tots els municipis de la 
Conca estiguin connectats per 
camins �uvials.
La inversió ha servit per recu-
perar i millorar l’hàbitat natu-
ral de la ribera i el conjunt de 
l’espai �uvial i obrir-lo a la ciu-
tadania perquè tothom pugui 
descobrir el seu valor ambien-
tal, paisatgístic i patrimonial. 
Seguint el nou camí �uvial, 
els vianants podran admirar 
elements d’interès geològic 

com els xaragalls de margues 
blaves al marge esquerra de 
la riera d’Òdena, elements 
d’interès paisatgístic com les 
vistes panoràmiques del Puig 
Aguilera o els conreus agríco-
les de secà a l’entorn del parat-
ge El Coto, i elements d’interès 
cultural i arquitectònic com el 
Castell d’Òdena i el Cementiri 
Nou d’Igualada. Un cop cre-
uat el pont de Can Riba, prop 
de l’Institut Badia i Margarit, 

Enllestit el camí �uvial de la riera d’Òdena

el camí segueix el traçat de 
l’Anella Verda d’Igualada, i �-
nalitza a la desembocadura de 
la riera d’Òdena al riu Anoia, 
on enllaça amb la Via Blava 
Anoia Fase 
Per la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena l’obertura 
d’aquest camí �uvial és una 
molt bona notícia ja que, no 
només digni�ca i conserva un 

LA POBLA DE C. / LA VEU

Aquest curs un total de 76 
alumnes de la Pobla de Clara-
munt es bene�ciaran dels ajuts 
econòmics que concedeix 
l’Ajuntament a estudiants des 
d’ESO �ns als estudis universi-
taris de grau i postgrau i màs-
ter. Aquests dies el consistori 
ha fet efectiu el pagament de 
les beques per un import total 
de 8.050 € amb la voluntat de 
donar suport i incentivar l’accés 
als estudis per a tota la població 
menor de 25 anys que complia 
amb els requisits establerts en 
les bases de la convocatòria.
En total se n’han bene�ciat 25 
alumnes d’ESO, per un import 
total de 750 € (30 € per alum-
ne/a); 29 alumnes  de Batxillerat 
i Cicles Formatius de Grau Mit-
jà o Superior per un import de 
2.900 € (100 € per alumne/a) i  
22 alumnes que cursen estudis 
universitaris de grau i postgrau 
i màster per un import de 4.400 
€ (200 € per alumne/a).

L’Ajuntament de 
la Pobla de Clara-
munt beca a més 
de 70 estudiants

espai natural, sinó que també 
l’apropa a la ciutadania, aju-
da a vertebrar el territori i fa 
possible la connexió de tots els 
municipis de la Conca d’Òde-
na per camins �uvials.
Les obres de millora ja estaven 
previstes l’any 2015 en el marc 
del projecte executiu per a la 
millora i la connectivitat del 
Parc Fluvial de l’Anoia, que 
incloïa el riu Anoia, la riera 
d’Òdena i la riera de Castellolí 
i Güells, que es connectaran 
a la Via Blava Anoia. Precisa-
ment, aquest 2022 es licitaran 
les obres d’aquesta Via Blava 
que ha d’unir la Conca d’Òde-
na �ns al mar a través de les 
lleres dels rius Anoia i Llobre-
gat, pressupostades en 4 mili-
ons i mig d’euros aportats pels 
fons europeus Next Generati-
on a través de la Diputació de 
Barcelona.
Les Vies Blaves Barcelona és 
un projecte promogut per 
la Diputació de Barcelona 
amb l’objectiu de desenvo-
lupar una xarxa d’itineraris 
propers al riu Llobregat i als 
seus afluents principals (el 
Cardener i l’Anoia).

JORBA / LA VEU

L ’Ajuntament de Jorba 
va aprovar per unani-
mitat a la sessió plenà-

ria del 12 de gener la revisió 
del Pla de Prevenció d’In-
cendis Forestals per al perí-
ode 2021-2027. El document 
s’ha elaborat amb el suport 
de l’O�cina tècnica de pre-
venció municipal d’incendis 
forestals de la Diputació de 
Barcelona.
Durant el ple l’alcalde de Jor-
ba David Sánchez va explicar 
que el pla que estava vigent 
�ns ara “ja havia �nalitzat 
la seva periodi�cació durant 

l’exercici 2020” i que aquesta 
revisió renova “els elements 
cartogra�ats camins i acces-
sos i punts de subministra-
ment d’aigua disponibles per 
als cossos d’extinció”.
Fins al 2027 el Pla de Preven-
ció preveu un seguit d’actua-
cions de prevenció d’incen-
dis, sobretot focalitzades en 
el manteniment dels acces-
sos a les zones boscoses per 
tal que en cas de produir-se 
un conat d’incendi, o un in-
cendi, faciliti les tasques dels 
cossos d’extinció. Preveu pe-
riodi�cat el manteniment 
dels camins estratègics per a 
aquesta �nalitat.

Jorba aprova la revisió del 
Pla de Prevenció d’Incendis 
Forestals 2021-27

DIVENDRES / DISSABTE / DIUMENGE / PREU19 / 21H 18 H / 20H 16 € / H
13 € WW.TEATREAURORA.CAT  / ENTRADES

/ QUINA ÉS LA HISTÒRIA DE LES NOSTRES ÀVIES? 
ENTRAREM AL MENJADOR DE CASA LA IAIA 
PER RECONSTRUIR I REVIURE ELS SEUS RECORDS.

28/29/30 GENER / TEATRE

IAIA
MAMBO PROJECT

PROGRAMACIÓ GENER/MAIG 2022

Es requereixen conductors d’autobús per a la 
Hispano Igualadina. Imprescindible disposar del 

permís D, CAP i targeta de tacògraf, tots ells en vigor.

Per a més informació, remetre si us plau C.V. 
a l´adreça de correu electrònic: rperez@monbus.es
o dirigir-vos personalment a les o�cines situades a 

l´estació d´autobusos d´Igualada
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Prop d’una vintena de 
persones, represen-
tants de les entitats i 

comerços locals així com de 
l’Ajuntament, van conver-
tir-se en els viatgers d’aques-
ta diligència, excel·lentment 
caracteritzats. Un empresari 
ric d’Igualada, diferents se-
nyors de la capital, la senyo-
ra i la seva minyona, el pagès 
pobre i fins i tot un capellà, 
omplien de bon humor i de 
mil anècdotes el viatge de la 
diligència.
El vehicle va sortir ben d’ho-
ra de la rambla Sant Isi-
dre d’Igualada, davant dels 
antics hostals des d’on par-
tia el vehicle, durant el segle 
XIX. La presidenta de l’Antic 
Gremi de Traginers, Mont-
se Argelich; el regidor de 
Promoció Econòmica, Jordi 
Barón, així com l’alcalde i el 
regidor de promoció cultural 
de l’ajuntament d’Igualada, 
Marc Castells i Pere Camps, 
respectivament, van anar a 
acomiadar la diligència.
Seguint la tradició de l’èpo-
ca, Castells va lliurar al cot-
xer, una carta per saludar a 
l’alcaldessa de Vilanova del 
Camí. Els viatgers de la dili-
gència també van entregar-li 
una altra missiva, en aquest 
cas per alertar a l’Ajuntament 
vilanoví que la diligència 
transportava un bagul amb 
3.000 monedes d’or i sol·lici-
taven la seva protecció.

La primera parada va ser a 
la plaça Major de Vilanova 
del Camí, on els esperaven 
les autoritats locals encap-
çalades per l’alcaldessa Noe-
mí Trucharte. L’entitat local 
ASOCPROCAT, va oferir als 
viatgers un esmorzar amb 
coca i xocolata per recuperar 
forces i seguir el seu viatge, 
que els va portar per diferents 

La Fira del Camí Ral torna a ‘assaltar’ els carrers 
del centre de Vilanova del Camí 

carrers del municipi.
A migdia, la plaça del mercat 
es va omplir de gom a gom 
d’un públic entusiasta que va 
gaudir de l’espectacle “assalt a 
la diligència” a càrrec de gai-
rebé una seixantena de perso-
nes vinculades a una desena 
entitats locals.
La recreació d’aquest episo-
di històric, on una desena 

de bandolers van atacar la 
diligència i van escurar les 
butxaques dels passatgers, 
va ser un èxit i una sorpresa 
molt agradable en veure certs 
personatges representats per 
persones que, habitualment 
tenen registres molt diferents.
En la seva gesta, una desena 
de bandolers, -molt divertits, 
sigui dit de passada- van des-
cobrir a la diligència el bagul 
que contenia tres mil mone-
des d’or, i després d’una dura 
negociació amb l’empresari 
d’Igualada, van decidir repar-
tir el botí amb el poble al més 
pur estil dels Robin Hoods 
catalans.
Cinc d’aquestes monedes, te-
nien premi, un val de compra 
de 50 € per bescanviar als es-
tabliments locals, una inicia-
tiva de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí.
Des de Promoció Econòmica, 
el regidor Jordi Barón, valora 
aquesta edició de la Fira de 
manera molt positiva. El tre-
ball conjunt que s’ha fet amb 
les entitats i el comerç local 
ha estat, diu Barón, una ex-
periència molt rica i un mag-
ní�c projecte comunitari.
El regidor ha agraït la com-
plicitat i l’esforç de les prop de 
la seixantena de persones que 
han participat en aquest pro-
jecte cultural i ha fet un reco-
neixement especial a Gralla 
Manufactures Teatrals i a 
l’Esbart Dansaire que s’han 
fet càrrec de la direcció escè-
nica i de l’espai de dansa.

FOTOS: Joan Guasch

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Durant totes les festivitats de 
Nadal i �ns al dia 9 de gener 
s’ha organitzat, a la zona del 
Parc Fluvial de Vilanova (pels 
voltants de Can Titó), un cir-
cuit permanent d’orientació 
obert a tothom. Un centenar 
de persones han participat al 
llarg d’aquests dies d’aquesta 
activitat a l’aire lliure.
El circuit que constava d’onze 
punts de control identi�cats 
amb codis QR i en què només 
es necessitava un mapa i l’apli-
cació gratuïta microsprints 
per poder prendre-hi part.
Des de l’Escola Esportiva 
CERRR d’Igualada es fa una 
valoració molt positiva de l’ac-
tivitat que ha permès donar a 
conèixer l’esport d’orientació a 
la ciutadania, al mateix temps 
que es feia un recorregut per 
aquesta zona natural de Vila-
nova del Camí. 
Aquest circuit �x ha donat 
continuïtat al que ja es va or-
ganitzar l’any passat al parc 
Valldaura d’Igualada.
Des de l’organització han 
agraït a tothom la participació 
i també el suport del Club UE-
CANOIA, el Club Orientació 
Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí per la seva 
col·laboració per poder dur a 
terme aquesta activitat.

El circuit tempo-
ral d’orientació 
del Parc Fluvial 
ha vist passar més 
d’un centenar de 
participants

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Els joves actors, Biel Ro-
sell i Biel Serena, van 
fer una excel·lent in-

terpretació i van donar vida 
a les pors i els anhels d’Adrià 
Guinart, un jove que fuig de 
casa buscant la llibertat.
Quanta, quanta guerra, és 
l’adaptació teatral de la no-
vel·la homònima que va es-
criure Mercè Rodoreda i 
guanyadora l’any 1980 del 
Premi Ciutat de Barcelo-
na i del Premi Crítica Serra 
d’Or de l’any 80. L’adaptació 
de l’obra l’han feta el mateix 
Biel Rossell i el director de 

l’obra, en Pep Farrés, i la mú-
sica està composta pel Biel 
Serena.
Malgrat que el text es va es-
criure fa quaranta anys, és 
completament vigent en l’ac-
tualitat. 
L’Adrià Guinart, interpretat 
per Rosell i Serena, és un jove 
inexpert amb el desig de veu-
re món i viure mil aventures. 
L’obra de teatre, de la matei-
xa manera que la novel·la de 
Rodoreda, utilitza el desor-
dre de la guerra per convidar 
a Guinart a fer el que ell més 
desitja, deixar l’avorriment 
de la llar i endinsar-se en la 
màgia del món. Un viatge ple 

de misèria vist amb els ulls 
d’un jove que tot just comen-
cen a obrir-se per descobrir 
el que passa.
La regidora de Cultura, Car-
lota Silva, ha expressat a Rà-
dio Nova la seva satisfacció 
davant la bona acollida de 
l’obra de teatre. Assegura que 
des de la regidoria aposten 
per donar visibilitat i promo-
cionar el talent jove així com 
per donar suport als projec-
tes culturals de proximitat.

Biel Rosell i Biel Serena omplen Can 
Papasseit amb la guerra interna de 
l’Adrià Guinart 

Malgrat ser un text 
escrit fa 40 anys, és 
plenament vigent
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CAPELLADES / LA VEU

Dijous de la setmana 
passada la consellera 
de Cultura de la Ge-

neralitat de Catalunya, Natàlia 
Garriga, visitava dues de les 
infraestructures culturals de 
la vila per conèixer de primera 
mà les necessitats.
Primer l’alcalde de Capella-
des, Salvador Vives, acompa-
nyat dels regidors de Cultura, 
Àngel Soteras, i d’Educació, 
Susana Moreno, van rebre la 
consellera a l’Abric Romaní de 
Capellades. Garriga va poder 
veure les excavacions i escol-
tar les explicacions dels inves-
tigadors de l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evo-
lució Social  (IPHES), Josep 
Vallverdú i Palmira Saladié.
A la visita també hi va partici-
par el director de cultura a la 
Catalunya Central, Francesc 

Serra.
L’alcalde va explicar com des 
del 1988 �ns al 2009 s’havien 
invertit uns 2 milions d’euros i 
des d’aleshores, per qüestions 
diverses ha estat parat, �ns el 
2020 que s’ha tornat a reini-
ciar amb la il·luminació de la 
Cinglera. Vives, manifestava 
també que un dels objectius 
del govern actual és acabar-ho 

Visita de la consellera de Cultura, 
Natàlia Garriga, a Capellades

de�nitivament i obrir el més 
aviat possible.
A banda de veure l’Abric Ro-
maní i la Cinglera, la conse-
llera també va poder visitar 
el Teatre La Lliga, on el presi-
dent de l’entitat, Pep Vallès, 
els va rebre per explicar les 
reformes que hi calen per 
adequar-se a les necessitats 
tècniques actuals.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest passat any 2021 
els dos equipaments 
museístics de Cape-

llades, el Museu Molí Paperer 
i el Parc Prehistòric de Ca-
pellades, van recuperar gran 
part dels seus visitants, tot i 
que encara no han arribat a 
xifres d’abans de la pandèmia.
Aquest 2021 van passar pel 
Parc Prehistòric de Capella-
des 5.874 persones, moltes 
més que les 2.648 del 2020, 
però encara no tantes com el 
2019, quan es va arribar als 
6.304 visitants. Cal explicar 
que els mesos de gener i febrer 
no es va obrir amb normalitat 
per diverses obres de millora 
i, posteriorment, també els 
grups escolars han estat limi-
tats per mesures Covid-19.
El mes d’agost sí que es va 
continuar amb la recerca ci-
entí�ca amb una nova campa-
nya d’excavació arqueològica i 
amb visites concertades tant a 
la Cinglera del Capelló com al 
mateix Abric Romaní.
Actualment, el jaciment de 
l’Abric Romaní és obert els 

matins de diumenge d’11 a 
14 hores -amb les visites que 
comencen a les 11:15 i a les  
12:45-. La resta de dies de la 
setmana és possible la visita 
però cal fer reservar prèvia 
al 93.801.28.50, el telèfon del 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades. A les visites se seguei-
xen les mesures de prevenció 
i protecció per fer front al Co-
vid-19.
Pel que fa al Museu Molí Pape-
rer de Capellades aquest 2021 
també ha seguit una tendència 
a l’alça tot recuperant visitants 
respecte el 2020. Han passat 
pel Museu 15.339 visitants,  
4.828 han vingut de manera 
individual i 10.511 en grup. 
Per les exposicions temporals 
hi han passat 11.527 visitants.
Tots han pogut gaudir de la 
visita guiada i dels tallers res-
pectant sempre les mesures de 
seguretat dictades des del go-
vern per fer front a la covid-19. 
La previsió de reserves per al 
curs escolar 2021-2022 és for-
ça optimista i s’espera conti-
nuar a l’alça i poder tornar a 
la normalitat viscuda abans 
de la pandèmia.

Els equipaments 
museístics recuperen 
l’activitat presencial

CAPELLADES / LA VEU

Ara fa uns dies es va fer 
la reinauguració de 
la botiga que Càritas 

té a la plaça Sant Jaume de 
Capellades, amb productes a 
preus molt econòmics. L’espai 
estava tancat des de la pandè-
mia i ara s’ha reobert després 
de fer una remodelació a l’in-
terior, costejada per l’obra so-
cial de La Caixa.
A l’acte hi va assistir la coor-
dinadora de Càritas Capella-
des, Maria Bisbal; el director 
de l’o�cina de La Caixa a Ca-
pellades, Roger Salat; el di-
rector de Càritas a la diòcesis 

de Sant Feliu, Ramon Carbo-
nell, i l’alcalde de Capellades, 
Salvador Vives. Va començar 
la intervenció la presidenta 
de Càritas a Capellades tot 
agraint el suport de La Caixa 
per la remodelació i al con-
sistori pel suport que sempre 
donen a l’entitat. Per la seva 
banda Roger Salat recordava 
com l’entitat destina part del 
seu bene�ci a l’obra social, 
amb la sort de poder decidir 
de manera descentralitzada 
els projectes a recolzar. Per 
la seva part el batlle capella-
dí va voler recordar la tasca 
dels voluntaris i les voluntàri-
es que hi participen i donen 

sentit a l’acció d’ajudar. En 
aquesta mateixa línia s’hi va 
referir el president de Càritas 
a Sant Feliu qui recordava la 
importància d’ajudar les al-
tres persones sempre, però 
especialment en els moments 
actuals. Finalment va inter-
venir Mossèn Adolf beneint 
el local i els assistents després 
de fer una pregària per al bon 
funcionament de tot plegat.
A partir d’ara la botiga obrirà 
cada matí, de dilluns a diven-
dres, de 10 a 12 hores. S’hi 
pot comprar sobretot roba 
i joguines, a més a més d’al-
guns complements, a un preu 
màxim de 2 euros.

Càritas reinaugura la seva botiga

Refrigeració Industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2

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

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

Aquest dissabte 22 de 
gener a les 20:00 ho-
res arriba ‘Agárrate’ 

al Casino per trencar tots els 
tabús i fer-nos re�exionar. 
L’obra és un cabaret que parla 
de masclisme, de feminisme, 
de l’heteropatriarcat, de la 
“materno�lialitat”, de l’ho-
mosexualitat... I de tots els 
altres ismes sexuals. Una re-
�exió del cos, de la fantasia, 
de la llibertat que reclamem i 
d’allò que desitgem.
L’espectacle és una producció 
d’Eòlia i+D amb la direcció 
de Roberto G. Alonso i la in-
terpretació d’Endika, Merce-
des Fernández, Mireia Ferré, 
Mel·lina Illa, Núria Masip, 
Ariane Millet, Lluís Ruiz, Na-
tàlia Salamó i Ona Sans.
Per adquirir les entrades, cal 
reservar-les al telèfon 93 869 
83 77 o al 620 134 018 (Josep) 
o comprar-les al portal web 
www.entrapolis.com. També 
es podran aconseguir a ta-

quilla des d’una hora abans 
de l’espectacle, sempre que en 
quedin de disponibles. En el 
cas del públic general, el preu 
és de 15 euros i per a les per-
sones associades és de 12 €. 

‘Agárrate’, un cabaret feminista, crític 
i revolucionari al Casino de Calaf 

L’aforament és limitat, tenint 
en compte les actualitzacions 
de les noves restriccions i 
respectant totes les mesures 
de prevenció i seguretat da-
vant la COVID19. 

BRUFAGANYA / LA VEU

La Brufaganya és un lloc 
d’antigues tradicions 
on amb el temps s’hi 

han anat acumulant costums 
i pràctiques normalment 
formades a l’entorn de la de-
voció a Sant Magí. Moltes 
d’aquestes tradicions s’han 
anat perdent i ja només exis-
teixen a la memòria de les 
persones més grans, especi-
alment d’aquelles que hi van 
viure abans dels anys seixan-
ta del segle XX.
Els Amics de Sant Magí des 
de fa molt temps que ens 
vam proposar de tirar enda-
vant una campanya per re-
collir documentalment allò 
que recorden aquestes per-
sones i era un objectiu pre-
ferent en la campanya “Sant 
Magí 2020” que es va fer per 
commemorar els 400 anys de 
l’aplec de setembre.
Des del passat mes d’octu-
bre hem posat fil a l’agulla i 
s’ha iniciat el projecte “Re-
cuperem la memòria de Sant 
Magí de la Brufaganya” que 
inclou la pròpia redacció del 
projecte, la realització de 
diverses entrevistes a perso-

nes grans,  la seva posterior 
transcripció i l’ingrés de les 
entrevistes a l’IPEC (Inven-
tari de Patrimoni Etnològic 
de Catalunya) .
Tot el projecte es tira en-
davant amb el recolzament 
logístic dels Amics de Sant 

Recuperem la memòria de Sant Magí 
de la Brufaganya

Magí de la Brufaganya i el 
seu entorn i amb el suport 
econòmic de la Diputació 
de Tarragona dintre del seu 
programa de subvencions a 
entitats de l’any 2021 i comp-
ta amb professionals qualifi-
cats per a la seva elaboració. 

STA COLOMA DE Q. / LA VEU

El passat dissabte 15 de 
gener es va inaugurar 
la 16a edició del Pas per 

l’Art a la Sala Gran del Castell 
dels Comtes de Santa Colo-
ma. Es tracta d’una exposició 
amb diverses obres d’artis-
tes locals i que aquest any va 
comptar amb la presència de 

Jordi Llanes i Petit com a ar-
tista invitat. A la inauguració 
també es va comptar amb la 
presència de l’alcalde de San-
ta Coloma, Ramon Mullerat. 
L’exposició estarà oberta �ns 
el 30 de gener i es pot visitar 
cada dia al matí, excepte di-
marts i dimecres, i els caps de 
setmana també es pot visitar 
entre 18 i 20h.

Inaugurada la 16a edició 
del Pas per l’Art

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

El passat dilluns 17 de 
gener era Sant Antoni, 
i com és habitual en 

les dates properes a aques-
ta festivitat, la parròquia de 
Santa Coloma ho va celebrar. 
Ho va fer el passat dissabte, 
15 de gener, o�ciant primer 
una missa en honor al Sant 
i en sortir, es va fer la bene-

dicció de les mascotes. Di-
versos colomins i colomines 
es van apropar fins davant 
del campanar amb els seus 
animals per tal que Mossèn 
Joan Francesc Amigó en fes 
la benedicció. Un cop acaba-
da la benedicció, aquells que 
ho van voler van fer un tomb 
pels carrers del poble, ense-
nyant a tothom les seves mas-
cotes i animals de companyia.

Santa Coloma celebra la 
Festa de Sant Antoni
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EL BRUC / LA VEU

Es tracta d’un estudi que 
ha de permetre arribar 
a conclusions fermes 

sobre la capacitat dels veïns 
i veïnes de fer front a quotes 
urbanístiques per poder tirar 
endavant les obres d’urbanit-
zació de Montserrat Parc.
La licitació s’adreça a despat-
xos d’arquitectes amb enfo-
cament urbanístic, però que 
tinguin una correcta capacitat 
d’anàlisi econòmica i socio-
lògica, i l’adjudicació es farà 
en funció de la proposta de 
treball que redactin els licita-
dors.
S’ha publicat l’anunci previ 
dels plecs, amb un import de 
licitació de 35.000 €, amb la 
previsió que, superats els 15 
dies d’exposició pública, es 
pugui fer la convocatòria de la 
licitació dins el proper mes de 
febrer, amb un període de pre-
sentació d’ofertes de 15 dies 
hàbils, a comptar de l’endemà 
de la publicació de la convoca-
tòria al per�l del contractant.

Publicació de l’Es-
tudi socioeconòmic 
de Montserrat Parc

ANOIA SUD / LA VEU

Agents de la Policia de 
la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra van 

detenir el 16 de gener tres ho-
mes de 22, 25 i 28 anys, com a 
presumptes autors de sis delic-
tes de robatori amb força, en 
grau de temptativa i per per-
tinença a grup criminal.
A mitjans de desembre de 2021 
les unitats d’investigació de la 
Regió Policial Central van ser 
coneixedores d’un seguit de 
robatoris en centres educatius, 
amb un mateix modus operan-
di.
Concretament, els lladres des-
connectaven el corrent elèctric 
de les alarmes per deixar-les 
anul·lades durant unes hores. 
D’aquesta manera s’assegura-
ven que en el moment de per-
petrar el robatori l’alarma no 
s’activaria. 
El passat 15 de gener, a la co-
missaria d’Igualada, es va rebre 
la denúncia que en un institut 
de Piera (Anoia) havien inuti-
litzat l’alarma la nit anterior.

Davant d’aquests fets, els mos-
sos van coordinar-se amb les 
diferents policials locals i vigi-
lants de la comarca de l’Anoia, 
per tal de fer comprovacions 
a tots els centres educatius. Es 
van localitzar un total de 6 cen-
tres on s’hi havia manipulat les 
alarmes, quatre a Piera, un a 
Vallbona d’Anoia i un a Hosta-
lets de Pierola. 
Durant la nit del mateix dia 15, 
els mossos van muntar un dis-
positiu policial amb efectius de 
paisà i uniformats, coordinats 
amb les Policies Locals de Pi-
era, Capellades, Masquefa i els 
vigilants d’Hostalets de Pierola.
Pels volts de les 01.00 hores 
del 16 de gener, els agents van 
observar un vehicle amb tres 
homes aproximar-se a un dels 
centres vigilat pels mossos. 
Dos dels ocupants van baixar 
del cotxe, van obrir la porta del 
grup electrogen del centre i van 
inspeccionar el seu interior.
Ràpidament els agents van 
interceptar els dos homes. El 
conductor del vehicle va fugir 
i, poc després, va ser localitzat 

en una pista forestal d’Hosta-
lets de Pierola.
En l’escorcoll del vehicle els 
agents van localitzar tot tipus 
d’eines susceptibles de ser uti-
litzades per perpetrar robatoris 
com: cisalles, pota de cabra, 
llanternes, guants, etc.
Els tres homes van quedar de-
tinguts i la investigació conti-

Els Mossos d’Esquadra detenen a tres homes per 
intentar robar en sis centres educatius de l’Anoia

nua oberta. No es descarta que 
estiguin implicats en altres ro-
batoris.
Els detinguts van passar ahir a 
disposició del jutjat d’instruc-
ció en funcions de guàrdia 
d’Igualada, el qual va decre-
tar la llibertat de dos d’ells i 
l’ingrés a presó del tercer, per 
altres fets que tenia pendents.

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:
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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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esports
L’Igualada crea les ocasions, però el 
Martorell s’emporta els punts
FUTBOL / LA VEU

CF MARTORELL 1
CF IGUALADA 0

Els blaus tornaven a la 
competició després 
de 30 dies de l’empat 

a Lleida. Calia demostrar 
tot el treball realitzat durant 
l’aturada. S’enfrontaven a un 
conjunt que es trobava a la 
cinquena posició i que desta-
ca pel seu gran desplegament 
físic i per ser sòlid en defensa.
L’equip igualadí va sortir amb 
la mentalitat molt clara. 
Primers minuts molt inten-
sos, per atacar amb pilota. 
Així va ser com al minut 2, 
Franco rematava de cap, per 
sobre el travesser. Pocs mi-
nuts després, el mateix Fran-
co estavellava la pilota al pal. 
Calia estar més contundent 
a l’àrea rival. I al minut 27, 
també Franco, obligava al 
porter local a lluir-se.
El conjunt blau portava el pes 
del duel, però no estava � en 

els últims metres. En canvi, 
l’equip local, que no havia 
generat cap ocasió clara es va 
trobar amb un xut espectacu-
lar, des del mig del camp que 
va acabar en gol. S’arribava 
al descans amb una increïble 
derrota parcial.
A la segona meitat, l’equip va 
sortir a per totes, però no era 
el dia. Després de d’una altra 
pilota al pal, el CF Igualada 
va rematar a porteria i un 
jugador local va evitar el gol 

amb la mà. L’àrbitre va xiular 
penal i expulsió. Però, Franco 
el va enviar fora. Tot sortia al 
revés. 
Els blaus ho van intentar �ns 
al darrer instant, però no es 
va poder sumar cap punt.
Els blaus jugaran aquest ma-
teix dijous, a les 20:30, el par-
tit endarrerit davant el Gavà 
i el pròxim diumenge, a les 
12h, davant la Rapitenca. Dos 
duels a casa contra rivals de la 
zona alta de la classi�cació.

Primer partit de l’any i nova victòria
FUTBOL / LA VEU

ENFAF ANDORRA 1
CF IGUALADA 2

El CF Igualada feme-
ní va realitzar aquest 
passat cap de setmana 

un d’aquells desplaçaments 
llargs de la temporada. 
La Massana (Andorra), seria 
un emplaçament gèlid on 
disputar els primers punts de 
l’any.
Amb aquest panorama, 
l’equip blau no es va trobar 

còmode en cap moment del 
duel. Joc lent i espès que pro-
vocava errors i no poder ge-
nerar ocasions de gol.
L’estat del terreny de joc feia 
que les relliscades fossin 
constants. Amb tots aquests 
factors, l’equip no va po-
der marcar fins al minut 44, 
quan una pilota a l’espai era 
aprofitada per Maria, que 
avançava a les blaves.
A la represa, Ona feia el se-
gon i obria distàncies al mar-
cador. Tot i això, amb les 
baixes igualadines, els últims 

minuts es van fer molt llargs, 
i més quan les andorranes 
van escurçar diferències. Un 
triomf d’ofici davant un ri-
val que es va mostrar molt 
ordenat en camp propi i que 
permet sumar tres punts clau 
de cara a seguir en la zona de 
Play Off.
El pròxim diumenge, a les 
16h30, les igualadines rebran 
al Manu Lanzarote.

Georgina Gabarró, 
campiona d’Espanya de 
curses per neu
RAQUETES DE NEU / LA VEU

L’odenenca Georgina 
Gabarró s’ha proclamat 
aquest cap de setmana 

campiona d’Espanya de Ra-
quetes de Neu després d’im-
posar-se a la cursa que s’ha 
disputat Larra-Belagua (Na-
varra).
Gabarró ha guanyat una cur-
sa d’uns 10 quilòmetres, plena 
de pujades i baixades i amb 
una paret �nal per tancar el 
circuit que s’havia dissenyat. 
Georgina Gabarró s’ha impo-
sat a l’andalusa Bea Contre-
ras, una de les favorites i a la 
veterana Núria Domínguez.
Campiona també per equips 
amb la selecció catalana
La selecció catalana de curses 
per neu torna amb bon botí 
de la seva visita a Navarra 
per disputar l’estatal de Cur-
ses per Neu. El combinat fe-
mení s’ha proclamat campió 
de l’especialitat gràcies als 
resultats aconseguits per les 
quatre corredores que for-

maven l’equip català. Tot i les 
molèsties que l’han fet pràcti-
cament aturar-se als cinc qui-
lòmetres de cursa, Georgina 
Gabarró ha aconseguit sumar 
un sisè lloc que ha estat el 
que ha arrossegat a la resta de 
l’equip que ha entrat pràcti-
cament junt. A Gabarró l’han 
acompanyat el setè lloc de 
Mireia Hernández, el vuitè de 
Silvia Puigarnau i el novè de 
Montse Martínez. Aquests re-
sultats han servit al combinat 
català imposar-se a les seves 
grans rivals, les esportistes de 
l’equip andalús que s’han con-
format amb el segon calaix 
del pòdium tot i el segon lloc 
de Bea Contreras i el tercer de 
Mónica Diaz a la general.
L’anoienca fa menys d’una 
setmana que aconseguia un 
bronze a l’europeu celebrat 
a Itàlia. Aquest doblet en ra-
quetes de neu arriba després 
de l’històric aconseguit a la 
Copa Catalana de Curses per 
Muntanya i a la Copa Catala-
na de Curses Verticals.
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JOSEP M. VIDAL / MOTOR 

Poc van variar les co-
ses en el Dakar des de 
la darrera informa-

ció d’aquest periòdic, o sigui 
quan faltaven dues etapes. 
El més destacable és que a la 
penúltima etapa Lucio Álva-
rez i Armand Monleón van 
aconseguir un excepcional 
segon lloc amb el Toyota Hi-
lux de l’equip belga Overdri-
ve.
El pilot argentí i el copilot 
anoienc van �nalitzar en la 
18ena posició en la general 
i es van mostrar satisfets per 
completar el Dakar si bé en-
cara no podien digerir l’ocor-
regut en la vuitena etapa quan 
van trencar el diferencial del 
seu Toyota i els va baixar de 
la lluita directa pel podi de la 
categoria.
Lucio i Armand comentaven: 
“Després del que ens va pas-
sar en la vuitena etapa, l’ob-
jectiu era entrar entre els vint 
primers remuntant el que es 
pogués. Ho aconseguirem i 
ens donem per satisfets, ja 
que no hi havia res més a fer. 
Hem demostrat que podem 

estar entre els primers en el 
que és velocitat pura, sense 
tenir el cotxe més veloç”.
I van agregar: “Sabem que 
haguéssim acabat en el podi, 
però molts altres també han 
tingut problemes al llarg de la 
carrera. El Dakar és així. Nas-
ser va guanyar dues etapes, va 
acumular avantatge gràcies 
als problemes de Loeb i des-
prés s’ha dedicat a adminis-
trar-la, que és l’intel·ligent”.
“Ens podem anar satisfets de 
com hem gestionat la carre-
ra, com hem competit. Haver 
aconseguit aquest segon lloc 
en la penúltima especial ens 
va donar molta alegria. En re-
sum, ha estat un bona carrera 
i ara a pensar en el Dakar de 
l’any que ve i en el Campionat 
del Món”.
Pel que fa a Nani Roma i Àlex 
Haro que participaven amb el 
BRX Hunter o�cial de Prodri-
ve, van patir una gran quanti-
tat de problemes de tot tipus 
al llarg de la majoria d’etapes, 
ocupant així el 50è lloc �nal.
Nani i Àlex deien al �nal 
d’aquest Dakar: “Un Dakar 
difícil per a nosaltres, no di-
fícil com a carrera, perquè ha 

estat una de les edicions més 
fàcils que hem fet a nivell de 
pistes, de temps, de crono. No 
han estat etapes molt llargues, 
però en qualsevol cas per a 
nosaltres ha estat complicat 
des del primer dia, després 
es va complicar encara més 
a partir del quart, quan vam 
tenir l’accident…”.
“Estem contents, perquè hem 
treballat molt en aquest cotxe 
per a posar-lo a punt i em sa-
tisfà veure’l guanyant etapes i 
acabant segon (Loeb) i quart 
(Terranova). Som part d’això 
també i aquesta és la part po-
sitiva”. 
“Estem una mica tristos per 
no haver pogut estar lluitant 
per a guanyar la carrera, per a 
estar en el podi, per a alguna 
cosa més…”. “Però és el que hi 
ha, l’esport és així, el Dakar és 
així, i hem d’acceptar-lo”.
“Ara toca pensar en el Mun-
dial de raids, que comença a 
Abu Dhabi al març. A partir 
d’aquí, creu i ratlla, i a pensar 
en el pròxim. Estem agraïts  a 
tot l’equip, per als mecànics i 
tota la gent que ha treballat 
de manera increïble. Ens han 
donat unes eines enormes, un 

cotxe espectacular i un equip 
Prodrive i BRX meravellós¨.
A la categoria de motos, dos 
dels tres pilots de l’empresa 
TWIN Trial Racing ubicada 
a Castellolí assoliren classi-
�car-se, el tarragoní Carles 
Falcón 68è a la general i 16é 
a l’Original by Motul, el pilot 
vallenc Albert Martín 71è a la 
general i 17è a l’Original by 
Motul, el pilot barceloní Isaac 
Feliu que resideix a la lleida-
tana població de Talavera, va 
patir una caiguda.
Varis han sigut els anoiencs 
que han desenvolupat diver-
ses labors en aquest Dakar 
saudita, com el copilot Fran-
cesc Salisi juntament amb 

Àlex Aguirregaviria i Ruben 
Mañas amb camió Mercedes 
d’assistència de l’equip FN 
Speed, també en camió el 
pare d’Armand Monleón, Jor-
di Viladoms director espor-
tiu de KTM, Oriol Balcells 
cap de mecànics de Honda, 
Jordi Vidal assistent perso-
nal del guanyador Nasser Al 
Attiyah juntament amb el co-
pilot Mathieu  Baumel amb el 
Toyota Hilux o�cial i també 
bona la labor del mecànic de 
motos Edu Roig.
El Dakar 2022 ja és història, 
ara a ben segur que els daka-
rians anoiencs ja pensen en 
la propera edició i és que el 
Dakar, enganxa!

El Dakar 2022 ja és història, els dakarians anoiencs ja 
pensen en el del 2023. I és que el Dakar, enganxa!

El Consell Esportiu de l’Anoia presenta als ajuntaments de la 
comarca el nou Servei d’Atenció a les Entitats Esportives
ANOIA / LA VEU

Dilluns 17 de gener, 
la presidenta del 
Consell Esportiu de 

l’Anoia, Patrícia Illa, i el con-
seller d’Esports i Cultura del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Rafel Galván, han presentat a
alcaldes, regidors i tècnics 
d’esports de la comarca el nou 
Servei d’Atenció a les Entitats
Esportives del Consell Es-
portiu de l’Anoia (SAEE), un 
servei gratuït al qual podran 
recórrer totes les entitats es-
portives i no esportives que 
desenvolupin programes es-
portius amb infants, joves, 
adults o persones grans.

Illa ha explicat que “el SAEE 
té la �nalitat d’informar de 
l’actualitat i de les novetats 
del sector, de formar sobre 
temes relacionats amb el pro-
cés de regularització de les 
entitats esportives o de qual-
sevol altre àmbit de la gestió; 
és un servei que suposarà un 
salt qualitatiu molt important 
per les entitats de l’Anoia”. 
Galván, de la seva banda, ha 
demanat als responsables pú-
blics que facin d’altaveu per 
fer arribar aquest nou servei 
a les entitats, ja que aquest és 
un moment en què la gestió 
dels serveis esportius i socials 
de les entitats esportives ha 
canviat molt i és molt

més complicada. La jorna-
da també ha comptat amb la 
ponència tècnica titulada “Els 
aspectes bàsics del procés
de regularització de les enti-
tats sense ànim de lucre i les 
responsabilitats que se’n deri-
ven”, de la mà de Marcos Rei-
nado, llicenciat en Ciències 
de l’Activitat Física i de l’Es-

port (MBA), i de l’advocada 
Iolanda Latorre.
El servei SAEE, �nançat en 
part pel Consell Comarcal de 
l’Anoia, comptarà amb l’as-
sessorament
dels professionals del Grup 
SESPAC, especialitzat en el 
disseny i gestió de serveis es-
portius i en el suport a enti-

tats, federacions, consells es-
portius i ajuntaments.
L’horari d’atenció telefònica 
del servei, a través del número 
676 621 829, és els dilluns i els 
dimecres, de 15:30 a 19:30h, i 
els dimarts i els dijous, de 10 
a 14h. També s’hi pot contac-
tar a través del correu electrò-
nic saee@ceanoia.cat.

LIQUIDACIÓ TOTAL PER TANCAMENT
TOT 40%

PALAU de FLORS (Igualada)
c/Virtut 670 054 979

Obert:
MATINS: 9:30h a 13:30h Dimarts a Dissabte

TARDES: 17h a 20h Dijous i Divendres
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Eloi Santafé, dues medalles d’or en un 
cap de setmana
ATLETISME / LA VEU

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Eloi 
Santafé, va assolir les 

medalles d’Or en categoria 
Absoluta i Sub-23, al Campi-
onat de Catalunya de Proves 
Combinades Sub-20 - Sub-23 
i Absolut, disputat dissabte i 
diumenge a la Pista Coberta 
de Sabadell, amb la partici-
pació de dos atletes del CAI 
entre els atletes capdavanters 

de l’especialitat. 
Eloi Santafé era bicampió ca-
talà en l’Heptatló Absoluta i 
S-23 masc. amb 5.295 punts, 
nou rècord dels Campionats 
S-23, obtenint les dues me-
dalles d’Or amb els següents 
registres en les 7 proves: 60 
m.ll.: 7”00 /llargada: 6,91 m./ 
pes: 11,85 m. /alçada: 1,86 m. 
/ 60 m. tanques: 8”29 / perxa: 
4,30 m./ 1.000 m.ll.: 2’53”13, 
amb el 1r lloc en 60 m.t. i per-
xa, el 2n en llargada i el 3er en 

pes i 60 m.ll. com a posicions 
individuals més rellevants.
David Muñoz participava 
també en l’Heptatló Sub-23 
i Absoluta masc., no finalit-
zant-la per lesió abans dels 
60 m.t., i obtenint els se-
güents registres en les pro-
ves completades: 60 m.ll.: 
7”37 /llargada: 6,52 m./ pes: 
10,07 m./ alçada: 1,71 m., 
amb el 7è lloc absolut en 
llargada com a posició indi-
vidual més rellevant.

ATLETISME / LA VEU

Els atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles Ro-
ger Suria i Gerard Bou, 

van assolir posicions de podi 
diumenge, al 103è Campionat 
de Catalunya de Cros indivi-
dual, disputat conjuntament 
amb el Cros de Santa Cristina 
d’Aro. 
Hi participaren 3 atletes del 
CAI entre els capdavanters de 
l’especialitat en l’àmbit cata-
là, amb una brillant actuació 
global.
Va sobresortir el 2n lloc - Ar-
gent - en categoria Sub-20 de 
Roger Suria, amb 22’06” per 
cobrir els 6.300 m. de cursa, 

a només 2’’ del guanyador, 
Eric Lore (Cornellà Atl) amb 
22’04”.
Cal ressaltar igualment la 3a 
posició - Bronze - en catego-
ria Sub-23 i 15a absoluta de 
Gerard Bou, amb 31’ 21”. El 
campió català absolut va ser 
Santiago Catrofe (Playas de 
Castellón), amb 29’39” sobre 
9.900m. de cursa.
Jan Solà era 11è en categoria 
Sub-18 masc., amb 17’36”, 
sobre 5.200m. de cursa, do-
minada per Pau Portet (C.A. 
Granollers) amb 17’09”.
La campiona absoluta feme-
nina va ser la S-23 Elia Saura 
(Valencia Atl) amb 35’36” so-
bre 9.900m de cursa.

Roger Suria i Gerard 
Bou, podis del CAI
                  

L’Igualada Femení HCP acaba cedint 
davant d’un fort rival
HOQUEI PATINS / LA VEU

L’Igualada Femení 
HCP-Grupo Guzman 
va perdre per 4-2 a la 

pista de l’actual tercer classi-
�cat de l’OK Liga, el Generali 
HC Palau, equip que és l’ac-
tual campió d’Europa, d’OK 
Liga, i base de la selecció es-
panyola campiona d’Europa 
de seleccions. 
Les noies que entrena Car-
les Marín van plantar cara a 
l’equip vallesà durant molts 
minuts i van mostrar un gran 
nivell defensiu, especialment 
a la primera meitat del matx. 
El talent de les locals va tren-
car el matx a la represa, on 
les igualadines van acabar ce-
dint, però plantant cara �ns el 
�nal. La manca d’encert en les 
accions a pilota aturada con-
tinua sent una de les assigna-
tures pendents de les iguala-
dines, que van competir molt 
bé, davant un dels millors 
equips d’hoquei femení del 
moment.
El matx va començar amb 
domini del Generali HC Pa-

lau i amb un Igualada Feme-
ní HCP molt ben posicionat 
al darrere, i buscant ràpides 
contres. Les igualadines van 
forçar un penal als 3 minuts 
de joc, però el llançament 
de Pati Miret va anar al fer-
ro de la porteria defensada 
per la portera internacional 
espanyola Laura Vicente. Les 
locals posaven setge a la por-
teria ben defensada per Cris-
tina Riba �ns que en el minut 
7 una pèrdua en zona defen-
siva de les igualadines l’apro-
�tava Carla Fontdeglòria per 
fer l’1-0. Pràcticament de for-
ma immediata Carla Clara-
munt veia una blava i deixava 
en inferioritat a les iguala-
dines. La canonera Aina Flo-
renza no podria superar Cris-
tina Riba en l’execució de la 
directa, i les igualadines re-
sistirien durant els posteriors 
dos minuts les escomeses del 
Palau. Coincidint amb el res-
tabliment de l’equilibri del 
nombre de jugadores en pis-
ta, i després d’una contra es-
pectacular, l’argentina Rocío 
“Piojo” Ramón, que només 

portava un minut a la pista, 
faria l’empat a un gol en una 
acció ràpida i individualment 
impecable. A partir d’aquí i 
�ns el descans, domini de les 
locals sense crear ocasions 
clares i un Igualada Feme-
ní molt sòlid que arribava al 
descans amb un gran resultat 
(1-1).
A la represa però, i com era 
de preveure, l’HC Palau va 
sortir molt fort, pressionant 
dalt i posant setge a la por-
teria igualadina. En cinc mi-
nuts fatídics, les locals es van 
endur el partit.  Aina Floren-
za, la màxima golejadora de la 
passada OK Liga, faria el 2-1 
en una acció de golejadora 
d’àrea i només un minut des-
prés Mariona Colomer faria 
el 3-1. Eren moments crítics 
per a les igualadines, que en-
cara rebrien un quart gol no-
vament fet per Aina Florenza. 
Tres gols en només cinc mi-
nuts, i partit molt coll amunt 
per a un Igualada Femení 
Grupo Guzman que tornaria 
a refer-se i a jugar amb ordre 
la resta de minuts. Errades en 
accions a pilota aturada en 
ambdues porteries van pre-
cedir al 4-2, obra de Carolina 
Herrera, amb assistència de 
“Piojo” Ramon. Quedaven 11 
minuts pel �nal, i les iguala-
dines no van defallir. Van dis-
posar una directa que no van 
poder transformar, i, malgrat 
intentar-ho, van acabar en-
caixant la cinquena derrota 
a la lliga, però plantant cara 
a un dels equips més pode-
rosos de l’hoquei femení ac-
tual. 
Cal remarcar l’absència en 
aquest matx d’Aida Mas, que no 
va poder alinear-se amb l’equip 
igualadí, on van tornar a te-
nir minuts en pista les juvenils 
Gina Balcells i Laura Crespo. 

Campionat Comarcal 
d’escacs a Les Comes
ESCACS / LA VEU

El Consell Esportiu de 
l’Anoia presenta el 
Campionat Comarcal 

d’Escacs, que forma part dels 
70 Jocs Esportius Escolars de 
l’Anoia. La competició es re-
alitzarà en quatre jornades, 
els dies: 22 de gener, 26 de fe-
brer, 26 de març i 7 de maig. 
Hi podran participar les cate-
gories prebenjamí, benjamí, 
aleví, infantil, cadet, juvenil i, 
enguany, la competició s’obre 
també a la categoria sènior.
El sistema de competició per 
a la categoria sènior serà de 
dues partides cada jornada, 

amb 30 minuts per jugador/a 
i 20 minuts de descans en-
tre partides. Per a la resta de 
categories, el sistema serà de 
lliga tots contra tots, amb 3 
o 4 partides per jornada que 
dependrà dels participants 
inscrits.
Hi haurà medalles als tres 
primers classi�cats de cada 
categoria i s’entregaran en la 
darrera jornada de la compe-
tició. El termini màxim per 
tramitar la inscripció és �ns 
al dimarts previ a la compe-
tició. Un cop es tanquin les 
inscripcions s’informarà dels 
diferents horaris per les res-
pectives categories.
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El Llibre Vermell de 
Montserrat dirigit pel 
Mestre Jordi Savall amb 

la Capella Reial de Catalunya 
i Hespèrion XXI exhaureix 
les entrades en pocs dies. Tot 
i això, el mateix dissabte 5 de 
febrer a les 12 h es posaran a 
la venda a través del web www.
tiquetsigualada.cat les entra-
des retornades o cancel·lades 
per Covid de darrera hora, que 
hagin estat comunicades. 
L’acte inaugural d’Igualada 
Capital de la Cultura Catalana 
tindrà lloc el dia 5 de febrer, 
a les 19:30 h, a la Basílica de 
Santa Maria. Jordi Savall diri-
girà el Llibre Vermell de Mont-
serrat amb la Capella Reial de 
Catalunya i Hespèrion XXI. Es 
tracta d’un dels còdexs musi-
cals més signi�catius del segle 
XIV per la seva varietat d’obres 
i estils que inclou. Jordi Savall, 
juntament amb els músics que 
formen La Capella Reial de 
Catalunya i Hespèrion XXI, 
presentaran un programa in-
tegrat per: O Virgo splendens, 
Stella splendens, Laudemus 
Virginem, Lot set gotxs, Plen-
dens ceptigera, Polorum Regi-
na, Cuncti simus, Mariam ma-
trem, Imperayritz de la ciutat 
joyosa, Ad mortem festinamus. 

El concert inaugural es podrà 
seguir en directe a través del 
canal de Youtube de l’Ajun-
tament d’Igualada https://
w w w.youtub e .com/us er /
ajuntamentIGUALADA.

Jaume Radigales presenta el 
Llibre Vermell de Montserrat
Paral·lelament, l’acte inau-
gural es retransmetrà en di-
recte des d’Igualada Fashion 
Lab (carrer Lleida, 53 3r). 
El professor universitari, in-
vestigador i crític musical, 
Jaume Radigales, presentarà 
el Mestre Savall i contextua-
litzarà la seva obra el Llibre 
Vermell de Montserrat per 
tal d’acompanyar el públic 
en aquest viatge musical. 
L’entrada és gratuïta i cal 
reservar-la a www.tiquetsi-
gualada.cat/igualada-ciu-
tat-de-la-cultura/ 

Cicle de cinema: Jordi Sa-
vall, 80 anys del gran mestre
Al voltant de la figura del 
Mestre Savall, violagambista, 
director d’orquestra i musi-
còleg especialitzat en música 
antiga, s’ha organitzat el “Ci-
cle de cinema: Jordi Savall, 
80 anys del gran mestre”. 
Es podran visionar a la Sala 
Gran de l’Ateneu Cinema, les 
pel·lícules: Tots els matins del 

El concert de l’acte inaugural d’Igualada Capital de la 
Cultura Catalana exhaureix les entrades en pocs dies 

món i el documental Jordi Sa-
vall y los Borgia. Les entrades 
són gratuïtes i es poden adqui-
rir a www.ateneucinema.cat. 
Tots els matins del món (Tous 
les matins du monde) es po-
drà veure el dimarts 25 de 
gener a les 19 h. És una pel-
lícula francesa d’Alain Cor-
neau estrenada el 1991 amb 
Gérard Depardieu. La banda 
sonora original del film és de 

Jordi Savall i inclou una se-
lecció de peces de Marin Ma-
rais, Sainte Colombe, Fran-
çois Couperin i Jean-Baptiste 
Lully. Va aconseguir el César 
a la millor música escrita per 
a un film, el Gran Prix Nou-
velle Académie Du Disque, 
Disque D’or (Rtl - Snep), 
Croisette d’or Grand Prix de 
la Ville de Cannes. També va 
ser nominada Millor pel·lí-

EXPOSICIONS / LA VEU

Per commemorar els 60 
anys d’història de l’en-
titat, Òmnium Cultu-

ral ha produït l’exposició “60 
anys de lluita i compromís”, 
un repàs en imatges dels mo-
ments més crucials del ‘en-
titat, nascuda el 1961 en un 
moment històric marcat per 
la censura i la persecució de 
la cultura catalana.
L’objectiu, en aquell moment, 
era defensar i promoure la 
llengua i modernitzar la cul-
tura catalana davant la perse-
cució franquista i, des d’ales-
hores, Òmnium ha seguit 
treballant en la defensa de la 
llengua i la cultura catalanes, 
la cohesió social com a eix 

vertebrador de la societat i 
els drets i les llibertats de la 
ciutadania com el dret a l’au-
todeterminació. Actualment, 
l’entitat aplega uns 190.000 
socis i sòcies, xifra que la 
converteix en l’associació cí-
vica i cultural més important 
de Catalunya i de les primeres 
d’Europa. La seu territorial 
d’Òmnium Anoia, que es va 
crear el 1970, compta actu-
alment amb 3.266 persones 
associades.
L’exposició es pot visitar des 
d’aquest dijous 20 de gener 
i fins el 12 de febrer a la Bi-
blioteca Central d’Iguala-
da, situada a la plaça de Cal 
Font, en l’horari habitual 
de la Biblioteca. A més, la 
seu de l’entitat situada a la 

Sala l’Empremta del carrer 
de Santa Maria número 12 

L’exposició d’imatges dels 60 anys d’història d’Òmnium Cultural 
arriba a Igualada

cula de parla no anglesa als 
Globus d’Or (1992), Festi-
val de Berlín: Secció o�cial 
de llargmetratges (1992) i va 
obtenir 7 Premis César, inclo-
ent-hi el de millor pel·lícula i 
director, i 11 nominacions.
Jordi Savall y los Borgia és 
un documental que aprofun-
deix en el procés de creació 
de l’obra Dinastia Borja, ba-
sada en la història d’aquesta 
influent família renaixen-
tista. En aquesta obra, Jordi 
Savall traça una panoràmica 
musical del Renaixement. Es 
podrà veure el dimarts 1 de 
febrer a les 19 h.
Igualada enceta l’any de la 
Capital de la Cultura Catala-
na, un nou repte per la ciutat 
i, alhora, una oportunitat per 
fer valdre la cultura catalana 
des d’un punt de vista local, 
des de totes les disciplines i 
mostrant el gran teixit cultu-
ral igualadí. Hi ha més de 250 
activitats culturals previstes 
pel primer quadrimestre de 
l’any que es troben recollides 
a la revista #CulturaIgualada 
i també al web www.iguala-
daccc2022.cat. 
Igualada encara la capitalitat 
amb l’objectiu de projectar 
la ciutat, mostrar la cultura 
com un bé essencial i un pi-
lar de cohesió social.

es manté oberta cada dia de 
dilluns a divendres de 19h a 

20.30h, per atendre consul-
tes i vendre marxandatge.



32  |  CULTURA Divendres, 21 de gener de 2022

TEATRE / LA VEU

Xarxa Igualada inicia 
temporada amb Sopa 
de pedres, d’Engruna 

teatre, un espectacle de titelles 
que va obtenir el Premi Xarxa 
Alcover de la Mostra d’Igua-
lada 2021, i fou nominat  als 
premis Butaca 2021. L’obra, di-
rigida per Mireia Fernández i 
interpretada per Anna Farriol i 
Julia Santacana, ens parla de les 
persones que han de fugir de 
casa seva per culpa de les guer-
res. Engruna Teatre explica 
petites històries als més grans 
i grans històries als més petits. 
L’espectacle tindrà lloc al Teatre 
Municipal l’Ateneu el proper 
diumenge dia 23 de desembre, 
a les 6 de la tarda. El preu de les 
entrades és de 7 € i de 5 € per 
als socis de La Xarxa. Es poden 
comprar a https://teatremuni-
cipalateneu.cat/la-xarxa  i a ta-
quilla des d’una hora abans de 
l’inici de l’espectacle. 
També es poden comprar les 
entrades per als propers espec-
tacles de La Xarxa: La llàntia 
meravellosa, de Festuc teatre 
(6 de febrer - 12.15 h); Soc una 
nou, de Zum Zum teatre (20 
de febrer - 12.15 h) Premi a la 
millor direcció i interpretació a 
FETEN 2021; Petit Univers, de 
Marcel Gros (6 de març- 12.15 
h), i Una nit amb el mag Lari 
(20 de març - 12.15 h i 18 h).

Sopa de pedres
L’Alma és una nena que ha de 
fugir del seu país perquè veu 
com al cel, en lloc de volar-hi 
estels, un dia hi arriben els avi-
ons. Després d’un llarg viatge, 
acaba en un indret desconegut, 
on tothom té de tot però no 
volen compartir res amb ella. 
Amb enginy i intel·ligència fa 
una sopa de pedres que trans-
forma l’individualisme de tot 
un poble en una feina en equip 
i dona una lliçó de vida a totes 
aquelles persones que inicial-
ment li havien tancat la porta.
Sopa de pedres parla de les 

persones nouvingudes, de l’es-
tranger, del refugiat… D’aquell 
que arriba a un indret cercant 
una vida millor i es troba amb 
una societat que no vol veure 
més enllà d’ella mateixa i és 
incapaç de viure l’arribada de 
l’exiliat com una oportunitat i 
ho fa com una amenaça. Però 
també fa èmfasi en la coopera-
ció i el treball en equip.
L’espai i la música de l’espec-
tacle ens fa reviure diversos 

països en un llarg pelegrinatge 
�ns a Europa. 

Engruna teatre
És una companyia formada 
principalment per dones com-
promeses amb les arts escèni-
ques i el sector. Va néixer l’any 
2006 amb l’objectiu de seduir i 
emocionar grans i petits; totes 
les creacions s’han caracterit-
zat per una implicació ferma 
vers el teatre per a infants fet 

“Sopa de pedres” enceta la programació d’hivern de La Xarxa
amb rigor i serietat. Han po-
sat èmfasi en la utilització de 
nous llenguatges per trobar 
noves formes artístiques de co-
municació i expressió, amb la 
música i la poesia visual com a 
elements imprescindibles. Al-
tres espectacles d’Engruna Te-
atre són Loops, Codi Postal 00, 
El molinet màgic o La nina del 
cap pelat. 
A Sopa de pedres les han acom-
panyades creadors diversos 
com l’actor i director Ramon 
Molins en l’assessorament i en 
la posada en escena; el músic 
Albert Ciurans com a com-
positor; l’Alba Serrat en el dis-
seny i la Glòria Arrufat en la 
construcció del titella; la Berta 
Vidal i el Raúl Vilasís en l’esce-
nogra�a; en Xavi Salavert en 
el disseny de llums i en Jordi 
Sala en l’espai sonor, i la Núria 
Espinach en el disseny de ves-
tuari. Ha tingut cura de l’asses-
sorament temàtic el Programa 
Català de Refugi. Pel que fa a 
les novetats, dintre del mes de 
gener la companyia ha estre-
nat la versió en euskera de 
Sopa de pedres (Harri Salda). 
El seu darrer espectacle, Uni-
vers, formarà part de la pro-
gramació de les �res de teatre 
infantil i juvenil FETEN de 
Gijón i La Mostra d’Igualada. 

CULTURA / LA VEU

D illuns, en l’horari 
habitual la sessió 
d’AUGA anirà a càr-

rec de David Serrano, direc-
tor del documental “Giza, 
la niña de la maleta” que es 
projectarà durant la sessió.
Serrano és doctor en Filo-
logia per la UAB; investiga-
dor sobre la repressió fran-
quista i nazi sobre les quals 
ha publicat nombrosos vo-
lums, assaigs i monografies 
i director de documentals de 
memòria històrica de caràc-
ter internacional.

Com és la vida d’un nen/a 
durant una guerra?
Com és la seva vida poste-
rior?
Com afrontar les pèrdues, el 
dolor?
Com construeix un futur a 
partir de tot el que ha viscut 
i que cap nen no hauria de 
viure?
Les guerres i l’holocaust han 
tingut molts tipus de vícti-
mes, entre les quals els nens 
supervivents. Les seves vides 
han quedat marcades per les 
pèrdues i l’horror viscut.
Aquesta és la història d’una 
nena nascuda al gueto de 

Varsòvia, la Giza,  que Da-
vid Serrano va conèixer per 
casualitat a Montevideo 
el 2010. Amb ella i la seva 
germana gran d’adopció a 
Varsòvia, la Danuta, recons-
trueixen un periple increï-
ble ple de dolor, tendresa i 
d’esperança. Giza, la niña de 
la maleta va guanyar el Pre-
mi al Millor Llargmetrat-
ge al Punta del Este Jewish 
Film Festival i va partici-
par a festivals de cinema 
de Varsòvia, Sao Paulo, Tel 
Aviv, Montevideo, Buenos 
Aires. Un cant a la vida, a la 
infantesa i a la resiliència.

Els nens, víctimes de les guerres, a la 
propera sessió d’AUGA

199
389

€
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.
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Avui divendres 21 de 
gener el Teatre de 
l’Aurora encenta un 

nou Cicle Música de Primera 
Fila amb 8 concerts de cam-
bra i de jazz dintre de la Pro-
gramació Gener/Maig 2022.
Obrirà la programació mu-
sical el concert Transformart 
Brass Quintet, músiques del 
Renaixement i el Barroc d’ar-
reu d’Europa interpretades 
per aquest excel·lent quintet 
de vent metall. Sota el títol 
Músiques d’Europa, el quin-
tet de vent metall proposa 
un programa de concert de 
música renaixentista i barro-
ca escrita per a vent metall. 
Obres dels segles XVI i XVII 
de compositors de països eu-
ropeus, viatjant per Itàlia, Es-
panya, Holanda, Alemanya i
Anglaterra.
Els integrants d’aquest quin-
tet s’han format en diverses 
escoles europees i formen 
part d’altres formacions mu-
sicals estables. Junts han creat 
aquest projecte per promoure 
els instruments de vent me-
tall i la música composada 
per a aquesta formació.

Vuit propostes del Cicle Mú-
sica de primera �la
De gener a maig el Teatre de 
l’Aurora ha programat vuit 
propostes musicals.
Laia Frigolé i Lamia Bens-
mail (11 febrer), en un con-
cert de veu i piano que ens 
descobreix cançons de dones 
compositores del s.XX i l’es-
trena d’una obra de l’iguala-
dí 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 
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. 
Actuaran Juan Pablo Balcá-
zar Quartet (24 febrer), una 
nova mirada de jazz contem-
porani de l’obra que Olivier 
Messiaen va escriure en un 
camp de concentració nazi, 

El concert de Transformart Brass Quintet obre el 
Cicle Música de Primera Fila del Teatre de l’Aurora

a càrrec de quatre músics de 
prestigi. També Sergi Sirvent 
& David Viñolas (17 març), 
que portaran a l’Aurora un 
homenatge jazzístic a dos 
compositors imprescindi-
bles del segle XX, Frederic 
Mompou i Béla Bártok. Al 
seu torn, tres genis de la im-
provisació estrenaran nou 
projecte a l’Aurora. Un viat-
ge electrificant per l’espon-
taneïtat sonora amb Agustí 
Fernández, Sarah Claman 
i Amidea Clotet (7 abril) i 
Alfred Artigas Quartet (12 
maig) en un concert de bole-
ros que ens transportarà als 
bars de l’Havana dels anys 50 
amb Rita Payés (veu i trom-
bó), Juan Pablo Balcazar 
(contrabaix), Dídac Ruiz Lá-
zaro (percussió) i Alfred Ar-
tigas (mandolina i guitarra).

Horari i venda d’entrades
El concert de Transformart 
Brass Quintet tindrà lloc el 

divendres 20 de gener a les 20 
h. Les entrades tenen un cost 
de 12 € i 10€ (amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció.

Abonaments d’arts escèni-
ques 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.

El concert, amb músi-
ques del Renaixement 
i el Barroc per a quin-
tet de vent, tindrà lloc 
aquest divendres 21 de 

gener a les 20 h

De gener a maig del 
2022 es podran veure 8 
concerts de cambra i de 

jazz a l’Aurora

HISTÒRIA / LA VEU

D ins de la programa-
ció dedicada a la 
història i el patri-

moni inclosa dins tots els 
actes  Igualada Capital de 
la Cultura Catalana hi ha 
les visites guiades a diver-
sos espais emblemàtics de la 
ciutat i que formen part del 
seu patrimoni històric. En-
tre aquests hi ha el Fort de 
Sant Magí i els dies 23 i 26 de 
gener, a més dels 13 i 16 del 
mes de febrer se’n farà una 
visita guiada.
El fort de Sant Magí és una 
construcció recuperada del 
patrimoni de la ciutat. En 
origen era l’ermita dedicada 
a St. Magí que durant la pri-
mera guerra carlina 1833-
1836 va ser reconstruïda 
com a fort. Una construcció 
increïble amb capacitat de 
tenir artilleria! 
La visita guiada, que serà a 
les 11 del matí, anirà a càr-
rec de David Martínez. Preu: 
gratuït. Cal reserva d’entra-
da a tiquetsigualada.cat

Visites guiades al 
Fort de Sant Magí 
incloses dins els ac-
tes de capitalitat de 
la Cultura Catalana

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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La sala de socis de l’Ate-
neu Igualadí va acollir 
el passat 11 de gener 

l’Assemblea General d’Òm-
nium Anoia, que se celebra 
anualment i que va servir per 
aprovar el pla de treball i el 
pressupost de l’entitat per al 
2022.
Els membres de la Junta Ter-
ritorial d’Òmnium Anoia 
van presentar la memòria 
d’activitats del 2021, un any 
que s’ha tancat amb una xi-
fra rècord de socis: 3.266 
socis a la comarca (vint-i-un 
més que l’any 2020), fet que 
consolida Òmnium com l’en-
titat cultural més important 
de l’Anoia amb presència de 
socis als trenta-tres munici-
pis que la integren. Després 
dels 1.705 socis d’Igualada, 
els municipis amb més pre-
sència d’associats són Piera –
amb 233-,  Capellades –amb 
145-, Masquefa -126-, Vila-
nova del Camí -106-,  Santa 
Margarida de Montbui -103- 
i  Sant Martí de Tous, amb 
101.
El balanç d’activitats de l’any 
2021 va girar principalment 
entorn del 50è aniversari de 
l’entitat, amb una desena de 
presentacions de llibres com 
la del President Quim Torra, 
exposicions a la Sala l’Em-
premta i al Museu Comar-

cal, actes i concentracions 
antirepressives i pels drets 
civils i polítics, parades de 
recollides de signatures per 
l’Amnistia i de Sant Jordi a 
diferents municipis, el lliu-
rament dels premis escolars 
Sambori, l’Homenatge a les 
persones que lluiten contra 
la Covid-19 amb la inau-
guració del mural de Joan 
Fontcuberta i l’estrena d’una 
peça musical interpretada 
per cantaires i músics de la 
ciutat, i l’entrega dels Premis 
al Compromís Cultural. Un 
balanç d’activitats molt bo 
tenint en compte que durant 

l’any 2021 han estat vigents 
diverses restriccions a causa 
de la pandèmia.
Pel que fa al Pla de Treball 
per al 2022, l’entitat portarà a 
terme projectes en l’àmbit de 
Drets civils i polítics – amb 
mobilitzacions de suport a 
les persones represaliades i 
l’Escola de Formació Gui-
llem Agulló, entre d’altres-, 
en l’àmbit cultural i lingüís-
tic –com una mostra de can-
çó en català i un concurs de 
joves cantautors anoiencs-, i 
en l’àmbit de la cohesió soci-
al amb els projectes Lliures 
o (Re)voltes. A més, l’entitat 

vol consolidar la presència 
als municipis de la comarca, 
amb més activitats i nuclis 
actius de voluntariat, així 
com reforçar l’oferta de mar-
xandatge disponible a la seu 
d’Òmnium Anoia (al carrer 
de Santa Maria número 12) 
oberta de dilluns a divendres 
de 19h a 20.30h. Finalment, 
l’entitat també celebrarà du-
rant el 2022 l’acte de cloenda 
del 50è aniversari i l’entrega 
dels Premis al Compromís 
Cultural que arribaran a la 
seva 18ena edició.
A l’Assemblea es va apro-
var també el pressupost per 

Òmnium Anoia celebra la seva assemblea anual havent assolit 
una xifra rècord de socis

aquest any, amb recursos 
provinents íntegrament de 
les quotes dels socis i venda 
de marxandatge que es desti-
naran a l’organització d’actes 
propis i a les col·laboracions 
amb altres entitats i iniciati-
ves del territori.
La Junta actual d’Òmnium 
Anoia està presidida per 
Pere Joan Vinós, amb Ingrid 
March com a vicepresidenta, 
Martí Marsal com a tresorer, 
Mariona Miquel com a secre-
tària, i les vocalies de Carme 
Plassa, Carme Palmés, Rosa 
Castelltort, Francesc Bòria, 
Mònica Sola, Ramon Tort, 
Jordi Puiggròs i Salvador 
Oliva. Tots ells treballen per 
l’entitat de manera totalment 
desinteressada, així com els 
diversos voluntaris que hi 
col·laboren al llarg de l’any.
La cloenda va anar a càrrec 
de l’activista Maria Majó 
com a representant de la 
Junta Nacional d’Òmnium, i 
el president Pere Joan Vinós 
va tenir un record especial 
pel qui va ser cofundador 
de l’entitat, Antoni Dalmau, 
traspassat recentment.

El balanç d’activitats 
de l’any 2021 va girar 
principalment entorn 

del 50è aniversari 
de l’entitat

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

ADEU ARTURO “LA CUBANA”  Teatre Coliseum

Sortida amb el nostre autocar a les 17:30 hrs d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al Coliseum. Entrades garantides a platea.

Adeu Arturo parla del mateix de sempre, de teatre. Del teatre que fem a la nostra vida quotidiana; el teatre que hi ha al carrer, als mercats, als nostres treballs, 
amb la família, amb les nostres amistats i també socialment, on despleguem les nostres habilitats interpretatives en tota mena d'actes, "paripés", festes, 
casaments, bateigs, comunions i enterraments. A partir de la mort als 101 anys del polifacètic artista internacional Arturo Cirera Mompou, el públic coneixerà 
el veritable guió de la vida d'aquest escriptor, pintor, escultor, col·leccionista d'art, poeta, compositor musical, dramaturg, actor i director. Adeu Arturo' és un 
cant a la vida ia com viure intensament. Una esbojarrada comèdia, amb tocs "surrealistes" que, com sempre, estarà amanida amb les coses que ens caracterit-
zen i al més pur estil de La Cubana: amb participació del públic, sorpreses, música i molt d'humor.

Preu per persona: 62 €
Inclou: transport + beguda + entrada a platea
Entrades situades a les �les: 11 i 12
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Divendres, dia 18 de febrer de 2022        Hora sortida:17:30 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
L’ORQUESTRA TERPSÍCORE.
Uns Orquestra amb un nom, “Terspsicore”, molt evocatiu de la mitolo-
gia clàssica.

Dades històriques:
Aquesta orquestra d’Igualada va ser fundada cap a l’any 1863, i integrada 
a l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera. Musicalment, aquest conjunt de 
músics amenitzaven els saraus i les festes de barri, així com també acom-
panyaven les celebracions religioses.
“Terpsícore” (en grec antic: Τερψιχόρη), d’acord amb la mitologia grega, 
va ser una de les nou Muses, i igual que les seves germanes era �lla de 
Zeus i de Mnemòsine. Tenia al seu càrrec la dansa i la cançó coral, i era 
representada amb la lira marcant el compàs.

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

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

MÚSICA / LA VEU

La pianista Clara Lai edi-
ta un nou treball disco-
grà�c titulat Creciente. 

Aquest disc ha estat enregis-
trat en directe al Teatre de 
l’Aurora en la darrera edició 
de la Carta Blanca que orga-
nitza l’Estival de Jazz d’Igua-
lada amb la col·laboració del 
segell UnderPool.
Creciente és el resultat d’un 
procés d’exploració en què la 
pianista Clara Lai s’ha endin-
sat en la composició de noves 
textures sonores, timbres i 
colors que desa�en els límits 
del llenguatge establert.
Tot aquest treball nodreix 
l’univers musical d’aquesta 
creadora, que amb constàn-
cia, ha consolidat els darrers 
anys una veu pròpia i des-

acomplexada que enriqueix 
notablement el panorama 
musical actual.
A mig camí entre la improvi-
sació i la composició a Creci-
ente també es poden escoltar 
les veus d’Albert Cirera, Ivan 
González i Joan Moll que 
amb les seves singularitats i al 
costat de Clara Lai constru-
eixen un imaginari abstracte 
que interpel·la tots aquells 
valents i curiosos capaços 
d’acostar-s’hi.
La música de Clara Lai esdevé 
aquesta vegada un mirall on 
reconèixer les emocions prò-
pies, on les formes contempo-
rànies es delaten revelant-nos 
nous horitzons.
L’edició d’aquest disc també 
compta amb la col·laboració 
de l’artista plàstica Ana Escar 
autora de la portada.

Clara Lai presenta 
“Creciente”, Carta blanca 
de l’Estival de Jazz

CULTURA / LA VEU

La Societat la Lliga de 
Capellades continua 
amb la celebració del 

120è aniversari i per aquesta 
setmana ofereixen tres pro-
postes ben diferents. 
Avui, divendres dia 21 a les 
19:30 al Saló Rosa de l’entitat, 
La lliga de jocs. Entrada lliure. 
Jocs de taula per a qualsevol 
edat. Salvar una illa de la des-
trucció, viatjar per Europa en 
tren, fer de chef, crear menús 
de sushi. Catan, Carcassonne, 
Illa de Skye, Sushi go…
Tot això i més ho podràs fer 
jugant en família o amb amics 
als jocs de taula que et propo-
sem. T’hi animes?
Dissabte dia 22 a les 7 de la 
tarda teatre. El diari d’Anna 
Frank.  Entrades online a so-
cietatlalliga.cat i a taquilla 
el mateix dia a partir de les 
18:30. Com a novetat els socis 
i sòcies menors de 20 anys tin-
dran l’entrada lliure. 
El grup Deixalles de Sant Fe-
liu de Codines en presenta El 
Diari d’Anna Frank que re�ec-
teix la forma de pensar i de 
viure d’una nena: Anna Frank. 
Pel fet de ser jueva es veu obli-
gada a conviure durant dos 
anys en el reduït espai d’unes 
golfes a � de refugiar-se de la 

persecució nazi, amb l’angoixa 
de ser descoberts.
Aquesta obra es presenta en 
record dels actors i actrius del 
Grup Teatral de Capellades 
que la van representar l’any 
1984.
El diumenge 23 a les 6 de la 
tarda Xarxa de Capellades en 
proposa La Llàntia Merave-
llosa amb el Grup Festuc. Un 
espectacle de teatre, titelles i 
actors que ens parla dels desit-
jos de l’acceptació i de l’amor 
que és capaç de sobrepassar 
les di�cultats que ens presenta 
la vida. Les entrades es poden 
adquirir online a entrapolis.

com
I fem un avançament de pro-
grama anunciant la sortida 
cultural a les colònies tèxtils.  
Dissabte 19 de febrer, a les 8 
del matí sortida en autocar i 
retorn al voltant de les 19:00. 
Reserves online a societatlalli-
ga.cat o per whatsapp o telè-
fon 722673649. 
Acompanyats d’Assumpta 
Montellà, historiadora i es-
criptora, seguint el �l del seu 
llibre El Silenci del Telers, en-
trarem al túnel del temps per 
conèixer de prop la vida dels 
obrers a la Colònia Vidal, 
per després entrar a la Torre 
de l’Amo de Viladomiu Nou. 
Veurem la resclosa i el canal 
que ens portarà �ns la Colònia 
d’El Guixaró. I després de di-
nar coneixerem “la Catedral” 
de les Colònies, amb l’església 
i els jardins de la colònia Cal 
Pons.
La Societat La Lliga, que 
compta amb 1300 socis, té les 
portes obertes a tota la po-
blació i es constata que ja són 
moltes les persones de la co-
marca de l’Anoia que partici-
pen de la nostra programació. 
El telèfon d’informació de l’en-
titat és el 722673649 i el cor-
reu info@societatlalliga.cat
També podeu consultar la pà-
gina web societatlalliga.cat

Teatre per a adults i per a infants, 
aquesta cap de setmana a La Lliga
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FOTOGRAFIA / LA VEU

F ineArt Igualada, que 
tindrà lloc del 25 de 
febrer al 20 de març, ja 

té imatge per celebrar la seva 
desena edició. Com ja és tra-
dició, el festival –organitzat 
pel Departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Agrupació Fo-
togràfica d’Igualada- renova 
cada any la seva imatge, do-
tant a cada edició d’un guió 
especial i irrepetible. La nova 
línia estètica, que ha estat 
presentada aquest dimecres, 
es basa en un disseny mini-
malista on el protagonista és 
alhora l’ull del fotògraf, com 
l’obturador que immortalitza 
la seva realitat.
Enguany FineArt Igualada 
celebra 10 anys de vida i ho 
fa amb una imatge que juga 
amb la nostra imaginació, 
deixant que cada especta-
dor descobreixi el missatge, 
més enllà del joc mirada - 
obturador. Sense dubte una 

de festival, “alguns han estat 
Premis Nacionals, però tam-
bé joves promeses que hem 
vist créixer”. A més, explica 
com l’organització ha hagut 
d’evolucionar al ritme de la 
mirada dels fotògrafs i de les 
inquietuds dels espectadors.
En aquesta edició es man-
tenen els vint-i-quatre dies 
d’exposició, que permeten 
contemplar les més de qua-
ranta exposicions que hi 

FineArt Igualada celebra 10 anys de vida amb una imatge 
que ens convida a viure l’experiència de la fotogra�a

haurà en la vintena d’espais 
singulars de la ciutat. Espais 
que, com cada any, es trien 
amb cura per tal d’enllaçar 
les sales d’exposicions pro-
fessionals, amb l’encant del 
centre de la capital de l’Ano-
ia. Autors com Chema Ma-
doz, Carme Masià, Ramon 
Masats, Pierre Radisic, Santi 
Carbonell i Wayra Ficapal, 
entre d’altres, faran les delí-
cies dels visitants.

En la presentació han inter-
vingut el regidor de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament, 
Pere Camps, el director del 
festival, Ramon Muntané, i 
l’autor de la imatge d’aquesta 
edició de FineArt Igualada, 
el dissenyador gràfic Xavi-
er Méndez, cap de l’estudi 
Amorfa i també de la revista 
laCultural.
En paraules de Pere Camps, 
“aquesta edició de FineArt 
serà molt especial perquè el 
festival celebra la seva dese-
na edició l’any que Igualada 
és Capital de la Cultura Ca-
talana, una oportunitat per 
mostrar a tot el país que el 
festival està consolidat i ar-
relat”. Per la seva banda, Ra-
mon Muntané recorda els 
grans fotògrafs que han pas-
sat durant aquests 10 anys 

metàfora que enllaça l’es-
sència de la fotografia i la 
màgia de les deu edicions 
del festival. Permetent, un 
any més, que cada persona 
imagini diferents realitats 
d’una mateixa imatge.

Del 25 de febrer al 20 de 
març el festival fotogrà-
�c de referència estatal 

torna a la ciutat



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

De visita obligada l’obra d’Enric Senserrich, 
al Casal del Passeig. Una pintura d’un ric 
cromatisme i plena de vitalitat i alegria

Als nostres dies, Enric Senserrich, aquest 
igualadí d’un sobrat reconeixement, 
atès el seu llarg compromís amb la ciu-

tadania igualadina, i �ll de la veïna Sant Martí 
de Tous; ens ha sorprès molt gratament amb 
l’entusiasme de fer pública una recent i impor-
tant selecció de les seves creacions pictòriques, 
en una memorable exposició al Casal del Pas-
seig, una presentació que ocuparà bona part 
d’aquest hivern.
Enric Senserrich i Vives va néixer a Sant Martí 
de Tous, el 27 de maig de 1945, aquella població 
anoienca on hi va viure infantesa i joventut. I, 
després de passar més d’una dècada a Barcelona; 
a mitjan dels 80’ va �xar la seva residència Igua-
lada, una destinació que li va semblar la més oportu-
na per a la criança dels seus �lls. D’aleshores ençà es 
va anar conformant com a un autèntic igualadí; ple-
nament integrat en totes les esferes de la vida cultural, 
social i política de la ciutat, esdevenint tot un senyor 
d’allò que se’n podria dir un igualadí de soca-rel. Tot 
plegat fa que, aquest home que estima tant Igualada, 
en mig d’una amable conversa, em puntualitzi una 

veritat que personalment jo també puc certi�car: 
“Molts igualadins no saben pas el que tenen... !”
Des d’una perspectiva estrictament professional, 
observo que el seu currículum és força extens, raó 
per la qual només ve al cas que la seva vida profes-
sional hagi estat especialment lligada al món de les 
vendes i les relacions comercials. Això és, tal i com 
diu ell: “Comercial per necessitat i/o per causalitat, 

vaig treballar -com a cap de vendes- en diferents 
empreses tant d’àmbit nacional com alguna de 
multinacional”. I, és precisament aquesta esfera 
laboral la que poques hores li concedia per a una 
plena dedicació a l’univers de les arts plàstiques 
i en particular a la pintura, una pràctica creativa 
que va començar a fer-se seva des dels 30 anys. 
Efectivament, i sempre que li era possible, la pin-
tura, i concretament la pintura, era la resposta 
consumada a aquella idea -i per què no anhel 
intrínsec- de desenvolupar la creativitat.
Amb una formació autodidacta, la seva produc-
ció artística, avui prou extensa, apunta ser tot 
un relat quasi bé retratista que evoca seqüènci-
es pròpiament viscudes, o bé diverses captures 

fotogra�ades amb la seva càmera, d’aquell paisatge 
urbà i també del món rural que li és més proper i 
que, per descomptat, més admira. El resultat és una 
prolí�ca i variada realització pictòrica, d’un marcat 
segell realista, que incorpora, temàticament, distintes 
i signi�cades arquitectures, al costat d’uns paisatges 
també reconeguts i esceni�cats sota un atractiu cro-
matisme estacional.

Paral·lelament, des d’un enfoca-
ment tècnic, Senserrich se serveix 
de suports com les teles i, de vega-
des també la fusta, a més de la re-
cent descoberta de les prestacions 
que ofereix el cartó Kra� (el popular 
cartró de les capses d’embalatge). La 
seva pintura, envaïda d’unes riques, 
vives i coloristes pinzellades, de ve-
gades tintades amb pintura acrílica 
i d’altres d’aquarel·la, és precisa en 
el traç i summament detallista, so-
bretot a l’hora de no voler estalviar 
el contorn o la delimitació de cap 
�gura.
I, al capdavall, és admirable el grau 
de satisfacció de qualsevol perso-
na, i a qualsevol edat, quan se sent 
plenament realitzada amb la seva 
creació artística, independentment 
que les seves competències profes-
sionals haguessin estat unes altres.
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



AGENDA

les dificultats que ens presenta la vida.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
La Lliga

DILLUNS 24 

XERRADA 
Igualada 

projecció i xerrada sobre el documen-
tal “Els nens víctimes de les guerres 
“GIZA, LA NIÑA DE LA MALETA” a càr-
rec de David Serrano. Organitza AUGA. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

XERRADA 
Igualada 

“Que l’aliment sigui la teva medicina”. 
Mariona Sala, farmacèutica i dietista, 
parlarà de la importància d’una alimen-
tació equilibrada. Continuen les xerra-
des organitzades per l’associació DCA 
Dany Cerebral Anoia. 
Dilluns a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

DIMARTS 25

ENGLISH BOOK CLUB
Igualada 

Trobada del club de nivell mig d’anglès 
de la Biblioteca per comentar el clàssic 
d’Ernest Hemingway “The old man and 
the sea”.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CINEMA
Igualada 

Cicle Jordi Savall. Projecció del film “Tous 
les matins du monde”· pel·lícula francesa 
d’Alain Corneau estrenada el 1991.
Dimarts a les 7 de la tarda a l’Ateneu 
Cinema

DIVENDRES 21 

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 

Nova trobada del club més petit de la 
Biblioteca per comentar aquest llibre 
de Roddy Doyle “El mètode xof”.
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

MÚSICA
Igualada 

Transformart Brass Quintet presenta 
Músiques d’Europa. Aquest excel·lent 
quintet de vent metall proposa un pro-
grama de música renaixentista i barro-
ca escrita per a vent metall.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “La vinya de Jo-
seph Beuys” de Jordi Boldú .
Divendres a les 8 del vespre a Artèria, 
espai d’art

TALLER INFANTIL
Piera 

Autòmat i pintor. Crearem un autòmat 
pintor amb materials quotidians. A càr-
rec d’Explorium.
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a la 
Biblioteca

HORA DEL CONTE
Montbui 

“Contes de fred i manta”, a càrrec de 
La Maleta de Lili. Contes de neu, pluja 
i fred.
Divendres a les 6 de la tarda a la bibli-
oteca Mont-Àgora

DISSABTE 22 

CLUB DE POESIA

Igualada 
Nova sessió del “Va de poesia... Lle-
gim?” Gabriela Mistral.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblio-
teca Central 

TRES TOMBS
Igualada 

Cercavila de la vigília de la  diada dels 
Tres Tombs.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda pel cen-
tre de la ciutat

TEATRE
Capellades 

“El diari d’Anna Frank” El grup Deixa-
lles de Sant Feliu de Codines presenta 
aquesta obra que reflecteix la forma 
de pensar i de viure d’una nena: Anna 
Frank. .
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
la Lliga

DIUMENGE 23 

MÚSICA
Igualada 

Concert de Música Sagra a càrrec de 
Hovhannes Karakhangan amb el Duduk 
i Sveta Trushka al Violoncel.
Diumenge a les 6 de la tarda a la Basí-
lica de Santa Maria

TRES TOMBS
Igualada 

Tradicional festa igualadina que en-
guany celebra els 200 anys. Benedicció 
de les cavalleries i animals domèstics.
Diumenge a partir de les 12 del migdia 
pels carrers del centre ciutat

TEATRE
Capellades 

“La llàntia meravellosa”. La Cia. Festuc 
Teatre ens presenta un espectacle que 
ens parla dels desitjos, de l’acceptació i 
de l’amor que és capaç de sobrepassar 

CLUB DE LECTURA
Piera 

Trobada dels nens i nenes que parti-
cipen en aquest club de lectura per 
comentar i descobrir els enigmes 
plantejats a propòsit de la lectura 
Quan hi arribem? de Danny Parker.
Dimarts a 1/4 de 6 de la tarda a la 
Biblioteca

DIMECRES 26

LLEGIM PLEGATS
El Bruc 

Crearem la nostra pròpia història 
amb Una caps de contes de Anne 
Dessine.
Dimecres a les 5 de la tarda a la Bi-
blioteca Verge de Montserrat

DIJOUS 27

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre de Rafael Na-
dal “Quan s’esborren les paraules”.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CLUB DE MÚSICA
Igualada 

Cançoners musicals del primer Re-
naixement Espanyol (Fons Savall). A 
càrrec d’Anna Solà.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

PRESENTACIONS
Capellades 

Presentació de tres dels millors tre-
balls de recerca fets per alumnes de 
2n de batxillerat de l’institut.
Dijous a les 7 de la tarda a la sala 
petita de la Lliga

   EXPOSICIONS

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 propos-
ta de reflexió sobre el plàstic a partir de les arts 
visuals..
Del 22 d’octubre al 30 de gener al Museu de la 
Pell

BICENTENARI DE L’ANTIC GRE-
MI DE TRAGINERS
L’exposició mostra els dos-cents anys d’història de 
l’entitat a partir de fotografies, audiovisuals i altres 
elements exposats.
Fins al 30 de gener a la Sala Municipal d’Expo-
sicions

PROGRAMES I CARTELLS DELS 
TRES TOMBS
Recull de programes i cartells antics de la festa de 
l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
Fins l’11 de febrer a la sala d’esxposicions de l’Ar-
xiu Comarcal

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

PINTURES
Pep Rodríguez Alsamora. 
Mostra de pintura contemporània impactant i dife-
rent que no us deixarà indiferents.

Del 16 de desembre al 15 de gener a la sala d’expo-
sicions de l’Ateneu Igualadí

PROJECTE HUMO
Humo és un projecte de packaging experimental 
que tracta de jugar amb l’associació d’idees. L’alum-
nat de 2n de Grà�ca Publicitària de l’Escola d’art i
disseny La Gaspar, hab conceptualitzat i dissenyat 
un packaging de vi per a Humo..
Del 10 al 31 de gener a La Gaspar Sala d’exposi-
ocions

MAGNOLIA. Una ballarina encar-
nant el cicle vital d’una �or.
projecte audiovisual, fotogrà�c i editorial.
Fins el 30 de gener a l’espai Cub del Museu de la Pell
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ment com una organització 
que ajudava logísticament 
els esclaus fugits de les plan-
tacions dels estats del sud. 
El seu auxili consistia a pro-
porcionar mapes, disfresses, 
o instruccions sobre llocs 
per allotjar-se. Un dels seus 
components més il·lustres va 
ser Harriet Tubman, una es-
clava fugida que va col·labo-
rar heroicament amb el Fer-
rocarril. Tot i això, a la sèrie 
l’organització compta amb 
un ferrocarril subterrani 
real. És a dir, hi ha una xarxa 
de túnels pels quals transiten 
trens amb parades a diverses 
ciutats dels Estats Units.
El primer que deixa clar el 
guió, escrit principalment 

Les millors sèries

“El ferrocarril subterráneo”, una evocadora proposta 
sobre l’esclavitud als camps de cotó dels Estats Units
REDACCIÓ  / LA VEU

Sèrie d’Amazon Prime 
(2020). 10 episodis. 
Cora és una jove escla-

va d’una plantació de cotó a 
Geòrgia. Abandonada per la 
seva mare, viu sotmesa a la 
crueltat dels seus amos. Quan 
Cèsar, un jove de Virgínia, li 
parla del ferrocarril subterra-
ni, tots dos decideixen iniciar 
una arriscada fugida cap al 
nord per aconseguir la lliber-
tat. 
El ferrocarril subterráneo 
converteix en realitat una 
faula de l’època i imagina una 
xarxa d’estacions clandestines 
unides per rails, sota terra, 
que creuen el país. A la seva 
fugida, Cora i Cèsar recorre-
ran diferents estats, i a cada 
parada es trobaran un món 
completament diferent, men-
tre acumulen decepcions en 
el transcurs d’una baixada als 
inferns de la condició huma-
na. Tot i així, també hi haurà 
detalls d’humanitat que els 
faran mantenir l’esperança. 
Adaptació de l’aclamada no-
vel·la del 2017 “El ferrocarril 

subterrani”, escrita per Col-
son Whitehead, per la qual va 
rebre el Premi Pulitzer 2017 i 
el National Book Award.
La sèrie va rebre l’any passat 
moltíssims premis, entre ells 
els Globus d’Or.
L’oscaritzat Barry Jenkins 
(Moonlight, per exemple) 
explica, amb un rerefons 
d’”història alternativa”, les 
rami�cacions de l’esclavitud 
i la clandestina xarxa d’alli-
berament d’esclaus. La pro-
posta de Jenkins està basada 
en la novel·la homònima de 
Whitehead, que proposa que 
aquest famós ferrocarril sub-
terrani sigui literal: un tren 
sota terra que portava els es-
claus cap a terres més propí-
cies per a ells. Aquí el centre 

és a Cora (�uso Mbedu) ia 
Caesar (Aaron Pierre), que 
emprenen aquesta perillosa 
fugida perseguits pel caçador 
d’esclaus Ridgeway (Joel Ed-
gerton).
El ferrocarril subterráneo 
(The underground railro-
ad) té un dels seus al·licients 
on ofereix una variant de la 
història real. El ferrocarril 
subterrani va existir real-

pel cineasta amb Jacqueline 
Hoyt i Nathan C. Parker, és 
que això és un drama humà 
i, per tant, el to és profunda-
ment humanista i sensible. A 
partir d’aquest centre, el guió 
construeix els moments, els 
clímax i els viratges amb un 
control precís dels temps.
Aquesta mirada humanista 
no impedeix que El ferrocar-
ril subterráneo  sigui dura i 
violenta. Només tancar l’evo-
cador pròleg, ens trobem 
amb una seqüència festiva 
interrompuda pels amos. 
La festa acaba, literalment, 
a cops de càstig. La cruel-
tat excessiva sobrevola els 
camps de cotó però, malgrat 
trobar-nos escenes de tortu-
ra, la càmera mostra el que és 
just i necessari. S’atura prou 
per incomodar l’espectador 
però no tant per recrear-se a 
la misèria de la víctima.
El ferrocarril subterráneo no 
és, sens dubte, una sèrie per 
consumir d’avui per demà. 
Cada episodi, amb la seva 
lenta cocció, necessita el pò-
sit, la reflexió i una conversa 
que mereix ser més dilatada 
en el temps. Val molt la pena.

La sèrie, que ha rebut els 
premis més importants, 

converteix en realitat 
una faula de l’època 
i imagina una xarxa 

d’estacions clandestines 
unides per rails, sota 

terra, que creuen el país

 El ferrocarril subterrani 
va existir realment 

com una organització 
que ajudava els esclaus 

fugits dels estats del sud. 
El seu auxili consistia a 

proporcionar 
mapes, disfresses, o 

instruccions sobre llocs 
per allotjar-se.
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Donar sentit a la vida
A Tous •  La familia Bloom

REDACCIÓ/ 

La família Bloom segueix a Sam, 
una dona que després de sofrir 
un desafortunat accident queda 

paralítica. El seu marit Cameron Blo-
om i els seus tres �lls tracten de fer tot 
el possible perquè aquesta nova situ-
ació sigui el més suportable possible. 
Contra tot pronòstic, un nou membre 
arriba a les seves vides per a canviar-les 
per complet: una cria de garsa que ha 
estat abandonada i a la qual bategen 
com Penguin Bloom. L’arribada a la llar 
del pollet ferit que no pot volar (el sim-

bolisme resulta massa evident) i que 
es convertirà aviat en el major suport 
i al·licient de la protagonista desperta 
en la dona les ganes de continuar llui-
tant i d’acostumar-se a una nova exis-
tència que també pot proporcionar-li 
moments de felicitat i plenitud, com 
practicar el piragüisme; de fet, la veri-
table Sam va arribar a ser medallista. I, 
així, entre els frustrats intents d’aquesta 
petita garsa per creuar els cels i, para-
l·lelament, els de Sam per a buscar un 
sentit a la seva nova existència enmig 
d’uns paratges certament encantadors 
transcorre el benintencionat �lm.

El secret del bosc
El racó del Cineclub •  Petite Maman

REDACCIÓ/ 

L’ambiciós cientí�c Franz Wal-
ter accepta treballar per al ser-
vei d’intel·ligència exterior de 

la RDA i promet lleialtat absoluta al 
sistema �ns que pugui assumir el seu 
nou càrrec com a catedràtic en la uni-
versitat. Franz, aviat es veurà obligat a 
utilitzar pràctiques no gaire adequa-
des per a aconseguir les peticions dels 
seus superiors: vigilàncies i escoltes 
telefòniques, cartes i diagnòstics fal-
si�cats, xantatges i pressions psico-
lògiques. Però això és més del que 
Franz pot suportar… I es produirà un 
sobtat gir en la història.
La primera pel·lícula de Franziska 
Stünkel passa en aquell no tan llu-

nyà Berlín de l’Est i narra una his-
tòria tan gèlida i tan precisa que un 
troba la seva baixa temperatura com 
en aquesta imatge de la gota immòbil 
en la punta del nas. El calculat i elo-
qüent argument és gairebé un tutorial 
sobre com un peixet entra alegrement 
a la xarxa d’on no és possible sortir. El 
personatge central és un jove profes-
sor, un cientí�c, que es disposa a em-
prendre un rutinari camí professional 
i que, un invisible esquer i una mitja-
na ambició, el porten �ns a un lloc en 
els serveis secrets de la RDA. L’actor 
Lars Eidinger procura al personatge 
un creïble conglomerat d’ingenuïtat i 
doblecs, la qual cosa no l’allunya del 
tot del sentiment de l’espectador, que 
viu la seva pressió i opressió.

Els tentacles de l’Stasi
Estrena •  L’espia honest

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 27 de gener, el Cineclub 
presenta, a l’Ateneu Cinema, la 

producció francesa del 2021 Petite 
Maman, dirigida per Céline Sciam-
ma, a les 20 h en versió doblada i a 
les 22 h en versió original amb sub-
títols.
La delicadesa mostrada per la di-

rectora en el seu �lm anterior –tam-
bé presentat pel Cineclub- Retrato de 
una mujer en llamas, novament apa-
reix en aquest títol que extreu màgia 
d’un argument senzill sobre dues ne-
nes que construeixen una cabana al 
bosc i que comparteixen un secret, 
però que parla del misteri de la rela-
ció entre una mare i una �lla. Premis 
a Berlín, Los Angeles i San Sebastián.



   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’.

   SCREAM
Estats Units. Terror. De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett. 
Amb  Courteney Cox, Neve Campbell, David Arquette,
Vint-i-cinc anys després que una sèrie de brutals assassinats 
commocionés al tranquil poble de Woodsboro, un nou as-
sassí s’ha posat la màscara de Ghostface i comença a perse-
guir a un grup d’adolescents per a ressuscitar els secrets del 
mortífer passat del poble

   CLIFFORD EL GRAN PERRO ROJO
Estats Units. Animació. De Walt Becker. Amb Darby Camp, 
Jack Whitehall, Izaac Wang, John Cleese
Quan Emily Elizabeth coneix a un rescatador màgic d’ani-
mals que li regala un petit cadell vermell, mai s’hagués ima-
ginat que en despertar-se es trobaria un sabueso gegant de 
tres metres en el seu petit apartament de Nova York. Mentre 
la seva mare soltera (Sienna Guillory) es troba de viatge de 
negocis, Emily i el seu divertit però impulsiu oncle Casey 
(Jack Whitehall) s’embarquen en una gran aventura.

   L’ESPIA HONEST
Alemanya. Intriga.  De Franziska Stünkel. Amb Lars Eidin-
ger, Devid Striesow, Luise Heyer, Moritz Jahn  
L’ambiciós cientí�c Franz Walter accepta treballar per al 
servei d’intel·ligència exterior de la RDA i promet lleialtat 
absoluta al sistema �ns que pugui assumir el seu nou càr-
rec com a catedràtic en la universitat. Franz, aviat es veurà 
obligat a utilitzar pràctiques no gaire adequades per a acon-
seguir les peticions dels seus superiors: vigilàncies i escoltes 
telefòniques, cartes i diagnòstics falsi�cats...

   AGENTE 355
Estats Units. Acció De Simon Kinberg Amb Jessica Chas-
tain, Penélope Cruz, Diane Kruger,
Quan una arma ultra secreta cau en mans d’uns perillosos 
mercenaris, l’agent especial de la CIA, Mason “Mace” Brown 
(Jessica Chastain) ha d’unir forces amb l’agent alemanya 
Marie (Diane Kruger), l’ex aliada del MI6 i especialista en 
informàtica Khadijah (Lupita Nyong’o), i l’experta psicòloga 
colombiana Graciela (Penélope Cruz), en una missió letal i 
vertiginosa per a recuperar-la.

    LUNÁTICOS
Alemanya. Animació. De Ali Samadi Ahadi. 
Basat en un dels llibres infantils més populars d’Alemanya, 
“Moonbound” explica la història del petit Pete que s’embar-
ca en un viatge encantador juntament amb l’escarabat, el Sr. 
Zoomzeman i Sandman per rescatar la seva germana petita 
del malvat Moon Man.

   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: 17:30/20:30

2/AGENTE 355
Dv a Dll Dc i Dj:
17:00/19:30/22:00
Dt: 17:00/19:30
2/AGENTE 355 (VOSE)
Dt: 22:00

3/ SCREAM
Dv a Dg: 17:20/19:40/22:15
Dll a Dj: 17:15/19:40/22:15

4/ LUNATICOS
Dv a Dg: 17.10
4/EL METODO WILLIAMS
Dv a Dg: 19:00/21:45
Dll Dc i Dj: 18:00/21:00
Dt: 18:00
4/EL METODO WILLIAMS (VOSE)
Dt: 21:00

5/CANTA! 2
Dv a Dg: 17:00/19:15
5/ THE KING’S MAN: LA PRIME-
RA MISION
Dv a Dg: 21:30

6/EL CALLEJON DE LAS ALMAS 
PERDIDAS
Dv Dll Dc i Dj: 18:15/21:15
Ds i Dg: 16:10/19:10/22:05
Dt: 18:15
6/EL CALLEJON DE LAS ALMAS 
PERDIDAS (VOSE)
Dt: 21:15

7/CANTA! 2
Dll a Dj: 17:00/19:15
7/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dv a Dg: 22:00
7/MAMÁ O PAPÁ
Dv a Dg: 17:45/19:55
7/CLIFFORD. EL GRAN PERRO 
ROJO
Ds i Dg: 15:45
7/WEST SIDE STORY
Dll a Dj: 21:30

8/SPIDER-MAN. NO WAY HOME  
Dll a Dj: 17:30/20:30
8/ENCANTO
Ds i Dg: 16:00
8/EL METODO WILLIAMS
Dv a Dg: 18:00
8/MATRIX RESURRECTIONS
Dv a Dg: 21:00

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

LA FAMILIA BLOOM
Ds: 17:30
Dg: 19:20
LA RULETA DE LA FORTUNA Y 
LA FANTASÍA
Dg: 17:30

SALA GRAN

SCREAM 
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 19:45
Dll: 19:15
Dc: 20:15

CLIFFORD, EL GRAN PERRO 
ROJO 
Dv: 17:30
Ds: 17:15
Dg: 17:00
Dc: 17:30

PETITE MAMAN (Cineclub) 
Dj: 20:00/ 22:00 (VOSE)

SALA PETITA

L’ESPIA HONEST 
Dv: 17:45
Ds: 20:30
Dg: 17:15
Dll: 19:30
Dc: 17:45/20:30



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
21: Fructuós;  Auguri; Eulogi; Agnès .

22: Vicenç; Anastasi; Gaudenc.
23: Ildefons; Francesc Gil de Frederic; Agatàngel; Climent.

24: Francesc de Sales; Mare de Déu de la Pau; Felicià,   
25: Conversió de sant Pau; Bretanió; Elvira, 

26: Timoteu; Titus; Paula; Robert, Alberic i Esteve 
27: Àngela Mèrici; Enric d’Ossó; Vitalià; Emeri  

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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Igualada, gener de 2022

26è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

Els teus amics sempre et recordarem

Josep Puiggròs Solé i Àngela Muset Singla

5è aniversari
En record dels esposos:

Igualada, gener de 2022

Ens van deixar els dies 19 i 21 de gener de 2017
Us estimem

26è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

N’hi ha qui porten al món una llum tan gran, 
que fins i tot quan han marxat, la llum roman.... 

Mai t’oblidarem.

Igualada, gener de 2022

La maleïda covid se’ns ha em-
portat el nostre amic Florenci 
i no ens sabem fer a la idea.

Han estat molts moments 
compartits, moltes hores 
junts, moltes converses...

No fa gaire vam esmorzar ple-
gats i em va parlar de tot. Es 
trobava en un bon moment 

personal, orgullós de la seva 
família, feliç per ser avi i gau-
dint de la seva feina, tot i les 
di�cultats afegides provoca-
des per la pandèmia.
En un moment donat em va 
dir: “A mi m’hagués agradat 
formar part de la història del 
Club Bàsquet Igualada. Tu 
creus que jo també he fet una 
mica d’història en el Club ? 
Em recordaran d’alguna ma-
nera el dia de demà ? “
Li vaig respondre: “Estimat 
amic, a la història dels clubs es 
visualitzen principalment els 
resultats esportius, però for-
mar o sentir-te part d’un club 
és molt més que això; és sobre-
tot compartir un sentiment. 
I tota la gent, tant la més visi-
ble com la més anònima, tot-
hom que comparteix aquest 
sentiment, que el viu i que el 
cuida de la forma que sigui, 
o ho ha fet en qualsevol mo-
ment, ja forma part per sem-
pre de la història del Club. 
Perquè els sentiments van 
directament al cor i el cor té 
més memòria que el cervell. 
Així que no tinguis cap mena 
de dubte que tu, amb la teva 
implicació de sempre, també 
formes part de la història del 
Club Bàsquet Igualada”.
Benvolgut Florenci, ja veus 
que estàs en el cor de tothom i 
que mai t’oblidarem.
Vull acabar amb una anèc-
dota del Floren, de les moltes 
que recordo:  Els nostres �lls 
són amics des de petits. Al 
llarg de moltes temporades 

van jugar en el mateix equip, 
en diferents categories de 
formació. Els pares d’aquells 
nanos també vam forjar una 
bona relació d’amistat i van 
ser uns anys en els quals el se-
guiment a l’equip era extraor-
dinari, anàvem molta gent als 
partits de fora i els desplaça-
ments es feien en autobús. El 
Florenci sempre tenia idees 
perquè els viatges fossin en-
tretinguts i també era un gran 
animador dels partits.
Una vegada, al Florenci se li 
va acudir fer una gran ampli-
ació de la foto de presentació 
de l’Equip i enganxar-la al vi-
dre frontal de l’autobús abans 
de cada sortida -de fet en va 
fer un parell més i de vegades 
també les posava als laterals-, 
de manera que feia la impres-
sió que l’autobús transporta-
va un equip professional. La 
imatge del vehicle era impres-
sionant i deixava descol.locat 
a tothom a l’arribada als pa-
vellons. Crec que aquell detall 
divertit, així com les moltes 
hores junts, van potenciar 
una increïble força de grup 
i un fort sentiment de per-
tinença de tots aquells nois i 
dels tècnics, familiars i amics 
que els acompanyàvem.
Gràcies per tot el que ens has 
aportat i per haver estat sem-
pre a prop, Florenci. 
Descansa en pau.

Joan Leon
Expresident del Club 

Bàsquet Igualada

En el trapàs del Florenci Raurich



44  |  ESQUELES Divendres, 21 de gener de 2022

Josep Solé Cuadras

Conservar alguna cosa que ens ajudés a recordar-te
seria admetre que et podem oblidar.

La teva esposa, fills, nets, germana, nebots, renebodes
resta de familiars i amics no t’oblidarem mai.                                                

Morí cristianament el 21 de gener de 2016

Jorba, gener de 2022

A.C.S

6è aniversari de

Josep Guasch Riba

Els seus estimats: esposa Ma Teresa Gratacòs; fills, Pep i Iolanda, Joan i Coral; nets, 
Helena i Deepak, Pol i Vanja, Nil.

La família demana que el tingueu present en el vostre record.

5è aniversari

Igualada, gener de 2022

Ens va deixar el 19 de gener de 2017 a l’edat de 82 anys

En record de

Josep Viladot i Bisbal

La seva família: esposa Dolors Estruch, fills Montse i Jaume, Josep i Lídia; 
nets Marc i Mònica, Sergi i besneta Queralt.

Et tindrem sempre en el nostre record.

La família agraeix les mostres de condol i amistat rebudes.

Ens va deixar el passat 16 de gener a l’edat de 91 anys

Igualada, gener de 2022

Maria Montserrat Alba

Òptica - optometrista - audioprotesista
cofundadora d’Òptica Rodrigo

Igualada, gener de 2022

Agraïm les mostres de condol per defunció 
de la senyora

09/04/1924 - 16/01/2022

Florenci  Raurich Gené
Havia treballat a La Veu en tasques comercials 

des del 2015 al 2019.

Ens unim al dol  dels seus familiars i amics.

Gràcies per tot, Floren. 

Igualada, gener de 2022

Publicacions Anoia SL 
lamenta la dolorosa pèrdua de l’apreciat

RELIGIÓ / LA VEU

L a Direcció General 
d’Afers Religiosos re-
ferma la seva voluntat 

de continuar sent un refe-
rent a l’hora de proporcio-
nar informació i assessora-
ment per garantir l’exercici 
dels drets de llibertat religi-
osa a Catalunya. Ho fa a tra-
vés de les consultes i també 

de la millora en l’accessibili-
tat digital. 
Durant l’any 2021 ha atès 
un total de 395 consultes. 
La majoria de consultes, un 
total de 106, han estat sobre 
les mesures per contenir la 
pandèmia de la Covid-19 
en l’àmbit dels afers religi-
osos. També s’han rebut 67 
consultes relatives a la ins-
cripció d’entitats religioses 

al Registre d’entitats reli-
gioses estatal. N’hi ha ha-
gut 41 sobre la tramitació 
de subvencions i 26 sobre 
l’obertura i la regulació 
dels centres de culte.
Pel que fa a l’origen de les 
consultes, la majoria de 
consultes rebudes, un total 
de 150, són d’entitats reli-
gioses i 110 d’administra-
cions locals.

Afers Religiosos també ha 
informat sobre el treball 
per fer digitalment acces-
sibles diversos documents 
elaborats abans del 2018. 
Una aposta per vetllar per-
què l’accés als continguts 
web sigui al més univer-
sal possible, independent-
ment de la diversitat fun-
cional i del context d’ús de 
cada persona.

Afers Religiosos atén quasi 400 consultes en un any
Amb iniciatives com aques-
ta, “la Direcció General 
d’Afers Religiosos referma el 
seu compromís per publicar 
continguts accessibles per a 
tothom, amb ànim d’univer-
salitzar l’accés a la informa-
ció sobre els drets de lliber-
tat religiosa i la gestió de la 
diversitat de creences exis-
tent”, asseguren des d’Afers 
Religiosos.



        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

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

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

Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50-  Igualada. Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada   ·  Tel. 938 03 13 57

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

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·



Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

A l’hivern, la pell 
s’exposa al fred, 
al vent, la plu-
ja, la humitat... 

tots aquests elements tenen 
un efecte negatiu sobre la 
protecció de la nostra pell 
i paradoxalment, aques-
ta és l’estació de l’any que 
menys ens preocupem per 
tenir-ne cura.

A més de les inclemències 
climatològiques, els canvis 
de temperatura i els aliments 
calòrics fan que la nostra 
pell no estigui bella i saluda-
ble. Les zones més sensibles 
com les galtes, els llavis, el 
coll, l’escot i les mans són les 
primeres que se’n ressenten.

Per evitar que un any més la 
pell se’t ressequi i �ns i tot 
se t’escati, aquí tens la llis-
ta de�nitiva per protegir-la 
durant aquests mesos gè-
lids:

- Hidrata-la diàriament i 

diverses vegades al dia. Fes 
servir una crema a base de 
lanolina o urea i extrema la 
precaució en cas que patei-
xis algun tipus de dermatosi.

- Fes servir productes suaus 
i respectuosos amb la pell.

- Evita dutxar-te amb aigua 
molt calenta o molt freda i 
no et dutxis més d’una ve-
gada al dia per no deshidra-
tar-la en excés.

- Protegeix-la de la llum 
ultraviolada. No oblidis les 
ulleres de sol ni la protecció 
solar, especialment si hi ha 
neu.

- Fes servir guants i peces 
que protegeixin al màxim la 
teva pell.

- Evita els canvis bruscos de 
temperatura.

- Si tens la pell sensible, els 
principis actius que et po-

den ajudar són: la vitamina 
C, l’àcid retinoic, l’àcid gli-
còlic i els hidràcids. Evita 
els productes amb alcohol, 
conservants i perfums i 
opta per tractaments que 
hidratin en profunditat 
com la mesoteràpia.

- Ves en compte amb l’exfo-
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Com cuidar la pell 
a l’hivern?

liació: Un cop a la setmana 
és més que su�cient per eli-
minar les cèl·lules mortes i 
afavorir la penetració dels 
productes hidratants.

- Cuida la teva alimentació i 
assegura’t que a la teva dieta 
hi hagi un alt contingut en 
vitamina C i antioxidants.

- Beu entre 1,5 i 2 litres d’ai-
gua al dia.

- Evita el tabac i l’alcohol.

Si segueixes aquestes claus, 
aquesta estació segur que 
notaràs un canvi profund a 
la teva pell. Aquest hivern 
no te n’oblidis!
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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 21:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DISSABTE 22:
BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 23:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
CASAS V.

Soledat, 119
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 24:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DIMARTS  25:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIMECRES 26:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIJOUS 27:
TOUS

Av. Balmes, 73



Marta Segarra i Perejaume Ferrer /  
Autors de l’Auca dels Reis d’Igualada 2022

Som Pere-Jaume Ferrer i Travesset, llicenciat en ciències polítiques, nascut a Igualada. 
M’agrada implicar-me en el dia a dia de la ciutat, i gaudeixo molt de la cultura popular 
catalana. I Marta Sagarra i Castro, metgessa de família. Nascuda a Vilanova i la Geltrú 
visc des del 2007 a Igualada. . Les meves a�cions tiren cap al camp artístic.

Què heu volgut expressar amb l’Auca dels Reis d’aquest 
any?

Pere Jaume: L’essència de la festa i com es viu a les llars 
igualadines. La festa de Reis és la més signi�cativa del cicle na-
dalenc a Igualada. 

En Pere-Jaume, que ha fet els dibuixos, és igualadí però l’autora 
dels rodolins és nascuda a Vilanova i la Geltrú. Li ha costat re-
�ectir l’esperit de la festa?

Marta Segarra: No, perquè fa anys que la visc en l’àmbit familiar. 
A més, vaig tenir ocasió de viure-la des de dins, en ser patgessa als 
inicis de la participació femenina en la festa. Vaig poder copsar la 
màgia i la il·lusió dels infants i dels pares en rebre els Reis. El 5 de 
gener forma part del calendari familiar de casa nostra.

Ara que teniu �lls, heu aparcat ser patges reials. Ho trobeu a 
faltar?

M. S.: A la vida tot són etapes. Ara estem gaudint de l’etapa de 
pares i algun dia gaudirem de veure els �lls seguint la tradició.

Què heu fet primer, els dibuixos o els versos?

M.S.: Ha estat un treball que ha avançat en paral·lel. Un cop deci-
dit l’esquema de l’auca i el nombre d’escenes, en Pere-Jaume pro-
posava un dibuix i jo hi adaptava els versos i a voltes era just a 
l’inrevés. Ens hem potenciat l’un a l’altre en tot el procés.

P.J.: Hi ha elements, com els missatges del Patge Faruk a la ràdio 
que altres festes de Reis no tenen i això requeria un dibuix propi 
i els seus versos. O la proximitat dels patges amb la quitxalla. Els 
valors humans que transmeten... És la primera vegada que hi surt 
re�ectida una patgessa. Volíem que l’auca fos molt humana. 

Hi ha un parell d’escenes que són homenatge als sanitaris però 
hi ha un dibuix on apareix la �gura del teu pare que el passat 
novembre ens va deixar. 

P.J.: Ell va veure el dibuix i ens va dir que era el que més li agra-
dava. Malauradament no va arribar a veure l’auca impresa, però 
en va veure tots els dibuixos. Quant a l’àmbit sanitari crec que és 
un homenatge que els devem pels seus esforços per afrontar la 
pandèmia.

El Patge Faruk hi té molt protagonisme?

P.J.: És un personatge característic d’Igualada i calia donar-li l’espai 
que es mereix.

També has fet la nova carta als Reis d’Igualada?

P.J.: Volia donar protagonisme a la �gura dels Reis d’Igualada, 
majestuosos i a la vegada propers als infants que escriuen. M’he 
atrevit a no posar-hi un color concret, sinó una gamma de colors 
blaus i liles, amb un cel estrellat, màgic. Agraïm a la Comissió de 
Reis la con�ança que ens ha fet en encarregar-nos l’auca i la carta. 

L’any 1999 ja vares dibuixar l’auca amb haikus d’en Francesc 
Rossell. Es treballa millor o pitjor amb l’esposa?

P.J.: Millor. És més intents, corres el risc de provocar una crisi fa-
miliar... he, he, he! 

M.S.: No és la primera vegada que treballem junts, perquè hem fet 
contes per a infants.

Veient els dibuixos es podria pensar que ets dibuixant, però ets 
tècnic en promoció econòmica empresarial?

P.J.: Des de fa tretze anys treballo a l’ajuntament de Barberà del 

Vallès en tasques de Promoció Econòmica ajudant a fer més com-
petitives les empreses industrials i promocionant un territori cap-
davanter en desenvolupament empresarial. Pensi que el 60% del 
seu terme municipal són polígons industrials.

S’atreveix a dir què passarà després de la pandèmia en el camp 
econòmic?

P.J.: Hi ha un canvi de paradigma amb la simbiosi industrial i la 
revolució 4.0 que farà que es creixi de forma diferent. Com abans 
fem el canvi, abans sortirem del pou. La pandèmia és un obstacle 
que alenteix, però cal adaptar-se tan ràpid com sigui possible.

Fer versos potser és més similar a la tasca de metge de família 
a Capellades?

M.S.: Sempre he escrit, ja des de la infantesa i adolescència i des-
prés, ja com a professional, en temes mèdics cientí�cs. També he 
escrit un parell de llibres que encara no he publicat.

Té ganes de venir a Igualada a exercir la medicina?

M.S.: Estic molt bé a Capellades. És una població entranyable i 
acollidora on és un plaer treballar. Les guàrdies de nits i festius ja 
les fem a Igualada.

En la seva opinió mèdica perquè hi ha tant desgavell informa-
tiu respecte les mesures contra la covid-19?

M.S.: És una malaltia nova que ens sorprèn cada dia. Apareixen 
noves variants que obliguen a canvis constants de les mesures sa-
nitàries. Les vacunes han estat clau per reduir l’impacte de la ma-
laltia, que probablement es convertirà en endèmica. La investiga-
ció epidemiològica i cientí�ca serà imprescindible per superar-la.

“El Patge Faruk és característic 
d’Igualada i calia donar-li el 

protagonisme que es mereix”

  Jaume Singla Sangrà @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

Alguns virus “tenen dues cames” i els veu tothom. Altres circulen com aerosols i s’han de detectar amb un “test”, que són de franc en 
molts llocs, però ací “controlats” unes vegades “pel  lliure mercat” i altres per les “administracions”. Surf a la “cresta de l’onada”. Es pot 
comunicar el contagi per telèfon a la farmàcia que “tramita” la baixa. Només cal “infectar-se”, o dir-ho, per no anar a treballar. Un “regne 
responsable” ja, ja. Uns pocs “embutxaquen” a mans plenes i reben barretades, molts s’aprofiten de les engrunes i la resta “aguanten”. 
Líders polítics que parlen de “llibertat” mentre “reparteixen felicitat”. Un president de l’estat que “no s’arruga” i diu que amb mascareta 
n’hi ha prou i deixa que les “federacions comunitàries” facin el que els sembli per protegir els “seus”. Ara ja no es porta el “todos unidos”. 
Volen ser “eficients”. A Catalunya, “creuen en la ciència”, oblidant que els científics estan disposats a acceptar els seus errors i ells no. 
A sanitat i escoles s’han de fer “ajustaments freqüents” de protocols, confinaments i hores extres. I es “tira pel dret”, perquè “això és 
xauxa”. Passarà aquesta onada sense saber com. “Anar-hi anant”.




