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Vilanova anul·la les multes del 
radar de tram, però el mantindrà

Igualada 
instal·la les 
primeres 
càmeres de 
videovigilància

  PÀGINA 8

La indignació popular ha aconseguit que es retirin les multes posades fins ara   PÀGINA 18

Les infraccions 
comeses �ns 
el 24 de gener 
queden sense 
efecte

Òdena 
celebra aquest 
diumenge 
la Fira de la 
Baronia

  PÀGINA 21

La Tarima 
reivindica el 
Dia Escolar de 
la No Violència 
i la Pau

  PÀGINA  44

En el primer 
mes i mig de 
funcionament 
s’havien posat 
6.000 sancions

El govern 
municipal 
estudia si 
augmenta el 
límit a 50 km/h

Recull 
fotogrà�c de 
tots els equips 
del Club Futbol 
Igualada

  PÀGINES 31 A 38

El nostre focus són les persones. 
L’objectiu, que ressonin.

Som el que vibrem
somosomun.com

TRANSPERSONAL COACHING



L’EDITORIAL

La força de la ciutadania

Sovint els ciutadans creuen que han de sol·licitar a 
les administracions que els donin o concedeixin 
coses. Massa sovint es deixen portar pel desànim 
i la por, davant del poder que fa i desfà, com si els 

recursos fossin de la seva propietat, oblidant que en una 
democràcia, s’arriba a la majoria dels càrrecs públics per 
sufragi.
Els que no han de ser ele-
gits, sovint pensen que no 
han de donar explicacions 
i poden fer el què volen. 
Però, de tant en tant es 
descobreix l’excés dels seus 
privilegis i han d’abaixar la 
mirada, caient del pedestal 
on s’havien instal·lat po-
sant-se per damunt del bé 
i del mal. Disposar d’un poder derivat de l’o�ci, no els 
eximeix de ser servidors públics, ni a funcionaris, ni a 
jutges, ni policies, ni a altres semblants. Mai haurien de 
protegir-se darrere el poder, el corporativisme i la manca 
de transparència.
La Constitució consagra els partits com els vehicles que 
canalitzen les iniciatives ciutadanes, però massa sovint 
s’han convertit en estructures de poder on alguns líders, 
que es creuen carismàtics, decideixen allò que els convé 
sense escoltar el que els demana la societat. O el que és 

pitjor, pensant en el seu bene�ci personal i el dels qui els 
donen suport.
En democràcia és essencial que el ciutadà no renunciï a 
les seves responsabilitats i participi en aquells camps que 
li són propis. És la manera que els dirigents se senten 
partícips del projecte i alhora supervisats. S’adonen que 
els seus càrrecs són temporals i no una feina remunera-

da per viure bé. Aquest 
és el camí per la millora 
social, perquè les coses 
s’acaben fent pensant en 
el progrés i el benestar 
del comú.
Aquesta setmana s’ha 
aconseguit una millora 
en el servei de mobilitat 
pública amb la implan-

tació del carril bus de la B-23 per anar a Barcelona. I tam-
bé la condonació dels milers de multes que s’havien po-
sat pel radar de Vilanova. En ambdós casos, s’ha d’agrair 
la sensibilitat dels qui han propiciat la solució, ja que no 
sempre hi estan disposats, però els acords s’han pres pen-
sant en els votants.
S’ha de continuar treballant per mantenir la capacitat que 
la societat té per organitzar-se. És molt sa exercir els drets 
i pressionar l’Administració perquè compleixi allò per què 
se’ls ha votat i no només per lluir i viure d’esquena a la gent.

En democràcia és essencial que 
el ciutadà no renunciï a les seves 

responsabilitats i participi en 
aquells camps que li són propis
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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la 
Comunidad de Madrid, ha dit que 
“El PP i Vox podem arribar a estar 
d’acord en moltes polítiques, dis-
crepem en altres petites qüestions.”

José Miguel de la Rosa, �scal al 
Tribunal Suprem, ha dit que “l’ad-
vocat Gonzalo Boye porta cau-
ses polèmiques”. En un recurs de 
cassació ja havia escrit que era un 
“trampós”, gentussa” “element cri-
minal”, “fals progre que es nodreix 
dels diners del narcotrà�c” i de 
“ser l’advocat de Puigdemont.”

Josep Sánchez Llibre, president 
de Foment del Treball, ha dit que 
“hem de ser honestos i responsa-
bles. No només s’ha d’apujar el sa-

lari mínim, sinó tots els salaris. 
Els salaris han de ser competitius 
i la gent s’ha de guanyar la vida”

Ernest Benach, expresident del 
Parlament, va dir “les llicències 
per edat al Parlament eren accep-
tables fa 14 anys. Ara no s’aprova-
rien.”

Marta Vilalta, portaveu d’ERC al 
Parlament, “No hi havia cap altra 
opció. Avui hem demanat posar � 
a les llicències per edat.”

Jessica Albiach, presidenta del 
grup dels Comuns al Parlament 
ha dit “els canvis venen per la 
pressió mediàtica, no pas per con-
vicció democràtica.”

Pere Aragonès, president de la 
Generalitat, després de l’ultimà-
tum del TSJC que dona dos mesos 
per implantar el model del 25% de 
castellà a les classes, ha dit “el ca-
talà no es toca i l’escola catalana, 
tampoc. Prou d’atacs a la llengua, 
a l’ensenyament i al país sencer. 
No permetrem que es posi en risc 
la cohesió social. Estem treballant 
en el desplegament normatiu per 

refermar el model d’escola catala-
na. Prou de polititzar l’educació.”

Ignacio Garriga, president de Vox 
a Catalunya, ha assegurat “presen-
taran tantes denúncies com calgui 
si no es compleix la resolució judi-
cial”.

Carlos Carrizosa, president del 
grup parlamentari de Cs a Catalu-
nya, ha advertit que “tots els que 
desobeeixin l’obligació de fer un 
25% de classes en castellà podran 
ser inhabilitats. Hem d’advertir i 
recordar als funcionaris públics, 
també als directors d’institut, que 
es deuen al compliment de les 
lleis” i va acabar dient “No hi hau-
rà prou llistes separatistes per a 
tots els que es quedin sense feina.”

Eduardo José Díaz, gerent d’Iturri, 
empresa contractista a Catalunya, 
Manel Pardo, director general de 
Prevenció i Extinció d’Incendis 
fins el darrer mes de juny i el seu 
successor, Joan Delort, han estat 
imputats pel jutjat d’Instrucció 
número 14 de Barcelona “per in-
dicis de factures inflades i de co-
missions del 2%”.

Entre les creen-
ces i les vacunes
És erroni pretendre que les nostres cre-
ences són les úniques vàlides. Alguns 
creuen que la seva missió en aquest 
món és “salvar” el planeta, i el problema 
sorgeix quan veus que no tots els “sal-
vadors” tenen la mateixa recepta. Així, 
alguns han deixat de menjar carn per-
què consideren que els pets del bestiar 
perjudiquen el planeta. Altres pretenen 
imposar l’ús de la bici per anar a tot ar-
reu, oblidant que hi ha una part majori-
tària de la població que no vol o no pot 
utilitzar aquest sistema de transport, si-
gui per raons climàtiques, sanitàries, es-
tètiques, o altres. A mi, per exemple, no 
m’agrada arribar suat als llocs on vaig.
La qüestió comença quan algú intenta 
imposar les seves idees particulars al 
conjunt de la població. Vols anar a missa 
cada dia? Doncs ves-hi. Vols resar cinc 
cops al dia de cara a la Meca? Endavant. 
Vols alimentar-te amb tofu? Tu mateix. 
Vols anar en bici a tot arreu? No te n’es-
tiguis. Vols prescindir d’usar els avions? 
Doncs prescindeix-ne. Ara bé, no inten-
tis imposar les teves creences particulars 
a qui no les comparteix, ja que la teva 
pretensió entra en contradicció amb la 
llibertat dels altres.
Entre les creences actuals, podem in-
cloure la mal anomenada vacuna contra 
la covid-19, amb un petit aclariment: 
el medicament que t’administren és un 
tractament, però de vacuna no en té 
res. Cal revisar la de�nició de vacuna. 
Aquesta mal anomenada vacuna ni ge-
nera immunitat ni impedeix la trans-
missió de la malaltia, ni evita cap de les 
seves possibles conseqüències, �ns i tot 
les més greus, com haver d’ingressar a 
l’UVI/UCI d’un hospital; dissortada-
ment, tampoc impedeix que qui s’ha 
vacunat acabi morint per la covid-19. 
Aquestes realitats que ara comencem a 
tenir tan clares no ens les van explicar 
quan fa un any va començar la campa-
nya massiva de vacunació. Potser els ex-
perts ni ho sabien, cosa que encara seria 
més greu.
Què deien fa un any i què diuen ara els 
mateixos personatges? Caldria organit-
zar un debat ben fet entre cientí�cs del 
màxim prestigi que es posicionin uns a 
favor i uns en contra d’aquesta teràpia. 
Sorprèn que no se n’hagi fet cap. Quan 
dic un debat ben fet vull dir sense po-
sicions apriorístiques dels moderadors, 
i sense amagar els con�ictes d’interes-
sos d’uns i altres. Estem parlant d’un 
assumpte que genera un negoci de dot-
zenes de milers de milions d’euros, i da-
vant de tants diners es corre el risc que 
l’ètica professional pugui començar a 
grinyolar. No acuso ningú, simplement 
exposo cruament una situació que difí-
cilment podem obviar.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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C al parlar-ne, de l’escola, del cata-
là a l’escola. Per cert, abans d’en-
trar-hi, és del tot necessari i de 
justícia agrair el comportament 

heroic del personal dels nostres centres a 
l’hora d’afrontar els problemes ingents pro-
vocats per la pandèmia. Els mestres, pro-
fessors i les direccions dels centres de pri-
mària i secundària han fet i fan una gestió 
exemplar i, una vegada més, han demostrat 
que són un element essencial de la societat.
Però també és del tot necessari parlar de 
la llengua a l’escola perquè ens trobem en 
un moment de perill extrem a partir que 
la Justícia (?) ha disposat el termini de dos 
mesos perquè s’executi (del verb executar!) 
la sentència “del 25% de castellà”; ja ho sa-
beu, la sentència del TSJC que obliga (un 
altre verb d’aroma franquista) a tots els 
centres a fer el 25 per cent de l’ensenya-
ment en castellà. Una aberració! Què coi hi 
han de dir “els jutges”, en qüestions esco-
lars i, sobretot, en relació a l’ensenyament 
de les llengües, justament en uns temps en 
què el català presenta una situació de pre-
carietat molt preocupant en tots els àmbits 
i també en l’escolar i que tothom sap que és 
el català la llengua que necessita  polítiques 
de discriminació positiva per salvar-se.
La llengua a l’escola és una qüestió pedagò-
gica estrictament, o ho hauria de ser. Si els 
responsables d’un alumne tenen queixes 
del tracte escolar han d’acudir a l’escola, 
com s’ha fet tota la vida... I en el pitjor dels 
casos, canviar l’alumne de centre. Ja m’en-
teneu. Arribar als jutjats és un despropòsit 
que només s’explica perquè darrere hi ha 
motius “extraescolars”, motius de caràcter 
polític que, per desgràcia per a nosaltres, 

no són nous (1). Vénen de molt lluny, però 
que tenim molt presents des de la campa-
nya del PP, del 2004, quan un tal Rajoy hi 
va recaptar signatures contra l’Estatut ... i 
l’aparició de Ciudadanos, el 2006, el partit 
que neix amb un únic punt programàtic: 
atacar la nostra llengua.
El cas és que “el cas” arriba als tribunals, 
fins al TSJC! Recordeu, per simplificar, que 
a partir de la denúncia d’una família de Ca-
net de Mart la resolució judicial manava a 
l’escola a fer el 25 per cent en castellà, que 
ara -perquè hi havia més denúncies- la 
sentència imposa el 25% a tots els centres 
de Catalunya. Una sentència que d’aquí a 
menys de dos mesos s’hauria “d’executar”. 
A ningú se li escapa el trasbals colossal que 
suposaria per a molts centres la reconduc-
ció forçada i sense solta dels projectes edu-
catius. 

A nosaltres, però, no se’ns escapa la mag-
nitud de la situació. L’ escola catalana ha 
de ser com cal, és a dir, que garanteixi  una 
educació integral, amb respecte als princi-
pis democràtics de convivència i als drets i 
les llibertats fonamentals. I pel que fa a la 
llengua catalana i la llengua castellana que 
procuri pel Projecte educatiu de cada cen-
tre, és a dir, per aconseguir el domini de 
les dues llengües en acabar l’educació obli-
gatòria, d’acord amb la Llei d’educació de 
Catalunya (LEC). (2). Traslladar el debat 

escolar de l’àmbit educatiu al judicial és del 
tot perniciós. Són els centres els responsa-
bles d’aplicar els projectes educatius i les 
instàncies de l’administració educativa els 
que han de vetllar perquè se n’assoleixin els 
objectius... I prou!
La jugada política que mouen els partits 
espanyolistes amb el suposat conflicte de la 
llengua a l’escola busca la confrontació so-
cial i amb l’entrada en joc del poder judicial 
el grau de politització és de risc i perill per 
a la nostra societat. Ara el TSJC mana que 
en dos mesos tothom ha de complir amb  el 
25% de llengua castellana, una barrabassa-
da inacceptable contra la que caldrà donar 
una resposta, com tantes vegades s’ha fet 
en defensa de la llengua i de l’escola catala-
nes, com ja es va fer el 18 de desembre quan 
Som escola ens va convocar a manifestar a 
Barcelona a l’inici d’aquest nou episodi co-
lonitzador. Perquè “el cas del 25%” no és 
altra cosa que una acció colonitzadora de 
la metròpoli espanyola contra Catalunya. 
A nosaltres ens correspon rebel·lar-nos-hi. 
Ens hi juguem molt, amb la llengua; de fet 
ens juguem la supervivència com a Poble.

(1) Us pot servir el llibre de Pere Mayans. 
Cròniques negres del català a l’escola. Edici-
ons del 1979. Barcelona, 2019
(2) Article 10 (LEC). Dret i deure de conèi-
xer les llengües oficials 1. Els currículums 
han de garantir el ple domini de les llen-
gües oficials catalana i castellana en finalit-
zar l’ensenyament obligatori, d’acord amb 
el Marc europeu comú de referència per a 
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació 
de les llengües. 
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Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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L’escola catalana

Creus que el tram del radar de Vilanova 
hauria de ser de 30 km/h o 50 km/h?

30km/h 10,6% 50km/h 89,4%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART

Arribar als jutjats és un despropòsit 
que només s’explica perquè darrere 
hi ha motius “extraescolars”, mo-

tius de caràcter polític
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PASTISSERIA TARGARONA

Per segon any consecutiu la pastisseria igualadina ha estat guardo-
nada amb la Fava d’Or de la Vegueria Penedès, dels guardons Fava 
de Cacau que distingeixen les millors 50 pastisseries de Catalunya.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

CRIBRATGES A 
LES ESCOLES, NO. 
L’ESCOLA NO ÉS AIXÒ
Claustre Escola Ateneu Igualadí

A les escoles treballem per acompa-
nyar el desenvolupament dels infants 
i l’adquisició de nous aprenentatges, i 
per aconseguir-ho necessitem crear un 
espai segur per als nostres alumnes, un 
espai on els vincles i la con�ança cap als 
iguals, cap als adults i cap a l’entorn són 
el motor d’aprenentatge per desenvolu-
par al màxim les pròpies capacitats.
Aquesta setmana hem viscut un cri-
bratge a l’etapa d’Educació Infantil. I el 
que vam viure a l’aula de P5 no és l’es-
cola.
Una �la llarga davant la porta dels més 
grans d’Infantil anuncia que alguna 
cosa diferent està passant. Entra el pri-
mer, a l’aula de Lleons de P5, una aula 
preciosa que desprèn alegria i il·lusió. 
Va acompanyat, però té molta por per-
què ja sap què passarà i no vol tornar 
a passar-hi. Però hi passarà, sigui com 
sigui hi passarà. La mare li aguantarà 
el cap, la tutora els braços i la directora 
les cames. L’immobilitzaran i, en contra 
de la seva voluntat, li faran mal, perquè 
un només es pot tensar quan l’immobi-
litzen. I allò que podia ser un moment 
molest es converteix en una agressió. A 
una mare li cauen dues llàgrimes i a les 
mestres se’ns trenca el cor.
Tenim nens i nenes acompanyats pel 
pare o la mare, d’altres acompanyats per 
àvies, que prefereixen no explicar-los 
què els faran allà (potser tampoc els 
toca), i just entrar a l’aula, sorpresa! El 
plor comença quan l’infant lliga caps i 
sent que l’han enredat, que allò no és el 
que hauria de ser l’escola. I també tenim 
infants sols, que els han dit que han de 
ser valents, que no plorin, que no fa mal, 

que és normal que t’introdueixin un pal 
pel nas perquè tots i totes ens podem 
posar molt malalts. Però aquests infants 
es desfan després d’intentar no decebre, 
i entre sanglots criden a la mare, que no 
ha pogut venir, i es conformen amb els 
braços de la directora, perquè el tutor 
està atenent la �la, al següent que li toca 
entrar.
I per altra banda tenim els companys 
escoltant els plors fora de l’aula i espe-
rant el seu torn. Algú ja plora preveient 
què vindrà, algú plora pel seu company, 
i la tensió va creixent a la cua.
Nosaltres volem ser una escola lliure 
de violències, com promou el Departa-
ment, i això resulta violent. Això no és 
l’escola que treballa per millorar peda-
gògicament i metodològicament.
Possiblement ha arribat un punt en què 
la societat ha normalitzat introduir-nos 
un molest palet pel nas. Possiblement 
les empreses no permeten a les famílies 
acompanyar setmana sí, setmana tam-
bé, als infants per a realitzar un cribrat-
ge ara normalitzat. Possiblement moltes 
famílies pateixen econòmicament i no 
poden ni plantejar-se sortir de la feina. 
Però tenim les mestres, que assumeixen 
un acompanyament emocional dia a 
dia, i que pel bé dels infants assumiran 
qualsevol rol i atendran qualsevol situ-
ació.
Després de viure el cribratge al migdia, 
una nena de P3 amb capacitat d’expres-
sar les seves emocions arriba a la tarda, 
i les primeres paraules a la seva mestra 
són: “És que tu ets dolenta! Tu ets do-
lenta! Ja no t’estimo perquè tu m’has 
fet mal al nas!”, paraules adreçades a 
la mestra de Conillets, algú que no pot 
ser més dolça, amable i pacient. Però sí, 
té tota la raó, alguna cosa s’ha trencat i 
ha estat aquest vincle que tant vetllem i 
que tant costa de construir. I ara no toca 
començar de zero: toca començar des 

de la descon�ança, la por i els dubtes. 
Això no és l’escola.
No volem cribratges a Educació In-
fantil. Demanem el mateix protocol 
que a Primària: el test voluntari al 
CAP o a les farmàcies, acompanyats 
del referent que els aporta més segu-
retat, el pare o la mare, o algú molt 
proper. Perquè a l’escola assumim 
cada vegada més, però cal dir prou. 
Això no és l’escola.

EL PATI DE L’ESCOLA 
DE LA TORRE I EL 
REFUGI DELS GATS
N.F. Rodríguez

Escoltant el comentari de mares al 
pati de l’escola m’he quedat molt trista 
i sobretot molt decebuda...
Les mamis estaven contentes perquè 
el projecte de l’Escola de la Torre de 
Claramunt per a remodelar el pati 
(segona fase) havia guanyat al projec-
te de la construcció d’un refugi per a 
gats abandonats que no poden sobre-
viure al carrer i per a gats malalts que 
necessiten atenció veterinària. Els dos 
projectes han competit fortament els 
últims dies per a aconseguir guanyar.
Tots volem a la nostra Escola. Tots 
som pares, mares, avis, àvies... dels 
nens que van a escola i l’Escola es me-
reix el millor pati del món.
Llavors penso en les vides dels ani-
mals que no es podran salvar. Són és-
sers vius que han estat abandonats o 
maltractats, per això es troben al car-
rer. Quina culpa en tenen ells?
I continuo pensant: a les escoles els 
nens dibuixen gossets, gatets; se’ls 
ensenya a respectar la naturalesa, als 
animals... en la teoria. Però, i en la 
pràctica?
Trista i decebuda vaig quedar també 

en llegir els comentaris inadmissibles, de 
no se sap quina persona, sobre els nos-
tres joves. Lluny d’ajudar als animals els 
perjudica i molt. També a totes les per-
sones que dia a dia lluitem per salvar les 
seves vides.
Tots els éssers vius, animals i humans, 
som importants. Protegir els més vul-
nerables és la nostra obligació.
Seria tan senzill que el poble sencer es 
posés a construir aquest refugi. Quin 
orgull per al poble de la Torre de Clara-
munt, quin acte tan gran de generositat i 
una lliçó inoblidable per als nostres �lls...
Un pati per l’escola i una Llar per als gats.

ELS PROTOCOLS 
A L’ESCOLA AURIA
Sònia Blanco

Som un grup de pares que portem els 
nostres �lls a l’Escola d’educació espe-
cial Auria, a Igualada. El nostre princi-
pal motiu de queixa és que estem molt 
descontents amb els protocols que es 
marquen des de Salut, que no són els 
mateixos que en les escoles ordinàries. 
A l’escola dels nostres �lls, un positiu al 
grup bombolla ja signi�ca con�nament 
durant set dies i sense fer cap prova, en 
canvi els vacunats sí que tenen dret a un 
test i si dona negatiu poden tornar a l’au-
la i els que han passat la covid en menys 
de 90 dies també.
Els nostres �lls necessiten rutines molt 
clares i des de la pandèmia no s’estan 
fent. Estan nerviosos, inquiets, i tenir-los 
a casa és un pas enrere per al seu desen-
volupament / creixement. Ens sentim 
totalment discriminats per part de la 
Generalitat (Ensenyament i Salut), i des 
de l’escola tampoc ens sentim molt re-
colzats, ja que ells simplement apliquen 
el protocol, i crec que haurien de lluitar 
més per les condicions dels nostres �lls.
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Aigua de Rigat llança el programa “Amb tu”, 
un salt qualitatiu en la millora de l’atenció al client

• La companyia posa especial atenció en les persones en situació 
de vulnerabilitat, per identi�car les barreres digitals, de com-
prensió, d'accessibilitat o econòmiques

Aigua de Rigat -companyia gestora del cicle de l’aigua a 
Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Copons, La Pobla de 
Claramunt i la Torre de Claramunt- ha llançat el programa 
“Amb tu”, que té com a objectiu facilitar totes les gestions 
dels usuaris i representa un salt qualitatiu en la millora de 
l’atenció al client. La companyia posa especial atenció en les 
persones en situació de vulnerabilitat, per tal d’identi�car les 
barreres digitals, de comprensió, d'accessibilitat o econòmi-
ques que puguin tenir.

En aquest procés de millora contínua, ha posat a disposició 
de la ciutadania una atenció multicanal que s'adapta a les 
necessitats dels clients i ofereix una atenció personalitzada, 
inclusiva, àgil i professional per no deixar ningú enrere. Aigua 
de Rigat ha apostat per la innovació i la vocació de servei per 
continuar situant les persones al centre.

Rapidesa, comoditat i accessibilitat són avantatges d'aquests 
canals, com la pàgina web aiguaderigat.cat, on els clients 
poden consultar o fer qualsevol gestió, o també els canals 
d’atenció a través de l’aplicació de missatgeria WhatsApp al 
telèfon 681351197 i a través de Twitter a @AiguadeRigat_. 
Aquest 2022 es posarà en marxa el servei de trucada de 
vídeo. Aquestes són mesures que la companyia està imple-
mentant sense renunciar a una atenció amb la mateixa proxi-
mitat de sempre, sigui telefònica o presencial.

Per a Aigua de Rigat, és una prioritat que tots els clients sense 
excepció puguin accedir als seus serveis. Per això, el progra-
ma “Amb tu” incorpora un nou procediment per identi�car 

i assegurar una bona atenció a les persones en situació de 
vulnerabilitat. S'està treballant amb entitats socials locals, 
com Creu Roja, per oferir canals d'atenció preferent i la reso-
lució de gestions de persones en situació de vulnerabilitat.

A més, s'estan engegant noves accions:
• Per eliminar les barreres de comprensió i garantir la inclusió, 
aquest any es desplegaran nous idiomes per atendre els nos-
tres clients.
• Per superar les barreres lligades a la digitalització, a més de 
facilitar les gestions amb cita prèvia a o�cines, per telèfon o 
videoconferència, s’està facilitant poder fer gestions en nom 
d'altres persones, i l'enviament i la recepció de documenta-
ció en paper.
• Per evitar barreres lligades a discapacitats auditives, l’ús del 
canal de WhatsApp permet a les persones sordes tenir una 
atenció senzilla. A més, s'augmentarà la disponibilitat del 
servei d'atenció per llenguatge de signes a o�cines o per 
videotrucada.

A més, l'objectiu és garantir que totes aquelles persones que 
poden requerir algun dels ajuts disponibles (opcions com “12 
gotes” - pagament fraccionat amb la mateixa quantia cada 
mes-, ajornament i fraccionament de deute sense interessos, 
tarifes i fons socials) les coneixen i les poden sol·licitar de 
forma senzilla i àgil.

El gerent d’Aigua de Rigat, David Gall, a�rma que “l'objectiu 
és continuar aplicant la millora contínua al nostre model 
d'atenció i assegurar que no deixem ningú enrere. Per això, a 
més de continuar mesurant la satisfacció dels clients via 
enquestes directes, seguirem treballant, colze a colze, amb 
entitats socials per identi�car noves oportunitats, especial-
ment per a les persones en situació de vulnerabilitat”.



Pràcticament la meitat dels i 
les joves (el 45%) d’Igualada 
manifesta que en un futur 
els agradaria viure en un al-

tre lloc, fora de la nostra ciutat i el mo-
tiu que donen és “la manca d’ofertes 
de feina i les molt baixes perspectives 

laborals al municipi”. Aquesta és una de les –alarmants- 
dades que recull el nou Pla local de joventut elaborat per 
l’ajuntament d’Igualada. Però no és l’única.
També s’indica que hem perdut un 5% de jovent a la 
ciutat; Igualada ocupa una de les primeres posicions 
de Catalunya amb més població resident a l’estranger 
i d’aquests, un 23.72% són joves; la tendència de l’atur 
a la ciutat és creixent entre els joves. La població activa 
entre joves de 25 a 34 anys ha disminuït un 10%; el 90% 
dels contractes són temporals; la renda bruta familiar 
d’Igualada està per sota de la mitjana de Catalunya. Pel 
que fa a habitatges llogats per les borses de lloguer so-
cial, el 2019 trobem a Igualada 8 habitatges, una xifra 
que ha tendit a disminuir en els darrers anys; un 92% 
dels joves d’Igualada manifesta que no coneix cap servei 
públic que ajudi a trobar un habitatge; més d’un 70% 
dels enquestats comenta l’ajuntament hauria d’ajudar als 
joves a trobar habitatge afavorint un parc de lloguer so-
cial i assequible.
Davant d’aquesta situació francament dramàtica pel jo-
vent la pregunta que pertoca fer és: què ha fet el govern 
municipal de Marc Castells per intentar revertir la situ-
ació en els darrers 10 anys? Doncs bé, en matèria d’ha-
bitatge no s’ha fet absolutament res. Tant és així que és 
impossible que coneguin algun jove d’aquesta ciutat que 
hagi rebut un ajut municipal per emancipar-se. No s’ha 
generat ni un sol pis de lloguer assequible en els darrers 
10 anys. Ni un. Cap. Zero. No es donen ajudes munici-
pals per ajudar a pagar el lloguer a qui ho necessita. I la 
veritat és que és molt difícil que sense fer res en els dar-
rers 10 anys se solucioni, per art de màgia, el problema 
de l’habitatge. I ara, òbviament, en patim i en patirem les 
conseqüències i el jovent ho farà d’una manera especi-
alment abrupta.
El Pla local de joventut també apunta que l’atur entre 

Catalunya té una soci-
etat sana. La nostra 
solidaritat està molt 
per damunt de la d’al-

tres llocs. En avenços cientí�cs i 
tecnològics som capdavanters a 
Europa o, com a mínim, no ens 

quedem enrere. En política en alguns moments 
es va parlar de l’oasi català i encara que aquest 
oasi gairebé no té aigua, els nivells de vot feixista 
de Catalunya són molt inferiors als que es do-
nen a l’Estat. Si a Espanya es votés com votem els 
catalans, ni la dreta extrema ni l’extrema dreta, 
arribarien mai al poder.
Si tot això és cert, per què hem reculat tant en 
drets personals i en drets nacionals? Per què apa-
reixen casos de corrupció a les nostres estructu-
res autonòmiques? Per què ni ajuntaments ni di-
putacions catalanes estan lliures de corrupteles?
L’única explicació és que els partits polítics s’han 
convertit en un càncer que ha fet metàstasi i 
amenaça de mort a Catalunya. Per un cantó hi ha 
els autoanomenats constitucionalistes que l’únic 
que volen és acabar amb el català a l’escola o des-
muntar la poca autonomia que ens queda.

Per l’altre, els independentistes, si bé diuen de-
fensar la identitat catalana, s’han convertit en 
maquinàries per esprémer els pressupostos, amb 
l’objectiu de mantenir una casta de vividors amb 
sous que mai trobarien a la iniciativa privada.
El, per ara, darrer episodi el trobem amb les 62 
persones que durant 5 anys cobren el sou com-
plert i amplien triennis sense anar a treballar al 
Parlament. Ernest Benach va dissenyar un pla de 
jubilació tan injust i el tripartit hi va donar su-
port. L’experiència -són molts anys de periodis-
me de proximitat- em diu que després de 23 anys 
de règim pujolià els del tripartit no es re�aven 
dels funcionaris del Parlament i els varen donar 
una sortida “que no podran rebutjar” per fer lloc 
als seus propis militants que treballen per al par-
tit però cobren el sou del Parlament.
Passa als ajuntaments, a les diputacions... com 
passava als consells d’administració de la caixes 
catalanes que, ai làs, se’n varen anar a fer punye-
tes i ara tot són bancs espanyols que tanquen o�-
cines i caixers i ens cobren comissions abusives.
Tota l’estructura institucional catalana s’ha posat 
al servei de les estructures de partits que no es 
�nancen amb les quotes dels a�liats, sinó amb les 
prebendes i les corrupteles que obtenen a partir 
de la seva transcendència en cada institució.
Catalunya va fer un salt endavant els dies 1 i 3 
d’octubre del 2017 quan ens vàrem saltar els par-
tits. Des que vàrem tornar la direcció política als 
partits, que no fem altra cosa que perdre capa-
citat de decisió i ens ho paguen fent-nos aver-
gonyir.
Els partits són un càncer i ja se sap que si el càn-
cer no l’extirpes, acaba matant-te. 

Tota l’estructura institucional catalana 
s’ha posat al servei de les estructures 
de partits que no es �nancien amb 
les quotes dels a�liats, sinó amb les 

prebendes i les corrupteles 

DAVID PRAT JORBA
@DavidPrat

Metàstasi “El 45% dels joves d’Igualada no volen viure a 
Igualada en el futur”

Fa cosa d’un més que van 
treure els contenidors de 
deixalles de la cantonda del 
carrer Dr Joan Lladó amb el 
carrer Dr Padró, però pel que 
es veu hi ha algun veí que no 
se n’ha adonat.
Manca de civisme.

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

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

el jovent creix. I també assenyala la precarietat laboral 
i la temporalitat com a principals problemes. I la pre-
gunta que pertoca fer és: què ha fet el govern municipal 
de Marc Castells per intentar revertir la situació en els 
darrers 10 anys? Doncs bé, en matèria de creació d’ocu-
pació de qualitat pel jovent no s’ha fet absolutament res. 
El govern no ha fet cap programa d’inserció laboral jove, 
d’incentivació de creació de feina de qualitat, d’ajuts a 
empresaris i autònoms per incentivar l’ocupació del jo-
vent. I la veritat és que és molt difícil que, sense fer abso-
lutament res, se solucioni per art de màgia el problema.
En el pla també es detalla que el 66% dels i les joves 
d’Igualada han tingut lagun tipus de malestar psicològic 
en el darrer any tals com angoixa o ansietat. Davant d’ai-
xò, cal que el govern municipal decideixi si vol formar 
part de la solució o del problema. És obvi que les altres 
administracions, començant pel Departament de Salut, 
hi han d’esmerçar molts més esforços. Sí. Però això no 
implica que el govern municipal de Castells pugui fer 
veure que aquí no passa res i despreocupar-se’n. Per això 
proposem la creació d’un servei públic, municipal i gra-
tuït d’atenció psicològica i emocional per aquells joves 
que ho necessitin. Perquè no pot ser que aquell jovent 
que no es pot pagar un psicòleg privat no pugui tenir-hi 
accés.
Davant d’això, el govern municipal tampoc ho accep-
ta i la solució és exactament la mateixa que en matèria 
d’habitatge i en matèria d’ocupació: no fer res. Suposo 
que esperen que la divina providència faci algun miracle 
bíblic que ho resolgui.
El resum de tot plegat és: 1) Tenim menys joves a Iguala-
da i pràcticament la meitat no volen viure-hi en el futur. 
2) La precarietat laboral, la falta de feina, la tempora-
litat, les nul·les perspectives de futur i la impossibilitat 
d’emancipar-se són els principals motius del jovent per 
voler marxar. I 3) tenim un 66% de joves a Igualada amb 
problemes de salut mental i emocional. I aquí el govern 
municipal s’ho mira impassible. Davant d’això, Sr. Marc 
Castells, o es mouen d’una vegada i comencen a aplicar 
polítiques útils per revertir aquesta situació o condem-
narà Igualada a ser una ciutat sense jovent i, per tant, 
sense futur. Ras i curt. 
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Carner ha desvinculat 
la instal·lació de les 

càmeres de la violació 
de la jove durant la 

Castanyada

Igualada instal·la les primeres càmeres de videovigilància
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament d’Iguala-
da ha instal·lat, aquesta 
setmana, les primeres 

cinc càmeres de videovigilàn-
cia i control del trànsit ubi-
cades en diversos punts de 
la ciutat. Aquestes càmeres 
són les primeres d’un total de 
vint dispositius que s’instal-
laran pròximament en entra-
des, sortides i zones de gran 
trànsit de persones i vehicles 
dins del projecte d’ampliació i 
modernització de la seguretat 
d’Igualada.
De les cinc càmeres instal·la-
des, quatre s’han ubicat en 
diverses entrades de la ciutat: 
a la zona ponent, la zona lle-
vant, la carretera de les Maio-
les i a l’accés al polígon de Les 
Comes des de l’entrada 555 de 
l’autovia i la cinquena s’ha col-
locat a l’encreuament entre 
els carrers de Gran Bretanya i 
d’Itàlia del polígon de Les Co-
mes. Aquestes càmeres aniran 
acompanyades de divuit pla-
fons informatius ubicats a la 
zona d’in�uència de cadascun 
d’aquests dispositius.

El regidor de Mobilitat, Mi-
quel Vives, acompanyat de 
la regidora de Governació, 
Carlota Carner, ha explicat 
que “de les cinc càmeres ins-
tal·lades avui, n’hi ha 4 que 
controlen les zones d’entrada 
i sortida de la ciutat, per on 
circula una gran a�uència de 
vehicles i persones”.
Vives també ha comunicat 
que “tal com es va anunciar a 
�nals d’any, aquestes prime-
res càmeres formen part d’un 
projecte d’ampliació i mo-
dernització de la seguretat de 
la ciutat i del Polígon de Les 
Comes”. Vives ha recordat 
que aquests dispositius “s’in-
corporen al més d’un cente-
nar de càmeres que ja hi ha a 
la ciutat tant en interiors com 
exteriors”.
L’òrgan encarregat de la ges-
tió, gravació i la custòdia de 

les imatges serà la policia Lo-
cal d’Igualada “garantint els 
drets i la privacitat de dades 
de tothom”.

Carlota Carner demana a 
l’oposició que no es faci po-
lítica amb la seguretat
La setmana passada Igualada 
Som-hi i Esquerra Republi-
cana van criticar al govern 
municipal perquè encara no 
havia impulsat les mesures 
de seguretat que va anunciar 
fa dos mesos.
Carner ha expressat que “de-
manaria als grups de l’oposi-

ció, en especial als socialistes 
i a Esquerra, que deixin de fer 
política amb el tema de la se-
guretat, ja que és un aspecte 
molt seriós que s’ha de trac-
tar amb responsabilitat”. La 
tercera tinenta d’alcalde ha 
volgut aclarir que “el govern 
municipal sí que treballa i 
s’ocupa de la seguretat d’Igua-
lada, mentre que ells es dedi-
quen a crear falses alarmes.“

L’Ajuntament desvincula la 
violació de la Castanyada de 
la instal·lació de les càmeres
La instal·lació d’una de les 

càmeres de videovigilància, 
concretament la del carrer 
Gran Bretanya cantonada 
amb el carrer Itàlia, es troba a 
uns 100 metres aproximada-
ment de la discoteca Èpic, el 
local d’oci d’on sortia la jove 
que va patir una violació el 
passat 31 d’octubre.
Carner ha volgut deixar clar 
que “la instal·lació de les 
càmeres de videovigilància 
formen part dels plans i po-
lítiques de promoure la se-
guretat de la ciutat. Així com 
l’aplicació de moltes mesures 
més com la incorporació de 
nous agents als cossos polici-
als entre altres”.
Pel que fa als fets succeïts du-
rant la nit de la Castanyada, 
Carner ha tornat a condem-
nar els fets i demana que “es 
resolgui ben aviat aquesta 
situació perquè els culpables 
mereixen ser condemnats 
amb tot el pes de la llei”. 
La regidora de Governació 
també ha recordat que la in-
vestigació sobre els fets se-
gueix en mans dels Mossos 
d’Esquadra.

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Aquesta setmana s’ha 
con�rmat una notícia 
que feia anys que els 

ciutadans de l’Anoia espera-
ven. Especialment, aquells 
que utilitzen el bus amb de 
manera habitual per anar a 
Barcelona. I és que segons in-
formava La Vanguardia diu-
menge passat, ja s’ha aprovat 
la construcció d’un carril bus 
a la B-23 per millorar l’en-
trada del transport públic a 
Barcelona per la Diagonal. 
La qüestió no afecta només 
la mobilitat de la primera 
corona metropolitana, sinó 
també els autobusos que vé-
nen d’Igualada, Vilafranca i 
diversos punts de Catalunya. 
Tot i l’alt impacte que repre-
senta en la reducció del temps 
de viatge per als viatgers dels 
pràcticament  500 autobusos 
que passen per l’autopista di-
àriament, el projecte ha trigat 
dues dècades a tirar endavant.
Segons informa La Vanguar-
dia, l’acord ja està tancat en-
tre el Ministeri de Transports 

i Mobilitat, que és el titular 
de la carretera, i la Genera-
litat, que serà qui n’assumirà 
la gestió a partir ara. Les dues 
parts presentaran pública-
ment durant el primer tri-
mestre d’aquest any el traspàs 
al departament de Territori i 
el corresponent projecte de 
construcció del carril bus-
VAO, que ja anirà a càrrec 
de la Generalitat, encara que 
amb el �nançament íntegre 
aportat del govern espanyol.
Si res no es torça i es comen-
cen les obres aquest mateix 
any, el 2024 ja podria ser una 
realitat.
Es preveu que l’obra tingui un 
cost al voltant de 15 milions 
d’euros. Consisteix bàsica-
ment en la reducció de l’am-
plada de la mitjana i el voral 
i en el repintat de la calçada 
per crear un quart carril que 
s’afegirà als tres dels que ja 
disposa el trànsit privat per 
entrar a Barcelona. 

Igualada Som-hi quali�ca 
l’acord d’històric
El regidor portaveu d’Igua-

lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
destaca que “des d’Igualada 
necessitem el carril Bus per 
assegurar una connexió de 
40 minuts amb Barcelona 
durant totes les hores del dia. 
Amb aquesta infraestructura, 
els autobusos de la Hispano 
Igualadina evitaran les re-
tencions que es produeixen 
a les primeres hores del dia 
i el temps de viatge es veurà 
garantit. Això permetrà un 
millor servei a les persones 
que utilitzen l’autobús perquè 
sabran a quina hora surten i a 
quina hora arriben sense pa-
tir”. Jordi Cuadras afegeix que 
“esperem que sigui un impor-
tant incentiu per augmentar 
l’ús del transport públic en 
un context d’emergència cli-
màtica, ja que serà més ràpid 
accedir a Barcelona amb bus 
que amb cotxe”. Cuadras, que 
també portava temps reivin-
dicant el projecte assegura-
va que “hem fet servir tots 
els contactes que tenim a les 
diferents administracions 
per donar més força a la rei-
vindicació”.

Acord per a la creació d’un carril 
bus a la B-23 d’entrada a Barcelona

REDACCIÓ / ACN

E l Govern aixeca, a par-
tir d’avui divendres, 
gairebé la totalitat de 

les restriccions vigents ac-
tualment contra la covid, a 
excepció del tancament de 
l’oci nocturn. Així, s’elimi-
narà la limitació de 10 per-
sones en les trobades socials 
i també s’acabaran les limita-
cions d’aforament i horaris 
vigents. Aquestes limitacions 
afectaven ara sectors com la 
restauració, la cultura, els 
gimnasos, els parcs d’atracci-
ons, els actes religiosos i les 
cerimònies civils, entre d’al-
tres. En canvi, l’oci nocturn 
continuarà tancat. 

Es retira l’ús del passaport 
covid als bars i restaurants
La comissió delegada en ma-
tèria de covid del Govern ha 
decidit finalment aquest di-
mecres a la nit retirar l’obli-
gatorietat de presentar el 

certificat covid per accedir a 
la restauració i a altres esta-
bliments. En un primer mo-
ment s’havia anunciat que 
la decisió de si demanava al 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) la pròr-
roga del passaport es pospo-
sava fins demà al matí. Des-
prés d’avaluar l’informe del 
comitè d’experts, però, s’ha 
decidit abandonar aquesta 
postura i directament reti-
rar l’obligatorietat del cer-
tificat covid per als locals i 
establiments establerts fins 
ara. D’aquesta manera es 
podrà incloure la decisió 
en la nova resolució que es 
publicarà aquesta mitjanit al 
Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.
Segons indica el Govern, 
la variant Òmicron “ha de-
mostrat tenir escapament 
immunitari i disminuir així 
la prevenció de la infecció”, 
en comparació amb la vari-
ant Delta.

Avui s’aixequen totes les 
restriccions, exceptuant
a l’oci nocturn
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del departament de Joventut 
de l’Ajuntament, ha destacat 
que aquest nou pla, “s’ha fet 
amb una molt bona diagnosi 
i anàlisi de la realitat juvenil 
d’Igualada amb entrevistes i 
enquestes a 500 joves i l’anàli-
si exhaustiva de moltes altres 
dades del dia a dia dels joves 
a la nostra ciutat”.
Després d’aquesta diagnosi el 
Pla Local de Joventut s’estruc-
tura a partir de tres línies es-
tratègiques: Promoció salut, 
emancipació i ocupabilitat, i 
participació. La primera línia 
té l’objectiu de promoure el 
benestar i la salut dels joves, 
des d’un punt de vista físic 
però sobretot social, posant 
especial èmfasi en el benes-
tar psicològic, després pan-
dèmia. En segon lloc, la línia 
d’acompanyament en l’eman-

Igualada aprova el Pla de Joventut 
per als propers quatre anys
REDACCIÓ  / LA VEU

El ple d’Igualada 
d’aquest mes de gener 
ha aprovat el Pla Lo-

cal de Joventut que durant 
els propers quatre anys ha 
de guiar les polítiques de jo-
ventut de la ciutat d’Igualada. 
El pla se centra en tres línies 
estratègiques i compta amb 
una cinquantena de projectes 
concrets que ja s’estan impul-
sant.
La tinenta d’alcalde i regidora 
de joventut, Carlota Carner 
ha valorat molt positivament 
l’aprovació d’aquest pla “que 
marca les línies estructurals 
dels projectes de joventut 
durant els anys vinents i que 
s’ha aprovat sense cap vot en 
contra”. Carner, que ha agra-
ït la feina feta pels tècnics 

cipació de les persones joves 
vol ser sobretot pel que fa a 
l’orientació acadèmica i labo-
ral en una etapa on es gene-
ren molts dubtes i incerteses. 
Finalment la línia de partici-
pació proposa una participa-
ció activa dels joves en la vida 
social i cultural juvenil del 
municipi.
Carner ha explicat que aquest 
pla vol ser “un document viu i 
obert, que pretén sumar pro-
postes i que a més disposa 
de dos equipaments juvenils 
plens d’activitat” Un docu-
ment que per la tinenta d’al-
calde, “ treballa per oferir les 
eines adequades i sobretot les 
oportunitats perquè els joves 
es puguin desenvolupar des 
de tots els àmbits: el social, 
l’educatiu, l’esportiu, el cultu-
ral o el professional”.

REDACCIÓ / LA VEU

Esquerra Republicana 
i les seves joventuts, 
Jovent Republicà, han 

presentat diverses propostes 
en el marc del nou Pla local 
de Joventut d’Igualada (2022-
2026) que ha presentat el go-
vern municipal de la ciutat.
Segons el pla que presenta 
el mateix govern municipal 
“el 45% dels joves exposen 
que els agradaria viure fora 
d’Igualada, el 27% de la po-
blació jove es troba en risc de 
pobresa o que el 23% expres-
sa tenir malestar emocional”. 
De fet, en referència a la salut 
mental, el 66% dels joves del 
municipi manifesten que en el 
darrer any han patit moments 
d’angoixa, ansietat, estrès o 
altre tipus de malestar psi-
cològic. Davant el diagnòstic 
que ha fet el mateix govern 
municipal, des de les �les re-
publicanes apunten que “les 
propostes del govern es que-
den molt curtes, no aporten 
solucions estructurals per re-
vertir una situació molt greu 
de manca d’oportunitats del 
jovent a la nostra ciutat”. Per 
això des d’ERC Igualada han 
presentat un seguit de mesu-
res al govern municipal:

Servei de psicologia muni-
cipal, públic i gratuït pel jo-
vent de la ciutat
Els republicans consideren 
fonamental actuar de mane-
ra contundent per revertir la 

situació i els indicadors de 
Salut Mental i convertir Igua-
lada en una ciutat referent en 
aquest àmbit. Per això, pro-
posen la creació d’un servei 
de psicologia públic, gratu-
ït i municipal per atendre a 
tots els joves de la ciutat que 
així ho vulguin a través d’una 
borsa municipal de psicòlegs 
i psicòlogues de la comarca 
per tal d’oferir el millor ser-
vei possible i fomentar així 
la contractació de joves de 
l’Anoia.

Ajut municipal per a l’eman-
cipació juvenil
En el camp de l’habitatge i 
seguint la línia dels últims 
mesos, ERC i Jovent consta-
ten el “problema evident de la 
ciutat, dels preus inassolibles 
per a molts joves i els proble-
mes derivats de l’emancipació 
del jovent.” Proposen crear 
un ajut mensual de 150€ al 
mes (1800€ a l’any) durant els 
primers 4 anys d’emancipació 
amb criteris de progressivitat 
pel jovent.

Projecte propi pel desenvo-
lupament de Cal Badia
Pel que fa al nou espai muni-
cipal recentment inaugurat, 
proposen “crear un projecte 
propi per transformar Cal 
Badia en un espai artístic, de 
creació i foment de la cultu-
ra” i també consideren que la 
seva singularitat arquitectò-
nica el poden convertir en un 

“espai de referència durant la 
Capitalitat de la Cultura Ca-
talana.”

Promoció del comerç local 
amb descomptes pel jovent
Pel comerç, proposen “dina-
mitzar-lo i promocionar-lo 
davant la manca de recursos 
econòmics per parts dels jo-
ves” mitjançant un descompte 
permanent a tots els joves de 
la ciutat als comerços locals. 
Un descompte d’entre el 10% 
i 20% i assumit directament 
per l’Ajuntament. Segons de-
tallen, aquesta mesura està 
enfocada en “ajudar a la but-
xaca dels joves amb l’objectiu 
de crear hàbits de consum lo-
cal i dinamitzar permanent-
ment el petit comerç d’Igua-
lada”

Promoció cultural semigra-
tuïta per al jovent
Finalment i en darrera instàn-
cia, els republicans han parlat 
de la “necessitat de fomentar 
un oci saludable, educatiu i 
cultural” i també d’“incentivar 
el consum d’activitats cultu-
rals entre els joves de la ciutat”. 
Proposen crear un conveni 
entre Ajuntament i espais i 
centres artístics i d’art perquè 
puguin accedir-hi gratuïta-
ment o amb descomptes a es-
pectacles, obres o actuacions. 
El regidor David Prat  consi-
dera que “no podem perdre 
aquest tren, Igualada no s’ho 
pot permetre un altre cop”.

Esquerra proposa ajudes de 1.800€ 
a l’any als joves per emancipar-se

REDACCIÓ / LA VEU

Poble Actiu ha presentat 
en roda de premsa una 
proposta de reforma 

integral per de�nir el Passeig 
Verdaguer que es vol pels 
pròxims 20 anys. Neus Car-
les, regidora de Poble Actiu, 
ha exposat que creuen que la 
reforma és necessària perquè 
el Passeig Verdaguer “ha dei-
xat de ser un espai on passe-
jar de forma segura per culpa 
de la velocitat dels cotxes i 
dels patinets, així com la no 
segregació de bicis i patinets 
en carrils més segregats de la 
vorera”. Carles ha culpat el 
govern Castells de fer “actu-
acions mínimes” per garantir 
la seguretat, com la col·loca-
ció de plaques de cautxú o de 
radars per alertar de la velo-
citat de forma temporal, però 
que “no s’aborda el problema 
de fons del Passeig que és la 
velocitat a la qual circulen els 
cotxes i la manca de carrils 
bici segregats, que és on hau-
rien de circular els patinets”.
La proposta de Poble Actiu 
planteja una reforma integral 
per reduir els carrils de ve-
hicles privats, crear un carril 
bici en cada sentit de circu-
lació i augmentar les voreres 
a les dues bandes del Passeig 
amb l’objectiu de “recuperar 
el Passeig Verdaguer com a 
espai comunitari”. La candi-
datura municipalista consi-
dera que la proposta planteja 
“la Igualada que volem pels 
20 anys vinents” i que s’ha 
fet apostant per una mobi-
litat més sostenible i segura, 
prioritzant els espais per via-
nants, ciclistes i pel transport 
públic abans que el vehicle 
motoritzat privat.

Passar de “ser una autopista 
a ser un carrer”
Poble Actiu considera que 
s’ha de reduir l’espai que ocu-
pen els vehicles al Passeig 
Verdaguer i, per això, plante-
gen una reforma integral del 
Passeig Verdaguer que impli-
qui passar de “vuit carrils per 
a cotxes” com és actualment, 
a la nova proposta d’“un car-
ril de circulació de cotxe per 
sentit, un carril d’aparcament 
i un carril bici”. Pau Ortínez, 
regidor de Poble Actiu, ha 
destacat que “el Passeig Ver-
daguer ha de passar de ser 
una autopista de quatre car-

rils per cotxes a ser un carrer 
on passejar de forma segura”.
La nova proposta pel Passeig 
Verdaguer implicaria que 
per cada sentit de circulació 
hi hauria un carril de circu-
lació per vehicles amb una 
velocitat limitada a 30 km/h, 
un carril d’aparcament de 
vehicles, respectant l’actual 
distribució de zones blaves, 
destinat també als autobusos, 
a contenidors de deixalles 
i aparcaments de càrrega i 
descàrrega i un carril bici en 
calçada, segregat de vehicles i 
vianants, per on circulin bici-
cletes i patinets.

Instal·lació de jocs, bancs i 
substitució del paviment
La part central del Passeig 
Verdaguer també canviaria 
substancialment amb la pro-
posta de Poble Actiu, que 
planteja quatre canvis: la 
substitució del paviment, la 
instal·lació de jocs, la instal-
lació de bancs i la retirada del 
carril bici. El primer canvi 
que es planteja és la instal·la-
ció d’un paviment de rajoles 
antilliscant per substituir les 
actuals rajoles que asseguren 
que provoquen moltes caigu-
des en dies de pluja. El segon 
canvi seria la instal·lació de 
jocs al centre del Passeig per 
crear petits parcs infantils on 
les famílies puguin trobar-se 
i que “resolgui la manca d’es-
pais de jocs que té el Pas-
seig Verdaguer en diferents 
trams”.
El tercer canvi és la instal·la-
ció de bancs en format semi-
cercle perquè esdevingui un 
punt de trobada, especial-
ment per la gent més gran, i 
que no només hi hagi bancs 
en format lineal com fins 
ara. El quart canvi és retirar 
el carril bicicleta de la part 
central del Passeig per “evi-
tar els problemes que han 
generat la convivència entre 
els vianants i les bicicletes i 
els patinets que circulen a 
una velocitat excessiva i que 
han produït força accidents 
en els darrers anys”. Els can-
vis que es plantegen des de 
Poble Actiu han de permetre 
que el Passeig Verdaguer si-
gui “un espai on convisquin 
diferents usos per totes les 
edats i que, alhora, permeti 
seguir sent un espai per les 
fires, com la fira d’antiguitats 
o la fira de Reis”.

Poble Actiu proposa 
la reforma integral 
del Passeig Verdaguer
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El passat dissabte 22 de 
gener, la tradicional 
cercavila nocturna or-

ganitzada per l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada anun-
ciava com cada any els espe-
rats Tres Tombs, que tindrien 
lloc l’endemà. Amb el Fanal 
al davant guiant la des�lada 
i seguit de la carrossa de sant 
Antoni, engalanada amb boix 
i �ors com és tradició, una de-
sena de carros i carruatges va 
des�lar pel centre i voltants 
de la ciutat. L’acte es va do-
nar per iniciat amb l’oneig de 
les dues banderes gremials, la 
petita i la gran, que presidien 
plegades el balcó de l’Ajunta-
ment. La melodia de la Pate-
ra, interpretada per la Banda 
de Música d’Igualada, les feia 
gronxar de forma solemne en 
un moment emocionant per a 
més d’un i en una plaça plena 
de públic que també volia pre-
senciar el moment. 

L’endemà, diumenge 23 de 
gener, tot estava a punt per 
la celebració  del bicentenari 
amb els esperats Tres Tombs. 
Dos-cents anys d’una celebra-
ció ininterrompuda, que van 
tenir lloc un any més, amb 
un dia que apuntava que seria 
radiant. La diada va comptar 
novament amb la secció d’hí-
pica dels Mossos d’Esquadra, 
situats gairebé al capdavant de 

la comitiva i novament  tam-
bé amb la Banda de Música 
d’Igualada. D’altra banda, en 
aquesta ocasió, més especial 
que de costum, es va comptar 
amb la presència del President 
de la Generalitat, Pere Arago-
nès, el qual va poder testimo-
niar el seguici i la benedicció 
de les cavalleries des de l’em-
postissat situat a la rambla de 
sant Isidre, juntament amb la 

Una setantena de carros i més de 200 animals participen 
al bicentenari dels Tres Tombs

presidenta de l’entitat organit-
zadora i altres autoritats.
El portador de la bandera pe-
tita d’enguany va escaure a 
l’Ajuntament d’Igualada, que 
va fer els honors en represen-
tació de la ciutat d’Igualada; 
i paral·lelament, la bande-
ra gran va ser portada per la 
Generalitat de Catalunya, en 
nom del país. 
La diada es va poder realitzar 
amb normalitat i èxit un any 
més, sense cap incident, amb 
una participació d’una setan-
tena de carros i carruatges 
i més de dos-cents animals, 
provinents tot plegats de lo-
calitats com Martorell, Angle-
sola, Reus, Valls, Castellbisbal, 
Vilanova i la Geltrú, Calafell, 
Cervelló, Caldes de Montbui, 
Esparreguera, etc.
Com a novetats destacables i 
per part de l’organització igua-
ladina, enguany es van poder 
veure dos carros de vela nous, 
un carro que era utilitzat pels 
transports d’agència, un carro 
carregat de bots de vi i també 
un carro que s’ha restaurat re-
centment, carregat de sifons. 
A més, cal destacar també la 

participació de carros emble-
màtics com el del vermut de 
Reus, o d’altres que partici-
paven per primer cop en els 
Tres Tombs igualadins com 
el carro de bombers del cos 
de bombers de Barcelona, un 
carro que transportava ve-
dells, el carro de l’anís i altres 
licors de Valls, un carro carre-
gat de lleteres i provinent de la 
comarca del Priorat, etc.
També es va poder veure en 
un carro de caixa el capgròs 
igualadí Rufus el traginer, 
fent homenatge al seu o�ci en 
aquesta diada tan assenyalada, 
així com els Moixiganguers 
d’Igualada, que van fer acte 
de presència amb un espadat 
davant de la seva seu en plena 
des�lada.
Aproximadament uns 15.000 
espectadors, locals i forans, 
situats al llarg del recorregut 
van poder contemplar una 
des�lada molt lluïda a l’alça-
da de l’ocasió. A tota la ciuta-
dania, i també al centenar de 
voluntaris que des de diferents 
punts i assumint diferents tas-
ques van fer possible la fes-
ta un any més, des de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada 
els fan arribar de nou “un sen-
tit i fort agraïment”.
Es donaran les festes gairebé 
per acabades demà dissabte 
29 de gener, en què a 2/4 de 7 
de la tarda al Teatre Municipal 
l’Ateneu tindrà lloc un concert 
a càrrec de la cobla-orques-
tra La Principal de la Bisbal, 
que oferirà el concert de Festa 
Major Serenata.cat. A l’entre-
acte es durà a terme el sorteig 
de tortells entre els associats 
presents, gentilesa de les pas-
tisseries Pla, Closa, Bon Tast, 
Fidel Serra, Òscar i Targarona.

Foto: Joan Guasch

REDACCIÓ / LA VEU

El President de la Ge-
neralitat de Catalunya, 
Pere Aragonès, i el cap 

de �les d’ERC Igualada, En-
ric Conill, es van reunir diu-
menge a Igualada en el marc 
de la visita del President a la 
ciutat pel 200è aniversari dels 
Traginers. Aragonès i Conill 
van reunir-se per parlar sobre 
els reptes de present i futur 
d’Igualada i del territori. 
El portaveu republicà a 
l’Ajuntament d’Igualada va 
traslladar-li el que creu que 
son els principals reptes de la 
ciutat com la manca d’habi-
tatge, la falta de llocs de fei-
na i de qualitat, la necessària 
reindustrialització apostant 
per les TIC i el disseny, l’orde-
nació territorial del municipi 

o les millores que necessita el 
transport públic de la ciutat 
amb la resta del país.
El President es va posar a 
disposició de la ciutat i va 
assegurar que “teniu el Presi-
dent de Catalunya i el Govern 
compromès amb Igualada i 
els seus reptes” i es van em-
plaçar a tornar a trobar-se per 
tal d’abordar les diferents te-
màtiques que afecten a la ciu-
tat i al territori.

Oriol Junqueras presenta el 
seu nou llibre el proper di-
jous al Teatre de l’Ateneu
Amb motiu de la presenta-
ció del seu últim llibre, Oriol 
Junqueras,  ha triat la capital 
de la comarca per compartir 
amb els anoiencs i les ano-
ienques les re�exions del seu 
últim treball editorial.

Amb una “voluntat plena 
d’optimisme i neta de re-
trets”, Junqueras proposa 
una mirada cap endavant: 
pensaments, idees, somnis i 
possibilitats tenen cabuda en 
la pregunta sobre com afron-
tar els reptes individuals i 
col·lectius que defineixen 
la nostra societat i el nostre 
temps.
Contra l’adversitat és un cant 
al present i al futur, amb tots 
els aprenentatges del passat, 
que fa una crida a encarar els 
debats que ens encaminaran 
cap a una societat millor. Pen-
saments sobre el compromís 
social i polític, el republicanis-
me, la importància del diàleg, 
el canvi climàtic, la igualtat i 
el pes de la història dialoguen 
amb els orígens familiars, les 
lectures més estimades, la du-
resa de l’encarcerament i les 
cartes als �lls.
Escrites des de la presó, les re-
�exions que componen aquest 
llibre es vinclen cap a un únic 
objectiu noble i pragmàtic: 
“fer-nos més forts i resistents, 
com a individus i com a país, 
per fer front a l’adversitat”.
La presentació tindrà lloc al 
Teatre de l’Ateneu i cal re-
servar la vostra localitat al 
correu electrònic a anoia@
esquerra.cat o al whatssapp 
607 38 24 87.

El president Pere Aragonès es reuneix 
amb Enric Conill

REDACCIÓ / LA VEU

Com és habitual cada 
darrer diumenge de 
mes, aquest proper 

diumenge 30 de gener tindrà 
lloc el Mercat d’Antiguitats, 
col·leccionisme, art i artesania, 
organitzat per Fira d’Igualada. 
Es tracta d’un Mercat nascut 
l’any 1980 que mes rere mes 
aplega al Passeig Verdaguer 
amants de les antiguitats i el 
col·leccionisme vinguts d’ar-
reu de Catalunya, ja sigui per 
vendre, per comprar o per fer 
intercanvi de materials entre 

els mateixos expositors.
Per a l’edició d’aquest diumen-
ge hi ha con�rmada l’assistèn-
cia de 127 expositors, entre 
antiquaris, col·leccionistes i 
artesans, molt per sobre de la 
cinquantena que van partici-
par al Mercat d’Antiguitats ce-
lebrat el 6 de gener en el marc 
de la tradicional Fira de Reis 
d’Igualada.
La mostra es podrà visitar al 
Passeig Verdaguer d’Iguala-
da de 9h del matí a 14h del 
migdia. Serà obligatori l’ús de 
mascareta i caldrà mantenir la 
distància de seguretat.

Aquest diumenge, 
Mercat d’Antiguitats 
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Premsa Comarcal

La població major d’edat ja pot rebre 
la dosi de record de la Covid-19

❱ Els grups prioritaris per a aquesta dosi de 
record són les persones a partir de 40 anys 
i els vacunats de qualsevol edat amb 
Astrazeneca i Janssen.

❱ La dosi de record augmenta la 
immunitat, l’allarga i ajuda a reduir el 
risc d’ingressar a l’hospital a causa 
de la COVID-19.

❱ Salut ha 
estès la dosi 
de record 
a totes les 
persones 
majors de 
18 anys que 
faci 5 mesos 
que tinguin 
la pauta 
completa de 
vacunació

❱ En el cas 
de les per-
sones de 
65 anys o 
menys edat 
que hagin 
agafat la 
COVID-19, es 
recomana 
que espe-
rin 5 mesos 
després de 
la malaltia 
per vacu-
nar-se amb 
la dosi de 
record

Redacció
El Departament de 

Salut ha ampliat a una 
bona part de la població 
la vacunació de la dosi de 
record de la COVID-19. En 
concret, ja la poden de-
manar totes les persones 
majors de 18 anys que 
tinguin la pauta completa 
de vacunació amb Pfizer 
o Moderna, sempre que 
hagin passat 5 mesos des 
que van rebre l’última 
dosi.

La dosi de record és 
altament recomanable 
perquè, tot i que les va-
cunes proporcionen una 
resposta immunitària 
molt efectiva, algunes 
persones, malgrat tenir 
la pauta de vacunació 
completa, disminueixen 
aquesta protecció, so-
bretot davant de noves 
variants com l’òmicron, 
la majoritària actual-
ment a Catalunya. La 
dosi de record augmenta 
la immunitat, l’allarga i 
ajuda a reduir el risc de 
patir Covid persistent o 
d’ingressar a l’hospital 
sobretot en les persones 
grans, immunodeprimi-
des o amb més risc d’in-
fecció i de malaltia greu.

Els grups prioritaris 
per a aquesta dosi de re-
cord continuen sent les 
persones a partir de 40 
anys i els vacunats de 
qualsevol edat que van 
rebre la pauta completa 
amb Astrazeneca o Jans-
sen.

CINC MESOS DES DE
LA PAUTA COMPLETA
AMB PFIZER O MO-
DERNA

Per rebre la dosi de re-
cord, cal que hagin passat 
cinc mesos des que es va 
rebre la segona dosi, en el 
cas d’haver rebut els vac-
cins de Pfizer o Moderna. 

Si s’ha rebut les dues 
dosis d’Astrazeneca o la 
dosi única de Janssen, 
han de passar tres mesos 
per poder rebre ara la 

dosi de record. 
Si s’ha agafat la in-

fecció de la COVID-19 
després d’haver rebut 
la pauta completa de la 
vacunació, es recomana 
administrar la dosi de 

completa de vacunació. 
De fet, s’ha comprovat 
que totes dues vacunes, 
tant la Moderna com la 
Pfizer, tenen una eficàcia 
molt elevada, indepen-
dentment dels vaccins 
que s’hagin rebut en un 
primer moment (Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca o 
Janssen).

El Departament de 
Salut manté la crida a 
tota la població perquè 
es vacuni, tant les perso-
nes que poden rebre ara 
la dosi addicional com 
totes aquelles que encara 
no estan vacunades.

LA VACUNACIÓ 
REDUEIX LA PROBA-
BILITAT D’INGRÉS
HOSPITALARI

Cal recordar que les 
persones no vacunades 

majors de 12 anys tenen 
una probabilitat 2,5 vega-
des més gran ser hospita-
litzades i 4,9 vegades més 
d’entrar a l’UCI. En el cas 
dels majors de 50 anys, 
aquesta possibilitat aug-
menta a 3,7 vegades més 
de ser hospitalitzades i 
8,1 vegades més d’acabar 
a la l’UCI. Si ens referim a 
les persones de més de 70 
anys, aquestes tenen una 
probabilitat 6,1 vegades 
més de ser hospitalitza-
des i 15,2 vegades més 
d’entrar a la UCI que les 
persones d’aquesta edat 
amb la dosi de record.

La vacunació té com 
a objectiu protegir tota 
la població del virus per 
evitar casos de malaltia 
greu, Covid persistent, 
ingressos hospitalaris i 
morts.

record cinc mesos des-
prés d’haver superat la 
malaltia, en cas que es 
tingui 65 anys o menys 
edat. Tot i així, és pos-
sible vacunar-se amb la 
dosi de record 4 setmanes 
després d’haver superat 
la infecció.

Per accedir a la dosi de 
record, cal demanar cita 
prèvia a través del portal 
vacunacovidsalut.cat, des 
d’on es pot triar punt de 
vacunació i dia i hora. Els 
destinataris de la dosi de 
record aniran rebent un 
SMS convidant-los a la 
vacunació i dirigint-los 
a aquest enllaç.

La dosi que s’està ad-
ministrant és d’ARNm, és 
a dir, Moderna o Pfizer, 
indiferentment de les va-
cunes que s’hagin rebut 
per arribar a la pauta 
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La Cambra de l’Anoia 
constata un major di-
namisme empresarial a 

la comarca. Així ho recullen 
les dades de la corporació en 
matèria d’emissió de tràmits, 
on es conclou que el 2021 es 
van gestionar un 27% més de 
tràmits que fa un any. Con-
cretament, es van tramitar 
2.205 sol·licituds orientades 
a facilitar l’exportació de pro-
ductes.
Des de la corporació es llegeix 
aquest augment de les gesti-
ons centrades en la comer-
cialització exterior com una 
notícia molt positiva, ja que 
aquestes dades demostren 
que les empreses tenen la vo-
luntat de créixer més enllà del 
mercat nacional. En aquest 
sentit, cal tenir en compte la 
darrera xifra de l’Economia al 
Dia de la Cambra de Barcelo-
na on es destaca que Catalu-
nya va exportar a l’estranger 
entre gener i novembre del 
2021 un 7,9% més que el ma-
teix període del 2019, en total 
més 73.844 M€. Un compor-
tament positiu que es deu, en 
gran part, al dinamisme de 
l’alimentació i els productes 
químics, i a la millora de la 
competitivitat del teixit pro-
ductiu català.
Concretament, el tràmit més 
sol·licitat en matèria expor-
tadora per les empreses de 
l’Anoia ha estat el certi�cat 
d’origen amb més de 1.800 
gestions. Aquest document 
permet a les empreses cer-
ti�car el país d’origen de la 
mercaderia que destinen a 
l’exportació i complir així 

amb els requisits duaners, 
consulars o de crèdits docu-
mentaris.
Les legalitzacions de docu-
ments de comercials han es-
tat el segon tràmit més dema-
nat, amb 326 emissions. En 
aquestes gestions la Cambra 
s’ha encarregat de legalitzar la 
documentació comercial ne-
cessària per facilitar l’entrada 
dels productes al país de des-
tí. Mentre que el certi�cat de 
lliure venda ha estat requerit 
per gairebé 20 empreses. En 
concret, mitjançant aquest 
tràmit, s’ha acreditat que els 
productes en qüestió són de 
lliure de venda al mercat esta-
tal i compleixen amb les dis-
posicions vigents.
Per últim, els quaderns ATA 
i les legalitzacions consulars 
han sumat un total de 35 sol-
licituds.
De manera paral·lela, l’auge 
de la digitalització i la pro-
liferació de l’activitat tele-
màtica han fet que l’interès 
pels certificats digitals tam-
bé s’hagi vist incrementat. 

En concret, la Cambra de 
l’Anoia ha expedit 220 certi-
ficats digitals amb la volun-
tat de facilitar a les empreses 
la realització de tràmits en 
línia amb les administraci-
ons públiques i amb tercers, 
i guanyar així en eficiència i 
seguretat tot evitant despla-
çaments. Cal apuntar que la 
xifra és un 26% més eleva-
da que la que es va registrar 
l’any 2020.

Més 59.000 tràmits per fa-
cilitar el comerç exterior de 
les empreses
En conjunt, les Cambres ter-
ritorials han gestionat un to-
tal de 59.526 tràmits de co-
merç exterior i han expedit 
1.938 certificats digitals. Les 
deu corporacions de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona 
han apropat un any més una 
àmplia diversitat de serveis 
al conjunt de les empreses 
i persones autònomes de la 
demarcació amb la voluntat 
d’ajudar-los a créixer i a ser 
més competitius.

Augmenten un 27% els tràmits de 
comerç exterior gestionats per la 
Cambra de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra 
van detenir el 20 de 
gener, un home, de 49 

anys, com a presumpte autor 
de cinc robatoris amb vio-
lència i intimidació. Entre el 
8 i el 20 de gener es van co-
metre cinc atracaments amb 
arma blanca en establiments 
de l’Anoia: la Pobla de Clara-
munt, la Torre de Claramunt 
i Capellades.
L’autor sempre actuava uti-
litzant el mateix modus ope-
randi. Quan entrava a l’inte-
rior de l’establiment, esperava 
amb tota tranquil·litat, i quan 
la treballadora es quedava 
sola apro�tava per cometre el 
robatori.
En tots els fets va intimidar 
les dependentes amb un ga-
nivet, menys en una ocasió 
que va utilitzar una destral, 
i els demanava els diners de 
la caixa enregistradora. Va 
aconseguir un botí de més de 
1.300 euros.
Després de diverses gestions 
d’investigació els mossos van 
esbrinar que tots els robato-
ris els havia comès la matei-
xa persona. El 20 de gener els 
mossos van detenir un home 
a Igualada com el presump-
te autor dels cinc robatoris.

El detingut va passar el 22 de 
gener a disposició del jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada i va decre-
tar l’ingrés a presó.

Un detingut per robar en qua-
tre establiments la mateixa nit
Per altra banda, els Mossos 
d’Esquadra van detenir el 
passat 18 de gener un home 
de 38 anys com a presumpte 
autor de quatre robatoris amb 
força en grau de temptativa.
La detenció és el resultat 
d’una investigació iniciada 
el 17 de gener després de te-
nir constància que en aquella 
mateixa matinada s’havien 
produït almenys fins a qua-
tre temptatives de robatoris 
amb força en establiments 
de l’Anoia, tres dels quals a 
Igualada i un a Santa Mar-
garida de Montbui.
Els investigadors, després de 
diverses gestions, van poder 
concloure que en tots els 
casos es tractava del mateix 
autor. Finalment els mossos 
van detenir el presumpte au-
tor el 18 de gener a Iguala-
da. El detingut, va passar el 
19 de gener a disposició del 
jutjat d’instrucció en funci-
ons de guàrdia d’Igualada el 
qual en va decretar la lliber-
tat amb càrrecs.

A presó per cinc 
atracaments amb arma 
blanca en establiments

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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En el marc de la VI 
Mostra Internacional 
de Pastisseria, aquest 

passat cap de setmana es van 
entregar els guardons Fava 
de Cacau, que distingeixen a 
els 50 millors pastisseries de 
Catalunya. La Mostra té com 
a objectiu posar en valor l’ac-
tivitat professional del sector 
pastisser entre el públic gene-
ral i, a més, els guardons re-
coneixen als millors establi-
ments de Catalunya a través 
d’un procés de selecció realit-
zat per professionals del sec-
tor. I entre elles, n’hi ha una 
d’Igualada, la Pastisseria Tar-

garona que a més ha estat 
guardonada com Fava d’Or 
a la millor pastisseria de la 
vegueria del Penedès per se-
gon any consecutiu.
El jurat dels guardons Fava 
de Cacau – Sant Vicenç dels 
Horts està coordinat pel 
mestre pastisser Marc Ba-
laguer en col·laboració amb 
altres experts en pastisseria 
i cuina com professorat, 
periodistes gastronòmics i 
pastissers i pastisseres que 
no disposen de pastisseria 
pròpia. Balaguer és Cam-
pió d’Espanya de pastisseria 
l’any 2015 i Subcampió del 
Món de Gelateria el 2018, 
entre d’altres distincions.

La pastisseria 
Targarona, entre les 
50 millors de Catalunya

REDACCIÓ / LA VEU

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia obre, entre 
l’1 i el 28 de febrer, el 

termini de sol·licitud de la 
segona edició del programa 
de beques per infants i joves 
de la comarca que vulguin 
estudiar ensenyaments ar-
tístics extraescolars. Aquests 
ajuts tenen la finalitat de fa-
cilitar la pràctica d’activitats 
de caire artístic i cultural, 
fomentant al màxim l’accés 
a aquesta tipologia d’ense-
nyaments i promoure la cre-
ació i talent cultural entre 
els infants de la comarca, tal 

i com han recordat el vice-
president primer del Consell 
Comarcal, Jordi Cuadras, la 
vicepresidenta d’Acció So-
cial, Carme Zaragoza, i el 
conseller de cultura, Rafa-
el Galván. La convocatòria, 
dotada amb 10.000 euros en 
conjunt i creada el curs pas-
sat, s’adreça a infants i joves 
de la comarca que tinguin 
entre 3 i 16 anys i la subven-
ció atorgada serà compatible 
amb qualsevol altra conce-
dida per altres administra-
cions o ens públics o privats, 
però l’import total rebut per 
la mateixa finalitat no podrà 
superar el seu cost total. L’ac-

tivitat subvencionada en què 
es participi ha de tenir lloc 
en el curs vigent, és a dir en-
tre el passat 1 de setembre de 
2021 i el proper 30 de juny de 
2022.
Aquesta segona convocatòria 
presenta novetats destaca-
des, amb l’objectiu d’ampli-
ar els topalls i arribar a més 
famílies. D’una banda, per 
adaptar-se a la realitat dels 
estudis de la comarca, ara 
s’estableixen dos límits sub-
vencionables: 250 euros per 
les activitats amb una quota 
mensual inferior a 50 euros 
i com a màxim de 400 euros 
per aquells amb una quota 
superior a 50 euros. A més, 
també s’ha millorat el siste-
ma de punts de l’any passat, 
augmentant els màxims de 
renda familiar per a poder 
arribar al màxim de famílies 
i poder concedir el màxim 
import possible. I destaca 
també el fet que aquells es-
ports que es considerin artís-
tics també passen a ser acti-
vitats subvencionables.
Els detalls de la convocatò-
ria, els topalls de renda per 
optar-hi, la documentació 
necessària i el formulari de 
sol·licitud es poden consul-
tar al web www.anoia.cat. Per 
més informació es pot trucar 
al telèfon 93 805 15 85.

Les beques comarcals per 
ensenyaments artístics es podran 
tramitar durant tot el febrer

REDACCIÓ / LA VEU

Després d’una para-
da per les festes de 
Nadal, ha tornat a 

emetre’s el programa a ràdio 
Igualada dedicat al comerç 
local d’Igualada.
Aquest espai radiofònic és 
compartit entre l’associació 
de comerciants, Igualada Co-
merç i la de Montbui.

Aquesta iniciativa és una 
oportunitat pels comerciants 
de tenir un espai gratuït per 
donar-se a conèixer, expli-
car nous serveis i produc-
tes. També serveix perquè es 
conegui, per part dels comer-
ciants, el món de la ràdio per 
descobrir-ne les seves possi-
bilitats.
L’emissió en directe del pro-
grama es fa cada dimecres a 
les 9:50h.
Igualada Comerç està molt 
satisfeta amb aquesta inici-
ativa que pot oferir als seus 
associats i que està tenint 
molt bona acollida. L’objec-
tiu de l’entitat es continuar 
treballant per establir acords 
i convenis en tota mena d’em-
preses , entitats i institucions 
en bene�ci dels comerciants.

El programa dedicat 
al comerç torna 
a Ràdio Igualada 

BUSQUEM ESTETICISTA

Vols formar part del nostre equip
o coneixes a algú a qui li pugui 

interessar?

Envia el teu CV amb fotogra�a a:
info@yvettepons.com

*Jornada Completa
*Amb experiència
*Amb passió per a la professió
*Responsable
*Localització: Igualada

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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La Sara Lubian és la re-
presentant de la delega-
ció territorial de l’Anoia 

de l’Associació ActivaMent, 
que des d’aquest estiu treba-
lla en salut mental a la nostra 
comarca. Amb ella hem parlat 
de l’Associació i de la tasca que 
duen a terme.

Què és l’associació Activa-
Ment Anoia?
ActivaMent Anoia és una de 
les delegacions territorials 
d’ActivaMent Catalunya As-
sociació, una entitat de refe-
rència en l’activisme de salut 
mental en primera persona 
de Catalunya que està cons-
tituïda, organitzada i dirigida 
per persones que hem passat 
o estem vivint amb una situa-
ció de patiment psicosocial i/o 
amb diversitat mental. Com 
la resta de delegacions, la de 
l’Anoia sorgeix de la necessitat 
col·lectiva d’un grup de perso-
nes que volen reivindicar els 
seus drets i complir els seus 
deures com a ciutadans de ple 
dret en una societat que sovint 
estigmatitza allò que no co-
neix en profunditat.

Quan vàreu néixer?
Activament Catalunya va fer 
el seu 10è aniversari aquest 
estiu, és a dir, és una entitat 
que ja porta un gran recorre-
gut a nivell de tota Catalunya.
A la comarca de l’Anoia fa 
uns 5 anys que es realitzen 
Grups d’Ajuda Mútua, inter-
vencions i formacions per 
les persones en situació de 
patiment psicosocial en Salut 
Mental, però no és �ns aquest 
estiu que es constitueix la 
delegació de manera formal, 
per donar cabuda a certes 
demandes dels socis i del col-
lectiu de primeres persones, 
com per exemple lluitar per 
un servei d’urgències digne al 
propi territori.

Quanta gent en formeu part 
a l’Anoia?
Ara mateix, i a causa del con-
�nament i la pandèmia, el  
nombre de socis es va veure 
reduït, també hem de tenir en 
compte que no existia de ma-
nera o�cial la delegació de la 
comarca de l’Anoia, el per�l 
de soci eren persones que ha-
vien conegut l’entitat de forma 
personal. Tot i així, creiem que 

ara, amb la situació que moltes 
persones tenen, els problemes 
psicosocials que han sorgit ar-
rel de la mateixa pandèmia, i el 
fet d’haver constituït una prò-
pia delegació, on es podrà fer 
difusió i atenció més directa,  
creiem que podrem arribar a 
moltes més persones que arri-
bin a conèixer l’entitat i la dele-
gació comarcal

Quins són els vostres objec-
tius? 
Atorgar veu al nostre col·lectiu 
davant de les administracions 
i les institucions, defensar els 
nostres drets i deures, col·la-
borar, com agent actiu, amb els 
serveis i d’altres institucions 
de salut mental de Catalunya, 
lluitar contra l’estigma i l’auto-
estigma que patim les persones 
que hem estat diagnosticades 
amb un trastorn mental, fo-
mentar l’empoderament de les 
persones del nostre col·lectiu 
i oferir-nos suport mutu. En 
de�nitiva, fer aquesta societat 
més inclusiva i justa.

Quin tipus d’activitats dueu a 
terme?
Ens oferim suport mutu a tra-
vés de l’acompanyament, els 
grups d’ajuda mútua, sortides 
de lleure compartit, tallers de 
contacte social, jornades de re-
�exió i espais de debat. D’altra 
banda, organitzem formacions 
i activitats per a formar a la 
base social de l’entitat. També 
oferim xerrades de sensibilit-
zació comunitària i formacions 
a professionals. Participem en 
xerrades, taules rodones, Jor-
nades i Congressos. També te-
nim un programa orientat a la 
defensa i el foment dels Drets 
Humans en salut mental…

Com a associació treballeu 
amb grups d’ajuda mútua; què 
són? Qui s’hi pot incorporar?

Els Grups d’Ajuda Mútua 
(GAM) són espais en el quals 
diverses persones que com-
parteixen un mateix problema 
o di�cultat es reuneixen per a 
intentar superar o millorar la 
seva situació. En el nostre cas, 
som persones amb l’experièn-
cia del trastorn mental, i per 
tant, hi poden participar totes 
les persones que hagin viscut 
o estiguin vivint un problema 
de salut mental, o bé situaci-
ons de patiment psicològic i 
emocional. L’objectiu principal 
és oferir un espai setmanal de 
con�ança, seguretat i com-
prensió per a expressar-nos 
lliurement, escoltar i ser escol-
tades, compartir experiències 
pròpies amb altres persones 
que han tingut vivències simi-
lars i donar-nos suport mutu. 
Els GAM faciliten que trobem 
noves persones amb les quals 
relacionar-nos i establir vin-
cles, que trenquem l’aïllament 
i la por al rebuig que moltes 
persones patim a causa de l’es-
tigma i la discriminació i que 

compartim eines i aprenentat-
ges que facilitin el nostre propi 
procés de recuperació i apode-
rament.

Com us poden conèixer les 
persones que hi estiguin inte-
ressades?
Les persones que vulguin més 
informació poden adreçar-se 
al correu electrònic anoia@
activament.org, també poden 
visitar la  pagina web o�cial 
www.activament.org, on tro-
baran tot el que realitza la nos-
tra entitat, o si volen conèixer 
més en concret els projectes 
en els quals formem part i les 
principals línies d’acció https://
www.activament.org/projectes/

La darrera Marató de TV3 
va estar dedicada a la salut 
mental. És important la vi-
sibilització dels problemes 
de salut mental per a les 
persones que els viviu?
Efectivament, la visibilitza-
ció dels problemes de salut 
mental per part de les per-
sones que els vivim, és fona-
mental per trencar amb les 
idees que malauradament 
moltes persones tenen de 
nosaltres (que si som ines-
tables, perilloses, agressives, 
vagues, faltes de voluntat, 
etc.). Però alhora, és igual de 
necessari visibilitzar els de-
terminants socials que afec-
ten la salut mental, ja que,  
precisament són aquests, 
les violències amb base es-
tructural, les que malmeten 
la nostra salut mental. No 
podem patologitzar i indivi-

“La visibilització dels problemes de salut mental per part de 
les persones que els vivim és fonamental per trencar tabús”

Entrevista a Sara Lubián de l’Associació ActivaMent Anoia

dualitzar el patiment psico-
lògic de les persones. 
Aquesta pandèmia de co-
vid-19 està generant pro-
blemes de salut mental, 
sobretot depressions i an-
goixes. Ho esteu notant en 
la vostra associació?
Sí, a causa de quedar-se sen-
se feina, de no tenir diners per 
anar a teràpia, dels pèssims 
serveis públics de salut men-
tal, de que et facin fora de casa 
per no poder-la pagar, d’haver 
de viure amb el teu maltrac-
tador con�nada, etc. etc. Han 
fet que els casos de depressió, 
d’ansietat i �ns i tot de suïcidis 
augmentin durant el  temps 
que portem  de pandèmia.
És  per això que des de la nos-
tra entitat intentem reforçar 
l’ajuda mútua, l’escolta activa, 
l’apoderament i la lluita contra 
l’eliminació de l’estigma sobre 
les persones amb patiment i 
diagnòstics en temes de Salut 
Mental, doncs tothom en cert 
moment de la nostra vida,  ens 
podem veure en una proble-
màtica que ens porti a aques-
tes situacions.

Treballeu conjuntament 
amb altres entitats o centres 
de salut?
Sí, per descomptat. Sabem per 
experiència pròpia que totes 
les formes de discriminació i 
marginació generen patiment 
psicològic, i en conseqüència 
ens solidaritzem, col·laborem 
i treballem en xarxa amb al-
tres col·lectius de persones 
que són objecte de prejudicis 
i discriminació.

REDACCIÓ / LA VEU

Des d’aquest mes de 
gener l’Ajuntament 
d’Igualada ha inici-

at l’aplicació d’una mesura de 
facilitació de l’activitat econò-
mica suprimint la taxa per ar-
ranjaments en l’interior d’ha-
bitatges. Fins ara, aquesta taxa 
es cobrava desprès de rebre 
una comunicació de les obres 
que havien de realitzar-se. A 
partir d’ara, l’Ajuntament ha 
elaborat un nou tràmit, senzill 
i directe, on el ciutadà només 
haurà d’omplir un formulari 

“d’assabentat d’obres” on s’in-
formarà del tipus d’arranja-
ment que farà a l’interior del 
seu domicili i automàticament 
se li generarà una llicència. 
Les obres que abans calia as-
sumir aquesta taxa eren les re-
latives a obres menors en inte-
rior d’habitatge, i que per tant 
compleixen uns requisits: no 
toquen estructura ni cap ele-
ment comunitari i tampoc no 
afecten les condicions d’habi-
tabilitat. Des del departament 
d’urbanisme de l’Ajuntament, 
es faran controls aleatoris 
per la supervisió del compli-

ment de les condicions de les 
obres que s’han declarat. Fins 
ara aquesta taxa suposava 
un ingrés aproximat d’entre 
28.000 i 30.000 euros anuals 
que deixaran d’ingressar-se. 
La tienta d’alcalde i regidora 
d’Urbanisme, Carlota Carner 
ha explicat que aquesta és una 
molt bona mesura en dos as-
pectes ja que “permet agilit-
zar petites obres relacionades 
amb rehabilitacions i, alhora, 
ajuda a facilitar l’activitat eco-
nòmica i dinamitzar-la eli-
minant el cost que suposava 
aquesta taxa �ns ara”.

Se suprimeix la taxa d’arranjaments 
menors en interiors d’habitatges



P #latevaveu

Anna Pazos @annapazos

Pep Solé Vilanova @pepsoleV

Jordi Rexach @JordiRexach

Ramon Vicens @ramonvicens1

Cers @Cers71716088

Mar @Mar30483763

Joan Requesens @JoanRequesens

He fet un bizum amb mig cervell i he enviat 
140e a un número equivocat (i desconegut). 
M’ha escrit acte seguit i m’ha tornat la pasta. Hi 
ha esperança.

En la notícia llegeixo que només es van multar 
els vehicles que superaven els 55km/h. S’en-
ganxa abans un mentider que un coix. Gent 
multada a menys de 50 penjant multes...

La humilitat està tan infravalorada com valora-
da la supèrbia. Cada cop em sembla més intel·li-
gent ser humil i em resulta de res a gens atracti-
va una persona superba.

Cada cop que es reincorpora un alumne con�-
nat és una petita festa i victòria a la meva classe.

No puc entendre com es pot consumir pomes de 
l’altra punta del món, taronges de Sud-Àfrica o 
peres del nord d’Europa. Que no sabeu que grà-
cies a les nostres terres i clima produïm la fruita 
més dolça i de qualitat del món ? No ho dubteu, 
mengeu fruita d’aquí, és de proximitat.

Segregació per sexe. Mal 
Segregació per color de pell. Mal 
Segregació vacunats-no vacunats. Aplaudint 
amb les orelles. 
Qui no vegi el problema amb això és un tarat.

Tots els indicadors ens porten cap a la necessitat 
de reduir l’ús dels vehicles contaminants. Però a 
Igualada se’n fomenta l’ús ! No és que anem tard, 
és que anem en la direcció contrària!
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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! 

@barrufetbrunet @alberttossal @nuriasamaniego 

www.veuanoia.cat

3 Divendres s’aixecaran totes 
les restriccions, excepte a l’oci 
nocturn

1 Vilanova mantindrà el ra-
dar de la C-244 però anul-
larà les sancions imposades 
�ns el 24 de gener

2 A presó per cinc atracaments 
amb arma blanca a establi-
ments de l’Anoia

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
La fotogra�a, en especial la fotogra�a de reportatge i documental, recupera el nivell de 
qualitat que havia tingut; i es torna a apreciar per la seva qualitat i força visual.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#203 Joan Solé Oller
FOTO: Cesc Sales

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

Nascut a Igualada el 1963.

Afeccionat a la fotogra�a des de sempre 
i fotògraf professional des de l’any 1982, 
enguany farà quaranta anys.

El fet de treballar a Igualada no permet 
l’especialització, i per això he pogut fer tot 
tipus d’imatges. Des de les més habituals 
(casaments, batejos, comunions, retrats, 
moda, industrial... ) �ns a camps menys 
corrents (institucional, quirúrgica, aèria, 
arquitectònica, cientí�ca, arqueològica...).



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Digitalització  i sostenibilitat

ESP. La renta disponible de los hogares está al nivel del 2007; el con-
sumo se mantiene a base de desahorro. Mal asunto. (El País Nego-
cios 23.01.2022).

Aconseguir que la indústria tingui més pes dins l’economia és una 
prioritat del Govern. Crea llocs de treball d’alt valor afegit i és tracto-
ra per a la recuperació econòmica. El 2021 vam destinar 31,5M€ en 
ajuts directes a projectes industrials, un 77% més que l’any anterior.

Barcelona: Sisena al rànquing de ciutats europees més boniques: 1.París
2.Berlín 3.Amsterdam 4.Atenes 5.Venècia  6.Barcelona 7.Roma 9.Florència
10.Edimburg BCN destaca per l’arquitectura, la cultura… Font: USWITCH

“Des de Foment compartim 
l’objectiu de reduir les 

elevades taxes de temporalitat ”

“La revolució sostenible necessita de la 
digital i viceversa”

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.

Crisi econòmica, pimes 
i auditoria de comptes

La covid-19 ha condicionat 
arreu la marxa econòmica. 
Ara, la recuperació incipient 
ens suscita unes re�exions 

en relació amb la superació d’anteri-
ors crisis de les empreses auditades 
respecte de les no auditades. 

De forma usual, les pimes que au-
diten els seus comptes anuals són 
més resilients i competitives que 
les que no ho fan en capacitat de 
vendes, generació de llocs de tre-
ball, rendibilitat i endeutament, en 
crisis econòmiques. Ho palesa l’es-
tudi L’Auditoria de Comptes en les 
empreses, de l’ICJCE i la Univer-
sitat d’Alcalá de Henares, que ha 
tingut la col·laboració del CCJCC 
pel que fa a les xifres de Catalunya. 

Per al context català i en les pimes, 
s’han vist prop de 16.000 empreses 
que (entre 2008 i 2018) van com-
plir les condicions de micro, peti-
tes i mitjanes empreses establertes 
per la Comissió Europea: volum 
de negoci inferior a 50 milions 
d’euros; balanç general inferior a 
43 milions d’euros; i plantilla in-
ferior a 250 persones. De les gai-
rebé 16.000 pimes (totes actives 
en l’actualitat i amb uns ingressos 
d’explotació superiors a 500.000 
euros en els anys 2008 a 2018), un 
29,4% audita els comptes anuals i 
un 70,6% no.

Les que sí ho van fer van propul-
sar l’import net de la xifra de ven-
des entre 2008 i 2018 el 15,7%, en 
comparació amb el 6,5% de les no 
auditades en el mateix període. El 
resultat mitjà va ser 3,9 cops supe-
rior en les auditades el 2008, una 
diferència que va créixer a 4,7 ve-
gades el 2018, també a favor de les 
que auditen. Si observem aquest 
indicador notem que les no audi-

tades van augmentar-lo en els deu 
anys el 38% i les auditades un 64,9%.

Les dades reflecteixen els avan-
tatges de l’auditoria de comptes 
en matèria de transparència per 
al conjunt de l’economia i com a 
factor diferencial que empeny la 
competitivitat de les pimes i el 
seu creixement en contextos ad-
versos. Auditar els comptes aug-
menta la confiança en elles (sec-
tor financer, clients, proveïdors i 
empleats), el que genera un des-
envolupament més eficient dels 
negocis. 

Una altra evidència és el com-
portament diferencial de les dues 
tipologies en la contractació de 
treballadors. Entre 2008 i 2018 les 
auditades van augmentar un 9,9% 
el nombre de treballadors mitjà, 
en oposició al menor creixement 
percentual (2,7%) en no audita-
des.
I es conclou que la rendibilitat de 
les pimes auditades va ser superi-
or (en cadascun dels anys de 2008 
a 2018), amb una tendència més 
accentuada (a favor de les audita-
des) entre 2010 i 2018. En el punt 
àlgid de la crisi, el 2012, la ren-
dibilitat va registrar el seu nivell 
més baix: 2,2% (auditades) i 1,6% 
(no auditades).

També és menor el grau d’endeu-
tament mitjà en auditades que 
en no auditades (la diferència es 
xifrava en 3,13 punts el 2008 i en 
0,41 punts el 2018), si bé les sego-
nes –pel seu major endeutament 
en cadascun dels anys estudiats– 
van avantatjar a les auditades en 
la seva reducció: 10,9 punts i 8,2 
punts passats els deu anys, res-
pectivament.  

Després de dos anys de 
crisi sanitària i davant 
la flagrant necessitat 
de recuperació eco-

nòmica, els experts coincidei-
xen en què la fórmula digitalit-
zació i sostenibilitat és la millor 
per a aquesta recuperació. Se’ns 
ofereix, doncs, l’oportunitat de 
crear una nova economia que 
posi en el centre la innovació i 
el respecte pel medi ambient. 

Les ajudes econòmiques euro-
pees estan vinculades a la soste-
nibilitat i a la digitalització i el 
món financer adverteix del risc 
del canvi climàtic per a l’econo-
mia. Davant d’aquestes realitats, 
el teixit empresarial s’ha de su-
mar a la transició ecològica i a 
la digitalització per fer Europa 
competitiva en els mercats in-
ternacionals. 

La digitalització, factor clau 
d’aquest binomi, s’ha convertit 
en un procés essencial pel qual 
han de passar els negocis si volen 
mantenir la seva competitivitat. 
Saber com es poden incorporar 
les noves tecnologies és clau per 
garantir la supervivència i el 
creixement empresarial. I és que 
una veritable transformació di-
gital va més enllà de fer inversi-
ons esporàdiques en suports di-
gitals, i de crear una pàgina web 
o renovar-la. Una transformació 
digital de debò implica una re-
novació profunda de la cultura 
corporativa, de la mateixa ma-
nera que el compromís soste-
nible ha de demostrar-se amb 
projectes sòlids, amb contingut 
i credibilitat, fugint d’accions 
pseudo-sostenibles que no por-
ten enlloc i resten competitivi-
tat. La digitalització, doncs, no 

és un mitjà, sinó  una aliada en 
aquest repte i és que la revolució 
sostenible necessita de la digital 
i viceversa.
Aquest repte a què s’enfronten 
les empreses per transformar 
el seu teixit productiu fa ne-
cessària la cooperació de tots 
els agents econòmics i socials, 
mobilitzar inversió sostenible i 
desenvolupar noves tecnologies, 
i perquè això sigui possible els 
estats han d’invertir en soste-
nibilitat, ja que és la cursa per 
la sostenibilitat i la digitalitza-
ció la que determinarà la nostra 
capacitat competitiva i el nostre 
benestar.

En aquests dos darrers anys de 
pandèmia, ningú pot obviar que 
el món ha canviat i que ho està 
fent a una velocitat de vertigen. 
La digitalització és, doncs, un 
imperatiu, un factor clau per 
afrontar el camí cap a una eco-
nomia circular i sostenible  que 
ens faci rics en recursos, que 
creï valor, nous models de nego-
ci i solucions adaptades al nou 
entorn i que faci front als reptes 
ambientals pendents. Aspectes 
de la tecnologia com l’emissió 
de gasos, la transformació de 
la tradicional indústria en una 
indústria 4.0, l’aposta per la 
mobilitat segura i sostenible, el 
foment del teletreball o el reci-
clatge de residus tecnològics són 
només alguns dels aspectes que 
la digitalització pot afavorir. Les 
empreses han d’estar preparades 
per afrontar els reptes que com-
porta la digitalització i els seus 
usuaris capacitats per treballar 
en un entorn digitalitzat perquè 
el qui no segueixi aquest camí, 
es quedarà fora. 

Lídia Dalmases 
Controller de processos de Grup Carles
@grup_carles  

Antoni Gómez
President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya (CCJCC) 
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Amb la col·laboració de:

Control Financer: Externalització de la Direcció 
Financera i del Departament de Control de Gestió

L’empresa Control Financer va néixer el 2020 a Igualada, en plena pandèmia, 
amb l’objectiu d’acompanyar i ajudar a les empreses de forma numèrica a 
l’hora de prendre decisions. Ofereixen serveis basats en consultoria �nan-

cera, optimització de recursos, estratègia i recursos humans a tota mena d’empresa 
que necessiti aquest servei d’outsourcing. Darrere l’empresa hi ha Víctor García, el 
seu fundador i consultor de control �nancer. A més, és professor associat a la Uni-
versitat de Lleida; Llicenciat en Economia i MBA amb l’especialitat de Gestió de 
Projectes i Director Financer i de Recursos Humans.

En què es basa Control Financer?
Control Financer és una consultoria �nancera que ajuda a les petites empreses, so-
bretot a aquelles que no tenen un departament �nancer consolidat, ja que moltes 
d’elles sí que disposen d’un departament de comptabilitat; però, per contra, els hi 
manca un vessant més analítica. Els ajudem a analitzar el compte de resultats, a fer 
anàlisis de marges i de mermes, veure què està succeint amb l’estoc, què està passant 
amb la tresoreria (pots tenir un compte de resultats amb un saldo molt positiu però, 
en canvi, que això no quedi trasllat a la tresoreria). També profunditzem mirant els 
marges i la rendibilitat en l’àmbit de productes i clients; però, especialment, el nostre 
objectiu principal és ajudar a prendre les decisions refermades numèricament.
D’altra banda, també ajudem a fer una plani�cació, ja sigui amb un pressupost anu-
al, fent una anàlisi a 3 o 4 anys vista, o acompanyant a l’empresa a l’hora de valorar 
la idoneïtat de fer una inversió o no.

Us baseu en una metodologia en concret?
El primer que fem és conèixer l’empresa, el seu funcionament i entendre les par-
ticularitats que té. En aquest sentit, és molt important la plani�cació empresarial. 
Des de Control Financer realitzem un estudi econòmic, per veure quins són els 
objectius que es volen assolir, en quines partides tenen més despeses; però també, si 
aquestes tenen o no sentit. Aquí és on radica la gràcia de fer un pressupost anual, de 
comprovar a on es destinen els recursos de la companyia, però també, si estan ben 
destinats o no. Les empreses han de permetre fer-se aquesta re�exió per analitzar la 
situació, però també, per evitar caure sempre en els mateixos errors i veure si el que 
estàs fent avui dia, t’encamina o no cap als objectius que vols arribar.

Les petites empreses tenen constància de com d’important és fer aquesta pla-
ni�cació?
Cada vegada hi ha més empresaris conscients de la importància de plani�car, però 
avui dia, encara hi ha moltes empreses en què és el mateix gerent qui ho gestiona 
tot; i segurament, encara que tinguin els coneixements, no veuen la importància o 
no tenen el temps de fer-ho, ja que estan abocats al dia a dia, a la part de clients, a la 
producció, a la fàbrica...

www.controlfinancer.com

Sector: Consultoria �nancera
Fundació: 2020
Ubicació: C/ Santa Maria, 20 - 08700 Igualada 

Un altre factor rellevant és el moment i situació que es troba l’empresa. Quan les 
coses van bé, et deixes portar per la inèrcia i oblides fer aquestes plani�cacions. 
Normalment, també ens passa a les famílies. Quan hi ha moments que les coses no 
acaben d’anar bé o que els resultats no acompanyen és quan realment comences a 
qüestionar les coses i mirar el perquè. Hem de tenir en compte que és un procés, 
que de mica en mica, les empreses s’hi aniran sumant. El que sí que creiem ferma-
ment és que quan s’aconsegueix fer el pas endavant per incloure la plani�cació dins 
l’empresa, es fa palès que és una eina rellevant i valuosa.

Com de rellevant és que aquesta part es faci de forma externa?
Una visió externa té molts bene�cis. El primer d’ells és que és molt més e�cient. 
Si ho fessis pròpiament, necessitaries una persona dedicada de 30 a 40 hores set-
manals, sent un cost molt elevat. Un altre avantatge és la �exibilitat, ja que ho pots 
adaptar a les necessitats especí�ques de cada moment: algunes empreses necessiten 
un dia a la setmana, d’altres que en necessiten 2 o 3, i es pot fer a mida. Per altra ban-
da, nosaltres en treballar amb tota mena d’empreses i de sectors diferents podem 
oferir una visió més àmplia, aportant les millors pràctiques empresarials. Evident-
ment, tot això fa créixer i enriquir molt més a la companyia.

Quins són els tipus de servei que oferiu des de Control Financer?
En la part econòmica, hi ha dos grans serveis: el control de gestió i l’anàlisi �nance-
ra. Entrar i entendre la companyia, mirar el funcionament i elaborar en aquest sen-
tit, els mapes d’indicadors per mesurar-los i fer-ne un seguiment, ja sigui compa-
rant-los amb l’any anterior o amb un pressupost; analitzar la rendibilitat per client, 
producte o de qualsevol projecte posat en marxa. En l’anàlisi �nancera, realitzem 
el pressupost anual, el control pressupostari, fem estudis de millora d’e�ciència, de 
liquiditat, etc.
D’altra banda, també oferim serveis de recursos humans, amb l’objectiu de donar 
suport a una millor estratègia directiva en aquest àmbit. Normalment, les empreses 
tenen externalitzada la part de nòmines, seguretat social, etc; però els hi falta tenir 
una política retributiva ben de�nida. Un altre aspecte important és que quan s’in-
corpora una persona a l’empresa, cal tenir un pla de benvinguda, un organigrama 
clar i les funcions i responsabilitats ben de�nides. Són algunes coses que petites 
empreses no tenen present i són crucials.

Quins serien els trets diferencials i valors afegits de Control Financer?
Som un complement a tots aquells serveis que ja estan fent les gestories i assessori-
es, arribem a on ells no arriben.
Un dels nostres trets més característics i singulars és que gràcies a l’experiència i tra-
jectòria professional d’haver conegut de prop el know-how de grans companyies, 
ens permet poder-ho aplicar amb total discreció, con�ança i honestedat als nostres 
clients; i acompanyar-los durant el seu procés per assolir una millor competitivitat.

Carrer Santa Maria nº20 Igualada
678.691.597

vgarcia@controlfinancer.com

Consultoria Financera, 
especialitzada en l’externalització 

de la Direcció Financera 
i del Departament de Control de Gestió
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VILANOVA DEL CAMÍ / 
MARC VERGÉS

L’alcaldessa de Vilanova 
del Camí, Noemí Truc-
harte, va comparèixer 

dimarts a la tarda en roda de 
premsa per donar resposta a la 
polèmica per la gran quantitat 
de multes pel radar de tram 
que hi ha a la C-244, entre les 
rotondes del Pla de la Masia i 
la residència Amavir. Des del 
passat cap de setmana, quan 
van arribar les primeres multes 
a les cases, molts conductors 
afectats van començar a aixe-
car la veu i �ns i tot s’havien 
produït marxes lentes per ma-
nifestar-se en contra del radar.
Així doncs, davant tot l’en-
renou generat, Trucharte va 
anunciar que “de manera ex-
cepcional” s’anul·laran totes les 
sancions imposades entre el 9 
de desembre, data d’inici de 

funcionament del radar, i el 24 
de gener. A més, aquells que ja 
l’haguessin pagat, se’ls retorna-
ran els diners. L’alcaldessa va 
explicar que en aquest perío-
de s’havien posat �ns a 6.000 
multes i han aparegut casos de 
conductors que han rebut 13 
multes d’aquest radar de tram.
Això sí, l’alcaldessa va con�r-
mar que el radar de tram con-
tinuarà actiu i que abans de la 
instal·lació de l’aparell ja havi-
en provat de col·locar semàfors 
i altres reductors de velocitat 
“que no van resultar efectius 
i van patir actes vandàlics”. 
Trucharte va defensar que “hi 
ha hagut massa ensurts a la 
zona i un bon govern munici-
pal s’ha d’anticipar als fets per 
no haver de lamentar danys 
majors”.
L’alcaldessa també va expli-
car que en cap cas hi ha hagut 
sancions per aquells conduc-

tors que anaven a menys de 
55 km/h, “tot i que la via és de 
30 km/h”. Una a�rmació, però, 
que diversos conductors afec-
tats ja han contradit, defen-
sant que les seves multes eren 
per anar a menys de 50 km/h. 
Trucharte també va avançar 
que s’han demanat informes 
tècnics per estudiar si la velo-
citat límit de la via s’ha d’aug-
mentar a 50 km/h. Això sí, de 
moment, en els dies vinents 
seguirà a 30 km/h.
L’alcaldessa vilanovina també 
va detallar que el 85% de les 
sancions imposades eren de 
ciutadans de fora de Vilanova 
del Camí i ha agraït que “la 
gran majoria dels nostres veïns 
respecten el radar i demanem 
als de fora del municipi que no 
es posi en perill als ciutadans”. 
Finalment, l’alcaldessa va ex-
plicar que un 70% dels sanci-
onats circulava entre 61 i 70 

Vilanova mantindrà el radar de la C-244 però anul·larà 
les sancions imposades fins el 24 de gener

km/h, un 20% ho feia per sobre 
dels 70 km/h i que hi ha hagut 
casos superiors als 100 km/h i 
�ns i tot un a 132 km/h. 

Vilanova365 demana la re-
tirada del radar i la dimissió 
dels responsables de posar-lo
Davant aquest con�icte, el 
principal partit de l’oposició 
al municipi, Vilanova 365, es 

mostra contrari a la instal·lació 
d’aquest radar, que conside-
ra que “demostra, una vegada 
més, la necessitat del govern 
de continuar augmentant els 
ingressos municipals a càrrec 
dels ciutadans i ciutadanes”. 
Des del partit entenen la nova 
limitació, però diuen que “no 
podem tolerar en cap concep-
te la instal·lació d’aquests dos 
elements per un motiu de se-
guretat ciutadana i que l’única 
solució trobada hagi estat la del 
càstig al contribuent”.
La regidora de Vilanova 365, 
Vanesa González també criti-
ca la poca transparència amb 
la instal·lació del radar, recor-
dant que “sovint ens envien 
moltes cartes i molts tríptics 
informant de tot el que fa el 
govern i d’aquest tema no s’ha 
dit res” i afegeix que “creiem 
que la manca de senyalització 
tampoc ha sigut una casua-
litat”. Per últim, des de V365 
demanen la dimissió de totes 
aquelles autoritats relacio-
nades amb aquest assump-
te. “És moment d’assumir 
responsabilitats davant una 
mesura lamentable presa en 
uns moments molt compli-
cats de crisi social que, una 
vegada més, farà que es parli 
de Vilanova del Camí arreu 
per un fet desafortunat i per 
unes decisions improvisades 
de l’alcaldessa Trucharte i el 
seu equip de govern”.

COPA CATALUNYA
29/01/22 a les 17:30h

EVENTS C.B. IGUALADA - DRAFT GRAMENET
T’esperem al Pavelló de Les Comes. VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!
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ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal de 
l’Anoia, amb la col·la-
boració de l’empresa El 

Risell, organitza tres sessions 
participatives amb l’objectiu 
de realitzar una diagnosi so-
bre la vellesa a la comarca. 
Aquesta diagnosi, quantitativa 

El Consell Comarcal treballa per conèixer millor l’envelliment a l’Anoia

CONCA D’ÒDENA / LA VEU

Diumenge, diada dels 
Tres Tombs, apro-
�tant la visita del 

President de la Generalitat, 
Pere Aragonès, represen-
tants de les plataformes que 
s’oposen al PDUAECO li van 
entregar una carta on s’expli-
ca la situació actual amb el 
Departament de Territori i 
alguns ajuntaments, que les 
plataformes ciutadanes quali-
�quen de molt greu i antide-
mocràtica. En aquesta carta 
se li resumeix la situació i se 
li demana una reunió.
Els fets venen d’una reunió 
del passat 20 de desembre on 
representants de Per la Con-
ca, Jorba Re�exiona, Salvem 
Can Titó i l’Associació de 
Veïns de l’Espelt es van reu-
nir amb Isidre Gavín, secre-
tari de Territori i Mobilitat, 
Antoni Massegú, director de 
Polítiques Digitals i Territori 
a la Catalunya Central i Josep 
Armengol, subdirector gene-
ral d’Actuacions Urbanísti-
ques. L’objectiu de la reunió 
(que feia cinc mesos que es-
tava sol·licitada) era reclamar 
als responsables polítics de la 
Generalitat que impulsen el 

PDUAECO (el pla supramu-
nicipal que s’està redactant 
per crear una gran quantitat 
de sòl industrial a la Con-
ca d’Òdena) que tinguin en 
compte la forta oposició que 
ha trobat el pla entre la gent 
de la conca. 
En resum, es va constatar el 
següent:
• Malgrat el NO aclaparador 
que va guanyar a la consulta 
popular de Jorba, segueix la 
redacció del PDUAECO amb 
aquesta zona inclosa. No els 
importa i ignoren aquest re-
sultat que es va obtenir amb 
una eina de democràcia bàsi-
ca com és una consulta popu-
lar amb un resultat contun-
dent i legítim.
• El mes de novembre i des-
prés d’insistir molt, Jorba Re-

�exiona va aconseguir que el 
govern de Jorba aprovés una 
moció demanant respectar el 
resultat de la consulta. Doncs 
bé, l’Alcalde de Jorba, David 
Sánchez, és un dels alcaldes de 
la Conca que ha demanat que 
les hectàrees de Jorba conti-
nuïn incloses al PDUAECO, 
una actitud d’una enorme hi-
pocresia i irresponsabilitat.
• En la part �nal de la reunió 
les entitats vam esbossar al-
gunes de les necessitats de la 
Conca d’Òdena que no abor-
den 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 Con-
ca d’Òdena (redactat per ells 
mateixos), estava mal fet i 
que, per tant, les seves previ-
sions no es complirien mai. 
Però aquest no és l’únic er-
ror greu de planificació que 
haurem de lamentar els habi-
tants de la Conca en el futur, 
ja que el pla que redacten 
no incorpora els nous parcs 
eòlics i solars ni les línies de 
molta alta tensió que ja estan 
sortint a exposició pública. 
Van admetre que era cert, 
però que allò era cosa d’un 
altre departament.

Representants de les plataformes que s’oposen al PDUAECO 
de la Conca demanen una reunió al president Pere Aragonès

Diumenge passat, 
durant la visita del 

President de la Gene-
ralitat amb motiu dels 

Tres Tombs d’Igua-
lada, se li va lliurar 

una carta exposant la 
situació i demanant-li 

una reunió

Els veïns de la Conca d’’Òde-
na que formen les platafor-
mes ciutadanes Per la Conca, 
Jorba Re�exiona, Salvem Can 
Titó i Col·lectiu de Veïns de 
l’Espelt, tenen clar que con-
tinuaran oposant-se a un 
pla que no respon a les ne-
cessitats dels habitants de la 
Conca d’Òdena. Cada dia són 
més els veïns que s’afegeixen 
a aquestes plataformes i es-
tan decidits a continuar de-
fensant la creació d’un nou 
model de desenvolupament 
global, capaç de gener nous 
llocs de treball en un marc de 
desenvolupament sostenible.

i qualitativa, permetrà veure el 
present i dibuixar futures po-
lítiques socials d’envelliment, 
base important per als ens 
locals a l’hora de fer front als 
reptes que es presenten. Amb 
aquesta voluntat de recollir 
tot el coneixement, opinions 
i propostes, l’ens comarcal 
convida les persones grans a 

participar en una de les tres 
sessions que s’organitzen de 
forma descentralitzada a tot 
al territori per facilitar la par-
ticipació. Les trobades es fa-
ran a Vilanova del Camí, el 7 
de febrer de 16:30 a 18:30h; 
a Calaf, el dia 8 de febrer de 
10:30 a 12:30h, i a Piera, el di-
vendres 11 de febrer, també de 

10:30 a 12:30h. Aquestes sessi-
ons estan adreçades i obertes 
a professionals i tècnics que 
treballen en algun moment 
per les persones grans: serveis 
socials bàsics i especialitzats, 
dinamització de les persones 
grans, professionals d’habitat-
ge o la salut, així com càrrecs 
electes. L’aforament és limitat 

per garantir les mesures de sa-
lut i seguretat i, per aquest mo-
tiu, cal que les persones que hi 
vulguin participar s’inscriguin 
omplint el formulari que tro-
baran a l’enllaç www.bit.ly/
sessioenvellimentAnoia2022. 
Una vegada rebuda la inscrip-
ció, l’organització noti�carà el 
lloc on se celebrarà la trobada.
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CASTELLOLÍ / LA VEU

Castellolí va celebrar la 
Festa Major de Sant 
Vicenç, que va co-

mençar amb la presentació 
del llibre i exposició “Home-
natge a Lluís Llach” del dibui-
xant Jordi Magrià ‘Bicman’. 
Les festes han servit per posar 
en valor el patrimoni històric 
i el talent esportiu de Caste-
llolí amb dos dels actes que 
han tingut més participació: 
les visites guiades al Castell 
d’Aulí i la 8a Nit de l’Esport.
Divendres al vespre va tenir 
lloc a la Brillante una nova 
edició de l’esdeveniment es-
portiu, en què van ser premi-
ats com a Millors Esportistes 
del 2021 de Castellolí Santi 
Villamurt, rider de BTT; Ra-
quel Fernández, corredora de 
curses de muntanya; i es va 
atorgar una menció especial a 
Ignasi Costa, del Club Atlètic 
Igualada, per la seva trajectò-
ria esportiva. A l’acte hi van 
assistir unes setanta persones 
i el convidat de la nit va ser 
l’experimentat pilot de la Po-
bla de Claramunt Rosendo 
Touriñan, que va participar 
durant anys al ral·li Dakar.
Diumenge, un centenar de 
persones de totes les edats 
van visitar el Castell d’Au-
lí i van poder conèixer de 
primera mà les descobertes 
realitzades a la banda est de 
la forti�cació en la darrera 
campanya d’excavacions: l’ar-

queòloga i coordinadora de 
l’equip, Cristina Belmonte, va 
mostrar als visitants els murs 
i estances localitzats durant 
els últims treballs, que han 
permès duplicar la superfície 
coneguda �ns ara del castell, 
construït a l’època medieval. 
Les festes també han comptat 
amb actes tradicionals com 
ara una xocolatada; l’acap-
te de sang amb 22 donants 
-se’n podran bene�ciar 66 
pacients-; les passejades amb 
ponis, amb una gran partici-
pació -una vuitantena d’in-
fants-; la Missa de Festa Ma-
jor; i l’obra “El �nal NO està 
escrit” a càrrec del grup tea-
tral de Capellades, amb una 
cinquantena d’espectadors. 
També hi ha hagut espai per 
al futbol sala, amb la victò-
ria de la Penya Blaugrana de 
Castellolí davant el Vallirana, 
i per demostrar coneixements 
sobre cultura i tradicions ca-
talanes al Wooclap. Enguany, 
tanmateix, no s’han pogut 
celebrar el Concurs de Cuina 
ni la Festa de la Gent Gran a 
causa de la situació sanitària 
actual.
El regidor de Festes, David 
Arana, explica que “hem ce-
lebrat la Festa Major amb èxit 
de participació dins els parà-
metres que se’ns han permès, 
preservant al màxim la segu-
retat de tots els participants”. 
Per la seva banda, l’alcalde, 
Joan Serra, felicita els guardo-
nats en la Nit de l’Esport i va-
lora molt positivament com 
ha anat la Festa Major: “La 
gent ha sigut cauta, ens ha fet 
bon temps i hem mantingut 
molta activitat. Destacar la 
visita al Castell: és d’agrair 
que vingués tanta gent, això 
dona sentit a la feina feta 
durant tot aquest temps per 
recuperar el patrimoni his-
tòric de Castellolí”.

Castellolí posa en valor el 
seu patrimoni històric en 
les festes de Sant Vicenç

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
donarà compte aquest 

dijous, en el ple ordinari 
d’aquest mes de gener, del de-
cret d’Alcaldia on s’aprova la 
formulació d’al·legacions con-
tra el projecte PEpl-556 que 
comprèn el parc eòlic Lupus 
de 49’5 MW, i la seva infra-
estructura d’evacuació, a les 
províncies de Saragossa, Osca, 
Tarragona, Lleida i Barcelona, 
i que està promogut per l’em-
presa Energía Inagotable de 
Lupus SL, que forma part del 
grup Forestalia Renovables.
Aquestes al·legacions es for-
mulen tenint en compte que 
s’ha projectat construir una 
línia aèria de Molt Alta Ten-
sió (MAT) que creuarà des de 
l’Aragó i �ns a Catalunya. La 
MAT, de 400 Kv, tindrà 182’22 
quilòmetres de recorregut, 
dels quals 140’23 a Catalunya, 
i amb una afectació de més 
de 631 hectàrees. Això com-

portaria la construcció de 378 
torres metàl·liques. 
Pel que fa a Santa Margarida 
de Montbui, el projecte la línia 
de Molt Alta Tensió (MAT) 
travessaria el terme munici-
pal en sentit oest-est, en una 
distància aproximada de 6’3 
quilòmetres. Comportaria la 
ubicació d’un total de 18 tor-
res, d’una alçada entre 34 i 49 
metres, separades 400 metres 
entre cadascuna d’elles. La 
MAT passaria pel bell mig del 
terme municipal, molt aprop 
de nuclis disseminats com el 
Coll del Guix, i crearia una 
greu afectació a espais oberts 
de gran valor natural i geolò-
gic. Pràcticament tota la zona 
per on passaria la MAT és sòl 
agrícola i forestal, declarat 
d’important valor tant pel Pla 
Territorial de les Comarques 
Centrals (2008), el Pla Direc-
tor Urbanístic de la Conca 
d’Òdena (2009) i pel mateix 
POUM aprovat inicialment a 
l’abril del 2019.
Cal recordar que aquest pro-

jecte de MAT afectaria Bell-
prat, Sant Martí de Tous, 
Santa Margarida de Montbui, 
Vilanova del Camí, La Pobla 
de Claramunt, Piera, Mas-
quefa i els Hostalets de Piero-
la, a més de múltiples munici-
pis aragonesos i catalans.
Des del govern montbuienc 
es basa l’oposició a la MAT en 
l’impacte en el paisatge, en el 
territori i la ciutadania, en les 
activitats econòmiques tradi-
cionals i en els espais natu-
rals i estratègics del territori 
català. L’impuls de les ener-
gies renovables no es pot fer 
d’esquena al territori i encara 
menys en funció d’interessos 
privats de corporacions que 
únicament contemplen com 
a objectiu els guanys eco-
nòmics, prioritzant-los per 
sobre de qualsevol altra con-
sideració social, ambiental 
o de mínima sostenibilitat, i 
que tindrien greus efectes i 
externalitats negatives sobre 
la nostra pagesia, el paisatge 
i el medi natural.

L’ajuntament de Montbui presenta 
al·legacions contra el projecte de la MAT 

MONTBUI / LA VEU

Des de l’Ajuntament 
de Santa Margarida 
de Montbui es tre-

balla amb la voluntat d’op-
timitzar el consum de llum 
dels diferents equipaments i 
edificis municipals. Un dels 
centres amb més consum 
elèctric, Mont-aQua, disposa 
des de fa uns dies de plaques 
solars fotovoltaiques per tal 
de produir energIa elèctrica 

i, així, reduir la factura de 
consum de llum de l’equipa-
ment.
Es tracta d’una instal·lació 
d’autoconsum instantani, 
amb recolzament de la xarxa. 
Els excedents que es produ-
eixin quan existeixi més pro-
ducció energètica que no 
pas consum seran introdu-
ïts a la xarxa de distribució, 
ja que la instal·lació actua 
com a consumidor i com a 
productor.

La instal·lació està formada 
per 260 mòduls de potencia 
unitària 320 Wp, que totalit-
zaran 83.200 Wp de potència 
instal·lada. El període d’exe-
cució de les obres, que ha rea-
litzat l’empresa CONCOM, ha 
estat de dos mesos. 
Cal dir que el projecte ha tin-
gut un cost de 70.000 euros, i 
que compta amb el suport eco-
nòmic d’IDAE (Instituto Para 
la Diversi�cación y Ahorro de 
la Energía) i el Fons Europeu 
de Desenvolupament Regio-
nal (Unió Europea). 
Aquest és un dels primers 
projectes de tecnologia solar 
fotovoltàica que s’implementa 
a Montbui, i que tindrà conti-
nuïtat amb d’altres que s’ani-
ran realitzant properament en 
altres equipaments de titulari-
tat municipal. 

Energia elèctrica a Mont-Aqua, a 
través de tecnologia solar fotovoltàica

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

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

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07



COMARCA  | 21Divendres, 28 de gener de 2022

ÒDENA / LA VEU

Òdena, recupera, la 
Fira de la Baronia en 
el marc de la cele-

bració de Sant Sebastià, i en 
celebra aquest diumenge, 30 
de gener,  la segona edició, 
desprès que l’any passat es va 
haver de suspendre donada 
l’evolució de la covid-19.
La Fira de Baronia d’enguany, 
igual que en la seva prime-
ra edició aplega les activitats 
ja tradicionals de la Fira de 
Sant Sebastià com l’aplec de 
sardanes, el joc de la cucanya 
i posa en relleu la història i el 
patrimoni local amb les visites 
guiades al castell. Així tradició 
i història es donaran de la mà 
en els diferents actes progra-
mats.
L’activitat començarà diumen-
ge a partir de les 9 del matí, 
amb l’esmorzar popular a la 
brasa al parc de Sota el Balç. 
A partir de les 10h del matí 
engegarà el mercat històric de 
productes artesans dels països 
catalans. Serà una mostra de 
productes artesans tant de ti-
pus alimentari com de factura 
manual: formatges naturals, 
escuts heràldics, joguines de 
fusta, mitologia, embotits, tre-

balls de cuir, ceràmica, cristall, 
dolços i pastes medievals, sa-
bons naturals, esmalts, icones, 
pa de �ga, perfums..., També 
a les 10 tindrà lloc al pati del 
Centre Fraternal i Instrucitiu 
el joc de bitlles catalanes orga-
nizat pel Club de Bitlles Igua-
lada.
A partir de tres quarts 11 a la 
plaça Major, les cobles de Bell-
puig i Sant Jordi acompanya-
ran el XVII Aplec de sarda-
nes, organitzat per Associació 
Cultural Colles Sardanistes 
d’Òdena i a les 12 del migdia, 
a la plaça Major s’iniciarà una 

Òdena celebra aquest diumenge la 
reformulada Fira de Sant Sebastià, la 
Fira de la Baronia d’Òdena

nova edició del popular Joc de 
la cucanya, consistent a grim-
par per un pal vertical només 
amb l’ajuda de braços i cames 
amb premis oferts pels comer-
ços d’Òdena.
En el marc de la Fira no hi po-
den faltar les visites al castell 
d’Òdena i descoberta del pa-
trimoni històric. Al llarg del 
matí es realitzaran tres sessi-
ons, a les 11h, 12h i 1h de la 
mà d’Anoia Patrimoni. La vi-
sita és gratuïta i la durada serà 
d’una hora. No cal inscripció 
prèvia. El punt de trobada serà 
al peu de la Torre del Castell.

ÒDENA / LA VEU

Després de �nalitzar 
les obres per preser-
var un dels elements 

patrimonials més destacats 
del municipi, l’Ajuntament 
d’Òdena reprèn de la mà 
d’Anoia Patrimoni les visites 
guiades al castell.
Les primeres seran gratuïtes i 
tindran lloc en el marc de la 
Fira de la Baronia el pròxim 
30 de gener en tres sessions, 
a les 11h, 12h i 1h. La durada 
serà d’una hora i no cal ins-
cripció prèvia. Posteriorment, 
les visites es realitzaran cada 
quart diumenge de mes a les 
12h.
Al llarg de la visita, a més de 
conèixer els esdeveniments 
històrics de la fortalesa, s’ex-
plicaran les importants tas-
ques de restauració i manteni-

ment dutes a terme al Castell 
al llarg de 2021, amb l’objectiu 
de continuar treballant a man-
tenir en les millors condicions 
possibles un dels elements pa-
trimonials més destacats del 
municipi, declarat Bé Cultu-
ral d’Interès Nacional.
Les obres van consistir, d’una 
banda, en la restauració i con-
solidació de les façanes i les 
muralles de l’extrem nord-est 
de la Torre de l’Homenatge. 
I de l’altra, en la construcció 
d’un mur de contenció per 
sustentar basament de la Tor-
re, format d’un mur de pedra 
per la cara exterior i d’un mur 
de formigó armat per la part 
interior, amb una secció d’un 
metre de gruix de mitjana.
Les actuacions van comp-
tar amb ajuts del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalu-
nya i de l’O�cina de Suport a 

la Iniciativa Cultural del De-
partament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.
La torre de defensa és la prin-
cipal part del castell d’Òdena 
que encara es conserva en 
bon estat i que ha sobreviscut 
al pas del temps, i a l’enderro-
cament durant la Guerra Civil 
de 1462-72. És una construc-
ció situada en el punt més fe-
ble de la defensa del castell, 
amb quatre pisos d’alçada, 
un dipòsit d’aigua a la planta 
baixa i està formada exterior-
ment per un políedre d’onze 
cares que formen una pirà-
mide truncada. El sector de 
l’entrada es va alterar molt en 
època moderna per la cons-
trucció d’una bassa i d’una 
escala, tot i que una recerca 
arqueològica l’any 1985 va 
permetre recuperar-ne part 
del traçat del llenç defensiu.

Es reprenen les visites guiades al 
Castell d’Òdena, després de restaurar 
façanes i el basament de la Torre

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
ha aprovat l’ordenança 
municipal que té per 

objectiu regular la protecció, 
el benestar, el control, el trac-
tament, la tinença i el comerç 
dels animals dins del terme 
d’Òdena. També regularà les 
interrelacions entre les perso-
nes i els animals domèstics i 
de companyia amb què con-
viuen habitualment, de ma-
nera temporal o permanent, 
amb independència del lloc 
de residència de les persones 
o del lloc en què estigui regis-
trat l’animal.
El text vol assolir el màxim 
nivell de protecció i benestar 
per als animals, garantint una 
tinença responsable dels ma-
teixos, la reducció al màxim 
de les seves pèrdues i aban-
donaments, fomentant la 
participació ciutadana en la 

defensa i protecció dels ani-
mals, i preservant la salut, la 
tranquil·litat i la seguretat de 
les persones.
Per dur a terme aquests ob-
jectius, l’Ajuntament disposa 
d’un cens municipal en què 
cal inscriure els animals de 
companyia del municipi i que 
compta amb un procediment 
i requeriments especí�cs per 
al cens dels gossos conside-
rats potencialment perillo-
sos. També estan inclosos en 
l’ordenança els animals que 
es crien per a la producció 
de carn i els que treballen en 
l’agricultura, i se n’exclouen 
els de la fauna salvatge que 
restin sotmesos a una nor-
mativa sectorial o especí�ca 
pròpia.
El consistori, aprovant aques-
ta ordenança, també con-
�rma la voluntat que el mu-
nicipi esdevingui lliure de 
maltractament animal. 

Òdena aprova 
l’ordenança municipal 
de tinença d’animals

ÒDENA / LA VEU

L’artista Nuriatoll ja ha-
via pintat els murals del 
Centre Unió Agrícola i 

del barri de Sant Pere
L’Ajuntament d’Òdena i la 
Comissió jove Gargantúa 
odenenca han treballat en un 
nou mural a un altre espai 
del municipi. Aquesta vega-
da la paret triada ha estat la 
del futur Espai Jove d’Òdena 
al número 14 del carrer Pom-
peu Fabra, i, amb el lema ‘Els 
joves som el futur!’, la imatge 
representa el jovent, la músi-

ca, l’esport, sempre des de la 
inclusió, així com referències 
a la percussió del Grup de Ba-
tucada Konkatrons.
L’encarregada de dur a terme 
el mural ha estat l’artista ur-
bana Nuriatoll, il·lustradora i 
especialista en pintar murals 
a tota mena de parets interi-
ors i exteriors, que ja ha co-
ordinat els murals del Centre 
Unió Agrícola i del barri de 
Sant Pere. Abans, la brigada 
municipal va reparar la faça-
na de l’equipament, que esta-
va en mal estat.

Nou mural a la façana de 
l’Espai Jove
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Aquesta setmana, l’alcal-
dessa Noemí Truchar-
te s’ha tornat a reunir 

amb el Cap del Sector de Dis-
tribució de Correus de la zona, 
Rafael Marín per informar-se 
sobre la prova pilot que van 
iniciar per millorar l’enviament 
de cartes i paquets a Vilanova 
del Camí. 
És la segona reunió que han 
mantingut, davant les de�ci-
ències detectades entorn del 
repartiment de la correspon-
dència. 
Com explica l’alcaldessa ja fa 
gairebé un any que es busquen 
alternatives per poder donar 
un millor servei i resoldre la 
situació que havien denunci-
at, tant els veïns com l’Ajun-
tament, entorn de l’endarreri-
ment o �ns i tot, la pèrdua del 
correu. 
Ara fa uns mesos que tot el 
repartiment de paqueteria de 
Vilanova del Camí té la seu 

central a Igualada, des d’on es 
distribueixen al nostre munici-
pi. A partir del dia 1 de febrer, 
segons ha detallat el respon-
sable de Correus a l’alcaldessa 
vilanovina, els certi�cats tam-
bé se centralitzaran a la seu 
d’Igualada i des d’allà es faran 
arribar a Vilanova del Camí.
En el cas que el repartidor no 
trobi el destinatari al domicili 
a l’hora de lliurar un paquet o 
certi�cat, deixarà igualment la 
noti�cació a la bústia i la reco-
llida es continuarà fent a l’o�ci-
na de correus de Vilanova del 
Camí. Segons detallava el res-
ponsable de Correus a l’alcal-
dessa “a l’o�cina hi haurà dues 
persones i al repartiment de 
paquets i certi�cats cinc perso-
nes més”. 
Sembla que a hores d’ara el 
nou sistema que s’ha establert 
amb la paqueteria funciona i, 
per tant, els responsables de 
Correus esperen que el proce-
diment (encara en període de 
prova) doni bons resultats.

Correus centralitza la 
paqueteria i els certi�cats 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Vilanova Comerç ha 
prioritzat estar més a 
prop dels establiments 

locals i per això han deixat les 
instal·lacions del Centre d’In-
novació Anoia. La voluntat 
de traslladar-se al nucli urbà 
era una antiga reivindicació 
de l’entitat comercial. Estar a 
prop dels establiments locals 
i ser accessibles ha estat una 
voluntat de sempre, ens expli-
ca Albert Viscarri, president 
de Vilanova Comerç. Per això, 
quan han tingut l’oportunitat 
han fet un salt al nucli antic 
del municipi, concretament a 
la plaça Major 14 baixos, des 
d’on podran oferir una atenció 
més pròxima als associats. 
Vilanova Comerç ha tingut 
uns mesos força actius. Van 
iniciar el mes de desembre 
amb la tradicional Fira de 
Nadal, el sorteig de l’arbre de 
regals  i altres iniciatives més 
innovadores com la introduc-
ció de les noves tecnologies i 
la implantació de les cartelle-
res digitals.
I és que Vilanova Comerç, 
amb la col·laboració i suport 
de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena, ha adquirit 
15 pantalles digitals per fer 
promoció dels comerços asso-
ciats. Aquestes cartelleres, que 
ja s’han començat a instal·lar 
en alguns comerços, en perí-

ode de prova, ofereixen infor-
mació sobre els associats, així 
com de les promocions que 
ofereixen. Els anuncis inserits 
a la cartellera incorporen co-
dis QR que enllacen directa-
ment amb l’establiment. 
La voluntat, explica Albert 
Viscarri, és poder aconseguir 
el �nançament necessari per 
seguir instal·lant aquest tipus 
de dispositius que suposen un 
impacte publicitari i promo-
cional important per un preu 
molt assequible.
En contra del què s’esperaven, 
des de Vilanova Comerç, as-
seguren que la pandèmia els 
ha reforçat com a entitat. Han 
passat d’una cinquantena d’as-
sociats el 2019 a pràcticament 
60 en l’actualitat i l’objectiu, 
diu Viscarri, és arribar als 100 

abans que s’acabi el seu man-
dat.
Leonor Garcia, dinamitzadora 
de Vilanova Comerç assegu-
ra que durant aquests últims 
anys s’ha vist reforçat el com-
promís dels comerços vilano-
vins, especialment els dirigits 
per persones joves i els que 
obren per primera vegada. Els 
més reticents a l’associacionis-
me, explica Garcia, continuen 
sent els comerços més antics i 
els que ja tenen consolidada la 
clientela, malgrat que també 
existeixen excepcions. 
En aquests moments també 
estan treballant per implicar 
els treballadors autònoms, que 
generen un moviment econò-
mic important al municipi. 
L’entitat els ofereix una plata-
forma per donar-se a conèixer 
i augmentar la seva cartera 
de clients i alhora els proposa 
accions i campanyes de pu-
blicitat i promoció sense cost 
perquè ja estan incloses en la 
quota d’associat. 
Acabada la campanya de Na-
dal i Reis, Vilanova Comerç 
treballa ara la campanya, “En-
amora’t del teu comerç” en el 
marc de la festivitat  Sant Va-
lentí. També estan valorant 
una nova campanya Enlaira’t a 
l’Anoia que l’any passat va te-
nir molt bona acollida, i d’al-
tres accions que aquest any, 
donada la situació pandèmica, 
no han pogut portar a terme.

Vilanova Comerç estrena seu social 
i noves eines de promoció comercial

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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CAPELLADES / LA VEU

Apartir del dimecres 2 
de febrer Capellades 
començarà a gaudir 

amb un seguit d’actes de la 
Festa Major d’Hivern, que se 
celebra per Santa Dorotea, 
amb pintura, música i teatre.
El dia 2 de febrer, dins el cicle 
de l’Anem al Teatre, els nens 
i nenes de Capellades de les 
dues escoles de la vila, podran 
veure “JOJO” de la Cia. YTu-
quepintas.
Encara amb teatre, però per 
als més petits, la Cia. Engru-
na Teatre portarà una delícia 
titulada “Sopa de pedres”.
El dissabte 5 s’inaugura al Saló 
Rosa de La Lliga una exposició 
amb les pintures de la capella-

dina Maribel Cantó Pérez, que 
es podrà visitar �ns el darrer 
dia del mes de febrer.
El diumenge 6 és el dia de 
Santa Dorotea i per això es 
farà l’O�ci Solemne a les 11:15 
a l’església de Santa Maria. En 
acabar, concert d’orgue a càr-
rec del reconegut Jordi Figue-
ras.
Finalment per la tarda hi hau-
rà teatre amb “Calma!” de 
Guillem Albà.
La regidora de Festes, Susana 
Moreno, explica com “aquest 
any Santa Dorotea ens cau 
en diumenge i per això pro-
posem un monòleg divertit, 
com el de Guillem Albà. La 
resta de la setmana les pro-
postes teatrals són per als més 
petits i per als de cicle mitjà”.

PIERA / LA VEU

El passat dissabte es va 
inaugurar, davant del 
CAP de Piera, el mo-

nòlit en agraïment alsdonants 
de sang. La �gura, la prime-
ra present a la comarca i que 
consta del dibuix d’un cor 
amb dues gotes de sang a la 
part inferior, reconeix l’esforç 
i fa agraïment a totes les per-
sones donants de sang.
A l’acte hi van acudir Josep 
Llopart, alcalde de la vila; 
Montse Porras, regidora de 
Sanitat; Marc Ibars, presi-
dent de la Federació Cata-
lana de Donants de Sang; 
Marta Hernández, tècnica de 
promoció del Banc de Sang 
i Teixits de Catalunya; Pepi-
ta Codol, de l’Associació de 
Donants de Sang de l’Anoia, 
a més de representació del 
CAP i diversos membres del 
consistori. Després d’un se-

Piera inaugura un monòlit en 
agraïment als donants de sang

guit de parlaments, on la te-
màtica comuna van ser els 
reconeixements, agraïments 
i mostra d’orgull cap a totes 
aquelles persones que s’apro-
pen dia a dia als bancs de 
sang per realitzar donacions, 
es va aixecar un mantell que 
cobria el monòlit per �nalit-
zar la inauguració.

Tot i la COVID la participa-
ció a la Marató de la Sang va 
ser elevada. 87 persones es 
van apropar a donar sang, de 
les quals 67 van poder donar 
i 20 van ser rebutjades per no 
complir els paràmetres de do-
nació segura. Piera, en parti-
cular, és el segon municipi 
amb més donants de l’Anoia.

Capellades prepara la seva 
Festa Major d’Hivern

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana s’obre 
a Capellades un nou 
espai de lleure per als 

nens i nenes de la vila, amb 
una nova instal·lació al carrer 
Lluís Companys.
Tal com explica l’Alcalde, Sal-
vador Vives, “en aquest es-
pai de la vila no hi havia cap 
element per als més petits, i 
per això hem adequat aquest 
racó, que a més a més està a 
prop d’una escola. La nostra 
voluntat com a equip de go-
vern és continuar arreglant 
aquests espais lúdics dels més 
petits, dins un projecte més 

integral per als propers anys”.
Aquest nou espai s’ha delimi-
tat amb un terra de cautxú, i 

El Carrer Lluís Companys té un nou 
parc infantil

s’hi ha col·locat uns balancins 
de molles i una piràmide de 
corda infantil.

CAPELLADES / LA VEU

L ’any 2016 Capellades 
va començar a gestio-
nar la població de co-

loms a través de la reducció 
de la seva fertilitat amb ni-
cabarzina. Aquesta estratè-
gia ha donat bons resultats, 
minvant la població progres-
sivament, excepte el 2020 
quan durant el confinament 
va augmentar lleugerament.

Ara hi ha 3 punts on es dis-
pensa el menjar, adequat a la 
quantitat de coloms que hi ha 
a cada espai: 70 al Museu Molí 
Paperer, 34 a l’Institut Molí de 
la Vila i 14 a l’Ajuntament.
Per poder fer un control real 
de la població és molt impor-
tant que no hi hagi persones 
que els alimentin, ja que ales-
hores els animals no van a 
les menjadores amb el pinso 
tractat i la població no bai-

xa. D’aquesta manera també 
s’eviten els problemes sanita-
ris que generen les colònies 
grans.
La millora de resultats 
d’aquest 2021 es deu prin-
cipalment a què s’ha pogut 
ajustar millor la dosi admi-
nistrada als coloms del Mu-
seu i que s’ha obert un nou 
punt d’alimentació controla-
da  a la teulada de l’institut 
Molí de la Vila.

Aquest 2021 s’ha reduït la població de 
coloms

CAPELLADES / LA VEU

Aquest any s’inicia 
un projecte basat en 
l’orientació acadèmi-

ca de l’alumnat dels centres 
educatius de secundària i 
Batxillerat de Capellades.  
Després de detectar una 
manca d’autoconeixement, 
autodecisió i orientació aca-
dèmica en les persones joves, 
les regidories de joventut i 
educació han començat a tre-
ballar estretament amb els 
centres educatius per trobar 
l’encaix a aquesta necessitat. 
L’objectiu del projecte és fa-
cilitar la informació d’accés 
als estudis perquè l’alumnat 
pugui decidir sobre el seu fu-
tur acadèmic amb la màxima 
certesa d’allò que volen fer i 
d’allò que els motiva. És per 
això, que el projecte no és 
una acció puntual, sinó un 
acompanyament integral que 
permetrà la informació als di-
ferents agents que actuen di-
recta o indirectament amb les 
persones joves: 
- Sessions d’autoconeixement i 
gestió emocional
- Assessories individualitzades
- Tallers i xerrades d’informa-
ció variada a l’alumnat, profes-
sorat i famílies
- Material de difusió especia-
litzat
- Acompanyament i segui-

ment juntament amb altres 
coordinacions
Amb aquestes accions es po-
drà oferir informació a cada 
moment del procés, de forma 
individualitzada i prioritzant 
les necessitats de la persona 
jove. Figures com tècniques 
orientadores laborals, edu-
cadores socials, el servei de 
la Consulta Jove (servei de 
regulació emocional de Ca-
pellades), professorat, tècnica 
de joventut, família... seran 
claus en el seguiment del pro-
jecte. 
Una de les primeres inter-
vencions es va iniciar la set-
mana passada als dos insti-
tuts al curs de 4t d’ESO, on 
la cooperativa 4 cantonades 
va dinamitzar sessions d’au-
toconeixement. En aquestes 
sessions, l’alumnat va poder 
ser-ne conscient de les seves 
limitacions, habilitats, pre-
ferències i personalitat. Això 
els permetrà conèixer com 
son, què volen i com es rela-
cionen amb l’entorn, per tal 
de pujar l’autoestima, la segu-
retat individual, i doncs, poder 
prendre decisions. 
Aquesta intervenció està vin-
culada al Pla Educatiu d’En-
torn de Capellades i La Torre 
de Claramunt, i compta amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona i la col·laboració de 
l’Ajuntament de Capellades. 

Projecte d’orientació en 
la transició educativa a 
Capellades 
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CALAF / LA VEU

Aquest dissabte 29 de 
gener a les 18.30 hores 
arriba ‘Klé’ al Casino 

de Calaf. Un espectacle de tea-
tre visual per a tots els públics 
que comptarà amb la músi-
ca en directe del violinista de 
Blaumut, Vasil Lambrinov. Se-
gons Paul Klee, “un dibuix és 
una línia que surt a passejar”. 
Quina manera més meravello-
sa d’entrar en el seu imaginari 
i caminar amb ell. La dansa, 
la màgia, la manipulació d’ob-
jectes, els titelles, la llengua de 
signes i el teatre negre ens han 
permès explorar la seva obra 
i descobrir el pintor Klee, el 
músic, el titellaire, l’escultor, 
el �lòsof i el mestre de la Bau-
haus.

Més cinema al Casino de Calaf
Les sessions de cinema se-
gueixen al Casino de Calaf i el 
proper cap de setmana comp-
tarem amb dues pel·lícules di-
ferents. El divendres 28 a les 
21 h es projectarà ‘Pan de li-
món con semillas de amapola’ 
del Cicle Gaudí i el diumenge 

30 a les 18 h serà el torn de 
‘Ernest & Celestine’ de Cin-
exic. 
Per adquirir les entrades de 
l’espectacle Klé, cal reser-
var-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 12 euros i per a les per-
sones associades és de 9 €. 
L’aforament és limitat, tenint 
en compte les actualitzacions 
de les noves restriccions i res-
pectant totes les mesures de 
prevenció i seguretat davant 
la COVID19. 
Pel cinema, pel Cicle Gaudí: 
l’entrada general serà de 4,50 
€, amb el carnet jove / socis 
de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya / persones associ-
ades del Casino serà de 3 € i 
amb el Club Vanguardia hi 
ha 2x1. En el cas de Cinexic, 
l’entrada general serà de 4,50 
€ i pels socis d’Òmnium Cul-
tural i del Casino serà de 3 €.

Espectacle familiar 
i cinema, un cap de 
setmana intens al Casino 

PIERA / LA VEU

Més d’una vintena 
de persones s’aple-
guen a Piera per 

parlar sobre cultura popular 
amb motiu d’una jornada or-
ganitzada per ERC Piera.
Els republicans van reunir, 
aquest dijous 20 de gener al 
vespre, al Casal per a Joves i 
Grans del municipi pierenc, a 
les entitats de cultura popular 
de la Vila de Piera i de Vall-
bona d’Anoia amb l’objectiu 
de compartir inquietuds i re-
alitats de les entitats d’aquests 
dos municipis.
La trobada va comptar amb 
la presència de la Directora 
General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural de 
la Generalitat de Catalunya, 
Adelaida Moya, la que va ex-
plicar el projecte de la insti-
tució catalana i les inversions 
previstes envers la cultura 
popular. Tanmateix, Moya va 
poder conèixer les entitats del 
territori i les seves preocupa-

cions.
En aquests temps de pandè-
mia, la cultura, com tota la 
resta, s’ha vist molt afectada,
i sembla que a poc a poc es 
va reprenent l’activitat, enca-
ra que les entitats es troben 
en situacions complicades. 
Les ganes per retrobar-se i 
entrar ja en “la normalitat” 
estan ben presents. I tant les 
entitats com el partit republi-
cà valoren molt positivament 
aquesta jornada.

Alguns dels temes que es van 
tractar van ser el �nançament 
que reben les entitats, la bu-
rocràcia que han de gestionar 
i les facilitats que les insti-
tucions els hi poden donar. 
Així com potenciar més les 
trobades entre les entitats, del 
mateix poble i també a escala 
comarcal i de país. I sobretot 
posar en valor la cultura i tra-
dicions del país, reconeixent 
l’esforç i dedicació dels mem-
bres de les entitats.

ERC Piera organitza una trobada 
sobre cultura popular amb entitats de 
Piera i Vallbona d’Anoia

LA LLACUNA / LA VEU

El diumenge, dia 30 de 
gener la Llacuna cele-
brarà la Festa de Sant 

Antoni Abat.
Donada la situació sanitària 
aquest any no es realitzarà els 
tradicionals Tres Tombs, però 
sí que es realitzarà una part 
d’aquesta festa que homenat-
ge a carreters, traginers i pa-
gesos i el seu bestiar.

La jornada iniciarà a les 11.15 
amb la Missa de Sant Anto-
ni Abat en la que es beneirà 
la bandera i es repartiran els 
panets beneïts. Seguidament, 
a la plaça es durà a terme la 
benedicció dels animals i tin-
drà lloc la venda dels tradici-
onals tortells beneïts.
L’activitat és organitzada per 
la Comissió dels Tres Tombs 
de la llacuna amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament

La Llacuna celebra diumenge la Festa 
de Sant Antoni Abat

- Crea la teva pròpia energia

- Baixa el rebut de la llum

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

les Plaques Fotovoltaiques
Contacta’ns:

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

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

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

AEl Casal de Calaf ens 
sentim especialment 
satisfets pel fet que 

l’edició 2021-2022 dels Pas-
torets de Calaf hagi estat tot 
un èxit escènic, interpreta-
tiu i de públic, a qui volem 
agrair de tot cor el fet que 
una vegada més hagin mos-
trat la seva incondicionalitat 
i entusiasme envers un es-
pectacle quasi centenari com 
són els Pastorets de Calaf.
Tot i les restriccions d’afora-
ment a causa de la pandèmia 
provocada per la covid, el 

públic no s’ha volgut perdre 
un espectacle que forma part 
de la memòria col·lectiva de 
tot un país. Al llarg de les 
cinc funcions programades 
per aquesta edició hem vis-
cut sorpreses i hem gaudit 
moments entranyables que 
ben segur recordarem du-
rant molt de temps.
En un esclat de colors, 
música, olors i sensaci-
ons, una vegada més, hem 
fet possible un espectacle 
dinàmic, modern, emotiu 
i molt professional. Amb 
uns efectes especials im-
pactants i una feina de 

Els Pastorets de Calaf tornen a fer possible allò que semblava 
molt difícil

maquillatge i vestuari per-
fectament estudiat, creant 
un espectacle que ha fet 
vibrar als espectadors més 
exigents i tot, tot gràcies 
al treball precís d’un equip 
de persones que s’han im-
plicat all cent per cent en 
cada una de les tasques que 
desenvolupaven.
D’altra banda, volem des-
tacar les interpretacions 
impecables d’un elenc d’ac-
tors i actrius que en tot 
moment han estat a l’altura 
de la complicada situació 

actual que estem vivint. 
Gràcies al seu esmerçat 
treball, han aconseguit que 
els espectadors des del pri-
mer moment es capbussin 
de ple dins la història d’en 
Lluquet i en Rovelló.
La impactant posada en es-
cena i una estudiada coreo-
grafia que ocupava tot l’es-
cenari i part de la platea, 
ha escurçat la distància que 
separa els actors del públic, 
generant un ambient de 
complicitat entre actors i 
espectadors.

La direcció de l’espectacle 
mereix una menció a part, 
el nou director dels Pasto-
rets de Calaf, Eloi Fonoll, 
ha demostrat i amb escreix, 
que és possible crear un es-
pectacle innovador, arriscat 
i modern sense que es perdi 
l’essència de la història que 
Folch i Torres va escriure 
l’any 1917.
També volem agrair als mit-
jans de comunicació l’atenció 
rebuda, el vostre suport ha es-
tat imprescindible per poder 
créixer edició rere edició.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

L’observatori astronòmic 
de Sant Martí Sesguei-
oles (UMA/SMA/F.

Grau), conjuntament amb 
altres quatre estacions de la 
Xarxa de la Universitat de 
Màlaga i de la Societat Mala-
guenya d’Astronomia, concre-
tament per la d’Àger (UMA/
SMA/J.L.Salto), Masquefa 
(UMA/SMA/E.Reina), Cabrils 
(UMA/SMA/R.Naves) i Ma-
taró (UMA/SMA/J.Lopesino), 
van detectar dissabte 15 de 
gener, la caiguda d’un bòlid al 
Pirineu, concretament al nord 
de la província d’Osca.
El bòlid, que podia haver estat 
provocat per un meteorit, va 
començar a ser visible a 64 km 
d’alçada en el límit entre les 
províncies de Lleida i Osca. Es 
va desplaçar 36 km en direcció 
sud-oest, a una velocitat mitja-
na de 45.700 km per hora. Pel 
càlcul de l’òrbita, es considera 

que forma part d’un asteroide.

Observatori astronòmic 
UMA/SMA/F.Grau de Sant 
Martí Sesgueioles
L’observatori astronòmic 
UMA/SMA/F.Grau de Sant 
Martí Sesgueioles està coordi-
nat per Ferran Grau, enginyer 
informàtic de sistemes i astrò-
nom amateur. Des del seu Ob-
servatori privat de ca l’Ou, situ-

at a Sant Martí Sesgueioles, es 
centra principalment en l’ob-
servació de Exoplanetes (pla-
netes que giren al voltant d’al-
tres estrelles fora del sistema 
solar). La seva tasca la fa en col-
laboració activa amb la base de 
dades ETD, el programa TESS 
de la NASA, ExoClock de la 
ESA i amb investigadors de di-
ferents universitats.
Fruit d’aquest treball és coau-
tor d’articles a revistes cientí�-
ques de prestigi internacional, 
incloent la participació en el 
descobriment d’una nana mar-
ró i multitud d’estrelles varia-
bles mentre intentava trobar 
un nou exoplaneta. També és 
autor del llibre “Observación 
de Exoplanetas” (Editorial 
Marcombo), que es converteix 
en una referencia imprescindi-
ble per tot aquell a�cionat que 
vol millorar o iniciar les seves 
observacions d’exoplanetes 
i col·laborar amb astrònoms 
professionals.

L’observatori astronòmic de Sant Martí 
Sesgueioles detecta la possible caiguda 
d’un meteorit a Osca

CALAF / LA VEU

El punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics de Ca-
laf, ubicat a la plaça dels 

Arbres, passarà a ser de paga-
ment des d’avui dia 21 de ge-
ner. El cost de carregar els ve-
hicles amb motor elèctric serà 
de 0,59€/kWh. Considerant 
la recàrrega mitjana, de 12,8 
kWh, el cost de carregar el ve-
hicle serà de 7,50€.
Amb l’inici del nou any, i tenint 
en compte que durant gairebé 
un any el seu ús ha estat gra-
tuït per tal de promocionar l’ús 
del vehicle elèctric i donar-lo a 
conèixer, l’equip de Govern va 
prendre la decisió de cobrar el 
servei de recàrrega de vehicles, 
tal com estan fent altres muni-
cipis. De no fer-ho, s’ha estimat 
que per l’any 2022 el cost po-
dria arribar als 10.000 euros, 
despesa que es pagaria amb els 
impostos de tota la ciutadania 
i no dels usuaris directes del 

servei.
Per calcular el cost per kWh, 
l’Ajuntament va tenir en comp-
te les següents despeses: princi-
palment el cost de l’electricitat 
(tant el terme de consum com 
de potència), però també el 
cost de manteniment del punt 
de recàrrega i de la plataforma 
de cobrament. Aquests costos 
s’hauran de revisar periòdica-
ment tenint en compte l’evo-
lució del cost de l’electricitat 
com també l’ús del carregador.
Aquesta mesura va ser aprova-
da al Ple del mes de novembre, 
en el qual es van aprovar les 
modi�cacions de les ordenan-
ces �scals per l’exercici actual.
El punt de recàrrega va en-
trar en funcionament el pas-
sat mes de febrer i ha donat 
servei de forma gratuïta 
des d’aleshores. Durant tot 
aquest temps, les gairebé 400 
persones que n’han fet ús hi 
han realitzat pràcticament 
1.300 recàrregues.

El punt de recàrrega 
de vehicles elèctrics passa 
a ser de pagament
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esports

FÚTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 1
UE RAPITENCA 2

Els igualadins arribaven 
a la 14a jornada amb la 
mentalitat de sumar la 

segona victòria de la setmana, 
després del triomf davant el 
Gavà.
No obstant, la UE Rapitenca 
ho posaria molt complicat. 
Es tractava d’un conjunt  que 
arribava amb molt bona di-
nàmica de resultats, situat a 
la zona alta de classi�cació. I 
això es va notar des del primer 
minut.
Els visitants van començar el 
partit amb gran intensitat i ja 
al minut 3, Romans va haver 
d’evitar el gol dels del Montsià. 
No havia sigut un bon inici i 
l’equip no se sentia còmode 
sobre el terreny de joc. Tot i les 
males sensacions, el conjunt 
blau va trenar bones jugades 
i, al minut 12, després d’una 
boníssima jugada combinati-
va, Pedro rebia una passada a 
la frontal de l’àrea i de�nia a la 
perfecció, per obrir el marca-
dor.
El panorama de l’enfronta-
ment es girava completament 
i la pilota passava a ser dels 

igualadins, tot i que la bona 
pressió de la Rapitenca, inco-
modava i feia generar perill. 
Així va ser com, al minut 22, 
en un gran contracop visitant, 
els del Montsià feien l’empat.
Tot i el cop sofert, els anoiencs 
sabien que havien de mantenir 
el mateix pla. Tot i les lesions 
de Jonny i Max, els jugadors 
locals van seguir jugant a par-
tir de la pilota i el desequilibri 
per les bandes. Un partit molt 
bonic que augurava una sego-
na part frenètica.
A la represa, els visitants van 
tornar a sortir més ordenats, 
però no van disposar de cap 

ocasió clara, �ns que al minut 
57, en una errada defensiva, el 
davanter visitant feia el segon 
gol. 
Des d’aquell moment, els visi-
tants es van tancar al seu propi 
camp, buscant contracops.
A l’equador de la segona mei-
tat van començar a generar-se 
ocasions de gol per part dels 
igualadins, però faltava ser 
contundent en atac. 
Òscar va tenir l’opció de fer 
l’empat al 88, però la pilota va 
marxar per sobre del travesser.
El diumenge vinent, els igua-
ladins tancaran la primera 
volta a Tàrrega.

El CF Igualada masculí cau a 
Les Comes contra la Rapitenca

Victòria consecutiva pels veterans 
de l’Igualada 

Les blaves cauen per 
un gol a dos
FÚTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 1
MANU LANZAROTE 2

Les blaves cauen per 
un gol a dos, després 
de desaprofitar grans 

ocasions de gol, a la prime-
ra meitat. Les igualadines 
volien aprofitar les punxa-
des de les seves rivals per 
afermar la segona posició i 
començar a assegurar vir-
tualment la classificació pel 
playoff d’ascens.
Tot i les altes expectatives, 
les visitants es van avançar 
en un malentès en defensa. 
Des d’aquell moment, les 
anoienques van començar a 
posar setge sobre la porteria 
visitant, però no van ser con-
tundents i el gol no arribava. 
En canvi, a l’altra àrea, una 

centrada enverinada es con-
vertia en el segon gol visi-
tant, just abans del descans. 
Càstig excessiu, però queda-
ven 45 minuts per remuntar. 
A la represa, l’Igualada va 
avançar les seves línies, tan-
mateix no era capaç de ge-
nerar grans oportunitats per 
apropar-se al marcador. I no 
va ser fins al minut 57, quan 
una cessió enrere de la de-
fensa rival, es convertia en el 
gol blau. 
Des d’aquell moment, les 
igualadines van realitzar di-
versos xuts que no van aga-
far porteria i es va acabar el 
partit sense més gols. 
Una derrota dura, que es-
treny la classificació per la 
part alta. La setmana vinent, 
les blaves descansen i no tor-
naran a jugar fins al 6 de fe-
brer, a Pallejà.

FÚTBOL / LA VEU

GAVÀ MAR 0  
AV IGUALADA 3

Els veterans van fer bon 
ús de la paciència i van 
jugar un partit intel·li-

gent, deixant als locals anessin 
diluint les seves forces davant 
un equip igualadí que va jugar 
incontestable tota la segona 
meitat.
Primera meitat on els ma-
riners van gastar tota la mu-
nició davant el conjunt blau. 

L’equip local va anar perdent 
efectivitat i els igualadins ben 
posicionats van desesperar als 
joves jugadors locals. Una fal-
ta al lateral de l’àrea local, la 
serveix Quim Soler, la rema-
tada de Jordi Canals fa lluir a 
l’arquer local, però Ton Mayor, 
atent a la jugada avança als 
igualadins, marxant al descans 
amb avantatge en el marcador. 
En la segona, els blaus van ser 
immensament superiors als 
locals, mancats de forces van 
intentar sorprendre els iguala-
dins amb ràpides contres. Una 

bona jugada de Xavi Canta-
rell, és objecte de falta dins 
l’àrea i el col·legiat, donant la 
llei de l’avantatge, afavoreix a 
Ton Mayor de nou, per fer el 
segon. Amb una bona centra-
da de Ramón Calsina, Xavi 
Cantarell va posar la cirereta 
al pastís i va assegurar una 
més que merescuda victòria 
blava a terres marineres. Els 
bons moviments a la banqueta 
i una superba aturada d’Edu-
ard Mestre, van fer guardar el 
portal igualadí a zero per se-
gon matx consecutiu.

199
389

€
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

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

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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L’Igualada Femení HCP empata amb 
el CP Las Rosas, tot i merèixer el triomf
HOQUEI PATINS / LA VEU

CP LAS ROZAS 1
IGUALADA FEMENÍ HCP 1

Gerra d’aigua freda per 
a l’Igualada Feme-
ní-Grupo Guzmán, 

que no va poder passar de 
l’empat a un gol davant el 
CP Las Rozas (1-1) en el ter-
cer partit en set dies per a 
les noies que entrena Carles 
Marín. En un pavelló amb un 
ambient gèlid com el mateix 
partit, les igualadines, que 
van ser superiors en línies 
generals, van desapro�tar 
nombroses ocasions davant 
un equip madrileny que arri-
bava en quadre, amb només 
sis jugadores de pista i dues 
porteres, però que des del 
primer moment va plantejar 
un partit molt defensiu i in-
còmode per a les igualadines.
El primer temps va tenir do-
mini i principals ocasions 
per a les igualadines, que 
van posar a prova a la por-
tera visitant Nerea Notario. 

Els pals tampoc van ajudar a 
les locals, que van jugar amb 
certa ansietat i precipitació 
en certes fases del joc. Las 
Rozas, amb un plantejament 
defensiu, limitava el seu joc 
d’atac a les accions indivi-
duals de la talentosa italiana 
Giulia Galeassi i de Mónica 
Villaró. Les igualadines, amb 
major rotació i intensitat a 
pista, van aconseguir “obrir 
la llauna” a un minut del des-
cans, quan Carla Claramunt 
va desviar a la xarxa, per l’es-
caire, un llançament llunyà 
de Gina Balcells. Semblava 
que el més difícil estava fet. 
Amb 1-0, i els dos equips 
molt carregats de faltes, es va 
arribar al descans.
A la represa, lluny de baixar 
els braços, les madrilenyes 
van seguir refredant el joc a 
l’espera de la seva oportuni-
tat. El bon treball de les por-
teres Cristina Riba i Nerea 
Notario continuava mante-
nint l’emoció. Les iguala-
dines van desaprofitar un 
penal que podria haver can-

viat el matx, i després de des-
aprofitar diferents jugades, 
coincidint amb la desena 
falta de les locals, la millor 
jugadora de Las Rozas Giulia 
Galeassi transformaria una 
falta directa per fer el gol de 
l’empat. 
Els darrers minuts de par-
tit van ser un atac i gol de 
les noies que entrena Carles 
Marín, que van desaprofitar 
una superioritat numèri-
ca, i que van tenir arribades 
clares a porteria però sense 
sort. Un cop més, la manca 
d’encert va penalitzar a les 
igualadines, que van fina-
litzar empatant un partit on 
mereixien un millor resultat. 
Després d’aquest empat les 
igualadines continuen sete-
nes a la taula, amb 13 punts. 
L’Igualada Femení-Grupo 
Guzmán prepararà durant la 
propera setmana el desplaça-
ment a la pista del Liceo de 
La Corunya, un altre rival di-
recte, on intentaran vèncer al 
conjunt gallec i retrobar-se 
amb el triomf. 

HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA RIGAT 1
BARÇA 10

Dues cares i ben dife-
renciades. Gairebé 
com la nit i el dia. A 

la primera part l’Igualada HC 
Rigat va competir de tu a tu 
amb el gegant blaugrana, tot i 
les baixes de Ton Baliu i Marc 
Carol, importantíssimes les 
dues. De fet es va arribar al 
descans amb una diferència 
mínima d’1 a 2 favorable als 
visitants. 
El Barça es va avançar amb 
dos tirs exteriors de Bargalló 
i Panadero i Aleix Marimon 
va reduir diferències en una 
contra. El de Bell-lloc va en-
carar Egurrola (que ja és en-
carar) i el va superar (que ja 

és superar) aixecant la bola i 
picant. Un gran gol. Mentre 
els arlequinats van tenir for-
ces han plantar cara al líder 
amb un Elagi superlatiu do-
nant seguretat al darrere.
A la segona part, els blaugra-
na van demostrar el seu po-
tencial ofensiu i van fer 4 gols 
en 7 minuts que van trencar 
tota possible resistència. Ma-
rimon hauria pogut retallar la 
diferència amb un penal que 
no va poder transformar. 
Els últims 5 minuts els tècnics 
van premiar l’excel·lent tre-
ball del porter Jaume-Arnau 
Marqués que va substituir a 
l’Elagi.
Ara els igualadins tindran 
tota la setmana per recuperar 
les baixes de covid i per pre-
parar el desplaçament a Itàlia 
per la WS Europe Cup.

Un Igualada Rigat tocat 
per la covid s’enfonsa 
contra el Barça

Dura derrota del CB 
Igualada
BÀSQUET / LA VEU

Un inici molt fred de 
partit, on l’Events 
CB Igualada perme-

tia un parcial inicial de 7-0 
i quatre minuts sense anotar 
que ja va marcar la dinàmi-
ca del partit. Va ser llavors 
quan amb un parcial de 0-6 
intentaven contrarestar el 
mal inici. Una ràpida reac-
ció de les jugadores de Bar-
celona, posava un nou par-
cial de 8-0 en el marcador 
que decantava clarament el 
marcador. El primer parcial 
era de 17-11.
En el segon període, les ju-
gadores d’Alamillo seguien 
en molt mal ritme de par-
tit. Un joc imparable de les 
jugadores vermelles, col·lo-
cant un nou període de 24-
5, decantava el marcador de 
forma clara a la mitja part, 
amb un resultat de 41-16, 
posant a les blaves en una 

situació desconeguda per 
elles. En la represa del par-
tit, el ritme seguia liderat 
per l’equip de Càmping Bia-
nya Roser A, que tornava a 
col·locar un parcial de 6-0 
en l’inici. Una millora a ni-
vell defensiu de les jugado-
res visitants, aconseguia fre-
nar una mica el cop, amb un 
parcial de 18-12, que feia un 
marcador de 59-28.
En l’últim període del par-
tit, un nou parcial de 10-0, 
deixant sense anotar les ju-
gadores de l’Igualada durant 
els primers set minuts de 
quart, seguia mostrant la di-
nàmica favorable als locals. 
Un intercanvi de cistelles 
durant els últims minuts, 
tancava una tarda inaudi-
ta per les jugadores blaves. 
L’últim parcial era de 17-7.
El proper partit de l’Events 
CB Igualada SFA serà aquest 
dissabte a les 17:30h contra 
el Draft Gramenet.
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JOAN PATRÓ / UEC ANOIA

Aquest any i després 
de la forçada anul·la-
ció del de l’any passat 

amb motiu de la Covid, hem 
tornat a reprendre el curset 
d’esquí que aquest any arri-
bava a la 39a edició, amb un 
èxit notable malgrat els pro-
tocols que vàrem haver de 
seguir i que ens va marcar el 
Ministeri de Salut Andorrà. 
Val a dir que el Refugi AINA 
de Canillo on estem allot-
jats cada any, va estar espe-
cialment adaptat a aquests 
protocols així com l’espai de 
pícnic de Soldeu-Grandva-
lira, on dinem a pistes cada 
any, del qual en vàrem tenir 
l’ús en exclusivitat pel nos-
tre curset cada dia. Com 
sempre, el curset està obert 
a nens i nenes a partir de 7 
anys. 
La quarantena de cursetis-
tes i els dotze monitors que 
el club hi va desplaçar van 
gaudir d’allò més practi-
cant l’esquí en el domini de 

GRANVALIRA que amb els 
seus 212 km. de pistes esde-
vé el domini esquiable més 
gran del Pirineu. Els curse-
tistes es van repartir en cinc 
grups repartits segons el seu 
nivell d’esquí. En cada grup 
hi anaven dos monitors; l’un 
davant i l’altre al darrere tan-
cant el grup. El grup dels de-
butants a més tenia el suport 
de dues hores diàries amb 
un monitor professional de 
Grandvalira. 
En acabar el curset vàrem fer 
la tradicional cursa crono-
metrada en una pista tanca-
da especialment per aquesta 
competició. El cronometrat-
ge electrònic, portat per 
membres de l’estació i l’am-
bient de cursa que varen viu-
re tots els cursetistes va estar 
acompanyat per un dia amb 
unes condicions meteorolò-
giques i de neu molt bones. 
L’estança a la casa quan arri-
vabem de pistes va ser immi-
llorable… les dutxes en arri-
bar… el berenar, l’estona de 
jocs de taula, cinema, ping-

pong, etc. proporcionaven 
als nens i nenes diferents 
opcions de lleure fins a l’ho-
ra de sopar. El descans, més 
que merescut després d’estar 
tot el dia esquiat a pistes, 
ocupa 10 hores diàries… 
absolutament necessari per 
tornar a pistes l’endemà amb 
el cos ben descansat.
Procurem tenir un tracte 
molt personalitzat amb tots 
els pares que ens porten 

els seus fill/es al curset, és 
per això que els hi anàvem 
penjant, en temps gairebé 
immediat, les fotografies i 
filmacions que anàvem fent 
dels seus fills, tant a la casa 
com durant la seva estada a 
pistes.
Si les voleu consultar, us fa-
reu una idea bastant aproxi-
mada del tarannà que es viu 
en el curset. Us cal entrar a 
la nostra pàgina web www.

uecanoia.cat i consultar en 
l’apartat de la Secció d’Esquí 
Alpí l’enllaç a les esmentades 
fotos.
Les felicitacions i agraïments 
que hem rebut dels pares un 
cop acabat el curset ens es-
peronen a seguir treballant 
en aquesta bonica tasca. 
Cal tenir present que en 
el curset 2022 arribarem a 
l’edició núm. 40. Tot un rè-
cord oi?

El curset d’esquí alpí del C.E.UECANOIA torna a ser 
un èxit

L’Igualada Femení HCP incorpora a Rocío “Piojo” Ramón

HOQUEI PATINS / LA VEU

Cop d’efecte de l’Igua-
lada Femení Hoquei 
Club Patins-Grupo 

Guzmán. El conjunt igualadí 
ha incorporat a la davantera 
argentina Rocío Ailén “Pi-
ojo” Ramón, nou reforç pel 
conjunt d’OK Liga. “Piojo” 

Ramón, jugadora �ns ara del 
Club Patí Voltregà, va dema-
nar la carta de llibertat del 
conjunt osonenc ara fa uns 
dies, i s’ha compromès amb 
el conjunt igualadí, on inten-
tarà aportar de�nició i gols, 
les seves principals virtuts. 
Enguany no ha tingut gaires 
oportunitats de lluïment la 
jugadora argentina, que bus-
ca un canvi d’aires a la recer-
ca de més minuts i opcions 
a les ordres de Carles Marín. 
Aquest dimecres al vespre ha 
realitzat la seva presentació 

o�cial a la Sala d’Actes de Les 
Comes.
“Piojo” Ramón és una juga-
dora que s’ha consolidat du-
rant les darreres temporades 
a OK Liga, convertint-se en 
una de les golejadores habi-
tuals de la categoria. Equips 
com el Noisy Le Grand fran-
cès, el Club Patín Alcorcón, el 
CHP Bigues i Riells i el ma-
teix Club Patí Voltregà, han 
comptat en les seves �les amb 
una jugadora que té gran faci-
litat per marcar diferències, i 
que dins l’àrea és una garantia 

golejadora. En les diferents 
temporades disputades a OK 
Liga “Piojo” Ramón suma 97 
gols. 
“Piojo” Ramón és una juga-
dora que pot ajudar al con-
junt igualadí en una fase molt 
important de la competició, 
tot just a cinc partits de �na-
litzar la primera volta de la 
lliga. Les noies que entrena 
Carles Marín, amb un partit 
menys, són ara mateix sete-
nes, sumen 12 punts, i acu-
mulen un bagatge de quatre 
triomfs i quatre derrotes.  

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

en 24 quotes
(sense interessos)

A PARTIR DE:
100€ rígida 
150€ doble 
suspensió

24 quotes 
sense interessos

· Motor Bafang Max Drive 80Nm
· Bateria Samsung 630 Wh
· Autonomia 130 km

NOVETAT
ADRIATICA BTT E BIKE
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L’equip masculí del CAI 5è al Campio-
nat de Catalunya de Clubs Absolut PC
ATLETISME / LA VEU

L’equip masculí  del 
C.A. Igualada Petro-
miralles, va assolir 

diumenge passat a la tarda 
a la pista coberta de Saba-
dell,  una brillant 5a posició 
al Campionat  de Catalunya 
Absolut “A” de 1a categoria 
per clubs, competició en què 
van participar els vuit millors 
conjunts de l’atletisme català 
en Pista Coberta a nivell ab-
solut. Cal ressaltar també el 
nou Rècord d’Igualada en salt 
de perxa d’Igor Bychkov.
Els anoiencs van ser cin-
quens amb 52 punts, en el 
Campionat guanyat pel F.C. 
Barcelona, seguits de l’A.A. 
Catalunya, segons de l’Hos-
pitalet Atl., tercers, del Cor-
nellà Atl., quarts, i per davant 
de l’Aldhara Lleida, sisens, de 
l’Avinent Manresa, setens., i 
de la U.A. Terrassa, vuitens, i 
que perden la categoria per a 
la temporada vinent. 
Individualment, va sobresor-
tir la victòria de Jordi Yoshi-
nori Matsuoka en el salt de 
llargada, amb 7,22 m. i les 2es 
posicions d’Igor Bychkov en 

salt de perxa, amb 5,10 m., 
nou Rècord d’Igualada su-
perant els seus 4,92 m. de la 
setmana anterior a Bordeus 
(França), i d’Eloi Santafé, 2n 
en els 60 m. tanques, amb 
8”15. 
Cal ressaltar també la terce-
ra posició de Mario Pérez en 
triple salt amb 14,02 m. en el 
seu debut amb el CAI. Marc 
Sànchez era 4t en alçada, amb 
1,99 m., i el debutant amb el 
CAI Carles Gómez era cin-
què en els 1.500 m.ll., amb 
4’00”81.
Oriol Castells era sisè en els 
200 m.ll. amb 22”99  i Ra-
mon Sànchez sisè en pes amb 

12,96  m.  
Eren 7ens Roger Suria en els 
3.000 m.ll. amb  8’39”69, Da-
vid Muñoz en els 60 m.ll. amb 
7”28, Ramon Linares en els 
800 m.ll. amb 2’00”53 i Oriol 
López en 400 m.ll. amb 51”10 
en el seu debut amb el CAI. 
Els components del relleu de 
4 x 400 m. format per Oriol 
Castells - David Muñoz - Eloi 
Santafé i Isaac Baltà, eren 
8ens amb 3’33”71.     
Amb aquest 5è lloc, el CAI 
Petromiralles assoleix mante-
nir-se un any més entre l’elit 
de l’atletisme català en sala, 
amb un equip jove i amb pro-
jecció de futur.

Les femenines del CAI, Campiones 
de Catalunya “B” per clubs

TEATRE / LA VEU

L ’equip femení del 
C.A.Igualada Petro-
miralles, va assolir un 

brillant  triomf i l’ascens a 1a 
categoria al Campionat de 
Catalunya Absolut “B” in-
door, disputat diumenge al 
matí a la pista coberta cata-
lana de Sabadell.
Les anoienques, amb un 
equip molt jove i amb projec-
ció de futur, reeditaren el seu 
triomf dels anys 2007, 2011 i 
2017 en el mateix campionat, 
foren les guanyadores del 
Campionat català femení “B” 
amb 71 punts, i retornen a 1ª 

categ. catalana.  Foren segui-
des per la J.A. Sabadell, 2es 
amb 66 punts, del C.A. Sant 
Just, 3.eres. amb 65 punts, 
del G.E. i E.G., 4es amb 63 
punts,  del C.E. Universitari, 
5es amb 62 punts, del Barce-
lona Atl., 6es amb 50 punts, 
del C.A. Nou Barris, 7es amb 
49 punts, i de la  U.G.E. Ba-
dalona, 8es amb 39 punts.
Individualment sobresorti-
ren la victòria de Núria Moix 
en el llanç. del pes, amb 
10,30 m., i els 2ns llocs de 
Carla Bisbal en els 800 m.ll. 
amb 2’21”68, de Jana Planell 
en el salt de perxa, amb 2,80 

m., i de la debutant amb el 
1er equip del CAI Lucía Mo-
lina en 200 m.ll., amb 27”80. 
Cal ressaltar també les ter-
ceres posicions d’Aina Eber-
lé en salt d’alçada, amb 1,60 
m. i de la debutant amb el 
CAI Xènia Mourelo en 3.000 
m.ll. amb 10’35”30.
Eren 4es Judit Navarro en 
400 m.ll. amb 1’03”28, i les 
components del relleu de 4 
x 400 m. del CAI format per 
Aina Eberlé - Andrea Gil - 
Judit Navarro i Laia Planas, 
amb 4’16”63.
Assoliren el 5è lloc Júlia Solé 
en 1.500 m.ll. amb 4’59”01, 
Laia Planas en els 60 m. tan-
ques amb 10”10, Andrea Gil 
en 60 m.ll. amb 8”58, Mar 
Planas en salt de llargada, 
amb 4,67 m. i la debutant 
amb el CAI Elia Ramos en 
triple salt, amb 9,77 m.  
En haver assolit aquesta gran 
victòria, el jove equip feme-
ní Absolut del CAI  passarà 
a competir novament amb 
els conjunts capdavanters de 
l’atletisme català en pista co-
berta la propera temporada.

Un bon cap de setmana 
per als equips de 
l’Hoquei Línia Igualada

HOQUEI LÍNIA / LA VEU

Els equips sèniors del 
club igualadí han vis-
cut unes jornades molt 

positives que els permeten 
continuar en bones posicions 
dins de la lliga. 

Equip sènior femení
Pel que fa als equips sèniors, 
l’equip femení, que s’ha for-
mat de nou aquesta tempora-
da, continua millorant en la 
competició. Tot i perdre fora 
de casa 10 a 4, es van retro-
bar amb el gol contra Tsu-
namis, un equip molt potent 
que està jugant a la màxima 
competició d’hoquei línia, la 
lliga èlit nacional femenina. 
Van jugar: Mariona Vila, Eli-
senda Rabell (2), Alba Ferrer 
(1), Nahya Gil, Lucía Gonzà-
lez (1), Sandra Portillo i Paula 
Velandia. Portera: Laia Roig. 
Entrenador: Juan Pablo Tri-
viño.

Equip sènior masculí
Dissabte 8, l’equip sènior 
masculí va començar la sego-
na volta de la lliga nacional 
Or amb mal peu, perdent a 
Sant Joan Despí contra Jujol. 
Començava el partit amb un 
gol ràpid de Jujol i un segon 
gol a meitat del primer temps. 
Gràcies a dos power play 
l’Igualada marcava el primer i 
el segon gol empatant el par-
tit però a falta de 4 segons per 
acabar la primera part Jujol 
posà el 3 a 2 a la mitja part. 
A l’inici de la segona part 
l’Igualada va patir vàries ex-
pulsions seguides, fet que va 
afavorir que Jujol anés su-

mant gols. El desconcert i la 
desconcentració de l’equip va 
acabar amb un poc merescut 
8-2 . Van jugar: Oriol More-
ra (1), Julian Carrasco, Marc 
Cano, Biel Segura, Roger 
Alemany (1), Samu Ferrera, 
Àlex Cano, Albert Mudarra i 
Adam Gràcia. Porters: Sergio 
Prado i Unai Gràcia. Entrena-
dor: Juan Pablo Triviño.

Equip sènior masculí A
Diumenge 9 a Castellbisbal 
es va jugar un nou partit pel 
sènior A del club, aquest cop 
lliga catalana. Començava 
el partit amb molta intensi-
tat i bons marcatges �ns que 
Castellbisbal, en dues errades 
precisament de marcatge de 
l’Igualada, feia 2 gols a mei-
tat de partit. En començar la 
segona part Castellbisbal va 
marcar el 3-0 i va ser a partir 
d’aquí quan els jugadors de 
l’Igualada van pujar la intensi-
tat sumant 2 gols al marcador. 
A falta de menys de 2 minuts 
per acabar el partit, l’Igua-
lada va treure el seu porter 
i Castellbisbal va quedar en 
inferioritat per dues expulsi-
ons dels seus jugadors. Tot i 
així,  la sort va caure a mans 
de Castellbisbal sense que 
l’Igualada pogués fer el gol 
de l’empat. Amb tot, molt bon 
partit per part de l’Igualada 
amb un 3-2 resultat �nal. Van 
jugar: Oriol Morera , Marc 
Cano, Biel Segura, Roger Ale-
many, Xavi Àlbarez (1), Samu 
Ferrera (1), Àlex Cano, Al-
bert Mudarra i Adam Gràcia. 
Porters: Unai Gràcia i J. Car-
les Santano. Entrenador: Juan 
Pablo Triviño.
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PRIMER EQUIP MASCULÍ:  Romans Carrillo, Arturo Picaseño, Arnau Cuadras, Oscar Oliver, Erik Sarmiento, Sergi Solernou, Jhonattan Vinasco, Soufian Grana, Cristian Mulero, 
Miguel A. Luque, Pedro Calvo, Joan Altimira, Ramon Guitar “Monchu”, Sardor Yusupov, Rafel Pérez, Franc Samaniego, Izan Checa, Franco Nantez, Joel Mendez, Max Morell, Martí 
Just, Guillem Vilà

PRIMER EQUIP FEMENÍ:  Queralt Iglesias, Laura Puig, Julia Tomas, Esther Soler, Elena Alert, Laura Ribas, Pati Ruano, Miriam Bueno, Maria Florentin, Mar Serracanta, Marta Bosch, 
Ona Barrón, Maria Cortina, Naiara Caballero, Marina Salanova, Laia García “Peke”, Paula Bohigas

TEMPORADA 2021-2022

HORARI:
DISSABTE I DIUMENG E I FESTIUS
DE 11 A 14H
C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
aperitiuscatalans@hotmail.com · Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
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JUVENIL MASCULÍ A:  Anderson Chamusca, Gerai Gómez, Pau Fernández, Marc Ortega, 
Kevin Jimenez, Victor Borrell, Nikolas Carayol, Gerard Cuadras, Eudald Castillo, Adrià 
Fernández, Marc Andreu Quesada, Ivan Andreu Quesada, Jairon Espinosa, Rafa Villegas, 
Guillem Garrido, Ander Venteo Plazajoan Almirall, Iker Gastón, Manel Valls Godó, 
Alejandro Peraza

JUVENIL MASCULÍ B:  Ibai Mendiguren, Alexei Saiz Sánchez, Albert Ortiz, Max Güixens, 
Adrià Lucena, Alex Garcia, Arnau Demures, Izan Blanco Romero, Pau Vergara Cebrián, 
Pau Conejos, Abraham Alfonso, Isaac Pàvia, Nil Esteve, Alex Reyes, Marc Hernando, Álex 
Cáceres, Nil Camañes Termens, Jan Claramunt Font

JUVENIL MASCULÍ C:  Marc Llaràs Salat, David Masip Schiendl, Daniel Oliva Guillén, Biel 
Boix Vendrell, Macià Oliva, Eduard Cos, Hatim El Himer, Marc Compte, Arnau Pujol, Pol 
Roca Sánchez, Jaume Passola, Guillem Domenech, Joel Valdivieso, Sergi Bisbal, Jan 
Franquesa, Nabil El Hamouchi, Hugo Ceballos Castellet

TEMPORADA 2021-2022

CADET-JUVENIL FEMENÍ A:  Eric Pérez Castro, Nerea Bermudo, Marta Gonfaus, Jana 
Rueda Pons, Aina Rueda Pons, Anna Itziar Font, Anna Sánchez, Gina Serra, Laia Arroyo, 
Judith Alferez, Carlota Mollà, Ylenia Estrella, Lucía Oller, Carla Esteban, Laia Serramia, 
Claudia Rodriguez Espinosa, Marina Denisa Alpañez

CADET-JUVENIL FEMENÍ B:  Marina Mas Suñé, Claudia Roig Fortó, Berta Gateu Cunill, 
Paula Compte Copoví, Carla Calbó Marsal, Carla Laguna Olmedo, Jesica Martín Michel, 
Helena Fresquet Robles, Aitana Benito Gonzalez, Ingrid Juberó Sorianono, Elia Chacon 
Silvestre, Yasmin Zaimiratxe Redondo, Noa Ortega, Miriam Cuyás Navarrete, Ona Vidal, 
Mariona Puigdelloses

Av. Barcelona 168, baixos ·  08700 Igualada
Tel. 93 804 74 64  ·   www.institutclaramunt.com

OTORRINOLARINGOLOGIA, 
LOGOPÈDIA I NUTRICIÓ

EQUIP INCLUSIU:  Miquel Castells López, Raul Morros Serra, Khamiss El Aggari, 
Albert Moyes Sangenis, Alexander Gómez Máximo, Alex López Jimenez, Sergio Ramos 
Rodríguez, Manuel Porras Fernández, Alex Herrera Franch, Manuel Núñez Bentos
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CADET MASCULÍ A:  Pol Moyes Cáceres, Joel Ortiz, Jacme Joan Montell, Adrià Sevilla, 
Neil Garcia, Pau Vazquez, Nil Hinojosa Vazquez, Marçal Giralt, Isaac Valadés, Carlos 
Romero, Miguel Carrasco, Aaron Francisco Martinez, Alex Peñas Pulido, Adrià Claramunt 
González, Asier Ibañez Salvatierra, Xavier Sánchez, Juan Espinar Monje

CADET MASCULÍ B:  Jofre Miró, Jan Guerrero, Mario Zamora, Isaac Majada, Victor 
Palomino, Pau Villegas, Iker Ramos, Daniel Brosed, Roger Mata, Albert Aguado, Roc 
Guixà, Joel Garcia, Alex Vallès, Hatim Azzi, Oriol Martinez Campo, Bruce Hington, Noah 
Anfruns 

CADET MASCULÍ C:  Alfonso Alonso Balduino, Eric Corbella Pérez, Biel Rentero, Tamirat 
Borrega, David Callejas, Raül Cáceres, Nil Escolà, Martí Borrega, Sergi Iglesias Garcia, 
Robert Hornos, Pepe Garcia Godó, Joel Alcaraz Cuenca, Jem Cerón Jordà, Eloi Mañe 
Mateo, Marc Serrano Pintó, Roger Raja Martin, Roger Vivancos, Arnau De La Rosa

CADET MASCULÍ D:  JMarc Soler Elías, Marc Vera Vidosa, Jan Rica Lluis, Roger 
Castelltort, Toni Besora Mases, Pol Busquets Casado, Jaume Torta, Sebastian Olaya, 
Guillem Roig, Adrián González Olmo, Cristian González Olmo, Lluc Giraldo Andreo, Joel 
Fontana, Roland Heine Llopis, Sergio Abril Horna, Ricard López, Raúl Zamora Ordoñez

CADET MASCULÍ E:  Bernat Oliva Jubert, Guillem Pérez Casanovas, Pau Ribalta Gabarró, 
Jordi Malet Alcoverro, Jan Tort Marchal, Quim Llobet Ibañez, Marc Giménez Abarca, 
Marcel Alcaraz, Guillem Parras Solano, Gerard Junyent Garcia, Nil Ruiz Llopis, Biel 
Santaeulalia, Héctor Espinar Cerón, Alex Bocache Alamillo, Alan Dominguez, El Mehdi 
Azzi, Alex Gañan Castellano

TEMPORADA 2021-2022

CADET-JUVENIL FEMENÍ C:  Ivet Oliva Boixadé, Priscila Aleman Velarde, Júlia Bacardit 
Martinez, Aina Bel Sola, Anna Satorra Jubert, Maria Poncelas Fernández, Laura Solé 
López, Martina Petit Cálix, Timea Halasz, Itziar Paquico Calet, Maria Ruiz Cobo, Jana 
Fernández Codina, Abril Riba Pons, Andrea Rojas, Ivet Solanellas Padilla, Jana Viladoms, 
Aroa Rubio Pérez, Patricia Martinez Mayor

REPARACIÓ,
DIAGNOSI I

SUSPENSIONS
TURISMES, 4X4

I FURGONETES 
ALINEATS DE 

DIRECCIÓ I SERVEI 
PERSONALITZAT 

A MIDA DEL CLIENT 

NOVETAT DESINFECCIÓ PER 
OZÓ PER a VEHICLES, 

MARXEN TOTES LES OLORS
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INFANTIL MASCULÍ A:  Ramon Llorente Usó, Lucas Llamas, Joel Tejerina, Patrick Ikena, 
Adrià Olmo, Jan Hidalgo, Jairo Salar, Aleix Moron Prat, Aaron González, Hugo Alcaráz, 
Guillem Gómez, Unai Gómez, Luis Miguel Tchoukwe, Alex Busquet, Raül Guerra, Ferran 
Brianso

INFANTIL MASCULÍ B:  Martí Gallart Pérez, Martí Escolà Valls, Gerard Escolà Valls, 
Joaquim Artero, Joan Mayoral Ureña, Martí Jordan, Iker Joel Nazareno Cruces, Ferran 
Iglesias Garcia, Arnau Bernáldez, Quim Llorens, Pol Rosich Gallardo, Dylan Soares, 
Arnau Pujolà, Jan Gili Serrano, Ruben Montes, Alejandro Ariza, Bruno Trepat

INFANTIL MASCULÍ C:  Ferran Tort, Erik Salvadó, Aitor Elvira, Gael Garcia, Dan Bernabeu, 
Óscar Méndez, Martí Marsal, Martí Oliva, Pol Montiel Olmo, Arnau Martinez Soriano, 
Adrià Sendra, Narcís Gabarró, Guillem Mercadé, Hugo Garrido, Sergio Luque Martinez, 
Víctor Fillat Grau, Pau Terrón Guerrero, Jordi Vidal Obiols, Iker Pérez, Armand Tarragó

TEMPORADA 2021-2022

INFANTIL FEMENÍ A:  Ariadna Moreno Rovira, Ariadna Fente Montes, Júlia Calvo Pons, 
Alexia Gazzineo, Clara Morera, Judith Cañadó, Laia Minguez, Leyre Paquico, Martina 
Felip, Sara Martinez Franch, Núria Juni Casajoana

INFANTIL FEMENÍ B: Júlia Trepat, Cláudia Cuadras, Berta Claramunt, Cora Moreno, 
Irene Suárez, Àneu Morcillo, Etna Torras, Nagore Bernal, Núria Pérez, Irene Moreno

INFANTIL FEMENÍ C: Alba Pedrós, Renata Halasz, Iris Oros, Irene Beltran, Carla Pomés, 
Gisela Baños, Marta Reyes, Nayala Rodriguez Cano, Emma Serra, Laia Carbonell

ANGLÈS a la teva mida.Som el que vibrem
TRANSPERSONAL COACHING

LIFE · FAMILY · BUSINESS

somosomun.com
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INFANTIL MASCULÍ D:  Jonay Reches Fitó, Martí Gené, Álex Hornos, Xavier Cáceres, 
Enric Roset Vives, Martí Viñas, Nil Serrano Paz, Isaac Doncel Náger, Pol Espinar Romero, 
Ian Pan Yeste, Marc Campillo, Unai Garrido, Pol Fernández Crespo, Marc Miserachs, 
Guillermo Jiménez Funes, Cristian Ponce Curras

INFANTIL MASCULÍ E:  R Izan Bonilla Marquez, Brandon Daza Colorado, Gil Gabarró, 
Jordi Zapata, Abel Bernaus Villoldo, Joel Riba Williamson, Eduard Alonso Orga, Joan 
Fe Vives, Aitor González,  Martí Monell Cudolà, Alex Campos Reyes, Adrià Deus Morros, 
Armand Moncunill Noguera, Alfredo Rodríguez Calle, Eduard Solà Torner, Artur Mañé 
Mateo, Unai Quesada, Nil Estevez Nieto, Alae Eddin, Dylan Cristobal Bula

INFANTIL MASCULÍ F:  Pol Gabarró Sistaré, Biel Bernadí Lizarte, Roc Estival Miramunt, 
Marc Ocaña Nevado, Pol Fargas Padró, Dan Bisbal Pedro, Alex Redondo Valverde, Jan 
Montferri Bassols, Adrian Fontana, Nízar Hara, Toni Bisbal Morató, Eric Jubaró Mora, 
Pep Domingo, Biel Bosch Rosinés, Eloi Torralba Riba, Bryan Romero, Dimitry Andronic

ALEVÍ MASCULÍ A:  Jan Torner, Quim Garcia Almirall, Abi Ilesanmi, Izan Mora, Yassir 
Bouarboun, Aitor Navarro, Roger Canals, Ernest Vaquè, Marià Miralda, Pep Martínez 
Ferré

ALEVÍ MASCULÍ B:  Quim Roldán, Gorka Revuelta, Aaron Garcia, Gers Vidal, Elias 
Romero, King Ilesanmi, Aitor Gonzalez, Roger Arenas, Hugo Gonzalez Rodriguez

TEMPORADA 2021-2022

ALEVÍ FEMENÍ A: Júlia Giralt, Anna Esteve Rivera, Duna Bosch Subirana, Laia Belando, 
Laia Martinez, Aida Cirera, Laia Haro, Valeria De Miguel, Mariona Vidal, Lucía Torras 
Fernández

DESCOBREIX ELS
NOSTRES VEHÍCLES
D’OCASIÓ!
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ALEVÍ MASCULÍ C:  Gerard Busquet Martin, Eric Marin Casanova, Iker Galan Santos, Ton 
Gabarró Sarri, Hugo Mateos, Lucas Del Valle, Biel Carreño, Yerai Pedrosa, Pau Crego, 
Antoni Rubio Casanovas

ALEVÍ MASCULÍ D:  Edgard Marigó, Santiago Mata, Eric Solis Bordera, Izan De La Fuente, 
Unai Saura, Dani Lari, Adrià González, Marc Aguado, Pol Ventura

ALEVÍ MASCULÍ E:  Martí Pons Buch, Adrián Moreno Robles, Alex Segura, Jordi Dorante, 
Arnau Abellà, Marc Abellà, Lukas Parramon,A, Eder Rizo, Aitor Martin Medina, Iker Vara

ALEVÍ MASCULÍ F:  Jofre Ortuño Pons, Aleix Ruiz Val, Bernat Rueda, Aaron Pérez, 
Sebastián Mirón, Gabriel Trujillo, Gerard Muñoz, Yuri Pont, Alex Dorca, Alex Raluy

ALEVÍ MASCULÍ G:  Nil Martin Bordas, Adrià Cortés Olivares, Joan Casas, Xavi Casas, 
Otger Codina, Carlos Cid, Alex Doncel, Bernat Victor, Gerard Acosta, Marc Vallés

TEMPORADA 2021-2022

ALEVÍ FEMENÍ B: Lucia Lagares, Paula Olmo Gregorio, Mariona Rubio Oliver, Martina 
Perez, Jana Salat, Edna Morera, Rocio Martin, Claudia Mercadé, Berta Almonacid, Elsa 
Ruiz León

75 ANYS
CUIDANT ELS
TEUS SENTITS

www.opticarodrigo.com
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ALEVÍ MASCULÍ H:  Adam Sekkoumi, Martí Garcia Bernández, Joaquin Bidart, Jan 
Guerrero Valls, Oriol Cuadras, Eric Gassó, Reyad Boutaleb, Cristian Rodríguez, Eric 
Bosch, Jan Pol Vinardell Prades, Daniel Martin Bascones, Moha Aarkoubi

ALEVÍ MASCULÍ I:  Jan Quiñones,  Jep Morente Sánchez, Erill Vilardell Grau, Eric Velasco, 
Pol Fernández Sánchez, Guillem Fargas, Gerard Fernandez Orellana, Enric Pérez, Dídac 
Grados Gomícia, Jordi Marimón Castella, Roger Rica Lluis, Antonio José Cardenas

BENJAMÍ A:  Iu Guerrero, Martí Ostal, Xavier Crego,, Enoch Muoleta, Oriol Crego, Nel 
Nogales, Jaume Queraltó, Martí Carreras, Alejandro Mallo

BENJAMÍ B:  Kevin Reina, Gael Parramona, Gerard Carballo, Yerai Barbosa, Genis 
Navarro, Kevin Soares, Leo Gonzalez, Dylan José Cardenas Cuélliga

BENJAMÍ C:  Youssef Ajaoud Zayoun, Aleix Llopart Durán, Aday Copoví Cosano, Abel 
Catalan, Mamadou Diallo, Marc Latorre, Max Trepat, Eric Rodriguez Aloy

BENJAMÍ D:  Roger Bisbal Pedro, Ton Queralt Forn, Iker Figuereo, Cesc Izquierdo Ramon, 
Pol Rodriguez, Arturo Andronic, Neil Merchan Alcaraz, Oden Vilardell, Taylor Santana 
Espinoza

TEMPORADA 2021-2022
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BENJAMÍ E:  Carla Pérez Alonso, Noel Macanaz, Dan Baraldés, Arnau Caro, Marc Loncan, 
Hugo Blanco, Oriol Riu, Jan Terrades, Roc Pons

BENJAMÍ F:  Matthew Firestone Torres, Eduard Gili, Pol Jimenez, Isaac Farré, Ton Pain, 
Biel Agudo Areny, Jan Bernaus, Enric Domenech

BENJAMÍ G:  Eudald Pujol Cobo, Miquel Sánchez, Guiu Pérez, Pau Gassó, Martí Alonso, 
Ilyas Hara, Ezequiel Rodriguez, Agustin Nicolas Covesino, Roc Sanchez, Omar Kouitti

BENJAMÍ H:  Biel Peralta Abreu, Guim Paredes, Hug Martinez, Marc Poch, Xavier 
Esteban, Pol Mas Verdés, Eloi Chopo, Isaac El Baraka, Marc Sabaté, Zaid Slaoui El Ouajgli

PREBENJAMÍ A:  Oleguer Lumbreras, Ferran Suau, Gerard Alemany, Jan Montiel, Luca 
Jiménez Martinez, Matias Otero, Jordi Jiménez Jose, Adam Puig Akhazzan

PREBENJAMÍ B:  Erik Ramirez, Laia Granados, Nil Granados, Hugo Perez, Roc Forn, 
Bruno Peinado Garcia, Biel Trepat, Maria Busqué Fernández, Eric Rosell

TEMPORADA 2021-2022

SEBASTIAN-1  Pau Muntades, 46 Igualada · Tel/ 93 803 31 75
SEBASTIAN-2  Masquefa, 21 Igualada · Tel/ 93 805 12 87
SEBASTIAN-3  Pg. d’Aurèlia Capmany, 15 Vilanova del Camí
   Tel/ 93 807 06 14

WHATSAPP PER COMANDES:  C/ PAU MUNTADES 615 638 513 · C/MASQUEFA 615 638 514 · VILANOVA DEL CAMÍ 615 638 515
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU

Aquest diumenge dia 
30 de gener, a les 6 
de la tarda, al Teatre 

Municipal Ateneu Començar
enceta la temporada d’hi-
vern-primavera 2022. David 
Verdaguer i Mar Ulldemolins 
protagonitzen la història d’un 
amor a primera vista quan 
són a prop de la quarantena. 
El seu autor és el dramaturg 
i guionista britànic David 
Eldridge i la traducció, adap-
tació i direcció la signa Pau 
Carrió. L’espectacle, per riure 
i gaudir, és una tendra comè-
dia plena de diàlegs, mirades 
i sobreentesos a l’entrada de la 
maduresa. Les entrades tenen 
un preu de 20, 18 i 15 € i es 
poden adquirir per internet 
a https://teatremunicipala-
teneu.cat/. També es poden 
comprar al Punt de difusió 
cultural i turística d’Igualada 
(Sala Municipal d’Exposici-
ons c. Garcia Fossas, 2 -pl. de 
la Creu). De dimarts a dijous 
de 18.30 a 20.30 h. Divendres 
de 18 a 21 h. Dissabtes d’11 a 
14 i de 18 a 21 h . Diumenges 
d’11 a 14 i de 18.30 a 20.30 
h. Durant aquesta setmana 
els joves �ns a 25 anys poden 

comprar les entrades a cinc 
euros. A més hi ha descomp-
tes per a diversos col·lectius. 

Tornar a Començar quan en 
tens 40
Els intèrprets David Verda-
guer i Mar Ulldemolins són 
dos desconeguts en plena cri-
si, que s’atrauen l’un a l’altre a 
Començar. El Dani i la Laura 
són dues bones persones in-
tentant entendre’s. En un mo-

ment que aprenen de la vida, 
del passat... Es nota que és la 
tercera obra de teatre que fan 
junts (Un cop l’any i El mètode 
Gronholm), i hi ha molt bona 
química entre els actors i això 
ens arriba des dels personat-
ges. Una comèdia que ens 
parla de les pors i les emo-
cions. Tothom que estimi o 
hagi estimat no se la pot per-
dre. La trama situa l’especta-
dor a la festa que la Laura ha 

David Verdaguer i Mar Ulldemolins porten 
“Començar” al Teatre Municipal l’Ateneu

fet per estrenar el seu pis s’ha 
acabat, però queda un últim 
convidat, el Dani. No es co-
neixen. Els dos tenen prop de 
quaranta anys. Ella, té una fei-
na d’alta direcció que li agrada 
i no té família propera. Ell, té 
una feina d’administratiu que 
detesta, i està divorciat. Dues 
persones intel·ligents i diver-
tides, a punt de decidir, l’una 
davant de l’altra. Semblen a 
quilòmetres lluny. Els dos es-

tan sols. Podrien anar-se’n al 
llit aquesta nit i no tornar-se 
a veure. O ni tan sols això. O 
potser tot està a punt de co-
mençar?
Com diu Pau Carrió a l’escrit 
de presentació de Començar, 
segurament amb el propòsit 
d’explicar la intenció de l’au-
tor: “últimament massa coses 
s’han hagut d’interrompre, 
aturar, deixar passar, perdre, 
acabar... Som on som, plens de 
tots aquests �nals. Però corren 
rumors, hi ha qui diu, que 
potser s’acosta, �nalment, el 
principi de la d’aquesta llarga 
cadena de mals. No ho saben 
del tot, no hi ha més unani-
mitat, ni l’èxit assegurat, però 
hi ha unes quantes veus que 
encomanen la creença que ara 
és l’hora; de reprendre, d’ar-
rencar, de recuperar, de gua-
nyar... Ara, ja! En aquest pre-
cís instant, ara mateix. Ara, és 
l’hora de començar. Comen-
çar de nou. Plens de totes les 
ferides, els dubtes, amb el pas 
creuat, sense estar preparats i 
en contratemps si cal. Qui sap, 
abans de començar, si era o no 
el bon moment per fer-ho. En-
cara que no les tinguem totes, 
vencent la por, encara que ens 
tremoli el pols de la voluntat”.

SARDANES / LA VEU

Demà dissabte, 29 de 
gener i a les 18:30 h., 
tindrà lloc al Teatre 

Municipal de l’Ateneu un gran 
concert espectacle, titulat: Se-
renata.cat. Serà interpretat per 
la gran cobla-orquestra, La 
Principal de la Bisbal.
Aquest concert està emmar-
cat dintre els actes que en-
guany celebra l’Antic Gremi 
de Traginers de la nostra ciu-
tat per commemorar els seus 
200 anys d’existència, sent per 
aquest motiu el gremi de tra-
giners més antic de Catalunya.
Un concert amb música 
d’abast popular. Segons escriu 
Josep Pla en el seu llibre El 
meu país:
“La serenata solia contenir 
tres peces principals. Primer, 

un himne, posat a cavall d’una 
música masculina i vibrant. 
Després una barcarola, plena 
de tendresa, d’enjogassament 
i de moviments cordials. (...) 
La serenata s’acabava amb una 
peça de circumstàncies, gene-
ralment viva i repicada. Era el 
comiat. Després de les ovaci-
ons i dels visques indispensa-
bles (...)”.
Felicitats i per molts anys 
des de l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada.

17è Aplec de la Sardana a 
Òdena
El proper diumenge 30 de ge-
ner, i ha partir de les 10:30 h. 
tindrà lloc a la veïna pobla-
ció d’Òdena el 17è Aplec de 
la Sardana, el qual té l’honor 
de ser el primer que se cele-
bra cada any al nostre país. 

S’hauria d’haver celebrat el 
diumenge anterior, el dia 23, 
però degut que al mateix dia 
a Igualada es celebraven els 
Tres Tombs, es va creure pru-
dent canviar la data per no in-

Concert de la Cobla-Orquestra La Principal de la Bisbal, dissabte, 
dins els actes del bicentenari de l’Antic Gremi de Traginers

terferir en els dos actes.
El lloc serà a la Plaça del 
Mestre Vila Vell, al costat del 
Poliesportiu; en cas de mal 
temps es faria dintre el Polies-
portiu.

Tindrem entre nosaltres la 
Bellpuig Cobla i la Cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona.  
Esperem una bona a�uència de 
balladors i també públic en ge-
neral amant de la nostra dansa.



40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA
JOAN SOLÉ OLLER, Fotògraf
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L’any 1982 vaig començar a dedicar-me professionalment a la fotogra�a. Primer treballant en empreses �ns que l’any 2005 vaig decidir fer-me freelance.
Aquest any 2022, doncs, fa quaranta anys d’aquells inicis professionals i vaig pensar que seria curiós revisar el meu arxiu, escollir una foto de cada any i publicar-la. D’entrada 
pensava que seria una simple celebració d’aquest aniversari, però després de mirar-les una vegada i una altra, m’adono que també ens poden mostrar com han anat canviant 
algunes coses.
De cada fotogra�a es podrien fer comentaris i explicar-ne molts detalls, però vull aplicar aquella dita tan gastada i que continua sent efectiva: Una Imatge val més que mil paraules.

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central 
d’Igualada ha tancat el 
segon any de pandè-

mia amb unes xifres que es 
van recuperant i que s’apro-
pen a les dels anys anteriors a 
la crisi sanitària. Així, al llarg 
del 2021 s’han deixat 105.000 
documents, un 9% dels quals 
han estat digitals, a través de 
la plataforma eBiblio.cat. Això 
suposa una mitjana de 366 do-
cuments que es deixen cada dia 
en préstec. Les dades d’ús del 
2021 constaten una recupera-
ció dels principals indicadors 
i s’han de posar en context: 
l’aforament a la Biblioteca ha 
estat limitat durant uns mesos, 
seguint amb els protocols sani-
taris del covid, i la segona plan-
ta ha estat tancada un parell de 
mesos per obres de reforma. 

Malgrat la certa excepciona-
litat de la situació de mica en 
mica la Biblioteca ha anat recu-
perant la normalitat. En aquest 
sentit la directora de l’equipa-
ment, Montse Lobato Just, es 
mostra molt satisfeta amb els 
resultats del 2021: “és una mos-
tra de la resiliència de la Biblio-
teca, dels que hi treballem i, so-
bretot, dels nostres usuaris, que 
són �dels als llibres, a la lectura 
i a la Biblioteca”. Les xifres d’ús 
constaten aquest elevat grau de 
�delització dels usuaris de la 
Biblioteca, que s’han continu-
ant fent seu l’equipament. Així, 
l’ús del servei de préstec també 
va augmentar en un 47% res-
pecte el 2020 i el van fer servir 
29.299 persones. Per franges 
d’edat, els adults d’entre 40 a 64 
anys són els que més utilitzen 
el servei de préstec, i els joves 
d’entre 15 a 24 anys també han 

augmentat l’ús que fan d’aquest 
servei. També s’ha triplicat el 
préstec interbibliotecari, grà-
cies al qual els usuaris poden 
demanar llibres que es troben a 
altres biblioteques i recollir-los 
a Igualada. Aquest servei va 
passar a ser gratuït l’any passat.
El préstec gratuït de tot tipus 
de documents (novel·les, lli-
bres de coneixements, contes, 
còmics, revistes, pel·lícules i 
cd) és dels serveis més impor-
tants que ofereix la Biblioteca. 
Un servei per a tothom i per a 
totes les edats, per al qual no-
més cal tenir el carnet d’usu-
ari. Així, l’any passat se’l van 
fer 900 persones, i actualment 
ja s’arriba als 24.055 inscrits. 

La Biblioteca Central d’Igualada deixa en préstec 105.000 
documents, 9.000 dels quals en digital

Aquest carnet també dóna ac-
cés al préstec de documents di-
gitals de l’eBiblio. Aquí el lector 
hi trobarà des de les darreres 
novetats literàries, a llibres en 
altres llengües, revistes de tota 
mena i la premsa del dia, per 
llegir des de qualsevol disposi-
tiu mòbil.
Les activitats culturals com 
presentacions, tallers, visites o 
exposicions són un altre dels 
puntals de la Biblioteca. Mal-
grat les restriccions pel covid 
aquest 2021 s’han dut a terme 
220 propostes, de les quals 85 
han estat visites escolars. La 
Biblioteca encara el 2022 amb 
el repte de continuar treballant 
per a totes les edats i públics 

per tal de:
- Donar resposta a les necessi-
tats informatives i formatives 
dels ciutadans, des d’estudiants 
que fan el seu treball de recer-
ca a adults que es volen prepa-
rar per a unes oposicions.
- Compartir i transmetre el 
plaer de la lectura en tots els 
seus formats, ja sigui parlant 
de llibres als clubs, fent pre-
sentacions o escoltant les reco-
manacions dels usuaris petits i 
grans.
- Fomentar l’esperit crític entre 
la ciutadania, a través d’una 
col·lecció actualitzada i rigo-
rosa de llibres de no-�cció de 
totes les temàtiques, des d’edu-
cació a política i periodisme.



Final del capítol per afegir a “Els Pastorets” de Folch i Torres (i, 2)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Pastorets dels “frarets” -  A Igualada, 
en els primers anys de postguerra es 
reconstruí el Seminari Serà�c al qual 
acudien els noiets que volien ser frare 
caputxí. En les seves sortides en grup, 
i en actes o�cials, anaven vestits amb 
l’hàbit caputxí, però al ser jovenets 
feia que fossin coneguts com “frarets”.
Nosaltres anàvem a veure les seves re-
presentacions nadalenques: concerts 
o actuacions pastorils; aquestes es fe-
ien notar ja que en elles no hi actu-
aven elements femenins, cosa que els 
obligava a que algun “fraret” sortís, 
disfressat de dona. 
Tot sovint la representació era la dels 
Pastorets de Folch i Torres, que va es-
criure l’obra nadalenca, nit i dia, d’una 
setmana just anterior al Nadal, a pro-
posta, precisament, de l’orde serà�ca.
Web dels Pastorets locals - A Igua-
lada hi ha hagut molts grups teatrals 
que amb una vida més o menys llarga, 
han representat  les obres nadalen-
ques: Elenc Artístic Romaní (carlins), 

Elenc Artístic Montserrat, Grup Es-
cènic Igualada, el Teatre Club Igua-
lada,  Grup Alba, les representacions 
del Seminari Serà�c, etc.

Al �nal dels anys 50 es compaginà una 
companyia, que ha perdurat �ns ara: 
l’Esbart Igualadí. L’any 1959 l’Agrupa-
ció de Caçadors del Noya, de la Co-
operativa “La Victòria” va demanar 
a l’Antoni Ferrer de fer-se càrrec del 
seu grup teatral, cosa que accepta, tot 
i els problemes escènics que presen-
ten Els Pastorets. Aquella temporada  
la companyia passa a denominar-se, 
de�nitivament Esbart Igualadí, fent 
les representacions a les Escolàpies. 
Però el seu local habitual fou el de la 
Cooperativa, �ns els darrers anys dels 
seixanta quan es passà al Rex, local 
d’A.C. També al Cercle Mercantil, �ns 
arribar a l’antic Centro Nacional, que 
posteriorment acordà tornar a deno-
minar-se Ateneu Igualadí.
Actualment l’Esbart és l’únic que 
manté la representació dels Pastorets. 
Així doncs, s’han presentat dues tem-
porades a les Escolàpies, dues al Rex, 
dues al Cercle Mercantil i, des de lla-
vors, han estat presentades, de�niti-

vament, a l’Ateneu.
L’entitat continuà �ns que el seu di-
rector, l’Antoni Ferrer quedà cec, a 
causa d’una malaltia i hagué d’aban-
donar les seves ocupacions teatrals. A 
partir de llavors assumí la direcció el 
seu �ll Francesc Ferrer, que és l’actual 
director.
Amb aquest mateix esbart ha conti-
nuat representant i portant a escena 
un munt d’obres, a més dels Pastorets.
El 1984 se celebren els 25 anys de l’Es-
bart Igualadí. Això motivà una sèrie 
d’actes, un grapat d’obres addicionals. 
Una de les coses  que es feu va ser la 
posada en marxa d’un grup teatral for-
mat per joves que es va conèixer com 
“El Grup de Joves de l’Esbart”, que re-
presentà, amb gran èxit La cendrosa 
Ventafocs, que es presentà a Igualada 
més d’una vegada i també actuà fora 
de la nostra comarca. Posteriorment 
el grup anà fusionant-se amb l’Esbart 
Igualadí, incorporant els joves a for-
mar part de la formació principal. 
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LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central 
d’Igualada engegarà el 
mes de febrer una nova 

activitat, adreçada a les famí-
lies amb infants de 4 a 9 anys. 
Es tracta dels Laboratoris de 
lectura, una activitat per ex-
perimentar amb la lectura i 
l’art, en què els infants i els 
seus pares comparteixen ide-
es, projectes i creativitat. El 
primer laboratori es durà a 
terme el divendres 11 de fe-
brer a les 6 de la tarda sota el 
títol «Què en fas d’una idea?», 
i anirà a càrrec de Daniel Rio 
Romo. Les places per aques-
ta activitat són limitades i cal 
inscriure’s prèviament a la 
sala infantil de la Biblioteca.
Els Laboratoris de lectura són 
una activitat que es desenvo-
lupa des de fa anys a la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputa-
ció de Barcelona, que facilita 
part del material per dur-los a 
terme. Es basen en tres eixos 
bàsics: aprendre, compartir i 
innovar/cocrear a partir dels 
llibres i àlbums il·lustrats in-
fantils. Es tracta d’apropar-se 

al gust per la lectura de ma-
nera original i diferent, a tra-
vés d’uns tallers participatius 
que no deixaran indiferents a 
les famílies.
Aquesta és una de les diverses 
activitats adreçades als més 
petits que du a terme la Bibli-
oteca, que s’afegeix a d’altres 
cites importants com el Club 

La Biblioteca engega els Laboratoris 
de lectura per experimentar amb els 
llibres i les famílies

de lectura infantil, les Hores 
del conte, les visites escolars 
de descoberta i tallers pun-
tuals. A més, també s’ofereix 
assessorament a infants, pa-
res i educadors en general en 
la tria de les seves lectures, a 
més de les novetats mensuals 
i les recomanacions que es 
publiquen periòdicament.

CULTURA / LA VEU

El proper dilluns dia 31, 
tindrem amb nosal-
tres a Julia Pareto què 

ens parlà sobre “D’Aristòtil a 
Pepper: ètica per a la robòtica 
social”
Pepper, com també Misty o 
TIAGo, no són noms de per-
sones, però sí d’entitats amb 
agència per interactuar en i 
amb el nostre món. Contrà-
riament al que podria sem-
blar una �cció futurista sense 
fonament, els robots socials 
són una realitat emergent. 
A Europa, s’espera introduir 
aquests sistemes d’intel·ligèn-
cia corporeïtzada en diferents 
pràctiques i activitats hu-
manes de la nostra vida més 

quotidiana. Gràcies a la seva 
capacitat d’interactuar “inter-
subjectivament” amb els hu-
mans, els robots socials s’albi-
ren com a entitats en les quals 
delegar rols i tasques en acti-
vitats de cura, com l’assistèn-
cia, la rehabilitació, la teràpia 
cognitiva i física, l’educació o, 
�ns i tot, la companyia. L’en-
trada dels robots en el nostre 
món semàntic planteja inter-
rogants i qüestions ètiques fo-
namentals.
En aquesta sessió ens apro-
ximarem a la robòtica social 
des d’una perspectiva �losò-
�ca, des de la qual cartogra-
�arem aquestes qüestions i 
aprofundirem en algunes de 
les més centrals, a partir de 
conceptes clau de l’ètica

Propera sessió de l’AUGA 
amb Julia Pareto
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CINEMA / RAMON ROBERT

Acausa de la covid mol-
tes pel·lícules s’han 
estrenat amb retard 

o bé no han assolit les audi-
ències esperades. De fet, no-
més títols amb gran atractiu 
comercial (les darreres de Ja-
mes Bond o Spiderman)  han 
sumat recaptacions milionà-
ries. Per altra banda, el cine-
ma independent, el cinema 
europeu i les produccions de 
pressupost mitjà han passat 
sense fer soroll per les sales 
de projecció. Molts especta-
dors han optat per la segu-
retat de veure cinema a casa 
abans que anar al cinema, de 
fet, algunes plataformes han 
multiplicat per cinc les subs-
cripcions. Malgrat la dava-
llada, els cinemes resisteixen, 
tot esperant que el públic (en 
especial el públic adult) re-
torni a les sales. Tenen a favor 
un atractiu catàleg d’estrenes 
per any 2022.  Avancem al-
guns dels títols que podrem 
veure al llarg de l’any. 

GENER 
El primer títol potent: Nigh-
mare Alley, nova versió del 
clàssic del cinema fantàstic El 
callejón de las almas perdidas. 
Signa la realització Guiller-
mo del Toro i compta amb 
un formidable grup d’actors: 
Bradley Cooper, Cate Blanc-
hett, Rooney Mara i Willem 
Dafoe. El reputat Paul �o-
mas Anderson, presentarà Li-
corice Pizza, ambientada als 

anys 70 i amb una formidable 
banda sonora de cançons de 
l’època. Altres estrenes: Agen-
tes 355, una de les quals és 
Penélope Cruz; Morbius, en 
què el protagonisme recau en 
un dels antagonistes d’Spi-
derman; i El método Willi-
ams, on Will Smith fa de pare 
de les germanes Venus i Sere-
na Williams 

FEBRER 
Possiblement, Moonfall serà 
una les propostes més taqui-
lleres de l’any. Catàstrofes i 
espectacle audiovisual de la 
mà de Ronald Emmerich. 
Molt diferent, veurem Muerte 
en el Nilo, segons la novel·la 
d’Agatha Christie. Kenneth 
Branagh torna a ser el detec-
tiu Hercules Poirot. Els qui 
prefereixen una comèdia, a 
�nals de febrer arribarà Cá-
sate conmigo, amb la parella 
formada per Jennifer López i 
Owen Wilson. 

MARÇ 
Robert Pattinson es posa el 
vestit del superheroi de Got-
ham City a �e Batman. El 
director Matt Reeves asse-
gura haver fet quelcom molt 
diferent dels precedents. El 
segon títol fort del mes, Red, 
pertany a la sempre grati-
�cant companyia Pixar, els 
mestres del cinema d’anima-
ció. S’hi relata la vida d’una 
adolescent que es transforma 
en panda vermell cada vegada 
que s’emociona. Més modes-
ta, però carregada de referèn-

cies positives i premis, és La 
peor persona del mundo, una 
molt peculiar història d’amor 
dirigida pel norueg Joachim 
Trier.  

ABRIL
El dia 8 s’estrenarà Bullet Rain,
on Bratt Pitt comparteix pan-
talla amb Sandra Bullock i 
Lady Gaga. El cinema d’aven-
tures també estarà represen-
tat per �e Northman, ambi-
entada a l’Islàndia del segle 
X, amb papers per Alexander 
Skarsgaard i Nicole Kidman. 
Altres títols per l’abril: Sonic 
2, Animales fantásticos: Los 
secretos de Dumbledore, Am-
bulance (amb Jake Gyllenha-
al) i �e Umbearable weight of 
masive talent, en la que Nic-
holas Cage mou cel i terra per 
tenir un paper en un �lm de 
Tarantino. Per als amants del 
cinema de terror: Veneciafre-
nia, amb direcció d’Alex de la 
Iglesia, i La abuela, de Paco 
Plaza.  

MAIG 
Sam Raimi (director) i Bene-
dict Cumberbatch retornen a 
l’univers Marvel amb Doctor 
Strange in the multiuniver-
se of madness, mentre que el 
cada dia més sol·licitat Alex 
Driver protagonitza la pel·lí-
cula 65, sobre un astronauta 
perdut en un misteriós plane-
ta. L’abril també ens retrobarà 
amb uns vells coneguts:  John 
Wick 4 (amb Keanu Reeves) 
i Top Gun 2, on trenta anys 

després Tom  Cruise torna a 
caracteritzar l’intrèpid pilot 
aeri Maverick. 

JUNY
Ben segur que el mes de juny 
con�rmarà una campiona de 
recaptacions: Jurassic Wor-
ld, Dominion, on es tornen 
a reunir tres actors bàsics de 
la nissaga: Sam Neill, Laura 
Dern i Je� Goldblum. L’apos-
ta Disney per a l’estiu del 22 
serà Lightyear, o sigui la pre-
sentació en solitari del cone-
gut personatge de Toy Story. 
Amb direcció de l’australià 
Baz Luhrmann, molt diferent 
resultarà Elvis, aproximació 
biogrà�ca al rei del rock. Juny 
també ens regalarà els nous 
lliuraments de �or i dels Mi-
nions.  

AGOST
Un dels títols familiars que hi 
farà cap serà Black Adam, per-
sonatge de DC Comics que 
ara caracteritzarà Dwayne 
Johnson. Rodada pel català 
Jaume Collet-Serra, sol·lici-
tadíssim després de dirigir 
a Liam Neeson en exitosos 
�lms d’intriga i acció. També 
torna un heroi més proper, 
Tadeo Jones, que ara proposa 
Tadeo Jones 3: la maldición de 
la mòmia.  

SETEMBRE  
A més del nou Top Gun, Tom 
Cruise la farà petar amb la 
molt esperada setena part de 
Misión Imposible. Es va co-

mençar a rodar l’any 2019, i 
després de moltes interrupci-
ons causades per la pandèmia, 
�nalment arribarà a �nals de 
setembre. Un altre títol amb 
urpa per aquest mes serà la 
comèdia dramàtica Ticket to 
paradise, que reuneix a la 
parella formada per George 
Clooney i Julia Roberts. 

OCTUBRE
Una altra esperada segona 
part serà Spider-Man: un 
nuevo universo 2, pel·lícula 
d’animació feta a remolc de 
la gran taquilla obtinguda 
amb el seu precedent. De fet, 
també s’estrenaran continu-
acions d’Halloween i El gato 
con botas, personatge do-
blat a l’espanyol per Antonio 
Banderas. 

NOVEMBRE
Quines pel.lícules marcaran 
el ritme comercial del mes de 
novembre? Doncs dos nous 
lliuraments de superherois: 
The Flash i Black Panther:  
Wakanda Forever. En la pri-
mera, el personatge de DC 
Comics és interpretat per 
Ezra Miller, i entre els actors 
secundaris trobem Ben Af-
fleck, Michael Keaton i Ma-
ribel Verdú. En la de Mar-
vel Universe, Letitia Wright 
agafa el relleu al desaparegut 
Chadwick Boseman, mort de 
càncer l’any 2020. 

DESEMBRE 
Carey Mulligan, Zoe Kazan i 
Patricia Clarkson es reunei-
xen a She said, pel·lícula en 
què caracteritzen a les re-
porteres del New York Times 
que van publicar els articles 
que van ajudar a la implan-
tació del moviment Me Too. 
Si el calendari d’estrenes no 
canvia, el dia 16 s’estrenarà 
Avatar 2, en la que James Ca-
meron ens convida a tornar 
a la lluna Pandora. El ma-
teix mes veurem Aquaman 2, 
Super Mario Bros: The movie
i The Fabelmans, en la que 
Steven Spielberg ens porta a 
conèixer la seva pròpia ado-
lescència a Arizona. 

Les pel·lícules que vindran

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

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

Preu 250 € més serveis.

Interessades, contacteu amb aquest correu electrònic.
gea7premsaigualada@gmail.com
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 Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

Vet aquí, d’una banda, el cartell publicitari de la primera edició del Concurs Social de Foto-
gra�a, “Visions de la Festa Major”, convocat per l’Agrupació Fotogrà�ca, a l’agost de1930; dos 
mesos abans de la fundació o�cial d’aquesta entitat. 

De fet, aquesta convocatòria va ser pionera a l’hora d’establir la primera classi�cació per ca-
tegories; una inèdita resolució que, atès el seu denotat interès, ha arribat �ns als nostres dies. 
En quant  als participants (els socis de l’Agrupació), aquests podien accedir, respectivament, 
a la tercera, segona o primera categories, a més de la categoria d’honor, en base a la distinció 
aconseguida en el concurs en qüestió.

D’altra banda, la fotogra�a descobreix l’espai del Saló d’actes 
de la Casa de Cultura de La Caixa de Pensions, on van ser 
exposades totes les fotogra�es que van concórrer a l’esmentat 
concurs fotogrà�c; en una mostra oberta al públic entre el 28 
de setembre i el 12 d’octubre del 1930.

Recerca històrica i d’arxius a càrrec de Carmel·la Planell i Ro-
bert Domínguez. Documents grà�cs pertanyents a l’Arxiu de 
l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada.

TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setma-
na el Teatre de l’Au-
rora presenta Iaia de 

Mambo Project, un altaveu a 
la vida de les iaies a través del 
seu testimoni. Una original 
proposta de teatre documen-
tal i multidisciplinar amb tan 
sols 50 espectadors per funció.
Com van viure les iaies quan 
eren joves? Què feien? Com 
era el seu dia a dia?
Iaia és un obra de teatre on 
el públic entrarà al menjador 
de casa la iaia per reconstruir 
i reviure els seus records. Un 
altaveu a la vida de les iaies a 
través del seu testimoni captat 
en videotrucada. Un especta-
cle on conviuen passat i pre-
sent per conèixer i entendre la 
història de les nostres iaies.
En ple con�nament per la 
covid-19, la relació amb les 
àvies (iaies nascudes entre els 
anys 20 i 30) dels membres de 
Mambo Project, i de tot ar-
reu, es va veure truncada i, de 
sobte, van aparèixer les vide-
otrucades recurrents. Aquest 

nou mitjà, per a elles total-
ment desconegut, va obrir una 
�nestra virtual a la intimitat, a 
la sinceritat. Com si d’un con-
fessionari transgeneracional 
es tractés, els néts i nétes van 
poder redescobrir la seva bi-
ogra�a amb detalls, matisos i 
incògnites de les que no havi-
en sentit a parlar mai.
Mambo Project és un col·lec-

tiu de teatre multidisciplinari. 
A través del llenguatge teatral 
i audiovisual busquen nous 
formats dramatúrgics creant 
espais escènics immersius on 
l’experiència de l’espectador 
esdevé participativa.

Tres espectacles en homenat-
ge la gent gran
La Programació Gener/Maig 

2022 inclou tres propostes en 
homenatge a la gent gran. A la 
ja anomenada Iaia de Mam-
bo Project s’hi sumen l’actriu 
Magda Puig, que portarà a 
l’Aurora Me & Magdalena (4, 
5 i 6 de febrer) un espectacle 
íntim i delicat per a només 16 
espectadors que planteja com 
és conèixer els avis que van 
morir just abans de néixer tu 

“Iaia” de Mambo Project, un altaveu a la vida de les iaies a 
través del seu testimoni, al Teatre de l’Aurora

i El gegant del Pi (6, 7 i 8 de 
maig), Què passa quan des-
cobreixes que el teu avi, a qui 
tant estimes, era franquista? 
Una punyent peça dirigida i 
interpretada pel conegut actor 
Pau Vinyals.

Abonaments ja a la venda
Ja estan disponibles els abo-
naments per a la Programació 
Gener/Maig 2022 que ofereix 
4 espectacles per 44 euros amb 
un 33% de descompte. L’abo-
nament es pot adquirir �ns el 
12 de març a www.teatreauro-
ra.cat o trucant al 93 805 00 75 
els dies laborables.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Iaia, 
tindran lloc el divendres 28 i el 
dissabte 29 de gener a les 19 h 
i a les 21 h i el diumenge 30 de 
gener a les 18 h i a les 20 h. Les 
entrades tenen un cost de 16 
€ i 13€ (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. 
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TEATRE / LA VEU

Aquest diumenge, 30 
de gener, amb motiu 
del Dia Escolar de la 

No Violència i la Pau (DE-
NIP), l’escola municipal de te-
atre La Tarima, amb el suport 
del Servei de Cooperació de 
l’Ajuntament d’Igualada, durà 
a terme una acció artística al 
barri de Fàtima. Mitjançant 
una performance que tracta-
rà les diferents violències en 
la societat, l’alumnat guiarà 
el públic des del Centre Cívic 
�ns al parc Valldaura. L’ob-
jectiu de l’activitat és la presa 
de consciència de la violèn-
cia que envolta la societat i 
la conscienciació dels proble-
mes i necessitats de l’entorn. 
“Ho fem a partir de les arts 
escèniques, que és el nostre 
àmbit, perquè realment cre-
iem que tenen aquesta capa-
citat de transformació social, 
que són un motor de canvi”, 
diu Maria Hervàs, coodirec-
tora de La Tarima. Tant ella 
com els tres professors que 

s’encarreguen de l’activitat, 
Montse Basart, Nerea Mendia 
i Dani Monteroso, han treba-
llat el darrer mes el procés 
de creació del projecte amb 
l’alumnat. “Cada grup ha es-
collit quin tipus de violència 
volia treballar, i han fet ells 
mateixos la creació de l’acció 
artística que veurem el diu-
menge”, diu Hervàs. Patrícia 
Illa, regidora d’Ensenyament 
ha posat en valor la tasca de 
La Tarima, “sobretot aquests 
últims anys en què la situació 
ha fet que l’esforç d’alumnes 
i professors per seguir enda-
vant malgrat les restriccions 
hagi estat molt gran”. A La 
Tarima, actualment, hi ha 8 
grups de teatre. Els dos grups 
de 3r a 5è de primària tracta-
ran el bullying; els dos grups 
de 6è a 2n d’ESO desenvolu-
paran aquest mateix tema, a 
més de l’assetjament i la vi-
olència verbal; els tres grups 
de joves de 3r d’ESO a 2n de 
batxillerat s’endinsaran en les 
violències sexuals, concre-
tament en la transfòbia; i el 

grup d’adults treballarà la vi-
olència social i del sistema. El 
projecte sorgeix de “les ganes 
d’establir una vinculació de 
l’escola amb el barri de Fàti-
ma”, que és on l’escola muni-
cipal de teatre La Tarima de-
senvolupa la seva activitat des 
del passat mes de setembre. 
“Creiem que és una bona ma-
nera fer-ho a través de les arts 
escèniques, perquè són un 
motor de canvi, de transfor-
mació social”, explica Hervàs, 

que valora positivament el fet 
de treballar aquests conceptes 
com la violència a partir del 
teatre, perquè “s’ha vist que 
produeix un canvi en l’alum-
nat i, de rebot, a nivell social”.
A banda de l’objectiu peda-
gògic i social, l’organització 
vol donar a conèixer la tasca 
teatral i educativa de l’escola 
municipal de teatre i establir 
lligams, tant amb el seu en-
torn més proper, el barri de 
Fàtima, com amb la resta de 

La Tarima reivindica el Dia Escolar de la No Violència i la Pau 
amb una acció artística al carrer

la ciutat i comarca. “Fent-ho 
itinerant, al carrer, hem vol-
gut donar valor a l’espai pú-
blic com a espai de relació, on 
la convivència és fonamental 
per a un bon desenvolupa-
ment personal i social”, afe-
geix.
L’activitat es durà a terme 
el 30 de gener, és gratuïta i 
oberta al públic i tindrà una 
durada aproximada de dues 
hores i mitja (11h a 13:30h). 
“Hem volgut fer-la el dia 30, 
que és quan se celebra el DE-
NIP, però podríem haver-ho 
fet qualsevol altre dia, perquè 
la violència hi és sempre”, diu 
Hervàs, que conclou: “Qui 
vingui, de ben segur que se 
n’anirà a casa pensant”.
El Dia Escolar de la No Vi-
olència i la Pau (DENIP) se 
celebra cada 30 de gener, des 
del 1964, en la data de la mort 
de Mahatma Gandhi. Iguala-
da, i molts altres municipis, 
el commemoren organitzant 
activitats que ajudin a sensi-
bilitzar i difondre els valors 
de la no violència i la pau.
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El bicentenari de “Els Tres Tombs d’Igualada”, 
un valuós testimoniatge del nostre patrimoni cultural

La Festa dels Tres Tombs, avui ja bicentenària 
a la nostra ciutat, i catalogada com a Festa 
Patrimonial d’Interès Nacional per la Gene-

ralitat de Catalunya; un any més s’ha celebrat tan 
bon punt com va començar el cicle festiu de Sant 
Antoni; una data que és molt més que això, a la ma-
joria de poblacions de Casa Nostra. 
Efectivament, les Festes en honor a Sant Antoni 
Abat, protector dels animals, en la majoria de les 
poblacions catalanes s’ha popularitzat com “Els Tres 
Tombs” o “Els Tonis”, i es venen celebrant tot con�-
gurant un ampli compendi de festejos a l’entorn del 
17 de gener, des de les pròpies cavalcades seguint el 
ritual de les tres voltes o tres tombs, la benedicció 
dels animals, amb carros cavalls i animals de tir, les 
curses, endemés d’altres actes; sempre estretament 
relacionats amb les tasques del camp i l’o�ci de tra-
ginar servint-se de les bèsties de càrrega.
Aquests tres tombs, també anomenats “passades” 
i/o “beneïdes”, en una primera època conformaven 
el ritual de donar tres voltes a l’entorn d’una gran 
foguera que cremava ramatges del camp. Posterior-
ment, en tant que festa essencialment cristiana, les 
tres voltes es van començar a realitzar al voltant de 
la �gura del Sant, a l’església, a l’ermita o a l’exte-
rior, entorn on es feia la benedicció dels animals 
de càrrega i �ns i tot d’alguns de domèstics. De re-
truc, en la condició d’esdeveniment festiu, la des�-
lada cada cop més s’ha anat vestint de gala, tant pel 
que fa als carruatges com als animals de càrrega, al 
mateix Sant Antoni i als personatges honorats de 
la pubilla i les seves dames, àdhuc els abanderats; 
un parament i guarnició amb les insígnies gremials 
(a Igualada, daten del 1822i del 1856) que, a cada 
indret, ha guanyat una personalitat pròpia sense 
deixar d’evocar l’esperit de la pagesia i retre un elogi 
al món rural.
Una amable conversa amb la presidenta de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada, Montse Argelich 
Solé, ens posiciona davant del considerable entu-
siasme experimentat per a la commemoració d’en-
guany, amb motiu d’aquest bicentenari. Un any 
profundament viscut que abraçarà diverses cites 
del seu calendari; tot perquè, puntualitzava: “Els 
Tres Tombs ja és una festa summament arrelada 
a Igualada; un tresor del patrimoni cultural i fes-
tiu de la ciutat, i molt especialment una celebració 
que un gran nombre de ciutadans se l’han anat fent 
seva”. Emperò, la festa, entre altres coses, també és 
un homenatge al traginer, aquella �gura d’una cab-

dal importància al llarg 
de la història d’Iguala-
da i d’altres municipis 
de l’Anoia; si es té en 
compte que es trac-
tava d’un o�ci que va 
ser clau en el transport 
de mercaderies i de les 
persones i per al pro-
grés de la ciutat,  consi-
derant la seva ubicació 
en un lloc estratègic de 
les contrades catalanes, 
enmig de l’itinerari de 
l’antic Camí Ral. Ben 
aviat, el servei de la Di-
ligència, que feia el tra-
jecte Igualada-Barcelona, va evidenciar la rellevàn-
cia d’aquest o�ci.
Així, el mateix acte d’inauguració i presentació de 
les celebracions d’aquest bicentenari, també  van 
servir per anunciar els actes de la Federació Ca-
talana dels Tres Tombs, en el seu 25è aniversari; 
tot plegat, una avinentesa molt especial perquè 
Igualada, enguany, ha assumit de ser la “capital” 
dels Tres Tombs de Catalunya. I, a propòsit d’això, 
Argelich subratlla, pletòrica, la importància de ser 
l’entitat més antiga que celebra els Tres Tombs, de 
manera ininterrompuda. 
Aquí, a la nostra Igualada, a l’any 1822 va cons-
tituir-se el primer Gremi de Traginers, en una 
època en què els que traginaven amb besties de 
càrrega i manejaven carros pertanyien al gremi 
dels pagesos. D’aquest moment data l’existència 
d’una primera bandera, la bandera petita original, 
(exposada a l’Ajuntament d’Igualada), l’honorable 
testimoniatge que certifica l’antiguitat del gremi; 
un gremi que des de llavors va estrenar-se en la 
celebració de les seves festes patronals, tots els 17 
de gener, en honor a Sant Antoni Abat. Tanma-
teix, haurien de passar moltes dècades, en concret 
fins a l’any 1878, per a popularitzar el festeig amb 
tota la significació que implica la paraula cavalca-
da, apareguda amb la denominació “cabalgata”, a 
l’històric diari “El Eco del Noya”; el mitjà perio-
dístic que, a l’any 1880, ja incorporava el concepte 
“Tres Tombs”, i dos anys més tard ja els reconeixia 
en qualitat d’una efemèride tradicional i històri-
ca gràcies al treball i protagonisme de les seves 
colles, incansables impulsores de la celebració dels 

Tres Tombs.
De forma habitual, els actes festius s’han vingut 
celebrant, amb un ofici religiós, una cercavila a 
la nit anterior, i els mateixos Tres Tombs. Amb 
el pas dels anys, van ser  incorporats a la puntual 
convocatòria anual, el dinar de germanor i el ball 
dels socis, el ball dels abanderats. Endemés, des 
del darrer terç del segle passat s’han anat afegint 
noves iniciatives a la celebració, com és ara el con-
curs de fotografia, organitzat conjuntament amb 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, i més tard, el 
concurs de dibuix escolar i el concurs d’aparadors. 
Això i tot, per a un esdeveniment tan notable, val 
a dir que aquest 2022, els portadors de les bande-
res gremials han estat l’Ajuntament d’Igualada i la 
Generalitat, en representació de la ciutadania.
Al capdavall, per a aquest any ple d’emocions i nu-
mèricament rodó, tot obviant la importància de 
la Diligència Igualada-Barcelona i del Museu del 
Traginer; al costat d’una web acabada d’estrenar, 
s’han inaugurat dues exposicions: una, a la Sala 
Municipal, que recull cartells i programes de les 
festes gremials; i, de fotografies històriques l’altra, 
a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. També, dos con-
certs, amb la Principal de la Bisbal i amb la nostra 
Banda de Música d’Igualada, a més dels habituals 
i esperats concursos de cada any, i també dues pu-
blicacions: una, sobre els darrers 25 anys de l’en-
titat, a càrrec d’Oriol Solà, acabat de presentar, i 
l’altra, un llibre de fotografies de la història del 
Gremi, que es un treball de recopilació d’alguns 
membres de la junta i socis, amb la presentació 
prevista per al proper mes de març. 
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

Any del centenari de la bandera petita 1922 Fons Museu del Traginer - Col·lecció Antoni Ros Carro del Sant als tres tombs dels anys 80



AGENDA

Ulldemolins protagonitzen la història 
d’un amor a primera vista quan són a 
prop de la quarantena
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

CINEMA FAMILIAR
Vilanova del Camí 

Projecció de la pel.licula per a tota la 
família “Terra Willy y el planeta desco-
nocido”
Diumenge a les 12 del migdia a Can 
Papasseit

DILLUNS 31 
CONFERÈNCIA 

Igualada 
Julia Paret. “Aristòtil a Pepper: ètica 
per a la robòtica social”. Ens aproxi-
marem a la robòtica social des d’una 
perspectiva filosòfica. Organitza AUGA. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA 
Igualada 

“Bona nit i tapa’t. Recomanacions sen-
zilles per dormir millor” Dins el cicle 
“Com protegir el nostre cervell”, la in-
fermera Marisol Oliva donarà pautes i 
consells per dormir millor.. 
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

TALLER 
Igualada 

Viure bé: ‘El cos físic’. Aprendrà a re-
conèixer els símptomes que aquest 
cos et mostra, dolors articulars, al·lèr-
gies e intoleràncies. 
Dilluns a 2/4 de 8 del vespre a la Sala 
d’Arts de l’Ateneu.

XERRADA 
Piera 

DIVENDRES 28 
CLUB DE CINEMA

Igualada 
Es comentarà l’adaptació cinemato-
gràfica de la novel·la “Reflexos en un 
ull daurat”, de Carson McCullers.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

TEATRE
Igualada 

“Iaia” de Mambo Project. Com van viu-
re les iaies quan eren joves? Què fe-
ien? Com era el seu dia a dia? Iaia és 
un obra de teatre on el públic entrarà 
al menjador de casa la iaia per recons-
truir i reviure els seus records
Divendres a les 7 i a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora

CLUB MANGA
Piera 

Trobada dels i les joves per comen-
tar al voltant del còmic manga “Slam 
dunk” de Takehiko Inoue.
Divendres a 1/4 de 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera

CINEMA
Calaf 

Cicle Gaudí. Projecció del film “Pan de 
limon con semillas de Amapola”.
Divendres a les 9 del vespre al Casino

DISSABTE 29 
TEATRE
Igualada 

“Iaia” de Mambo Project. Com van viu-
re les iaies quan eren joves? Què fe-
ien? Com era el seu dia a dia? Iaia és 
un obra de teatre on el públic entrarà 
al menjador de casa la iaia per recons-
truir i reviure els seus records

Dissabte a les 7 i a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora

TALLER
Igualada 

Taller de robòtica creativa per a infants 
i joves.
Dissabte a les 5 de la tarda a l’Espai 
Malla de l’Ateneu

CLUB DE LECTURA AVENTURER
Piera 

Trobada dels nens i les nenes per co-
mentar i descobrir els enigmes plan-
tejats a propòsit de la lectura El curiós 
cas del castell Billinghurst de David 
Fernández Sifres.
Dissabte a les 10 del matí a la Biblio-
teca de Piera

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Òdena 

Storytime: A World of Magic. Una noia 
té problemes a l’escola, no hi ha res 
que li surti bé, fins que troba un objec-
te meravellós en una botiga. A càrrec 
Kids&Us Igualada
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la bibli-
oteca l’Atzavara

DIUMENGE 30 
TEATRE
Igualada 

“Iaia” de Mambo Project. Com van viu-
re les iaies quan eren joves? Què fe-
ien? Com era el seu dia a dia? Iaia és 
un obra de teatre on el públic entrarà 
al menjador de casa la iaia per recons-
truir i reviure els seus records
Diumenge a les 6 de la tarda i a les 8 
del vespre al Teatre de l’Aurora

TEATRE
Igualada 

“Començar”. David Verdaguer i Mar 

Preguntes freqüents a l’àmbit jurídic 
en el nostre dia a dia. 
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca de Piera

DIMARTS 1
CINEMA
Igualada 

Cicle de cinema Jordi Savall. Projec-
ció del documental “Jordi Savall i els 
Borja”. El documental aprofundeix en 
el procés de creació de la seva obra 
Dinastia Borja
Dimarts a les 7 de la tarda a l’Ateneu 
Cinema

DIMECRES 2
CLUB DEL CÒMIC

Igualada 
Avui es comenta l’obra “Los Picapi-
edra” , el volum integral amb text de 
Mark Russell i il·lustracions d’Steve 
Pugh i Rick Leonardi.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

DIJOUS 3
TALLER
Igualada 

La Malla x docents: sistema de mesura 
i control del CO2. Activitat de creació 
d’un sistema de mesura i control del 
CO2 en espais tancats, dirigit a mes-
tres i responsables d’escoles i insti-
tuts.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a l’Espai 
Malla de l’Ateneu

   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 
GREMI 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

60ANYS 
DE LLUITA I COMPROMÍS
Una mostra que repassa la història d’Òmnium Cul-
tural per commemorar l’aniversari de l’entitat, que 

va néixer el 1961 .
Fins al 12 de febrer a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central

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 encarnant 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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Les millors sèries

“The Hour”, periodisme, misteri, amor i guerra 
a la televisió dels anys cinquanta
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REDACCIÓ / LA VEU

Protagonitzada per Ben 
Whishaw, Romola Ga-
rai i Dominic West, 

“�e Hour” és una minisè-
rie en la qual acompanyarem 
als creadors d’un telenotícies 
britànic dels anys cinquan-
ta. Creada per Abi Morgan, 
guionista de llargmetratges 
tan reconeguts com “Shame” i 
“La dama de hierro”. Es tracta 
d’una �del recreació que com-
bina política, misteri i romanç 
que podem gaudir a Amazon 
Prime. 

Notícies, política i un assas-
sinat: les claus de “�e Hour” 
“�e Hour” ens trasllada a la 
meitat del segle passat. Més 
en concret, revela què succe-
ïa entre les bambolines de la 
televisió l’any 1956. Durant la 
revolució hongaresa i la Guer-
ra del Sinaí (Egipte), la BBC 
decideix estrenar un nou pro-
grama de notícies. I al voltant 
d’aquest nou format giraran 
les carreres i les vides dels seus 
tres protagonistes.
A Freddie Lió (Ben Whishaw) 
li ofereixen l’oportunitat de 
presentar un noticiari d’últi-

ma hora, “�e Hour”. Malgrat 
sentir-se estancat en la seva la-
bor periodística, la proposició 
l’incomoda en haver de com-
partir-la amb la seva compa-
nya Bel Rowley (Romola Ga-
ray). El tercer costat en aquest 
peculiar triangle serà Hector 
Madden (Dominic West), un 
atractiu presentador amb un 
rerefons una miqueta ambigu.
La sèrie narra el trepidant dia 
a dia del programa i els con-
�ictes, moltes vegades polí-
tics, als quals s’enfronta el seu 
equip. Per afegir emoció a la 
història, Lió es veu embolicat 
en la recerca d’un estrany as-
sassinat. A mesura que es de-
senvolupa la trama, la relació 
entre els tres protagonistes 
anirà evolucionant, amb algu-
na sorpresa. 

Guanyadora d’un Emmy i 
nominada als Globus d’Or i 
als BAFTA

La sèrie va ser estrenada al 
juliol de 2011 per la cadena 
BBCTwo. La seva primera 
temporada va constar de sis 
capítols d’una hora. Rebuda 
de grat, va ser renovada el 
mateix dia del seu �nal per a 
una segona tanda d’episodis. 
Aquesta segona temporada 
va comptar amb el suport de 
BBC America i es va estrenar 
a la � de 2012, tant al Regne 
Unit com als Estats Units.
“�e Hour” va ser aclamada 
en el seu moment. Fe d’això en 
dona l’Emmy atorgat el 2013 
a Abi Morgan pel seu guió 
per a la minisèrie. La quanti-
tat d’esments a “�e Hour” en 
gairebé totes les cites impor-
tants del gremi és ressenya-
ble. Una nominació del “Art 
Directors Guild”, quatre en els 
mediàtics “Globus d’Or”, cinc 
en els “Critics Choice Televisi-
on Awards”, i �ns a nou en els 
“BAFTA”. Amb tant de suport 
per part de la crítica i la indús-
tria, sembla innegable la seva 
impecable factura tècnica.

Un carismàtic trio de prota-
gonistes

“�e Hour” compta amb un 
repartiment excel·lent que in-
clou a noms consagrats, com 
Anna Chancellor (“Cuatro bo-
das y un funeral”) i Peter Capa-
ldi (“Doctor Who”). També a 
dues cares molt reconegudes 
després de la seva participació 
en “Joc de Trons”: les d’Anton 
Lesser i Oona Chaplin. Però 
en ella, sens dubte, destaquen 
la força i personalitat del seu 
trio protagonista.

Ben Whishaw
John BenjaminWhishaw, ar-
tísticament Ben Whishaw, és 
un actor britànic que, malgrat 
la seva joventut, compta amb 
una extensa carrera a la seva 
esquena. És conegut, sobretot, 
per “Hamlet”, el seu primer 
paper important, i també per 
ser el protagonista de la pel·lí-
cula “El perfum”, dirigida per 
Tom Tykwer.

Dominic West
Encara que els seguidors de 
la capital “�e Wire” no s’ho 
creuen, Dominic West no va 
néixer a Baltimore (els Estats 
Units), sinó a She�eld (An-

glaterra). És més conegut pels 
seus papers de televisió, des 
d’aquest icònic McNulty al 
Noah Solloway de “�e A�air”, 
però també ha fet cinema. 
A més, variat: de “28 dias” a 
“Chicago”, passant per la mus-
culosa “300”.

Romola Garai 
Nascuda a Hong Kong, és 
una actriu britànica amb ex-
periència en teatre i televisió. 
Des de jove va apuntar talent, 
formant part del National 
Youth �eatre i sent nomina-
da com a actriu revelació en 
els “British Independent Film 
Awards”. Malgrat participar 
en �lms tan notoris com “La 
feria de las vanidades” i “Sco-
op” el seu rostre està molt lli-
gat a la televisió britànica per 
títols com “Emma” i “Pétalo 
carmesí, �or blanca”.  
“�e Hour” destaca la labor 
periodística i la necessitat 
d’informar des de l’hones-
tedat,  de la mà d’uns actors 
notables, una ambientació 
impecable que aconsegueix 
submergir-nos en la dècada 
dels 50. 
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Durant la revolució hon-
garesa i la Guerra del 
Sinaí (Egipte), la BBC 

decideix estrenar un nou 
programa de notícies, 

“�e Hour”
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Donar sentit a la vida
A Tous •  El amor en su lugar

REDACCIÓ/ 

Gener, 1942. 400.000 jueus de 
tota Polònia porten més d’un 
any con�nats en un petit gue-

to a la meitat de la ciutat. Un alt mur 
de maons els separa de la seva lliber-
tat, no obstant això, l’esperit d’aquells 
habitants no s’afebleix. Un grup d’ac-
tors jueus decideixen interpretar una 
comèdia musical en el teatre Dona 
per a aixecar els ànims de la seva 
gent. Entre bastidors, els actors s’en-
fronten a un dilema de vida o mort 
davant la possibilitat de dur a terme 
una fugida després de la funció. 
La peça citada es va estrenar al Teatre 

Dona del gueto de Varsòvia el 16 de 
gener de 1942. Allí es va representar 
durant quatre setmanes. Cinc mesos 
després, començarien les deportaci-
ons als camps d’extermini. El amor 
en su lugar es fa càrrec d’aquest ex-
cepcional esdeveniment (això va 
ser el que l’obra aguantés dempeus 
entre el baluern d’una civilització 
que s’enfonsava) per a embastar al 
voltant d’ella una trama meticulosa 
i d’un virtuosisme desusat. La pel-
lícula entra i surt de la representa-
ció de l’obra a la vegada que teixeix 
entorn d’ella un thriller angoixant 
sobre el sacrifici, la supervivència i, 
efectivament, l’amor.

El món del tennis
Estrena •  El método Williams

REDACCIÓ/ 

F inals dels anys 30, els Estats 
Units. Stanton Carlisle és un 
home que tracta de forjar-se 

un futur prometedor. El seu primer 
destí és acabar treballant en un circ, 
on coneixerà a tota mena de singu-
lars personalitats. Aquest lloc recull 
a diferents talents, dels quals Stan-
ton sabrà treure’ls partit, com és el 
cas de Molly, una jove extraordinària 
amb la qual marxarà a la ciutat per 
a crear el seu propi espectacle. Però, 
no satisfet amb aquest triomf, Stan-
to s’aliarà amb una misteriosa dona 
anomenada Lillith per a crear un 
perillós entramat per a aconseguir el 
major èxit possible. 
Al llarg de la seva filmografia, Gui-
llermo del Toro s’ha obstinat a mos-

trar-nos que, en termes de crueltat, 
els humans superem de llarg a qual-
sevol engendro primigeni. Es pot 
veure en els precedents com el Ser-
gi López de El laberinto del fauno i 
el Michael Shannon de La forma del 
agua.
El panorama que descriu El callejon 
de las almas perdidas és, de la prime-
ra a l’última escena, el d’un món on 
la clau del triomf resideix a aprofi-
tar-se del sofriment, la ignorància i 
les febleses del proïsme per a treu-
re beneficis. Quelcom que es torna 
molt encertat si pensem en la con-
juntura actual.
Així doncs, estem davant una pel·lícula 
llarga, densa i pessimista �ns a la deses-
peració, amb al qual cosa no és estrany 
que hagi entrat bé a la taquilla dels EUA: 
en molts aspectes, aquest �lm és l’opo-
sat matemàtic de La forma del agua.

La crueltat de l’ésser humà
Estrena •  El callejon de las almas perdidas

REDACCIÓ / 

Biopic sobre Richard Williams 
(Will Smith), el pare de les 
reconegudes tennistes Venus 

(Saniyya Sidney) i Serena Williams 
(Demi Singleton). Convertit en una 
�gura pública, gràcies al gran pla es-
tratègic que va marcar per a les seves 
dues �lles quan amb prou feines tenien 
quatre anys al costat de Rick Macci 
(Jon Bernthal), l’entrenador que es va 
encarregar de perfeccionar el talent 
d’ambdues. El llargmetratge narrarà la 
gran in�uència que va arribar a exercir 
en les germanes des de la seva infància 

fins a convertir-les en les esportistes 
d’elit que són avui dia. 
Així, entre un cop de raqueta i un 
altre van filtrant-se les tensions raci-
als del país i la contradictòria lluita 
d’un home que desitja preservar el 
major temps possible la innocència 
d’aquestes menors (en una ocasió va 
tallar en sec una entrevista a Venus 
perquè ja havia contestat a la pre-
gunta encara que el senyor insistia) 
i aguantar en la mesura del possible 
la seva posada de llarg professional 
mentre que revela un perfil una mi-
queta maníac amb què aquestes arri-
bin en el futur fins al mateix sostre.



   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

   EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS
Estats Units. Intriga. De Guillermo del Toro Amb Bradley 
Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett
Stanton Carlisle és un home que tracta de forjar-se un futur 
prometedor. El seu primer destí és acabar treballant en un 
circ, on coneixerà a tota mena de singulars personalitats. 
Aquest lloc recull a diferents talents, dels quals Stanton sa-
brà treure’ls partit, com és el cas de Molly, una jove extra-
ordinària amb la qual marxarà a la ciutat per a crear el seu 
propi espectacle.

   EL PACTO
Dinamarca. Drama.  De Bille August. Amb Birthe Neu-
mann, Simon Bennebjerg, Asta Kamma August  
Finals dels anys quaranta. L’escriptora Karen Blixen, de 63 
anys, està en el cim de l’èxit i sembla ser la pròxima a gua-
nyar el Premi Nobel de Literatura. Després de deixar enrere 
la seva renúncia a la famosa granja a Àfrica per a tornar a 
la seva Dinamarca natal i havent perdut a l’amor de la seva 
vida, ara Karen s’ha reinventat a si mateixa com una sensa-
ció literària.

   AGENTES 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.

   LLUNÀTICS
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.

   EL MÉTODO WILLIAMS
Estats Units. Drama. De Reinaldo Marcus Green. Amb 
Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton
Biopic sobre Richard Williams (Will Smith), el pare de les 
reconegudes tennistes Venus (Saniyya Sidney) i Serena Wi-
lliams (Demi Singleton). Convertit en una �gura pública, 
gràcies al gran pla estratègic que va marcar per a les seves 
dues �lles quan amb prou feines tenien quatre anys al costat 
de Rick Macci (Jon Bernthal), l’entrenador que es va encar-
regar de perfeccionar el talent d’ambdues. 

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 MÉTODO WILLIAMS (VOSE)
Dt: 21:00

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

6/EL CALLEJÓN 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 CALLEJÓN 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 MÉTODO WILLIAMS
Dv a Dg: 18:00
8/MATRIX RESURRECTIONS
Dv a Dg: 21:00

Menú de dilluns a diumenge per 7,70€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili
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Casal
St. Martí de Tous

EL AMOR EN SU LUGAR
Ds: 17:30
Dg: 19:10
LA FAMILIA BLOOM
Dg: 17:30

SALA GRAN

EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS 
PERDIDAS 
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 19:45
Dll: 19:15
Dc: 20:15
Dj: 20:00(VOSE)

LLUNÀTICS 
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 17:00
Dc: 17:30

SALA PETITA

EL PACTO 
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:15/20:00
Dll: 19:30
Dc: 17:45/20:30
Dj: 19:45(VOSC)



Gener/Febrer
28: Tomàs d’Aquino; Flavià; Tirs; Julià.
29: Pere Nolasc; Valeri; Sulpici Sever.

30: Martina; Adelelm; Jacinta de Mariscotti.
31: Joan Bosco; Marcel·la  

1: Cecili; Brígida d’Escòcia.
2: La Candelera; Corneli 

3: Celerina; Bla; Anscari; Claudina �évenet 

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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Dimecres passat, 26 
de gener, a les 11 del 
matí, vam seguir per 

TV, la Missa que des de la Ba-
sílica de la Concepción, de 
Madrid, s’oferí per l’ànima del 
pallasso Lluís Raluy Tomàs, 
que morí el 29 de desembre 
de 2021.
El sacerdot, José Aumente, 
pf., celebrant, demostrà la 
coneixença del món del circ. 
En l’homilia va saber fer un 
retrat, exacte, del Lluís, �ll de 
la igualadina Marina Tomàs 
Jorba, esposa de Lluís Raluy 
Iglesias.
Va saber ressaltar totes les se-
ves condicions humanes, ar-
tístiques i matemàtiques del 
mostre benvolgut, i mai prou 

ponderat pallasso. Aquest 
sermó fou un cant d’alabança 
a tota la gent del Circ i enaltí 
al Circ Raluy, al qual consi-
derà ni més bo, ni més dolent 
que la majoria de circs que 
volten per Espanyà. El qua-
li�cà de diferent i va saber 
destacar la categoria humana 
de tots els que treballen en el 
circ.
Espero que el bonàs de Lluís 
hagi rebut el seu premi celes-
tial que és mereix. Fou una 
Missa exequial que m’hauria 
sabut molt greu perdre-la. 
Dono les gràcies als esposos 
Soler Jové (Sitges) que foren 
els que m’assabentaren de dita 
retransmissió.

J.E.F.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 17 de gener mo-
ria a Medellín (Colòm-
bia) a l’edat de 88 anys, 

la religiosa igualadina Rosa 
Saumell Carles, missionera del 
Sagrat Cor. 
Havia nascut el 22 d’octubre 
de 1933, �lla de Josep Sau-
mell Solé i Clara Carles Torres. 
Alumne de l’escola de la Divina 
Pastora. De jove fou membre 
de l’Acció Catòlica, va practicar 
el tennis i el bàsquet i va treba-
llar en una fàbrica de mitjons. 
En 1954 va sentir la crida 
missionera veient en una re-
vista la labor d’unes monges 
a una leproseria a l’Índia i va 

En la mort de Rosa Saumell Carles, 
missionera igualadina

ingressar al noviciat de Taran-
cón (Conca). En 1956 va fer 
la primera professió i en 1962 
els vots perpetus. Va estar dos 
anys a l’Índia treballant en una 
leproseria, �ns que es va posar 
malalta d’elefantiasi i tubercu-
losi.
Obtingué el batxillerat mèdic 

a Madrid. En 1965 es va tras-
lladar a Texas, a San Angelo, 
ensenyant de dia i estudiant al 
vespre la llicenciatura en edu-
cació.
Entre 1970 i 2005 visqué a la 
selva colombiana, entre els 
indígenes waunanas (Juradó) 
i afrocolombians, realitzant 
tasques pastorals, de mestra i 
d’infermera metge. Ja de més 
gran es retirà a Medellín com 
a cuidadora de germanes més 
grans i malaltes.

Missa funeral
Demà dissabte, dia 29, a la 1 
del migdia s’oferirà una missa 
pel seu etern descans a la basí-
lica de Santa Maria.

Missa en recordança 
de Lluís Raluy Tomàs

El proper dimarts, dia 2 de 
febrer, festivitat de la Presen-
tació del Senyor -popular-
ment ‘La Candelera’- tindrà 
lloc a Igualada la missa amb 
la benedicció de les candeles 
a les següents hores i temples:
- A les 8, a la Sagrada Família 
i a les Carmelites.
- A les 9 a Santa Maria.
- A les 11, als PP. Caputxins.
- A 2/4 de 8 de la tarda, a la 
Soledat.
- A les 8 de la tarda, a la Sa-

grada Família.

Benedicció dels fruits i els 
aliments per Sant Blai
- A les 8 del matí, a la Sagrada 
Família.
- A les 9 del matí, a Santa Ma-
ria.
- A les 11 del matí, als PP. 
Caputxins.
- A les 7 de la tarda, a l’esglé-
sia del Roser.
- A les 8 del vespre, a la Sagra-
da Família.

Festa de la Candelera
i Sant Blai

Francesc Vila Miquel

La teva esposa, fillols, nebots, cosins i amics mai t’oblidarem.

Igualada, gener de 2022

Ens va deixar el 26 de gener de 2021, a l’edat de 82 anys.

1r Aniversari de

Gener de 2022

Núria Puig i Rosés
Gràcies pel teu compromís amb Igualada i el país.

La nostra solidaritat amb els seus familiars i amics. 

Els companys i companyes d'Esquerra Republicana de Catalunya d'Igualada
 lamentem la dolorosa pèrdua de l'estimada: 



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 



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Els ho pots explicar tot, com que la seva missió és abraçar el màxim 
possible... / 2. Sabreu d’alguna manera que són arbres per ebenisteria. L’au de l’abat / 3. 
Abracen la Rebull. Tot solet s’ha quedat antiquat, desfasat. Col isolada / 4. Conjunt bicel-
lular a la diadema. Representa que va més enllà del geni / 5. Arribat durant la celebració 
d’advent. Amics d’Organitzar-ho Tot / 6. El mes que ve. Està a disposició del consumidor 
/ 7. El melic del món. Prou consuetudinari per interessar el turista. Mig metre de fa mig 
mil·lenni / 8. Del xic al polze estirats. Saludats pel defensor de casa / 9. És nociva perquè 
fa mal, però hi ha una verge pitjor. Mitges de cotó / 10. Prevenció per evitar això que hi 
ha de pitjor. Fa volar el cotxe per la barriada / 11. Anima de pega. Petits obsequis que re-
quereixen explicacions. Cap de rata / 12. De tan enfonsat queda força humit. Es pren el tè 
com una cosa familiar / 13. Tan llunàtic que jugava d’esquena al Bernabeu. Com un sant 
Pau al Golan.

VERTICALS: 1. Espècia amb fama de conquistadora. Ves com la fas anar que enganxa! / 
2. No té present sa condició d’estrany diabló. Ajunti la mà amb l’ou / 3. Indicis de mutació. 
Com a presonera és fascinant, tot i penjar de cap per avall. Limiten la mediocritat / 4. Fe-
nomen extraordinari atribuïble a un nen. Caràcter juganer per de�nció / 5. Fan el paper 
de l’estora. L’astre de l’editorial / 6. Al cor de cada bessó. No està bé del cap, ha tocat el dos. 
Marxa de Mercadal / 7. I entra a Nul·les. Enfollit per una sobtada absència de llum. For-
miga amb residència �xa a la sabata / 8. La de sempre, una veïna abandonada al Palau de 
l’Empordà. Conversa que ha revolucionat Gelida / 9. Glaci amb la marina del sud. Quasi 
mig centenar de cartes a mastegots / 10. Aliment que els corredors obtenen sota control. 
És que sempre té la culpa del pecat! / 11. Per sota va bé. Aquella escalfor que t’acollirà a 
cal ferrer. Centre de la vila / 12. No salta bé, quan adopta el parlar mallorquí. Fascinat que 
l’as vagi tan torrat.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                         
2                       
3                   
4                     
5                     
6                 
7                   
8                   

9                   
10                       
11                   
12                       
13                     

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

D I A D E   F I G U R A 

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

  M A L A L T I A   O T 

V A C U N A   A L E R O 

E G   D E T A L L S   R 
S U M I T   T E A C I A 

C I T C A L A G   A L T 



        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 ·



En els darrers anys 
la lactància ma-
terna ha tornat a 
guanyar pes com 

a elecció preferent de les 
mares per alimentar als 
seus nadons, i és que l’evi-
dència cientí�ca ha de-
mostrat que la llet materna 
és l’aliment més complet 
per al nounat. L’Organit-
zació Mundial de la Salut 
(OMS) en recomana el 
consum exclusiu durant 
els primers 6 mesos de vida 
i com a complement, com 
a mínim, �ns als 2 anys.

La llet materna, més que 
un aliment

A més d’aportar tots els 
nutrients necessaris, la llet 
materna és també trans-
missora d’anticossos que 
ajuden a prevenir el desen-
volupament de malalties 
cròniques i infeccions en el 
nadó i actua com a preven-
tiu de la mort sobtada del 
lactant. 
Però no només és bene�ci-
osa per al nounat, sinó que 
també ho és per a la mare; 
facilita la recuperació física 
durant el postpart i dismi-
nueix el risc de patir càncer 
de mama i ovaris.

En el moment actual de 
pandèmia de la covid-19, 

iniciar o mantenir l’alleta-
ment matern és, també, re-
comanable. 

FAQS - Les llevadores de 
l’Hospital Universitari 
d’Igualada responen les 
preguntes més freqüents 
amb relació a l’alletament 
matern i la covid-19.

1. Puc encomanar la co-
vid-19 al meu nadó a tra-
vés de la llet materna?
No, segons els estudis fets 
en aquests dos anys de pan-
dèmia, la covid-19 no es 
transmet a través de la llet 
materna. 

2. Puc continuar donant 
el pit si sóc positiva en co-
vid-19? Quines mesures 
hauria de seguir?
Sí, ja que el virus no es 
transmet per la llet mater-
na. A més, si la mare té una 
infecció activa o si ja l’ha 
passat, la llet materna con-
tindrà anticossos contra la 
covid que el nadó rebrà. Si 
l’estat de salut de la mare ho 
permet, la lactància mater-
na sempre ha de ser la pri-
mera opció. En els casos en 
què l’estat de salut de la mare 

es vegi compromès, caldria 
valorar altres opcions com 
la lactància materna diferi-
da. Les mesures de pro-
tecció quan una mare està 
contagiada de covid mentre 
alleta són el rentat de mans 
freqüent i sempre abans de 
donar pit o fer extracció de 
llet, dur mascareta durant 
la presa i el rentat intensiu 
de l’extractor i biberons si es 
realitza lactància diferida.

3. Si soc positiva en co-
vid-19 després del part, es 
recomana fer el pell amb 
pell?
Sí, el contacte pell amb pell 
és segur tot i la infecció per 
covid. Això sí, cal portar la 
mascareta. 

4. És segur vacunar-me 
durant l’embaràs? I durant 
la lactància?
Sí, les recerques fetes en 
aquest sentit ens indiquen 
que la vacuna contra la 
covid-19 protegeix tant a 
la mare com al nadó de la 
malaltia i no s’han registrat 
grans efectes adversos de-
guts a la vacuna pel que, tot 
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La lactància materna, una aliada 
en temps de pandèmia

i que inicialment érem més 
estrictes a l’hora de recoma-
nar la vacunació, la pràctica 
clínica i els estudis que han 
anat sortint ens demostren 
que vacunar-se és el més re-
comanable. 

5. Quines vacunes són 
les més recomanades en 
aquests casos?
Les dones embarassades i 

les mares lactants rebran 
vacunes de RNA (per exem-
ple les de P�zer i Moderna), 
ja que aquestes vacunes no 
contenen virus.

Per qualsevol altre dubte en 
relació a l’alletament ma-
tern i la covid, es recomana 
a les famílies que es posin 
en contacte amb la seva lle-
vadora de referència.

“Si l’estat de salut de la 
mare ho permet, la lactàn-
cia materna sempre ha de 

ser la primera opció”.

“Quan una mare contagia-
da de covid alleta cal que 

extremi les mesures higièni-
ques i que dugui la masca-

reta durant les preses”

@hospitaligualada

@saladepartshospitaligualada
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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 28:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DISSABTE 29:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIUMENGE 30:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 31:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIMARTS 1:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIMECRES 2:
SECANELL

Òdena, 84

DIJOUS 3:
MISERACHS
Rambla Nova, 1



 Salvador i Xavier Tous Trepat/  
Farmacèutics

Som farmacèutics per motivació i tradició; des de fa més de 30 anys vivim la farmàcia comu-
nitària, primer a Barcelona i ara a Igualada. El treball en equip mes la vocació de servei ha 
sigut el que sempre ens ha identi�cat. Tots dos som diferents en caràcter i a�cions, però com-
plementaris. Hem anat especialitzant-nos en diferents camps i participant en molts àmbits 
relacionats amb la formació i el contingut assistencial de la nostra professió.

Què us ha mogut a venir a Igualada?

X: Igualada sempre ens ha semblat una ciutat dinàmica 
i activa, i ja ens havia atret des de la nostra època d’estu-

diants, quan veníem des del nostre petit poble natal a la Segarra. 

S: Ja fa anys ens va semblar el lloc idoni per desplegar el que per a 
nosaltres ha d’oferir una farmàcia de cara al futur.

Com veieu el nivell assistencial de la ciutat?

X: Tot just acabem d’arribar i se’ns fa difícil emetre una opinió; 
però està clar que Igualada és un pol d’assistència sanitària per a 
l’Anoia i les comarques properes.

La farmàcia sempre s’ha vist un establiment amic. Consells, 
fórmules magistrals que donen “solucions” quan hi ha proble-
mes. En canvi la indústria farmacèutica es veu com “un gran 
negoci” d’empreses multinacionals. Com ho veieu?

X: De fet la farmàcia és això, un establiment amic, on la relació 
amb la gent és la part central de la nostra feina. 

S: Sí, perquè no sols hem d’assegurar-nos que subministrem el 
medicament correcte i de la forma correcta, sinó que la persona 
entén com l’ha de fer servir i coneix les precaucions que cal tenir 
en compte 

X: I de vegades preparar-lo perquè no existeix una solució comer-
cial que inclogui els principis actius que calen. 

S: Per altra banda la indústria té un problema d’imatge encara que 
a Catalunya continua sent un motor de coneixement i innovació i 
de treball, on molts farmacèutics companys nostres treballen bus-
cant solucions per a diferents problemes que encara no en tenen.

X: és clar que la indústria ha de perseguir resultats econòmics i 
de vegades alguns comportaments són qüestionables però tot allò 
que tenim a les farmàcies prové d’allà. 

Hi ha molt medicament que s’acaba llençant perquè després de 
fer-lo servir sempre en queda de sobrer. A tots els països passa 
el mateix?

X: Aquest és un tema recurrent en l’imaginari de la gent. La nostra 
opinió és que la majoria de gent fa un ús raonable dels medica-
ments. I les presentacions (mida) dels medicaments se solen ajus-
tar a les necessitats del tractament. 

S: És cert que hi ha alguns països on se subministra la quantitat 
justa que cal i que al nostre país, tot i que es va intentar, no s’ha 
fet, entre altres coses, perquè és més car fer-ho així, encara que té 
avantatges mediambientals i de reducció de residus. 

X: I els farmacèutics col·laborem assegurant que els medicaments 
sobrers són adequadament tractats amb el sistema SIGRE. 

S: El que més s’assembla a subministrament ajustat de medicació 
és el que es coneix com SPD (Servei Personalitzat de Dosi�cació) 
en què hi ha un subministrament setmanal per a persones que tin-
guin problemes per seguir el seu tractament i l’oferim en moltes 
farmàcies.

Quin valor diferencial penseu tindrà el vostre establiment?

S: Entenem que la salut en el segle  XXI gira al voltant d’un paci-
ent que vol saber, conèixer, entendre i participar de les decisions al 
voltant de la seva salut i col·laborar en tot el possible en el manteni-
ment i la prevenció, i pretenem ajudar-lo en aquest camí. 

X: També volem oferir serveis i productes que ajudin a la gent i 

col·laborar en la mesura que puguem amb la resta de professionals 
sanitaris que atenen aquests pacients. 

S: Alguns camps d’especial atenció seran la hipertensió i altres pro-
blemes comuns, la prevenció, la cura de la pell i l’especialització 
en ortopèdia del Xavier, a part de nous serveis que vindran més 
endavant. 

X: No oblidem que tot això ajudats per un equip en què prioritzem 
la formació, la qualitat humana i l’ empatia.

Parles de farmàcia del  s. XXI? Espereu que canviïn molt les 
farmàcies?

X: El futur segur que ens porta múltiples maneres per interaccio-
nar entre les persones i altres canvis que es produiran sens dubte i 
que haurem d’afrontar. 

S: Els farmacèutics sempre hem sigut capaços de ser molt propers 
a la gent i fer servir un llenguatge entenedor; esperem que inclús 
en el futur això es mantingui i continuï sent la base de la nostra 
feina.

Només per acabar, que penseu de la polèmica dels tests d’an-
tígens?

S: Els tests d’antígens, per desgràcia, han arribat tard a la població, 
i no de forma gratuïta o regulada com desitjàvem. A part,  estem 
immersos ara en ajudar a la tornada a la normalitat fent cents de 
tests a la població educativa. Esperem que s’acabi aviat. 

X: A més, cal dir que la promoció de la vacunació i resoldre’n els 
dubtes sobre la immunitat també porten moltes consultes.

“ Volem ser la teva farmàcia
 de serveis, enfocada als pacients

 i pensada per a ajudar”.

  Pia Prat Jorba @PiaPrat

Divendres, 28 de gener de 2022

Espai patrocinat per:

La nova presidenta del Parlament diu que vol corregir els acords d’anteriors presidents que tramitaren “arreglos” per alguns “funciona-
ris” que segueixen cobrant sense treballar. No són sous petits i això també passa en altres administracions. Qui no corre “vola”. Els que 
deixen els seus càrrecs sense cobrar, esperant donar exemple, no tindran èxit. Massa líder agafat a la cadira, alguns canviant els estatuts 
del partit per “acabar la feina” i altres fent-se un partit a mida. Creuen que sense ells el poble “perdria el Nord”. Volen ser com Moisès, 
que va tardar 40 anys a conduir els jueus a la “Terra Promesa”. Els “capdavanters d’una sola legislatura” van “permetre sou perpetu” 
a qui volia portar els catalans a Ítaca, però el posaren a la “paperera de la història”. Els “amontillats” no han deixat mai  “la bota d’en 
Ferriol”. I els “peperos” encara diuen buscar aquell “M. Rajoy” dels papers d’en Bàrcenas. Tots prediquen la honestedat, transparència 
i sostenibilitat. Apel·len a “la pau del barri” mentre s’emplenen les butxaques a compte dels crèduls que malviuen amb sous baixos però 
els voten. I potser “s’obliden” de Villarejo, els Gal, l’11M, 1O i tants altres. D’això en diuen “credibilitat”.
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