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Igualada inaugura la Capitalitat 
de la Cultura Catalana

  PÀGINES 32,33 I 39

El música igualadí Jordi Savall dirigirà la Capella Reial de Catalunya a la Basílica de Santa Maria   PÀGINA 48

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

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

Festes majors 
d’hivern a 
Capellades i 
Calaf i Festa de 
la Candelera a 
la Pobla

L’acte inaugural, dissabte, serà la 
interpretació del Llibre Vermell de 
Montserrat, a càrrec de la Capella 
Reial de Catalunya i Hesperion XXI 
dirigits per l’igualadí Jordi Savall

La Royal Philharmonic Society 
ha distingit Jordi Savall com a 
Membre d’Honor de l’entitat en 
reconeixement pels seus “serveis 
destacats a la música”   PÀGINA 40

L’Igualada 
femení HCP es 
classi�ca per a 
la Copa de la 
Reina

Especial 
escoles
pàg. 19 a 27



L’EDITORIAL

Plans per a la joventut
Avui la societat gaudeix d’una generació de jo-

ves preparats. Probablement la millor que hi 
ha hagut a la història. Però al mateix temps 
amb unes perspectives de desenvolupament 

humà, social i professional més precàries. La majoria es 
troba davant d’un mur per poder desenvolupar-se pro-
fessionalment i, desencisats, accepten treballs amb salaris 
poc atractius i condici-
ons laborals inadequa-
des. En molts casos es 
veuen obligats a marxar 
lluny de les seves llars 
per falta d’oportunitats.
Es treballa molt l’espe-
cialització, en un món 
on la gran velocitat dels 
canvis deixa obsoletes  modernes tecnologies, feines i en-
torns productius. Massa empreses neixen i moren amb 
una rapidesa inusitada i sectors que, �ns no fa tant sem-
blaven sòlids, han desaparegut o desapareixeran en un 
futur no llunyà. Diuen que moltes de les grans compa-
nyies que seran líders en els propers deu anys encara no 
han nascut i que els productes més venuts encara no són 
al mercat. Davant d’aquesta schumpeteriana bogeria des-
tructiva no és d’estranyar que es produeixi concentració 
en pols d’atracció que desertitzen molts indrets. Hi ha po-
bles que desapareixen perquè la seva població es desplaça 

a les capitals i, al mateix temps, es creen noves conurbaci-
ons ajuntant diverses poblacions properes. 
Catalunya encara no té clar què vol fer. Hi ha 964 pobla-
cions. Han desaparegut les grans entitats �nanceres, que 
han canviat la seu social amb l’esquer de millores �scals i 
propiciades per l’interès de l’estat per frenar el procés. La 
burgesia emprenedora s’ha convertit en rendista i participa 

del joc especulador, sigui 
immobiliari o �nancer.  
Escassegen les grans 
empreses de capital au-
tòcton i per això es bus-
quen inversions estran-
geres, oferint clústers de 
coneixement, mà d’obra 
quali�cada, a preus dits 

“assequibles”, per no dir baixos o es demana a les adminis-
tracions que s’hi impliquin per mantenir l’entramat social.
I davant d’aquest panorama se segueixen fent plans de tota 
mena per donar suport a la xarxa social que permeti im-
pulsar noves empreses i crear llocs de treball de la qualitat 
su�cient. Fins ara els acurats diagnòstics del problema no 
han estat seguits de l’encert en les solucions proposades. 
Continua havent-hi un desequilibri entre la realitat i els 
objectius. I s’hi ha de seguir treballant. Esperem que aques-
ta nova iniciativa qualli i sigui un bon pas en la solució de-
sitjada. Ens hi juguem molt i no només els joves. 

La majoria de joves es troba 
davant d’un mur per poder 

desenvolupar-se professionalment

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Jordi Panyella, periodista, ha escrit 
el llibre “Causa General” que “recull 
material contra 3.628 represaliats, 
amb més de cent testimonis direc-
tes, entre ells cinc presidents de la 
Generalitat i explica que l’Estat ha 
respost sempre amb la lògica del 
mascle ofès.”

Juan Alberto Belloch, exminis-
tre de Justícia i Interior, exalcalde 
de Saragossa  i jutge de l’Audiència 
d’aquesta ciutat, ha declarat en la 
seva jubilació, que “L’Estat espanyol 
té a Catalunya, en termes institucio-
nals una situació molt més perillosa 
que la que provocava el terrorisme. 
Caldrà una derrota més de l’inde-
pendentisme per tornar a l’autono-
misme.”

Javier Lambán, President de l’Ara-
gó, no va anar a trobada a Balaguer 
per parlar els Jocs Olímpics d’Hi-
vern i els fons Next Generation, 
així com altres qüestions derivades 
del veïnatge entre els territoris pel 
“menysteniment del govern català 
amb l’Aragó”.

Laura Borràs, Presidenta del Par-
lament de Catalunya, ha rebut una 
resolució del JEC on “denega la pe-
tició de mesures cautelars de Pau 
Juvillà i reclama que es doni com-
pliment del seu acord del 20 de ge-
ner, pel qual demanava la retirada 
de l’acta”. A més, li dona “cinc dies 
perquè informi a aquest Tribunal 
de les mesures que ha pres en com-
pliment del seu dictamen i l’adver-
teix de conseqüències legals si no 
acata.”

Pilar Rahola, escriptora i activista 
política, va dir “s’hauran de plante-
jar, tard o d’hora, accions de deso-
bediència civil en suport dels que 
han de prendre decisions compro-
meses com la que ara haurà de fer 
la Presidenta del Parlament.”

José Montilla, expresident de la Ge-
neralitat, ha expressat el seu parer 
“No dic que els problemes del cata-
là siguin conseqüència del procés, 
però no tinc cap dubte que l’agitació 
d’aquests anys ha fet més mal que 
bé.”

Felip VI, rei de les Espanyes, ha dit 
que “En el model de presència d’Es-
panya a Amèrica, els nous territoris 
s’incorporaven a la corona en igual-
tat amb els altres regnes,”

Elsa Artadi, portaveu de Junts a 
l’Ajuntament de Barcelona, ha dit 
“Criticar la incompetència de l’alcal-
dessa Ada Colau no és fer campanya 
electoral. És fer oposició.”

Pepe Álvarez, secretari general 
d’UGT, ha dit que “no avalar la llei 
de la Reforma Laboral és el mateix 
que votar a favor de la legislació del 
PP”. 

Jaume Giró, conseller d’Economia, 
ha dit que “No veig Pedro Sánchez 
capaç, ni amb autoritat, per fer una 
reforma del �nançament. Està mas-
sa pendent dels tacticismes.”

Lluita contra 
les desigualtats 
davant el càncer
Des de l’Associació Contra el Càncer fem 
públic el primer informe de la inequitat en 
càncer a Espanya on mostrem les desigual-
tats que agreuja la malaltia en la població 
espanyola, perquè el càncer és igual per a 
tots, però, existeixen factors que són deter-
minants en la desigualtat davant del càncer, 
com el codi postal, la targeta de crèdit…
En la desigualtat davant del càncer, el teu 
codi postal afecta més que el teu codi genètic. 
El 42% de les comunitats autònomes no pro-
tegeix a la població del fum del tabac. Quasi 
el 43% dels menors de 12 anys estan expo-
sats al fum del tabac en espais públics. Depèn 
d’on vius, varia molt l’accés a un programa de 
cribratge colorectal. Més del 90% de les co-
munitats autònomes no tenen atenció psico-
lògica especialitzada o és insu�cient.
El nivell socioeconòmic és un factor de desi-
gualtat davant al càncer. El consum de tabac 
entre persones d’estrats més baixos de la so-
cietat és quasi el doble que persones de classe 
alta; i l’exposició diària al fum del tabac en 
espais tancats és quasi tres vegades superior. 
Més risc de desenvolupar càncer. A Catalu-
nya 1.335.494 persones fumen cada dia, el 
que suposa un 21% de la població de més de 
15 anys.
Entre despeses directes i indirectes, el càncer 
provoca un cost econòmic al 41% de les fa-
mílies superior a 10.000 € durant la malaltia. 
La incidència en càncer en persones en situ-
ació laboral de risc a Catalunya és de 4.131, 
persones que estan en l’atur, són autònomes 
o el seu salari es troba per sota del Salari Mí-
nim Interprofessional, el que fa que les des-
peses derivades de la malaltia podrien no 
ser assumibles per elles. A més, a Catalunya 
s’estima que 8.021 persones diagnosticades 
de càncer cada any viuen soles. A aquestes se 
sumen els 11.204 nous diagnòstics en pare-
lles de més de 65 anys.
De la recerca depèn la supervivència en càn-
cer, però hi ha càncers amb la supervivència 
baixa o estancada en els que s’ha d’impulsar 
la recerca. 100.000 persones són diagnosti-
cades cada any amb tumors la supervivència 
dels quals és baixa (pàncrees, esòfag i fetge) o 
està estancada (laringe, estómac o pulmó) a 
causa que no s’investiguen el necessari. Grà-
cies a la recerca en aquests últims anys, hi ha 
un augment de la supervivència, 3,3 punts 
en homes i 2,6 en dones, en un entorn on 
ha crescut la incidència un 7,2% des de l’any 
2016.
Des de l’associació lluitem perquè tothom 
tingui les mateixes possibilitats per a prevenir 
el càncer, perquè tots tinguem els mateixos 
drets d’accés a tractaments, recerca i ajuda, 
per acabar amb les diferències davant aques-
ta malaltia. I per això hem creat un acord per 
aconseguir-ho. Només posant-nos d’acord 
podrem assolir l’equitat, per això demanem 
a tota la població que s’uneixi a aquest Acord 
Contra el Càncer.

Dr. LAUREANO MOLINS
President de l’Associació

Contra el Càncer a Barcelona
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D es del govern de Junts per Igua-
lada, estem duent a terme la 
transformació verda d’Iguala-
da, construint una ciutat més 

sostenible, més saludable i més habitable. 
Hem convertit la vegetació en un element 
principal de la ciutat, integrant-la en la 
denominada infraestructura verda, i els 
arbres són un dels seus 
elements més impor-
tants. Els arbres de les 
ciutats són imprescin-
dibles pels nombrosos 
beneficis ambientals, 
paisatgístics, econòmics 
i socials que proporcio-
nen. Fan ciutat, són ciu-
tat.
El nostre model de ciu-
tat amplia el patrimoni 
verd d’Igualada per mi-
llorar la qualitat de vida; 
i nodreix l’arbrat exis-
tent aplicant el concepte 
de ciutat amable: “l’arbre 
adequat al lloc correc-
te”. Cada any a Igualada 
el cens ens mostra que 
hi ha més i més arbres. 
En la campanya d’arbrat 
d’aquest any 2022 es 
plantaran a la ciutat més de 320 arbres.
Per aquesta raó l’Ajuntament d’Igualada va 
elaborar, conjuntament amb la Diputació 
de Barcelona, el Pla Estratègic de l’Arbrat 
Viari a l’Espai Públic d’Igualada. Aquest 
document és un pla de gestió de l’arbrat, un 
full de ruta que indica amb quines espècies 

cal substituir els arbres morts o malalts, o 
quines son les espècies que s’adeqüen més 
a la nostra ciutat, i quines cal evitar perquè 
generen problemes d’al·lèrgies, produeixen 
fruits tòxics i molestos o presenten plagues 
molestes per al ciutadà. 
Així, reduïm espècies al·lergògenes com el 
plàtan o el pollancre i disminuïm el nom-

bre d’espècies abundants com la mèlia o la 
sòfora per tal d’afavorir la biodiversitat i 
reduir el risc de transmissió de plagues en-
tre la mateixa espècie. Tanmateix, aquests 
darrers anys s’han plantat més espècies 
amb floració marcada com la perera de 
flor, el cirerer del Japó, l’espinalb centre-

europeu o diverses espècies de pomera de 
flor. També, s’introdueixen altres espècies 
no tan vistoses com la zelkova o l’òstria 
que també contribueixen a incrementar 
la superfície foliar i per tant els beneficis 
ambientals.
Els beneficis d’incrementar el verd urbà 
són innumerables per la ciutat: beneficis 

ambientals com la millora 
de la qualitat de l’aire, la 
mitigació de l’efecte hiver-
nacle, la reducció del so-
roll, l’estalvi en el consum 
energètic, l’increment de 
la biodiversitat animal, 
entre d’altres. Igualada 
també rep beneficis so-
cials com la millora en 
la salut de les persones, 
la generació d’espais de 
trobada i també beneficis 
sobre l’entorn urbà com 
poden ser millora de la 
qualitat de l’espai públic. 
Més verds i més responsa-
bles. Acompanyant aques-
tes mesures de gestió, es-
tem implantant i ja en ple 
funcionament altres actu-
acions com l’eliminació de 
l’ús d’herbicides químics, 

el control biològic de plagues (amb fauna 
auxiliar i productes ecològics), l’afavori-
ment de la biodiversitat i la renaturalitza-
ció d’espais urbans. 
L’objectiu de Junts per Igualada és que a 
Igualada sigui una ciutat més sostenible, 
més saludable i més verda. 
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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Per una Igualada més verda

Falten incentius perquè els joves 
es quedin a viure a la comarca?

Sí 93,9% No 6,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

MIQUEL VIVES I SINGLA
Regidor de Sostenibilitat, Mobilitat i 
Promoció de la Ciutat
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ROTARY CLUB IGUALADA

Un any més el Rotary Club organitza el concert benè�c, els be-
ne�cis del qual aniran destinats íntergament a la subvenció d’un 
vehicle medicalitzat per a la Creu Roja Anoia.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

NO HI HA PARAULES
Família Asensi-Puig

Sí, no hi ha paraules per descriure el 
nostre agraïment a tot l’equip mèdic, 
al personal d’infermeria, al personal 
auxiliar i al personal de neteja de la 2a 
planta maternoinfantil de l’Hospital 
Universitari d’Igualada. També volem 
agrair in�nitament el treball dels fan-
tàstics professionals del PADES. No hi 
posem noms perquè segur que ens en 
deixaríem.
La professionalitat de tots plegats, el 
saber fer, el suport, l’amor, l’alegria, la 
humanitat i la dolçor que ens han do-
nat ens han ajudat moltíssim en uns 
moments molt difícils. 

La Núria ens ha deixat, com ella volia, 
a casa i acompanyada de tota la família, 
sense patir i rebent l’amor de tots. 
I és que tot i els migrats recursos, tenim, 
sinó el millor, un dels millors Sistemes 
Sanitaris del món. La Núria i tota la fa-
mília n’estarem eternament agraïts.

MANIFEST DE L’AMIC 
SOBRE L’INCREMENT 
DEL PREU DEL PAPER
AMIC

L’AMIC, l’entitat referent que aplega 
475 mitjans de premsa en paper i di-
gital de tots els territoris de parla cata-

lana, vol manifestar la preocupació de 
tot el sector per l’increment desorbitat 
dels preus de les matèries primeres, es-
pecialment del paper que en només un 
any ha patit un increment que supera 
el 70%. 

Aquest increment arriba després de 
gairebé dos anys de greu crisi sanitària, 
social i econòmica en què les empreses 
periodístiques, sobretot de proximitat, 
han hagut de treballar en condicions 
difícils, doblant els esforços per fer ar-
ribar informació constant a la ciutada-
nia. I, per altra banda, han vist dismi-
nuir els seus ingressos publicitaris pel 
fet que els seus anunciants naturals; 
comerç, restauració i empreses de ser-

veis, també pateixen una situació eco-
nòmica molt difícil.
Una pujada que afegida a la resta de 
costos com els de l’energia, perjudi-
ca greument el sector de periòdics, la 
majoria de distribució gratuïta; incre-
ments impossibles d’aplicar als nostres 
anunciants. L’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació, a banda 
de manifestar aquest malestar i fer una 
crida a la indústria paperera perquè 
moderi aquests augments difícils d’as-
sumir, demana per part de la ciutada-
nia i de les empreses anunciants, que 
es valori un producte que des de les di-
verses empreses editorials, distribuïm 
com a element de servei informatiu, de 
cohesió i d’arrelament ciutadà.
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Reformar el passeig: cap a una Igualada més segura i sostenible!

L a proposta de reforma 
del Passeig que hem pre-
sentat aquests dies és la 
nostra visió de cap a on 

ha d’avançar Igualada en matèria 
d’urbanisme i mobilitat. Els rep-
tes que marca l’emergència cli-

màtica comporten que institucions com la Unió 
Europea hagin incorporat objectius de reducció 
d’emissions, que necessàriament passen per po-
tenciar els desplaçaments a peu, en bicicleta, en 
transport públic o en altres mitjans de transports 
sostenibles, especialment dins les ciutats. Cal 
doncs, reduir la mobilitat en cotxe i ho hem de 
fer, entre d’altres motius, per garantir que l’aire 
que respirem a la ciutat no posi en perill la salut 
de les igualadines i els igualadins. Per aconse-
guir-ho, és necessari posar les facilitats i els mit-
jans perquè aquesta mobilitat sigui fàcil i segura. 
En aquest context, des de Poble Actiu hem con-
siderat oportú mostrar un exemple de com ha de 
canviar l’urbanisme per aconseguir aquests can-
vis amb la reforma del Passeig. Els conceptes són 

POBLE ACTIU IGUALADA

clars, més espais pels vianants, i una clara segre-
gació dels carrils bicicleta tant dels cotxes com 
dels vianants per assegurar la màxima seguretat 
per a tothom. No amaguem doncs, que aquesta 
proposta passa per reduir l’espai dels cotxes, es-
pecialment aquell destinat a l’aparcament, però 
ho fem conscients de que les ciutats del futur tin-
dran menys cotxes i les persones es desplaçaran 
a peu, bicicleta, transport públic o altres mitjans. 
Per tant, és una reforma com a mínim a 20 anys 
vista, fruit d’una voluntat de planificar la ciutat 
més enllà del mandat electoral, fruit de la volun-
tat de fer d’Igualada una ciutat realment amable 
per les persones.
En urbanisme, moltes vegades és necessari fer 
canvis substancials que en un primer moment 
poden xocar, però que a la llarga esdevenen grans 
millores per a la ciutadania. La pacificació de 
carrers és sens dubte un àmbit que primer topa 
amb la crítica, però posteriorment és incorporat 
i la majoria de la població ho accepta i ho defen-
sa. Exemples locals són la pacificació del centre 
d’Igualada o del carrer Sant

Magí, que un cop passada la polèmica, pràctica-
ment ningú tornaria a l’estat previ.
Us imagineu que circulessin cotxes pel carrer 
Sant Magí com al carrer Òdena? En el cas del Pas-
seig, el fet de ser una artèria   totalment peatonal, 
però això no treu la possibilitat de guanyar espai 
destinat a les persones. Així doncs, l’espai interi-
or passaria a ser no només un espai de desplaça-
ment segur, amb el canvi de paviment pertinent, 
sinó també un espai de socialització i interacció. 
Per això, s’incorporarien bancs i espais de joc 
infantil. A més, aquest nou urbanisme, amb les 
seves adaptacions necessàries, es podria aplicar 
en altres grans artèries de la ciutat com l’avingu-
da Barcelona, el carrer Lleida o l’avinguda Bal-
mes. La proposta també incorpora l’ampliació de 
les voreres de la zones comercials tot garantint 
la seguretat dels vianants i fomentant el comerç 
local. Esperem doncs, que aquesta proposta ser-
veixi per obrir el debat sobre com la ciutat ha de 
planificar l’urbanisme en les seves grans artèries 
per assegurar una mobilitat segura, sostenible, i 
adaptada als reptes actuals. 
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És l’hora de fer una Catalunya que lideri un Pacte Nacional 
per la Llengua que corregeixi, incentivi i incrementi l’ús de 
la llengua catalana en tots els sectors socials, especialment 
en els de més impacte comunicatiu, entre la població jove i allà 
on encara és deficitari. 

Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible.
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Aquesta setmana ens 
ha deixat l’Antoni 
Bertran Carol, un 
dels igualadins més 

coneguts i apreciats sobretot 
pels que tenim una mica més 
que una edat. Ens ha deixat 

quan només li faltaven 67 dies per complir cent 
anys. Era un home alegre, cordial, generós amb 
la seva feina i pel que conec, sobretot a través de 
la seva �lla, la Lloll, entregat a la família.
El senyor Bertran de la notaria forma part 
d’aquell entranyable paisatge humà que confor-
ma la ciutat. Durant dècades, anar a la notaria 
-un moment o altre de la vida tots hi passem- vo-
lia dir trobar-te una cara alegre que et generava 
con�ança i, si ho necessitaves, et donava un cop 
de mà per fer més fàcil el tràmit.
Era molt fàcil trobar-lo en el trajecte entre la 
notaria i el seu domicili al carrer de Sant Magí. 
Sempre amb el seu somriure i saludant els cone-
guts, és a dir gairebé a la totalitat dels igualadins 
amb els quals es creuava.
Personalment no hi vaig tenir massa tracte di-
recte, fora d’aspectes professionals o en conver-
ses sobre algun èxit de la Lloll, de la qual n’era el 
primer seguidor, amb permís de la Carme Diaz 
i/o d’en Celdoni. 

A banda de la seva vàlua professional va destacar 
com a pare. No m’ho ha dit ningú, és una deduc-
ció personal. Tot i les seves mancances físiques 
dels darrers anys, va poder viure a casa seva, 
atès en tot moment pels �lls. En una societat tan 
competitiva i hedonista com aquesta, on el que 
falta són places geriàtriques, esforçar-se per te-
nir el pare a casa, és signe de solidaritat i bona 
formació.
De la indubtable generositat del senyor Bertran 
envers la seva família és un patrimoni que cadas-
cun d’ells coneix però jo, sense que ningú m’ho 
hagi explicat, en conec una mostra de fa anys. 
La Lloll treballava a Caixa Manresa (el somni 
de diverses generacions era que el �ll entrés a 
treballar a la caixa) on era molt apreciada pels 
clients. Un dia, va decidir deixar una feina tan 
estable per dedicar-se al teatre, on no hi ha llocs 
de treball �xos ni estabilitat. Tant el pare com la 
mare de la Lloll li varen fer costat en la seva de-
cisió. Avui, que les caixes que queden tanquen 
o�cines, no sembla tan mala decisió, però en el 
seu temps tenia un punt de vertigen. 
Que una persona que ha treballat tota la vida en-
tre testaments, hipoteques, escriptures.... accepti 
que la seva �lla es passi a la faràndula, és una 
mostra de respecte per les decisions dels �lls i 
molta con�ança en la seva capacitat d’assolir 
l’èxit.
El pas inexorable del temps ens fa variar els refe-
rents personals de la ciutat, però que no els pu-
guem veure amb els ulls, no vol pas dir que no els 
continuem veient amb la mirada del record i del 
seu testimoniatge.
El senyor Bertran ens en dona fe. 

El senyor Bertran de la notaria forma 
part d’aquell entranyable paisatge 

humà que conforma la ciutat

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

El senyor Bertran Tres llibres d’en Lleonard

Aquí podem veure un clot que va 
quedar després de retirar un ar-
bre i que no es van dignar a ta-
par-lo al carrer Portugal del po-
lígon igualadí. Ens queda just al 
costat d’on aparquem els cotxes i 
ja som varis que em caigut al ter-
ra per culpa d’aquest clot.
Estan esperant que algú es faci 
mal de veritat per arreglar-lo?

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

Llibre Versos de badana
(del 1999). Llevant de 
taula. Tant de brogit fa 
poca estona / i ara hem 

quedat tot sols. Només tu i jo. / Es-
tàs cansada de tant traüll / i asse-
guda al sofà t’has adormit. / Ets tan 
bonica! Sembles un àngel. / Si sabés 

dibuixar-te... Ja et porto dins. / Et prenc la mà. Ni te 
n’adones. / S’està bé al teu costat. Quin dolç sospir! / 
Penso en l’ahir i en el demà... / Al receret dels somnis 
hem envellit. / Els nostres somnis, plens d’il·lusions, 
/ quimeres i esperances. Batecs de vida. / S’esblaima 
el cel. Ja mor la tarda. / Se sent el rellotget del cor. 
/ Parla en silenci: T’es-ti-mo, t’es-ti-mo, t’es-ti-mo...
Llibre Aigua ver-
mella (2002). Ma-
ria. Maria, plena 
de gràcia, / no t’he 
trobat a l’altar: / es-
taves jugant a l’era / 
i vigilant l’aviram. / 
Maria, treballado-
ra, / no t’he trobat a 
l’altar: / estaves fent 
la bugada / i plan-
xant i emmidonant. 
/ Maria, la Bona 
Mare, / no t’he tro-
bat a l’altar: / esta-
ves contant ronda-
lles / i alletant el teu 
infant. / Maria, de la família, / no t’he trobat a l’al-
tar: / feinejaves a la cuina / tot preparant el dinar. / 
Maria, salut i vida, / no t’he trobat a l’altar: / estaves 
amb els qui ploren, / amb els pobres i els malalts. / 
Maria, la mitjancera, / no t’he trobat a l’altar: / esta-
ves en el suburbi / ajudant els emigrats. / Maria, font 
d’esperança, / exemple de caritat: / queda’t sempre 
entre nosaltres. / Estàs en tots els altars!. El poema, 
recitat per una rapsoda, el vaig paladejar, brodat, 
sota la imatge de la Verge a Santa Maria del Mar.
Llibre Pell tèbia (2003). XIV. He pujat al terrabas-
tall / on la mare guardava les andròmines / de quan 

era petit: el cotxe de bombers, el cine Nic, / les pel-
lícules, un guinyol i un trencaclosques, / el far-west 
amb els indis i els cowboys... / I unes caixes de llibres 
i llibretes. / Hi havia també altres jocs i taulers, / �t-
xes i daus, escacs, i un parell de baldufes! Però no hi 
queda res, / perquè ho van llançar tot quan van fer 
obres. / Qui ho deia, que els records són imperdibles?
Els llibres arribaren en tres sessions diferents a Po-
esia Viva a l’Aurora. El primer, prologat per Joan 
Valls i Piqué. A una auto-pregunta que es fa Lle-
onard: “Saps per què m’agrada escriure poesia?”, 
comenta Valls: “Es tracta de tota una declaració de 
principis. I, en aquest cas, d’estètica i de necessitats”. 
En el segon llibre, prologat per Josep Ruaix i Vi-
nyet, aquest de�neix l’autor i escriu: “És un poeta 

versàtil [...] un po-
eta tot-terreny [...] 
vol expressar [...] els 
seus estats d’ànim, 
els seus somnieigs, 
les seves vivències, 
i esdevé, així, poeta 
líric. També en té de 
patriòtiques, de reli-
gioses, d’humorísti-
ques, sense oblidar 
les de caire popular, 
[...] aquelles en què 
evoca o re�ecteix la 
vida del poble. I al-
guna de caire èpic, 
que demostra una 

alenada poètica de llarg abast”. El tercer prolo-
guista, Antoni Dalmau i Ribalta, el de�neix: “una 
trajectòria poètica amb autèntica veu pròpia [...] que 
s’adiu perfectament al tarannà de l’home polifacètic 
[...] que ja coneixem.”
En la primera etapa de Poesia Viva, Lleonard hi 
participà també amb muntatges diversos on aques-
ta riquesa d’”espectacle” que sap imprimir en tot 
el que fa, hi apareix constantment. Mes com tan-
tes vegades –oimés en aquesta ocasió– la cotilla de 
l’espai ens priva avui d’ampliar el comentari. Eterna 
poesia, Lleonard del Rio i Campmajó!  

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Igualada

MARC VERGÉS / ACN

L ’Anoia, igual que la 
resta de Catalunya, 
sembla que ja hauria 

arribat al pic de contagis 
de la sisena onada. I és que 
per primera vegada en les 
darreres setmanes, els casos 
positius de covid comencen 
a baixar. Així doncs, en la 
darrera setmana s’han de-
tectat 2.862 positius, quan 
la setmana anterior n’havien 
estat 4.191, un descens for-
ça significatiu. Ara mateix, 
la incidència a set dies és de 
2.473 casos per cada 100.000 
habitants, una xifra menor 
a la de la setmana anterior, 
quan n’eren 3.621. I el ma-
teix passa amb la incidència 
a 14 dies.
El risc de rebrot també ha 
baixat de forma molt consi-
derable, passant dels 8.397 
punts de fa una setmana als 
4.510 d’aquesta. A més el 
percentatge de casos posi-
tius per cada test d’antígens 
o PCR feta, també està bai-
xant i actualment ja està per 
sota del 20%. Finalment, una 
altra dada positiva és la taxa 
de reproducció, que s’ha tor-
nat a posar per sota d’1 des-
prés de diverses setmanes 
per sobre i actualment està 
en 0,73 persones contagi-
ades per cada nou positiu. 
Per altra banda, la dada ne-
gativa és que en les darreres 
3 setmanes han mort fins a 
14 persones per covid a la 
comarca i ja se’n sumen 670 
des de l’inici de la pandèmia 
el març del 2020.

Marc Castells anuncia que 
ha donat positiu
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, anunciava dime-
cres a través del seu compte 
de Twitter que havia donat 
positiu per coronavirus. El 
mateix Castells explicava 
que “tinc símptomes lleus, 
en gran manera gràcies a 
les tres vacunes” i anuncia-
va canvis en la seva agenda i 
que els dies vinents treballa-
rà des de casa.

Salut deixarà de fer tests 
als escolars quan hi hagi un 
positiu a l’aula
A partir de dilluns que ve, 

L’Anoia ja ha arribat al pic de contagis de la sisena onada i els 
positius per covid comencen a baixar

Salut no generarà més recep-
tes per fer tests d’antígens 
(TAR) als infants i adoles-
cents quan hi hagi hagut un 
positiu a l’aula. Fins ara s’han 
estat oferint a les farmàci-
es o als CAP en el cas dels 
alumnes més petits. Això sí, 
els alumnes que ja tinguin la 
recepta encara es podran fer 
el TAR aquests dies.
Aquesta és una mesura que 
Salut va decidir aplicar com 
una “capa de seguretat addi-
cional” tot i que l’Estat no ho 
demanava, segons ha defen-
sat la conselleria en diverses 
ocasions,  sobretot davant 
les altes incidències de la si-
sena onada.
Cabezas ha argumentat que 
davant de la “disminució 
mantinguda” tant de les inci-
dències com de la positivitat 
de les proves han decidit dei-
xar de fer aquests cribratges, 
si bé els mantindran a les es-
coles d’educació especial, on 
pot haver alumnes en una 
situació de major vulnera-
bilitat, i entre els professors. 
En aquest cas per diversos 
motius, com el fet que es 
troben en un entorn de mol-
ta relació, són persones de 

més edat i són un col·lectiu 
essencial i cal garantir-ne la 
presencialitat, ha exposat.
Durant el mes de gener, 
s’han fet un total de 441.809 
testos d’antígens de l’entorn 
escolar supervisats a les far-
màcies amb una positivitat 
d’un 7,4%.
Pel que fa al protocol de les 
quarantenes a les escoles, ara 

com ara no hi ha canvis, si bé 
el Govern demanarà al Con-
sell Interterritorial d’aquest 
dimecres eliminar-les. Ca-
talunya confia que sigui una 
decisió estatal però assegura 
que té competències per re-
tirar la mesura.
En qualsevol cas, ara com 
ara, els alumnes majors de 
12 anys han de fer quarante-

na en cas d’un positiu a l’aula 
si no estan immunitzats, és a 
dir, no estan vacunats o no 
han passat la malaltia en els 
últims tres mesos. En el cas 
dels alumnes d’educació in-
fantil i de primària, no han de 
fer quarantena si els casos a la 
classe són menys de cinc en 
set dies. En aquest cas, n’han 
de fer els no immunitzats.

104 sancions per entrar fora d’hores a la ciutat 
esportiva de Les Comes
REDACCIÓ / LA VEU

Des del mes de no-
vembre hi ha control 
d’accés a la Ciutat Es-

portiva de Les Comes a través 
de càmeres per tal d’eradicar 
els problemes d’incivisme i 

vandalisme que s’havien pro-
duït algunes nits als exteriors 
dels poliesportius.
La tinenta d’alcalde i regidora 
d’Urbanisme Carlota Carner, 
ha presentat aquest dimecres 
les primeres dades d’aquest 
tancament perimetral de les 

instal·lacions esportives que 
controla els vehicles que hi 
accedeixen fora d’hores, és a 
dir, entre les 00.30 de la nit i 
les 6.00 del matí. Carner ha 
explicat que aquesta mesu-
ra es va implantar per donar 
resposta a les queixes que al-
guns veïns de la zona havien 
fet arribar a l’Ajuntament a 
causa del soroll i del vanda-
lisme d’alguns grups de per-
sones que utilitzaven la zona 
per fer-hi botellades.
Carner ha explicat que ja al 
mes de juny va comunicar-se 
als veïns que es tancaria 
perimetralment el complex 
esportiu, creant passos ele-
vats en les dues entrades a 
Les Comes, instal·lant càme-
res de control d’accés amb 
la senyalització informativa 
de les restriccions d’accés i 
reforçant la vigilància, amb 
controls preventius de la Po-

licia Local.
La regidora d’Urbanisme i 
Governació ha explicat que, 
des de novembre, les càme-
res de control ja han san-
cionat 104 per entrar a les 
instal·lacions fora de l’horari 
permès. Carner ha explicat 
que això “ha provocat una 
reducció molt important 
dels problemes que s’hi ge-
neraven, i així ens ho han 
traslladat també els veïns 
que es mostren satisfets amb 
els primers mesos de funci-
onament d’aquest control de 
l’entorn de Les Comes”.
La regidora també ha afirmat 
també que l’objectiu del go-
vern “és seguir controlant de 
prop aquesta zona per garan-
tir que l’espai de Les Comes 
segueixi sent una àrea espor-
tiva de qualitat per tots els 
esportistes, famílies i clubs 
esportius de la ciutat”.
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El president d’Esquer-
ra Republicana, Oriol 
Junqueras, va visitar 

durant tot dimarts diversos 
municipis de l’Anoia. Després 
de passar per Piera, Masque-
fa i Vilanova del Camí, l’últi-
ma parada va ser a Igualada, 
on va presentar el seu darrer 
llibre, Contra l’adversitat, al 
Teatre Municipal de l’Ateneu. 
Abans de fer-ho va atendre 
durant uns minuts a La Veu 
de l’Anoia per parlar d’alguns 
dels aspectes més rellevants 
de la comarca.

Aquest dimarts ha estat per 
diversos pobles de la comar-
ca. És la seva principal tasca 
actualment, visitar el terri-
tori?
La meva feina és ajudar a tot 
arreu, a tothom que pugui, i 
una de les maneres de fer-ho 
és estar a prop de la gent i vi-
sitar el territori. Es tracta de 
parlar amb els treballadors, 
empresaris, botiguers, enti-
tats i això és el que hem fet 
aquest dimarts a Masquefa, 
Piera, Vilanova del Camí i 
Igualada. 

Què ha copsat en la seva vi-
sita?
Sempre notem la proximitat 
i estima de la gent, les ganes 
de tots plegats de sortir-nos-
en com a país, de la pandè-
mia, de la crisi econòmica... 
Jo veig molta voluntat, ànim 
i ganes de fer-ho. És molt im-
portant que l’esperança acabi 
triomfant sobre les pors que 
alguns ens volen encomanar. 

Quina ha estat la demanda 
que més li han repetit?

És evident que l’Anoia és una 
comarca que ha patit molt des 
de fa temps, amb un dels ín-
dex d’atur més alts de Catalu-
nya. És una comarca que ne-
cessita nous teixits industrials 
i aquesta és una demanda que 
apareix en qualsevol conversa 
des de fa molt de temps. És 
important que els nous pro-
jectes industrials vagin bé, 
perquè són els que generen 
llocs de feina més quali�cats 
i estables. L’Anoia té opor-
tunitats de futur, ocupa una 
posició central, tant des del 
punt de vista geogrà�c com 
de projecció de futur. Per 
tant, hem de treballar perquè 
l’Anoia se’n surti més enllà de 
projectes de caràcter més es-
peculatiu que hi pugui haver. 

Comarques com la nostra, 
fora de l’àrea metropolitana, 
han d’agafar més rellevàn-
cia?
És una tendència de ja fa un 
temps que gent de l’àrea me-
tropolitana ve a viure en co-
marques com l’Anoia i la pan-
dèmia ho ha reforçat. És una 
oportunitat aquesta presència 
de més gent, però sobretot 
necessita teixit industrial ar-
relat a la comarca. L’Anoia es 
va industrialitzar en un con-
text molt difícil, participant 
de la revolució industrial, te-
nint poques eines, però que 
en canvi se’n va sortir i és una 
comarca que se n’ha de tor-
nar a sortir. La nostra és una 
aposta decidida. 

El llibre que ha presentat 
a l’Ateneu es titula Contra 
l’adversitat. Quines són les 
principals adversitats a les 
quals ens enfrontem?
D’adversitats n’hi ha mol-

molt complicades, i aquesta 
vegada també ho farà.

També parla del canvi cli-
màtic. I per fer-ho és inevi-
table parlar de les energies 
renovables. Com es gestio-
na la necessitat de generar 
energia renovable amb no 
sobreexplotar alguns terri-
toris de parcs eòlics i foto-
voltaics?
L’Anoia, com la resta del país, 
ha de fer un pas endavant en 
la producció d’energia reno-
vable. És imprescindible des 
d’un punt de vista energètic i 
de sostenibilitat, i al mateix 
temps és evident que aquest 
pas endavant s’ha de fer es-
coltant el territori. Els pro-
jectes no es poden imposar 
i no poden néixer de la pura 
voluntat especulativa d’un 
gran inversor i que acabin 
tenint una afectació sobre 
altres activitats de caràcter 
econòmic, sigui agrícola, ra-
mader, turístic o industrial. 
Hem de saber comptabilit-
zar-ho i estic segur que ho 

podrem fer. El decret de re-
novables aprovat pel govern 
estem segurs que ajudarà a 
conciliar aquesta necessitat 
de fer un pas endavant amb 
la voluntat de ser respectuo-
sos amb el territori.

D’aquí a un any i mig hi ha 
eleccions municipals i Igua-
lada és una de les ciutats im-
portants de Catalunya on Es-
querra mai ha manat. Tenen 
com un objectiu marcat gua-
nyar-hi les eleccions?
El nostre objectiu és que a Igua-
lada i la seva gent li vagi bé. 
He tingut molts vincles amb 
aquesta comarca i aquesta 
ciutat. I estem convençuts 
que el projecte que nosaltres 
representem, amb respecte 
cap a tothom i desitjant sort 
a tothom, és el millor per 
l’Anoia, per Igualada i per 
Catalunya. Ja hem guanyat 
en llocs que ens deien que 
era impossible guanyar. I ho 
hem fet per ajudar a la gent 
i això és el que també volem 
fer a Igualada i l’Anoia. 

tes i el llibre intento expli-
car com afrontar-les i supe-
rar-les. Una de les principals 
a les quals ens enfrontem és 
la por. I hi ha gent que viu de 
sembrar-la. I a nosaltres ens 
correspon sembrar esperan-
ça i estic convençut que pot 
triomfar sobre la por. El nos-
tre país ha superat situacions 

Entrevista a Oriol Junqueras, president d’Esquerra i exvicepresident de la Generalitat

“Tant l’Anoia com Catalunya han superat situacions molt 
complicades i aquesta vegada ho tornaran a fer”

Junqueras va presentar el llibre acompanyat d’Alba Vergés i Enric Conill / Joan Guasch

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI

Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple de l’Ajuntament d’Igualada, 
en sessió de data 25 de gener de 2022, va adoptar els acords la part dispositi-
va dels quals diu el següent: 

“PRIMER.- Prendre en consideració i aprovar inicialment la memòria justi�ca-
tiva per a l’establiment de l’activitat econòmica de la promoció i explotació de 
l’alberg i centre de visitants de Cal Maco, en què es preveu que l’activitat 
s’exerceixi de forma directa per part de l’Ajuntament. 

SEGON.- Sotmetre l’expedient complert a informació pública durant el termi-
ni de TRENTA DIES HÀBILS a comptar de l’endemà de l’última publicació de 
l’edicte corresponent en el Butlletí O�cial de la Província, el Diari O�cial de la 
Generalitat de Catalunya, en la premsa local, i al tauler d’edictes i al tauler 
d’edictes electrònic de la Casa Consistorial, perquè les persones interessades 
puguin examinar l’expedient al Departament de Secretaria de l’Ajuntament 
d'Igualada i formular les al·legacions, reclamacions i suggeriments que 
estimin oportuns. En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, 
aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de l’Ajuntament. En cas contrari, 
l’expedient quedarà aprovat de�nitivament, sense necessitat d’un nou acord. 

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde - President de l’Ajuntament perquè atorgui els 
documents públics i privats necessaris o convenients per a l’execució i cons-
tància de tot el que s’ha acordat.”

La qual cosa es fa saber en compliment del disposat a l’apartat segon de 
l’acord, fent saber que pel que fa a la premsa local es realitzarà la publicació a 
la Veu de l’Anoia.

Igualada, 27 de gener de 2022 
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El diputat de l’Anoia al 
Parlament, Jordi Riba, 
ha presentat una Pro-

posta de Resolució per instar 
la Generalitat a acabar amb 
l’històric rescabalament elèc-
tric que pateixen els polígons 
industrials de la comarca que 
fa que tinguin menys compe-
titivitat que els de territoris 
propers per rebre inversions 
industrials, ja que l’energia 
surt més cara per com es va 
pactar la posada en marxa de 
la subestació de Vilanova del 
Camí al seu moment.
Aquesta és una demanda que 
el diputat del PSC ha recollit 
dels agents socials i econòmics 
i “insta el Govern de la Gene-
ralitat a sol·licitar a Edistribu-
ción Redes Digitales a assumir 
el cost restant de la construc-
ció de la subestació elèctrica de 
l’Anoia com a part del proper 
Pla General d’Inversions per 
tal d’extingir el conveni econò-
mic-�nançer entre l’Incasòl i 
Endesa i les seves pròrrogues”.
El diputat Jordi Riba remarca 

que “el preu de l’energia és un 
factor de competitivitat clau 
per moltes empreses a l’hora 
de decidir on inverteixen en 
noves implementacions in-
dustrials. Des del PSC sempre 
hem defensat i defensem el 
desenvolupament industri-
al per fer front a les dades de 
l’atur que tenim i donar opor-
tunitats a les persones que es-
tan desocupades i a aquelles 
que es veuen obligades a mar-
xar cada dia fora de la comar-
ca per treballar. Volem feina 
a l’Anoia i acabar amb el res-
cabalament elèctric és indis-
pensable per ser més atractius 
com a territori, a més de tenir 
nou sòl industrial previst, cosa 
que també reclamem”.
Els diversos plans de desenvo-
lupament urbanístic que s’han 
desplegat en els darrers anys 
a Catalunya han comportat la 
posada en funcionament de 
diverses subestacions elèctri-
ques, com és el cas de la subes-
tació elèctrica Anoia, ubicada 
a Vilanova del Camí. Va ser 
plani�cada al 2008 i preveia 
una potència total de 57MW, 

dels quals 24,7MW restaven a 
disposició exclusiva d’Incasòl 
pels polígons de nova creació 
i la resta es preveien per a les 
possibles ampliacions de po-
tència d’altres polígons indus-
trials de la zona de referència 
de la subestació.
Al conveni s’establia que la po-
tència restant està disponible 
per a altres clients de l’àrea, ja 
que la xarxa elèctrica existent 

per als polígons ja existents a 
l’hora de la construcció de la 
central no era capaç d’assu-
mir-ne les ampliacions. Degut 
a això, es va �xar que la part 
proporcional del cost de la 
sobrepotència seria assumida 
per les empreses que dema-
nessin ampliació de potència 
fora dels sectors de nova cre-
ació, per tal de rescabalar el 
cost de construcció per part 

d’Endesa, el que incrementa el 
preu de l’energia. És una situ-
ació que el PSC considera “in-
justa” i que reclama eliminar, 
ja que el cost per les empreses 
de l’Anoia que requereixen 
una major capacitat elèctrica 
fa que vegin la seva competi-
tivitat reduïda en comparació 
amb altres zones industrials, 
on el cost de l’ampliació elèc-
trica és inferior.

El PSC vol eliminar el rescabalament elèctric de l’Anoia per 
poder atraure més inversions industrials

Som-hi demana al Parlament que el CAP de l’Estació recuperi 
el servei de pediatria
REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal 
d’Igualada Som-hi ha 
entrat una petició al 

Parlament perquè el CAP de 
l’Estació recuperi el servei de 
Pediatria. El portaveu de la 
formació, Jordi Cuadras, ha 
portat el tema a la cambra ca-

talana acompanyat del diputat 
del PSC per l’Anoia Jordi Riba. 
Han registrat una Proposta de 
Resolució que serà sotmesa a 
votació dels diferents grups 
per demanar al govern de la 
Generalitat que reobri la Pedi-
atria al CAP de l’Estació.
Una vegada registrada la peti-
ció, Jordi Cuadras, a�rma que 

“no pararem �ns que aconse-
guim que el CAP de l’Estació 
torni a tenir Pediatria i es dei-
xi d’obligar les famílies a anar 
�ns a Vilanova per visitar els 
seus �lls i �lles”. Cuadras re-
corda que “al mes de desembre 
vam destapar la situació i vam 
presentar una moció al Ple 
de l’Ajuntament per instar la 

Generalitat a reobrir el servei. 
Avui fem un pas més i entrem 
una petició al Parlament per-
què ho demani formalment al 
departament de Salut”.
Jordi Cuadras avança que “es-
perem que tots els grups de la 
cambra recolzin la iniciativa, 
a diferència del que va passar 
al Ple d’Igualada, on la nostra 
petició no va rebre el suport 
del govern de Marc Castells. 
És una cosa que ens va deixar 
perplexos i que lamentem i 
no entenem, ja que el govern 
de la nostra ciutat hauria de 
ser el primer en reclamar un 
servei bàsic com la Pediatria 
i això no ha passat. Es tracta 
d’una qüestió de ciutat i no de 
partits i nosaltres la lluitarem 
�ns al �nal, encara que Junts 
es posi de per�l”.
Cuadras denuncia que “dei-
xar el CAP de l’Estació sense 
pediatria és completament 
injust per totes les famílies 
que necessiten aquest ser-
vei. No podem acceptar que 
aquest servei hagi desapare-
gut d’aquest centre d’atenció 
primària de la nostra ciutat. 
A la petició que hem registrat 
al Parlament detallem com 
moltes famílies no disposen 

de vehicle propi per anar a vi-
sitar-se a Vilanova o no tenen 
els recursos econòmics neces-
saris per assumir els 6,80 o 
8,80 euros d’anada i tornada 
que costa el transport públic 
en tren o autobús”.
La formació que integren 
PSC, Comuns i el grup ciuta-
dà Igualada Oberta denuncia, 
també, el greuge que repre-
senta que el CAP Igualada 
Nord de les Comes sí que tin-
gui el servei de Pediatria i el 
CAP de l’estació no en tingui: 
“És injust que dins d’una ma-
teixa ciutat, estar adscrit a un 
CAP o a un altre vulgui dir 
tenir pediatre o no tenir-ne i 
haver d’anar a un altre muni-
cipi per ser atès. Cal que totes 
les famílies siguin tractades 
per igual i tinguin accés als 
mateixos serveis dins una ma-
teixa ciutat sense distingir si 
viuen a un barri o a un altre”.
Un cop registrada la Propos-
ta de Resolució al Parlament 
i a l’espera de la seva votació, 
Igualada Som-hi diu que se-
guirà explorant totes les vies 
per fer sentir la veu de la ciu-
tat i “defensar el dret de les fa-
mílies a que els seus �lls i �lles 
siguin atesos al seu CAP”.



MARC VERGÉS / LA VEU

Federalistes d’Esquerres 
és  una associació cívi-
ca, no partidista, que 

té com a objectiu difondre la 
història, els valors i les pro-
postes del federalisme, segons 
expliquen. El dimecres 9 de 
febrer a les 7 de la tarda pre-
senten el seu projecte a l’Es-
pai Cívic Centre d’Igualada. 
Entrevistem al seu president, 
Joan Botella. 

Quins són els principals 
eixos de Federalistes d’Es-
querres?
Per a nosaltres és el treball de 
base, de difusió dels principis 
i propostes del federalisme, i 
suport a l’acció conjunta de 
les esquerres federalistes.

És possible el canvi constitu-
cional que vostès proposen 
amb el panorama polític ac-
tual?
Nosaltres defensem canviar 
la Constitució, però de mo-
ment és clar que no es pot; o 

més ben dit, igual es podria 
modi�car a pitjor! Però més 
seriosament: molts canvis 
substancials es poden produir 
sense tocar la Constitució. 
Per exemple: l’estatus de les 
llengües, el �nançament, o la 
presència de les Comunitats  
Autònomes a la UE es poden 
regular, i cal fer-ho, sense es-
menar el text constitucional. 
Altres temes, en canvi, sí que 
requereixen aquesta reforma: 
per exemple, el paper del Se-
nat, que hauria de ser molt 
important però no ho és gaire.

Quina seria la diferència del 
federalisme que vostès pro-
posen a l’estat de les autono-
mies actual?
L’”estat de les autonomies” 
és un invent a mig camí, en 
què hi ha elements de forta 
descentralització, però sense 
haver canviat l’Estat central, 
sense implicar les Comuni-
tats Autònomes en la direc-
ció de la política general, i 
sense que l’Estat hagi assumit 
responsabilitats per a la pro-

moció i suport de les cultu-
res minoritàries. Segurament 
el 1978 no es podia fer més, 
però 40 anys més tard el ves-
tit ha quedat petit, les costu-
res tiben; i com més es trigui 
a posar-hi remei, més tensió 
s’acumularà: el cas català n’és 
un bon exemple.

Vostè també és politòleg. 
Com de�niria el moment 
polític en el qual es troba 
Catalunya actualment?
Per fer-ho curt: les dues grans 
propostes de canvi que hi ha-
via, el procés i tot l’àmbit dels 
Comuns/Podem, han arribat 
als seus límits sense haver 
reeixit, i el resultat ha estat 
el manteniment de les velles 
forces polítiques i la super-
posició de les noves. Conse-
qüència: un sistema de partits 
exagerat, amb massa partits, 
i de molt difícil gestió. Pensi 
que no hi ha majories esta-
bles a gairebé cap institució; 
que a cada elecció ha guanyat 
una força diferent; etc. Clima 
d’incertesa: qualsevol conver-

sa política comença amb un 
“què passarà?”, quan faria fal-
ta un “què farem?”.

Quina és la seva intenció de 
cara a les eleccions munici-
pals del 2023? Tenen previst 
presentar-se en solitari en 
alguns municipis?
Ni ens hem presentat ni ens 
presentarem mai a les elec-
cions. Una altra cosa és que 
companys, a títol individual, 
es presentin aquí o allà: em 
sembla bé i, en la mesura del 
possible, els ajudem, i els ani-
mem a recordar que el fede-
ralisme es construeix des dels 
municipis.

Dimecres dia 9 de febrer 
presenten el seu projecte a 
Igualada. Tenen estructura 
territorial a la comarca de 
l’Anoia?
Hi ha  membres i simpatit-
zants a diferents punts de la 
comarca, però la pandèmia 
ha di�cultat molt la nostra 
acció. Amb la millora de la 
situació sanitària, espero que 

aquelles di�cultats es redu-
eixin i els companys puguin 
desenvolupar una activitat 
regular i visible.

Quin és el seu projecte polí-
tic per l’Anoia?
El que vulgueu la gent de 
l’Anoia. El federalisme no és 
una doctrina que cau del cel, 
sinó una dinàmica d’unir for-
ces i de treballar junts per re-
soldre els problemes comuns. 
Avui dia, tots els problemes 
socials i polítics importants 
tenen una dimensió territo-
rial que va més enllà del lo-
cal: la crisi ecològica, el canvi 
tecnològic, les migracions, la 
globalització econòmica, la 
pandèmia!, o ara la crisi Rús-
sia - Ucraïna. Davant d’això, 
l’escala territorial per actuar 
e�caçment no és ni la comar-
ca, ni Catalunya, ni les Espa-
nyes: per això som fortament 
europeistes, participem ac-
tivament en la Unió dels Fe-
deralistes Europeus ( UEF), i 
promovem moltes iniciatives 
en aquesta direcció.

“El vestit fet al 1978 ha quedat petit, les costures tiben 
i com més es trigui a posar remei, més tensió s’acumularà”

Entrevista a Joan Botella, president de Federalistes d’Esquerres
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L’Ajuntament d’Igualada 
obre el termini de pre-
sentació de projectes 

als Pressupostos Participatius 
Joves IMPULS 2022 amb l’ob-
jectiu principal de promoure 
la participació dels joves de 
16 a 30 anys del municipi.
Els pressupostos participatius 
són un mitjà de corresponsa-
bilització que permet la parti-
cipació de les joves en la ges-
tió del pressupost municipal, 
ja que poden proposar, deba-
tre i decidir sobre el destí dels 
15.000€ disponibles de pres-
supost, aprendre a gestionar 
i desenvolupar els seus propis 
projectes i crear una xarxa de 
treball amb altres joves de la 
ciutat, compartint experièn-
cies i sumant aprenentatges.
La regidora de Joventut, 
Carlota Carner, ha estat l’en-
carregada de presentar la 7a 
edició d’aquesta convocatò-
ria, “que permet als joves de 
la nostra ciutat participar de 
forma activa en la gestió dels 
recursos municipals fomen-
tant el talent, la creativitat, 
la investigació i el treball en 
comunitat de tots ells”. Els 
set anys que fa que els Joves 
tenen aquesta oportunitat a 

Ja es poden 
presentar propostes 
pels pressupostos 
participatius de joventut

Igualada són per Carner, “un 
èxit que avala aquesta pro-
posta que ja suma més de 
80 projectes realitzats du-
rant totes aquestes edicions, 
projecte estimat pel jovent i 
molt necessari ja que conti-
nua fent possible la creació 
d’espais de trobada, diàleg i 
transformació per a totes les 
joves de la ciutat”.
Sota el lema: “Per decidir…
participa-hi!”, l’assemblea 
de joves Impuls construeix 
cada any una agenda plena 
d’activitats gratuïtes i ober-
tes a tot el jovent de la ciutat 
de temàtiques molt diverses 
com ara cooperació, perspecti-
va de gènere, esport, música i 
lleure o arts plàstiques i escèni-
ques.
Tota la informació es pot con-
sultar a la web del Departament 
de Joventut www.igualadajove.
cat i seguir totes les novetats a 
Instagram @impulsjoves.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada 
ha començat les obres 
de millora de la Dei-

xalleria Municipal, ubicada 
al polígon de Les Comes, que 
es preveu que acabin a �nals 
d’aquest mes de febrer. Tot i 
les afectacions per les obres, 
el servei no s’interromprà. 
L’Ajuntament d’Igualada va 
posar en marxa la deixalleria 
municipal a l’any 1998. Tot 
i les obres de reforma que 
s’han dut a terme des del seu 
inici, actualment l’equipa-
ment necessita una millora 
per tal de perfeccionar i mo-
dernitzar els serveis oferts a la 
ciutadania, augmentar la seva 
capacitat de gestió de residus 
i la seva seguretat. També es 
milloraran altres aspectes 
mediambientals com la cons-
trucció d’un magatzem per a 
activitats de reutilització. 
La reforma és possible gràcies 
a una subvenció sol·licitada a 
l’Agència de Residus de Ca-
talunya (ARC) i als treballs 
realitzats per la Brigada Mu-

nicipal i la Societat Municipal 
Mediambiental d’Igualada. 
Totes aquestes millores les 
executaran empreses cons-
tructores i proveïdors de la 
comarca. Entre els arranja-
ments subvencionats per la 
Generalitat, destaquen la re-
paració dels murs, formació 
de coberta, soleres de formi-
gó armat, reparació de solers 
ja existents, nova retolació, 
tractament de pilars metàl-
lics, senyalització d’itineraris, 
instal·lació de càmeres de se-
guretat i substitució de llumi-
nàries existents per altres més 
sostenibles. 
El cost total d’aquesta millora 
és de 61.834,24€, dels quals 
45.432,08 € són aportats per 
l’Agència de Residus de Cata-
lunya i 16.402,16€ per l’Ajun-
tament. 
La Brigada Municipal, s’en-
carregarà de desbrossar les 
jardineres, reforçar la base 
del mur de la porta d’accés, 
pintar els contenidors i vetlla-
rà perquè es recullin tots els 
elements desmuntables que 
siguin reutilitzables. 

El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives, ha explicat que 
“tot i que les obres complica-
ran la gestió del servei, hem 
buscat la manera de poder 
realitzar-les sense haver de 
tancar la instal·lació i seguir 
donant servei a la ciutadania”. 
I afegia que “esperem poder 
gaudir d’una deixalleria mi-
llorada el pròxim mes març 
més moderna i més sosteni-
ble”.
Vives també ha fet referència 
a l’enquesta del 2021 sobre 
el servei de neteja i recollida 
de la ciutat on els apartats 
específics de la deixalleria 
fixa indiquen que el servei 
és conegut per la majoria de 
la població de la ciutat, que 
gairebé la meitat de la po-
blació d’Igualada l’ha usat i 
que el 90% dels enquestats 
considera el servei de for-
ma satisfactòria. Per tant, 
ha conclòs Vives, “la deixa-
lleria és un servei d’èxit i 
aquesta millora que farem 
durant aquest mes serà una 
modernització que la ciu-
tadania notarà i apreciarà”.

Comencen les obres a la deixalleria, 
que s’allargaran un mes

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte, una 
trobada amb els ve-
ïns de la zona ha servit 

per obrir la remodelació de la 
vorera nord de l’avinguda de 
Jaume Caresmar d’Igualada. 
La intervenció ha consistit en 
la demolició de l’antiga vorera, 
en un tram de 298 metres, per 
tal de construir-la de nou i fer-
la totalment accessible.
Amb aquesta obra s’ha renovat 
de forma integral el paviment 
de la vorera, en el tram situat 

entre els carrers de Santa Jo-
aquima Vedruna i el de Pau 
Casals, dotant-la d’accessibili-
tat en totes les cantonades. A 
més s’ha substituït l’enllume-
nat públic del tram amb tec-
nologia led i s’han recol·locat 
vuit arbres per millorar el pas. 
L’obra ha tingut un cost de 
298.696,46€.
En la trobada amb els veïns, 
l’alcalde, Marc Castells, acom-
panyat de diversos regidors del 
consistori, s’ha mostrat satisfet 
de l’obra de la nova vorera que 
“permet una circulació molt 

més còmoda per tothom en 
especial per a les persones amb 
mobilitat reduïda”. L’alcalde 
també ha avançat que ja està 
en estudi la remodelació de la 
vorera sud de l’avinguda Ca-
resmar ja que “des del consis-
tori som molt conscients que 
és necessària”. Castells també 
ha explicat a veïnes i veïns del 
barri que molt aviat s’iniciaran 
les obres de l’entrada a la Ron-
da Sud i d’una rotonda provi-
sional al Mirasol “per tal de 
millorar i estudiar la �uïdesa 
del trànsit a la zona”.

S’estrenen els nous 300 metres de la 
vorera de l’avinguda Jaume Caresmar

S’haurà de debatre i 
decidir sobre el destí 

dels 15.000 euros 
disponibles

per gestionar 
projectes propis

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
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Aquest any, l’Ajunta-
ment d’Igualada per 
mitjà del Departa-

ment de Promoció Cultu-
ral, han volgut impulsar el 
Carnaval d’Igualada per tal 
de recuperar l’essència de la 
festa, però amb les mesures 
necessàries per tal de fer-lo 
segur: mascareta i distància 
fonamentalment. Les com-
parses sortiran de la plaça de 
la Masuca i després del re-
corregut entraran a la plaça 
de Cal Font on es dissoldrà la 
rua, sense lectura de pregó ni 
acte de lliurament de premis. 
El dissabte 26 de febrer, a 2/4 

de 7 de la tarda començarà la 
Rua, amb la participació, a 
més de les comparses inscri-
tes, de la Banda de Cornetas 
y Tambores de la Confraria 
de Fàtima, el grup de Per-
cussió Protons, l’espectacle 
itinerant Ghost skulls, de la 
companyia Alea Teatre i la 
carrossa del Rei i la Reina 
Carnestoltes, muntada per 
un grup de joves que col·la-
boren des de fa molt temps 
amb la Festa Major i altre ac-
tivitats populars, festives i de 
lleure. 
El recorregut serà l’habitual: 
carrer de Joaquima Vedruna, 
carrer de la Soledat, carrer 
de Sant Jordi, rambla del Ge-

neral Vives, rambla de Sant 
Isidre, rambla Nova i carrer 
de Santa Caterina i plaça de 
Cal font, on acabarà la rua, 
sense presentacions ni lectu-
ra de pregó ni lliurament de 
premis per evitar aglomera-
cions. El termini d’inscripci-
ons de les comparses és del 
7 al 18 de febrer, per correu 
electrònic a festes@aj-igua-
lada.net 
Els premis en metàl·lic seran 
15 (5 de 500 € i 10 de 200 €) i 
3 trofeus a les 3 millors com-
parses, que n metàl·lic es fa-
ran efectius per transferència 
bancària. El veredicte del ju-
rat es farà públic a les xarxes 
socials de Cultura Igualada 
(Instagram, Facebook i Twit-
ter) a partir de les 22 h. 
Els trofeus a les 3 millors 
comparses (1a, 2a i 3a) i a 
la menció especial es lliu-
raran personalment el di-
mecres 2 de març, a les 11 
h a l’Ajuntament d’Igualada. 
El diumenge 27 de febrer, a 
les 12 del migdia, a la plaça 
de l’Ajuntament, tindrà lloc 
una cercavila de disfresses i 
l’espectacle infantil Rebom-
bori, amb Roger Canals. Es 
tracta d’una activitat co-
ordinada pel grup Xarxa 
d’Igualada. 
La dissenyadora gràfica de 
la imatge del programa i 
cartell és Edurne Martínez.

Igualada viurà una rua de Carnaval 
adaptada a la situació actual, amb 
mascareta i sense pregó

REDACCIÓ / LA VEU

E l jurat del 5è con-
curs d’Instagram per 
a l’eliminació de la 

violència contra les dones 
ha decidit atorgar el premi 
a la millor fotografia a Ona 
Jiménez i Bruno Lacoma, de 
12 anys d’edat. L’obra gua-
nyadora va acompanyada del 
missatge “Mantenim el pols 
contra la violència”. 
Aquest concurs fotogràfic a 
través d’Instagram, emmar-
cat en els actes de comme-
moració del 25 de novem-
bre, Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
Contra les Dones, ha estat 
organitzat pel Departament 
de Sanitat i Salut Públi-

ca d’Igualada, a través del 
compte @promociosalutigd, 
en virtut del Pla de Salut 
d’Igualada 2019-2022. L’ob-
jectiu de la iniciativa és sen-
sibilitzar i implicar el jovent 
en la lluita contra totes les 
formes de violència masclis-
ta. 
El jurat ha estat format per 
Nati Veraguas, representant 
de Dones amb Empenta; 
Xavier Mula, dissenyador 
gràfic; Mireia Prat, agent 
d’igualtat de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena 
i Mireia Subirana, tècnica 
de promoció de la salut de 
l’Ajuntament d’Igualada. 
Els guanyadors rebran com 
a premi un val de 100€ per 
bescanviar a l’Abacus.

Ja hi ha guanyadores 
del concurs d’Instagram 
del 25-N
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Iguana i Fira d’Igualada 
han reeditat el seu acord 
de col·laboració per dos 

anys més prorrogables. El 

conveni preveu que Iguana 
instal·li punts d’accés Wi-Fi a 
la �ra multisectorial FirAnoia 
i a la de vehicles d’ocasió, Au-
tomercat, que organitza l’enti-
tat econòmica. La instal·lació 
dels punts que donen accés a 
la connexió a Internet, es pot 
fer gràcies a la xarxa de �bra 
òptica pròpia que Iguana té 
desplegada a la totalitat del 
capital de l’Anoia.  
L’acord de col·laboració, que 
s’ha anat renovant al llarg dels 
anys, es remunta a l’any 2015 
i referma el compromís de les 
dues entitats amb la comarca.

Fira d’Igualada i Iguana 
renoven el seu acord de 
col·laboració

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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Després d’uns exitosos 
Tres Tombs, l’Antic 
Gremi de Traginers 

d’Igualada va tancar les festes 
gremials que organitza cada 
any celebrant el darrer acte 
el passat dissabte 29 de gener 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
En aquesta ocasió, els socis i 
sòcies, simpatitzants i tot el 
públic assistent al teatre, van 
poder gaudir d’un concert 
a càrrec de la cobla-orques-
tra La Principal de la Bisbal, 
que interpretà un autèntic 
espectacle de Festa Major. El 
públic, que va omplir gairebé 
tot el teatre, va poder gaudir 
d’un repertori molt nostrat, 
entre el qual també hi �gu-
rava el tradicional Valset dels 

Tres Tombs, que va ser rebut 
amb entusiasme entre tots els 
assistents.
Després d’una hora i mitja 
de concert, es va procedir al 
sorteig de sis tortells entre els 
socis i sòcies presents a l’acte, 
gentilesa de les següents pas-
tisseries: Pla, Closa, Bon Tast, 
Fidel Serra, Òscar i Targaro-
na. 
L’endemà diumenge, el Gremi 
de Traginers es va desplaçar 
a Esparreguera amb el carro 
del bocoi, el carro carregat 
d’estelles, el carro de trabuc 
i un carruatge particular, per 
tal de participar en els Tres 
Tombs d’aquesta població.
Al llarg de la temporada, que 
finalitza el 8 de maig amb la 
Trobada Nacional de la Fe-
deració Catalana dels Tres 

Tombs i que enguany es cele-
brarà a Igualada, el Gremi de 
Traginers participarà en di-
versos Tres Tombs arreu del 
país. D’altra banda, informar 
també que enguany, en mo-
tiu de la celebració del bicen-
tenari, l’entitat ha organitzat 
alguns actes més que els de 
costum com per exemple 
una exposició de programes 
i cartells dels Tres Tombs 
igualadins que es podrà visi-
tar fins l’11 de febrer a l’Ar-
xiu Comarcal de l’Anoia; o 
bé un concert de “Músiques 
de pel·lícula”, interpretat per 
la Banda de Música d’Iguala-
da, que tindrà lloc el dissabte 
26 de març al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu i del qual ja se 
n’oferirà informació més en-
davant.

Punt i �nal a les festes gremials de 
l’Antic Gremi de Traginers

Foto: Joan Solé
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La Universitat Pompeu 
Fabra (UPF) ha cele-
brat la tercera de les fa-

ses locals classi�catòries de la 
Lliga de Debat de Secundària 
i Batxillerat 2022 de la Xarxa 
Vives. En aquesta edició han 
participat 24 centres docents 
de l’Anoia, el Baix Llobregat, 
el Barcelonès, el Maresme, el 
Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental, amb l’Institut Joan 
Mercader d’Igualada com a 
representant comarcal. 
En aquesta ocasió l’equip 
guanyador ha sigut l’Aula Es-
cola Europea de Barcelona, 
mentre que l’equip �nalista 

ha sigut l’Institut Jose�na 
Castellví i Piulachs de Vila-
decans.
En la fase local de la Universi-
tat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya hi han partici-
pat un total de 120 alumnes 
dels diferents centres ins-
crits, a més d’un docent per 
cada equip que ha exercit de 
capità o capitana. A partir del 
tema proposat per a l’edició 
d’enguany «Cal posar límits 
a la ciència?», l’alumnat par-
ticipant ha hagut de defensar 
la posició favorable o contrà-
ria en els diferents debats en-
tre els equips, que tenen una 
durada màxima de 32 minuts 
cadascun.

El jurat de la competició, 
format per professionals ex-
perts de diversos camps de 
coneixement, ha tingut en 
compte en la seua valoració 
capacitats com el treball en 
equip, la solidesa de les ar-
gumentacions, la �uïdesa de 
les intervencions, la qualitat 
del discurs, així com aspectes 
formals de l’exposició i posa-
da en escena. Els equips par-
ticipants en la Lliga de Debat 
de Secundària i Batxillerat de 
la Xarxa Vives d’Universitats 
han treballat la preparació 
dels debats durant aquest 
curs a l’aula, el que reforça-
rà competències transver-
sals com el treball en equip 

o les habilitats d’oratòria en 
l’alumnat.
L’equip guanyador repre-
sentarà a la Universitat de 
Vic-Universitat Central de 
Catalunya en la fase �nal de 
la Lliga de Debat de Secun-
dària i Batxillerat de la Xarxa 
Vives, que tindrà lloc del 30 
de març a l’1 d’abril a la Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona i que enfrontarà als 15 
equips classi�cats a les fases 
locals prèvies.
La Lliga de Debat de Secun-
dària i Batxillerat de la Xar-
xa Vives s’adreça a l’alumnat 
de 4t d’ESO, batxillerat (i 
equivalents) i cicles forma-
tius d’entre 15 i 18 anys, de 

la Franja de Ponent, Cata-
lunya, País Valencià, Illes 
Balears, Andorra, Catalunya 
Nord i Sardenya. L’objectiu 
de la competició és millorar 
les habilitats comunicatives 
dels alumnes participants 
i fomentar l’adquisició de 
competències transversals, 
com la seguretat, el treball 
en equip, la creativitat, la 
documentació, l’anàlisi, la 
construcció d’un discurs i la 
planificació i presa de deci-
sions. A més, la lliga prove-
eix al professorat d’una eina 
d’innovació docent i crea un 
espai de col·laboració entre 
els nivells d’educació secun-
dària i superior.

L’Institut Joan Mercader participa a la fase prèvia de la Lliga 
de Debat de Secundària i Batxillerat
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Ja estan obertes les ins-
cripcions per la Trans-
conca, una marxa i peda-

lada popular oberta a tothom, 
un esdeveniment esportiu, 
que transmet diferents valors. 
Una iniciativa que neix de la 
bona connexió entre l’Ajun-
tament de la Pobla de Clara-
munt i de l’Associació de les 
Mucopolisacaridosis i Sín-
dromes relacionats. 
La Transconca passarà pels 
municipis de la Conca d’Òde-
na (Igualada, Òdena, Jorba, 
Vilanova del Camí, Santa 
Margarita de Montbui i Cas-
tellolí) i acabarà a la Pobla de 
Claramunt. Es pot fer a peu, 
corrent o amb bicicleta, per 
això hi haurà diferents itine-
raris i un recorregut adaptat 
per donar la possibilitat a tot-
hom per participar-hi. Volem 
que sigui una festa participa-
tiva.
La primera edició es farà el 
diumenge 27 de febrer que és 
el dia més proper al dia Mun-
dial de les malalties minorità-
ries o rares del 2022.
Durant els recorreguts hi 
haurà avituallaments i a l’arri-
bada s’oferirà als participants 

diferents degustacions i con-
sumicions, en un ambient 
festiu.

La Transcoca te una histò-
ria al darrera
La Sofia va néixer l’any 1998 
a la Pobla de Claramunt, una 
nena molt alegre com moltes 
del poble. De ben petita li va-
ren diagnosticar la malaltia 
de Sanfilippo i aquest fet va 
fer canviar tots els objectius 
i propòsits de la família. Per 
lluitar contra aquesta malal-
tia minoritària i rara es va 
crear l’Associació Sanfilippo. 
La Sofia va ser el motor del 
que és aquesta entitat actu-
alment; un gran i excel·lent 
moviment associatiu per 
ajudar a les persones amb 
aquest tipus de malalties.
La Sofia ens va deixar l’any 
2017, però l’esperit i la llui-
ta segueix endavant. Avui en 
dia l’entitat ha passat a dir-
se MPS-Lisosomals perquè 
aglutina totes les malalties 
que engloben les mateixes 
patologies. Són moltes les 
iniciatives que es porten a 
terme per donar suport a 
les famílies afectades, do-
nar suport a la investigació 
i donar visibilitat.

Ja estan obertes les 
inscripcions per la 
Transconca
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L’Ajuntament d’Igualada 
juntament amb el Con-
sell d’Infants ha engegat 

una campanya de reciclatge 
de joguines amb components 
electrònics dirigida a nens 
i nenes d’educació infantil. 
L’objectiu de la iniciativa és 
afavorir la recollida selecti-
va d’aquests residus i evitar 
l’emissió de components tò-
xics i perillosos al medi. 
L’Ajuntament ha contactat 
amb totes les escoles de la ciu-
tat per tal d’informar-los de la 
campanya i oferir-los l’opor-
tunitat de participar-hi. A les 
escoles adherides se’ls ha fet 
arribar uns contenidors, on 
els nens i nenes poden dipo-
sitar les seves joguines i petits 
aparells elèctrics i electrònics. 
També cartells informatius 
i fulletons on s’explica quins 
aparells es poden dipositar i 
quins altres s’han de portar 
a la deixalleria. Per exemple, 
un cotxe teledirigit o un con-
te amb música, són joguines 
que aniran al contenidor 
R-ciclajoguina, i en canvi, 
una bicicleta o un ordinador, 
s’ha de portar a la deixalleria. 
El Consell d’Infants ha col·la-
borat amb el projecte, i entre 
altres tasques, ha produït un 
vídeo amb on es crida a la 
participació. 
La campanya estarà activa �ns 

al dia 28 de febrer, data límit 
perquè els nens i nenes facin 
neteja d’aquelles joguines que 
ja no funcionen, tot aprenent 
a reciclar-les adequadament. 
Per la seva banda, el regidor 
de Sostenibilitat, Miquel Vi-
ves, ha recordat que campa-
nyes com aquesta són molt 
necessàries per a la consci-
enciació, des de ben petits, 

de l’emergència climàtica en 
la qual ens trobem. Vives ha 
detallat que “el R-ciclajogui-
na compleix dues funcions; 
per una banda, reciclar i per 
altra banda, que els nostres 
nens i nenes prenguin cons-
ciència dels components 
contaminants que poden 
contenir les seves joguines i 
aparells electrònics”.

Impuls a la campanya per reciclar 
joguines amb components electrònics
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Sara Castells va rebre el 
dimecres 26 de gener al 
Palau de la Generalitat 

el Diploma de Mestra Artesa-
na de la mà de Roger Torrent, 
Conseller d’Empresa i Tre-
ball. Els Diplomes de Mestre 
Artesà de la Generalitat de 
Catalunya són un reconeixe-
ment als artesans quant a la 
seva trajectòria professional, 
el domini tècnic del seu o�ci, 
experiència, mèrits adquirits 
i mestratge exercit.
El passat mes de novembre 
de 2021 el Conseller d’Em-
presa i Treball, a proposta de 
la Comissió Sectorial d’Ar-
tesania, va resoldre l’atorga-

ment de l’esmentat Diploma 
de Mestra Artesana professi-
onal de l’o�ci de joiera de la 
família joieria, a Sara Castells 
Alcaraz.
Un reconeixement meres-
cudament assolit per la seva 
llarga trajectòria en el món 
de la joieria d’autor i amb una 
botiga-taller a Igualada que 
el passat mes de desembre 
va fer 10 anys. I que, prope-
rament, canviarà d’emplaça-
ment per ubicar-se en un nou 
local, situat al C/ Roser, 21, 
amb l’objectiu d’ampliar l’es-
pai de taller, així com oferir 
cursos de joieria per a adults 
i ser un espai creatiu, d’expo-
sició i venda obert també a 
altres disciplines artístiques.

La joiera Sara Castells, 
reconeguda com a 
Mestra Artesana
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Dins el cicle de confe-
rències “Com prote-
gir el nostre cervell” 

que organitza l’Associació 
DCA (Dany Cerebral Ad-
quirit) Anoia, el proper 7 de 
febrer, a les 19 hores, tindrà 
lloc a la Biblioteca central 
d’Igualada la cinquena con-
ferència del cicle, que anirà 
a càrrec de la doctora Núria 
Cayuela, neuro-oncòloga de 

l’Hospital Moisès Broggi de 
Sant Joan Despí.
La doctora Cayuela explicarà 
com funciona el nostre cer-
vell i tractarà especialment 
de què li passa al cervell en 
una situació d’estrès sostin-
gut.
Aquest cicle de conferències 
té per objectiu promocionar 
la salut cerebral, tractant de 
manera integral tots els as-
pectes que ajuden a assolir 
aquest objectiu.

Nova xerrada del cicle 
“Com protegir el nostre 
cervell”
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El projecte ‘Stop Inconti-
nència Urinària’ (STO-
PIU) conclou amb èxit 

la fase de validació clínica i 
crea una peça íntima femeni-
na (unes calces) destinada a 
la incontinència urinària (IU) 
d’esforç amb una estructura 
tèxtil multicapa que permet 
retenir el �uid. El disseny i el 
desenvolupament d’aquesta 
peça l’han portat a terme con-
juntament el centre tecnolò-
gic Fitex, l’empresa industrial 
tèxtil de Goher Textil Calella 
i la Fundació Puigvert, que ha 
fet l’estudi de validació clínica 
dels prototips amb pacients 
reals.
El component bàsic de les cal-
ces és la �bra natural de bam-
bú i els seus principals avan-
tatges són la ràpida absorció i 
la transpirabilitat, assegurant 
així una major sensació de 
comoditat i seguretat. A més, 
la seva utilització minimitza 
la generació de residus ja que 
la majoria de dones afectades 

actualment utilitzen compre-
ses o salvaslips.
El desenvolupament d’aques-
ta peça s’ha �nançat amb una 
subvenció del Ministeri de 
Ciència i Innovació (CDTI) 
a partir de l’estudi exhaustiu 
dels moviments corporals 
d’esforç que originen pèrdu-
es de la continència urinària 
com ara esternudar, ajupir-se, 
fer esport, etc. Per dissenyar la 
peça, i amb el propòsit de na-
turalitzar l’existència d’aquesta 
patologia, també s’han consi-
derat paràmetres estètics.

20 dones testen l’invent que 
podria millorar el benestar 
de 3 milions de dones a l’Es-
tat espanyol
Durant la fase de validació, 
duta a terme per l’equip d’In-
fermeria de la Fundació Pui-
gvert, es va seleccionar una 
cohort de 20 dones entre 40 i 
65 anys que pateixen inconti-
nència urinària d’esforç amb 
pèrdues lleus. “Pensem que la 
incontinència urinària afecta 
les dones a partir dels 50-65 

anys, però la realitat és que es 
tracta d’una patologia present 
a tots els grups d’edat, amb 
diverses naturaleses i gravetat 
dels símptomes”, explica Esther 
Franquet, Directora d’Infer-
meria de la Fundació Puigvert.
Encara que l’edat és un factor 
que augmenta la possibilitat de 
tenir incontinència urinària, 
també s’ha atribuït a l’emba-
ràs i la paritat. Segons un es-
tudi publicat per Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanità-
ries de Catalunya (AQuAS), 
la proporció d’incidència de 
la IU atribuïble a l’embaràs 
és d’un 39% i augmenta fins 
a un 49% a la IU atribuïble al 
part vaginal.

La peça està fabricada amb 
una primera capa, en contacte 
amb la pell, molt absorbent i 
confortable gràcies a la utilit-
zació de �bra natural de bam-
bú. La segona capa és de �bra 
sintètica amb alta capacitat 
d’emmagatzematge i transport 
del líquid, la tercera capa rep 
el líquid absorbit i també està 
feta de bambú -un absorbent 
natural- i de �l amb partícules 
que eliminen possibles bacte-
ris i males olors. Finalment, la 
capa exterior és hidròfuga per 
evitar que el líquid traspassi 
fora de la calceta. Aquesta es-
tructura multicapa garanteix 
la perfecta funcionalitat del 
producte, sense renunciar al 

confort i a les propietats estè-
tiques.
En general, els resultats de 
l’estudi de validació realitzat 
van indicar que el 95% de les 
participants de l’estudi va va-
lorar com a bona la capacitat 
d’absorció i la transpirabilitat, 
el 90% l’eliminació de la mala 
olor, i tres de cada quatre va 
valorar positivament com a 
característiques la sensació 
de sequedat, la bona adapta-
ció al cos, i la comoditat. Les 
calces Stopiu estaran disponi-
bles abans de l’estiu als punts 
de venda, fruit de l’acord de 
Goher Industrial Tèxtil amb 
altres empreses especialitza-
des del sector.

FITEX col·labora en la creació d’unes calces per a dones amb 
incontinència urinària d’esforç
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E l consell executiu de la 
Cambra de l’Anoia ha 
decidit fer un pas en-

davant en l’impuls i la dina-
mització dels Polígons d’Ac-
tivitat Econòmica (PAE). 
Segons l’ens territorial, la 
situació actual a la comar-
ca genera preocupació entre 
l’empresariat a llarg termini. 
Les dades proporcionades 
pels Informes territorials 
de la Cambra de Comerç de 
Barcelona conclouen que 
més del 30% de la població 
treballadora de l’Anoia ha 
d’anar ha treballar fora la co-
marca, junt amb que el ter-
ritori presenta la taxa d’atur 
més alta de la demarcació de 
Barcelona.
Per aquest motiu, la Cam-
bra de l’Anoia iniciarà en els 

propers dies una campanya a 
les xarxes socials dirigida a 
posar en valor la situació ac-
tual del territori i a dibuixar 
les línies d’acció a seguir que 
des de la corporació es posa-
ran en marxa. De fet, aques-
ta acció finalitzarà amb la 
presentació pública d’un pla 
d’acció i dinamització dels 
Polígons d’Activitat Econò-
mica (PAE) de l’Anoia que té 
com a objectiu esdevenir el 
full de ruta per reposicionar 
estratègicament la comarca.
La situació privilegiada de 
la comarca enclavada en una 
cruïlla d’eixos viaris i a menys 
de 100 km de tres ports ma-
rítims de mercaderies s’ha de 
llegir com una oportunitat 
per transformar econòmica-
ment l’Anoia i fomentar així 
un desenvolupament medi-
ambientalment sostenible i 
socialment just. En aquest 
sentit, la proposta del Con-
sell executiu no es limita a 
una reactivació exclusiva 
dels PAE, sinó que a trans-
forma’ls i compaginar el seu 
creixement en la construcció 
d’un model econòmic més 
sostenible, benestant i d’alt 

valor afegit.
Particularment, la Cambra 
de l’Anoia busca defugir de 
construir un territori cen-
trat estrictament en el crei-
xement del PIB, sinó bastir 
un model econòmic que fo-
namenti el seu progrés amb 
el benestar efectiu per a la 
població, la sostenibilitat i la 
qualitat del creixement. Tal 
com estableixen els Indica-
dors de Progrés i Benestar 
definits per la Cambra de 
Comerç de Barcelona.
En suma, el pla d’acció que 
ha aprovat impulsar la Cam-
bra territorial també té com 
objectiu establir aliances 
amb altres agents del territo-
ri amb l’objectiu d’engrandir 
l’impuls de les accions i tra-
çar de forma conjunta, tran-
versal i coordinada la trans-
formació economicosocial 
tan necessària per l’Anoia.

El consell de la Cambra de l’Anoia es 
compromet a impulsar i dinamitzar 
els Polígons d’Activitat Econòmica

Segons l’ens territo-
rial, la situació actual 

genera preocupació 
entre l’empresariat

 a llarg termini

Es vol establir alian-
ces amb altres agents 
del territori per do-

nar més rellevància a 
noves accions
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El passat dimarts l’asso-
ciació de comerciants, 
Igualada Comerç va 

realitzar el sorteig d’un xec de 
1.000 euros per consumir du-
rant un dia en botigues asso-
ciades. Les noves instal·laci-
ons de l’entitat van ser el lloc 
escollit per fer el sorteig da-
vant de notari i transmès en 
directe pel canal d’Instagram 
d’Igualada Comerç. Aquest 
sorteig ha tingut molta accep-
tació, motiu pel qual s’agraeix 
a tots els participants i es fe-

licita a la guanyadora. Ara la 
Mireia, guanyadora del xec, 
tindrà un dissabte del mes fe-
brer per consumir els mil eu-
ros en les botigues d’Igualada 
Comerç.
L’atractiu d’aquesta iniciativa 
és el seu format en el lliura-
ment. L’import del xec acon-
seguit s’ha de consumir en 
un sol dia i en almenys 10 
botigues participants. A més 
la guanyadora se la recollirà 
amb un vehicle de Servisi-
mó, per acompanyar-la a fer 
les compres i dues persones li 
portaran les bosses.

Ja hi ha guanyadora del 
sorteig de 1.000 euros 
d’Igualada Comerç
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A igua de Rigat -com-
panyia gestora del ci-
cle de l’aigua als mu-

nicipis d’Igualada, Òdena, 
Vilanova del Camí, Copons, 
La Pobla de Claramunt i la 
Torre de Claramunt- ha con-
tractat 130 proveïdors locals 
durant el darrer any. Aquest 
volum suposa aproximada-
ment un 74 % del total de 
proveïdors i prop d’un 54 % 
del volum de facturació.
Aigua de Rigat contrac-
ta proveïdors locals amb el 
principal objectiu de con-
tribuir a l’enfortiment de les 
economies locals dels muni-
cipis de l’Anoia on presta el 
servei.
La contractació a través de 
proveïdors del territori on 
opera permet a la companyia 
afavorir les economies locals, 
cada cop més determinants 
arran de la crisi econòmica 
derivada de la pandèmia per 
la COVID-19. A més, la pro-
ximitat en el procés de com-
pres permet reduir la petjada 
de carboni, un element estra-
tègic en la política de gestió 
de la companyia. En aquesta 
línia, amb l’objectiu de fo-
mentar la sostenibilitat a tota 
la cadena de valor com a eix 
estratègic de la gestió d’Aigua 

de Rigat, la companyia pro-
mou la contractació de pro-
veïdors socialment i medi-
ambientalment responsables.
Els bene�cis que suposa la 
contractació de proveïdors 
locals, com és contribuir 
a reactivar les economies 
locals, generar ocupació i 
apostar per la sostenibilitat i 
la reducció d’emissions, són 
la base per a la consecució 
dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible.
El gerent d’Aigua de Rigat, 
David Gall, ha destacat que, 
“amb la contractació de pro-
veïdors locals, demostrem el 
compromís de la companyia 
amb el desenvolupament lo-
cal i l’assoliment dels ODS. 
Som líders en el sector de 
l’aigua i tenim un elevat po-
tencial de compra. És per 
això que, allà on gestionem 
el servei, volem contribuir a 
la recuperació econòmica a 
través de la contractació dels 
serveis en el territori”.
Els proveïdors locals estan 
especialitzats i proporcionen 
el material que es necessita 
per a l’execució del servei i 
que compleixen amb els re-
queriments d’Aigua de Rigat 
pel que fa a criteris socials, 
mediambientals i d’excel·lèn-
cia. “Apostem per una selec-
ció de proveïdors equitativa i 

transparent, amb un registre 
de proveïdors que ens assegu-
ra que compleixen amb uns 
mínims requisits en matèria 
de sostenibilitat, compliance, 
qualitat, medi ambient, salut 
�nancera, i seguretat i salut a 
la feina”, ha recalcat el gerent 
d’Aigua de Rigat i ha refer-
mat que “el sector de l’aigua 
és clau per a la transformació 
sostenible de l’economia i les 
economies locals en són una 
peça indispensable”.
El compromís que Aigua de 
Rigat estableix amb els pro-
veïdors locals és el respecte 
als valors de desenvolupa-
ment sostenible i principis 
ètics globals. La companyia 
focalitza les seves accions en 
garantir la sostenibilitat en 
tota la cadena de subminis-
trament, impulsar els seus 
proveïdors a ser avaluats 
amb criteris de sostenibili-
tat i transparència, i la tra-
çabilitat de la contractació i 
compres.
En termes contractuals i 
legals, Aigua de Rigat asse-
gura que els contractes de 
compra incorporin clàu-
sules de desenvolupament 
sostenible com un codi ètic, 
objectius del Pacte Mundial, 
etc. i inclou el requeriment 
del compliment normatiu 
en matèria d’igualtat.

Aigua de Rigat va contractar 130 
proveïdors locals el 2021, el 74% 
del total

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de 
l’Anoia torna a oferir 
als ajuntaments del 

territori el Catàleg de Serveis 
2022. Aquest document aple-
ga més d’un centenar de ser-
veis i resulta de gran utilitat 
per als consistoris més petits.
La seva oferta es concreta 
en unes 120 línies de suport, 
distribuïdes en els àmbits de 
Promoció Comarcal i Desen-
volupament Econòmic; Es-
tratègies per l’Ocupació; O�-
cina de Consum Comarcal; 
Ensenyament; Joventut; Ser-
veis Socials Bàsics; Infància, 
Adolescència i Família; Velle-
sa; Discapacitat i Salut Men-
tal; Ciutadania i Convivència; 
Igualtat i Inclusió; Servei Co-
marcal de Català; Transició 
Energètica; Camins Rurals, 
Prevenció d’Incendis i Obres; 
Infraestructures i Serveis; 

Medi Ambient; Urbanisme; 
Control d’Activitats; O�cina 
Local d’Habitatge; Avaluació 
Ambiental; Fons FEDER; Re-
cursos Humans; i Assistència 
en Certi�cats Digitals, Tele-
comunicacions i Suport In-
formàtic.
El president del Consell Co-
marcal, Xavier Boquete, re-
corda que “el suport als con-
sistoris, especialment els més 
petits, a l’hora de prestar els 
millors serveis públics a la 
ciutadania, és una prioritat 
per aquest ens i, per això, any 
rere any, treballem per oferir 
el catàleg de serveis més com-
plet i e�caç possible, respo-
nent sempre a les necessitats 
reals de les persones i les ins-
titucions del territori”.
El nou Catàleg de Serveis 
2022 va ser aprovat pel ple 
comarcal a �nals de l’any pas-
sat i ja està a disposició dels 
consistoris de l’Anoia.

Nou catàleg de serveis 
del Consell Comarcal 
pels ajuntaments

ANUNCI

Aprovació inicial d’un expedient de modi�cació puntual 
de les normes subsidiàries de planejament urbanístic

Amb  el present es fa públic que l’Ajuntament, 
mitjançant acord de ple de data 26/01/2022, ha aprovat 
inicialment l’expedient de modi�cació puntual de les 
normes subsidiàries de planejament urbanístic “reorde-
nació de les zones verdes del nucli del Xaró” ,  obrint un 
termini d’exposició al públic del mateix de 30 dies natu-
rals des del de la publicació del corresponent anunci al 
DOGC  per tal que els interessats  el puguin consultar i, 
si s’escau, presentar les seves al·legacions, reclamacions 
i/o suggeriments en deguda forma.

L’expedient es pot consultar al portal web municipal 
www.latorredeclaramunt.cat així com a les dependèn-
cies de l’Ajuntament (Secretaria o Serveis tècnics) amb 
cita prèvia en l’horari d’atenció al públic

La Torre de Claramunt, gener de 2022.

Melisa R. Waisman Márquez.
Secretaria.
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Queixar-se no és el camí

“Además de comprometerse a congelar los salarios actuales durante 
un periodo que podría llegar a los 5 años, también se �exibilizarán los 
condiciones de horarios y vacaciones actuales”. Es un hacedor de PIB.

El @govern  està al costat dels col·lectius més afectats per la crisi de 
la #covid19. La combinació de polítiques i ajuts focalitzats en les per-
sones, com el Pla de Xoc en polítiques d’ocupació, que ha mobilitzat 
917M€, ha permès a Catalunya liderar la reducció d’atur el 2021.

El medi ambient i la sostenibilitat són una font d’oportunitats:
BTW invertirà 25 milions d’euros i crearà 150 llocs de treball a Sant Cugat.
És una empresa especialitzada en el desenvolupament de solucions per a 
l’optimització de l’aigua.

“Propòsit, cultura i valors, puntes 
de llança de persones i empreses ”

“La democràcia només es consolida 
amb l’assumpció

 de responsabilitats personals. ”

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.

Oportunitats i Creixement del Talent 
i les Pimes

L’altre dia el propietari d’una 
pime de l’Anoia a qui tinc gran 
admiració per la seva trajectòria, 
per la seva voluntat de continuar 

creixent i per la seva humanitat, em va 
preguntar: Com ho puc fer per créixer si 
no puc atraure ni desenvolupar el talent 
que necessitem?
A l’informe elaborat per Cepyme 
“Creixement empresarial-situació de 
les pimes a Espanya comparada amb la 
d’altres països europeus”, en el que exposa 
les conseqüències negatives de la mida 
de les pimes, parla de la menor atracció 
i retenció del talent, menors salaris, 
menor capacitat d’innovació i exportació 
i di�cultats per �nançar-se.  Actualment, 
comptem amb 2,9 milions d’empreses 
a Espanya, de les quals, 4.765 són grans 
companyies (amb plantilles superiors a 
250 persones i/o facturació superior als 50 
milions d´euros), i la resta constitueixen 
1,1 milions de micropimes (amb menys 
de 10 treballadors i/o facturació inferior a 
2M€) i altres pimes. 
Si el teixit empresarial actualment està 
format per un 95% de pimes, abans de la 
pandèmia aquesta xifra era d’un 97%.
Respecte al prototip d’empresa mitjana al 
nostre país, és més petit que en l’entorn de 
la Unió Europea, i la seva supervivència 
menor: 11 anys de mitja i menys d’un 
40% de les empreses arriba als 5 anys de 
vida. La mitjana de les nostres empreses 
compta amb 4,7 persones mentre la 
mitjana a la Unió Europea és de 6 
treballadors. Les mateixes conclusions 
veiem a vendes per empresa. En aquest 
cas, la mitjana de la UE és un 32% major 
que la mitjana espanyola.
La gran complexitat és encara en aquest 
entorn, la capacitat per atraure i �delitzar 
el talent clau que necessiten i  tenen les 
pimes,  i sobretot les que es plantegen 
un pla estratègic que contempla el 
creixement a través de la innovació en 
nous productes i serveis i l’expansió en els 
mercats. 
Necessitem atraure talent especialitzat 
i expertesa, i oferir oportunitats de 

desenvolupament a les nostres persones 
per ser competitius en un entorn on, 
les empreses  grans i multinacionals  
ofereixen d’entrada millors condicions,  
mentre el talent està pendent de noves 
oportunitats entre les nostres pimes.
Tinguem present que estem en moviment 
important de talent. Aquesta crisi ha posat 
de manifest moltes coses, entre d’altres si 
les nostres companyies tenen identi�cat 
el talent clau, si tenen visió a mig /llarg 
termini i si els seus moviments de talent 
van alineats a la seva cultura i concorden 
amb la seva estratègia. Tradicionalment, 
un de cada quatre directius vol canviar 
d’empresa cada any però aquest darrer, 
hem passat a que un 25% s’hagi incorporat 
ja a una altra empresa i l’altre 25% està en 
recerca activa. En aquest entorn de canvi, 
soc especialment optimista i crec que 
malgrat hi ha un gap important de talent,  
amb creativitat i voluntat es poden oferir 
grans solucions a les persones per tal que 
les nostres pimes puguin tenir el talent 
clau que necessiten. 
Què entenem per talent clau? Són aquell 
conjunt de professionals que porten 
el coneixement crític i fonamental per 
concloure els processos, indispensables 
per tal que el negoci funcioni i que 
impacti en el compte de resultats.
El coneixement crític és aquella 
experiència aplicada a l’entorn laboral, 
el saber fer connectat a l’estratègia de 
la companyia que no pot localitzar-se 
fàcilment en el mercat. 
Els empresaris de les pimes saben bé 
que atraure, acompanyar, desenvolupar i 
�delitzar el talent clau és fonamental per 
a la sostenibilitat dels seus negocis; per 
tant, ens caldrà continuar sent creatius i 
treballar per tal que les nostres empreses 
siguin fortes i sostenibles a través de les 
persones que hi treballen, en un entorn 
on el propòsit, la cultura i els valors 
siguin les puntes de llança. Haurem  de 
continuar donant la importància que es 
mereix el nostre talent clau i ajudant a 
les persones a créixer si volem projectes i 
empreses d’èxit. 

Econòmicament ara tenim 
quatre importants punts 
d’atenció. El primer la in�ació, 
aquella que les principals 

veus econòmiques mundials deien que 
era transitòria i fruit dels desajustos 
logístics derivats de la covid i s’ha vist 
que no era així. El segon la productivitat, 
on tradicionalment Espanya té un mal 
posicionament estructural, donada 
la seva dependència del turisme. La 
tercera els efectes de la pandèmia, 
encara que a poc a poc van alleugerint-
se les restriccions de moviments i 
ja es permeten els contactes i més 
interaccions personals, segueix la por 
a les noves onades víriques que puguin 
anar venint. I la darrera, segurament 
la més perillosa tant pels béns com 
per les persones, encara que diuen 
que poc probable, són els moviments 
geoestratègics que avui s’estan produint 
a Ucraïna i possiblement a Taiwan. 
Són fronts que s’afegeixen als grans 
desa�aments-oportunitats que ja 
s’havien plantejat, com les polítiques 
pel canvi climàtic, la sostenibilitat  i els 
fons Next-Generation, 

Fa poc, les patronals es queixaven 
dels pocs dies que les administracions 
donen per presentar els projectes que 
poden gaudir dels fons europeus i 
la complexitat de la documentació 
requerida, que margina a gran nombre 
d’empreses mitjanes i petites. Va 
creixent la sospita que se’n bene�ciaran 
els de sempre i, el que és pitjor, que no 
serviran per fer el pas endavant que 
la societat productiva necessita i que 
poden deixar el país més endeutat i 
amb menys possibilitats de reeixir. Els 
diners que s’havien previst per anar 
en la bona direcció, poden desviar-se 
vers a urgències i forats, per intentar 
alentir la deriva perillosa d’una revolta 
popular. I per acabar-ho d’adobar, 
també s’entreveu un increment del preu 
del diner, que pot fer del deute una 

llosa aclaparadora. I queda Putin i la 
seva decisió d’envair Ucraïna o no. Si 
ho fa, s’haurà de capejar el vendaval, i 
procurar que no s’emporti molt del que 
avui tenim com societat. 

Són coses en les quals no hi ha massa 
marge per actuar individualment. Però 
hi ha molt on cadascú pot millorar la 
situació. No sabem què és allò que 
passarà, ja que hi ha moltes possibles 
variants, però és probable que s’acceleri 
el canvi de paradigma per aquest segle 
XXI i s’ha d’estar amatent. No és una 
excusa que els lideratges polítics no 
siguin bons. La seva gestió, de tots 
colors i en totes les geogra�es, no 
és gens exemplar. Les mentides, la 
manca de transparència i la corrupció, 
són presents arreu. Moltes paraules 
i eslògans, però poques accions que 
permetin albirar un horitzó harmònic 
on la majoria es vegi representada, en 
pau i llibertat. Massa gent es justi�ca 
dient que els partits polítics tenen la 
culpa de la majoria del que passa. I això 
afebleix la democràcia, que difícilment 
podrà subsistir sense els partits polítics, 
que són les eines que té el ciutadà per 
vehicular les seves idees, propostes i 
control de gestió, encara que, en molts 
casos, s’hagin convertit en entitats que 
pensen molt més els seus bene�cis 
-siguin de poder o econòmics- que en 
la societat que representen. 

La democràcia només es consolida 
amb l’assumpció de responsabilitats 
personals. Necessita ser defensada cada 
dia. Cal denunciar les coses que no es 
fan bé i actuar dins de les  regles que 
els ciutadans s’han donat. No es poden 
acceptar les mentides, ni tenir por del 
poder quan es demana justícia i equitat. 
Encara que hi hagi risc de perjudicis 
personals, s’ha de fer un pas endavant 
i exigir que es treballi en el que  toca 
i s’ha promès. No és el camí només 
queixar-se. Cal el compromís de tots.

Pere Prat
Empresari

Susana Roselló Almirall. 
Directora General Culture&Values. 
Serveis d’Estratègia, Talent, Desenvolupament de Negoci i Innovació
Barcelona/Girona/Pamplona/Madrid/París             



Guia
de les

escoles



Acadèmia Igualada. Edu-
cant persones que deixen 
empremta 

Va ser l’any 1939 
quan la ciu-
tat d’Igualada 
va encomanar 

al seu fundador, Antoni 
Jorba i Soler, la tasca d’en-
gegar un centre dedicat a 
l’ensenyament.

Durant aquests més de 
vuitanta anys, l’Acadèmia 
Igualada ha crescut i ha 
evolucionat al ritme de la 
societat, però sempre s’ha 
mantingut �del al seu ide-
ari i al seu projecte d’escola 

L’Escola Anoia és 
un centre educa-
tiu concertat de 
secundària laic, 

inclusiu, proper, i integrat 
a la realitat del nostre ter-
ritori. 

Som escola catalana que te-
nim com a objectiu acom-
panyar l’alumnat amb la 
complicitat de les famílies, 
en la seva formació tant en 
l’àmbit personal, com en el 
social i en el del coneixe-
ment. L’Escola Anoia ofe-
reix una formació de qua-
litat adaptada en funció de 
les capacitats i necessitats 
de cada alumne. 

Projecte Educatiu

Educant persones que dei-
xen empremta.
El nostre projecte educatiu 
“Empremta” representa el 
compromís amb la forma-
ció integral dels alumnes 
i destaca el valor de la re-
lació família-escola com 
a part essencial del procés 
educatiu de l’alumne. Par-
tint d’aquestes premisses, 
el projecte es de�neix en 
cinc grans eixos: Emprem-
ta emocional, Empremta 
competencial, Empremta 
global, Empremta social 
i Empremta familiar. To-
tes elles abraçades per la 
cultura del pensament del 
Project Zero de Harvard. 
Amb la cultura del pensa-
ment aconseguirem que 
aprenguin a transformar 
les seves idees precon-
cebudes, a organitzar els 
conceptes i a visibilitzar les 
seves idees per ser capaços 

En potencia la participació, 
el benestar, l’aprenentatge 
signi�catiu i competencial 
tot incorporant les noves 
metodologies i tecnologies, 
així com una formació en 
valors ètics, fomentant l’es-
perit crític constructiu.

L’objectiu fonamental que 
tenim és aconseguir, jun-
tament amb les famílies, la 
formació global, a nivell in-
tel·lectual i humà, dels nos-
tres nois i noies.

Treballem : 
-Perquè els i les joves  tin-
guin les eines i coneixe-
ments necessaris per a  
actuar com a persones au-
tònomes, respectuoses, res-
ponsables i crítiques. 
-Per una formació en els va-
lors ètics. 
-Per l’adquisició d’hàbits in-
tel·lectuals i de treball. 
-L’adquisició de coneixe-
ments cientí�cs, huma-

de re�exionar sobre el seu 
propi aprenentatge.  

Etapes educatives
Llar de infants
Parvulari
Primària
Secundària
Batxillerat Concertat

Cicles formatius
CFGM Guia en el medi na-
tural i el temps lliure. Con-
certat.
CFGS Condicionament fí-
sic
CFGS Educació infantil. 
Concertat

nístics i artístics que els 
permetin afrontar la seva 
formació posterior. 
-El coneixement de l’entorn 
cultural, natural i mediam-
biental. 
-L’ús de les tecnologies de 
la informació i la comuni-
cació. 
-L’adquisició d’hàbits de sa-
lut. 
-La participació en l’entorn 
escolar, social i cultural.
-L’adquisició de sentit crític 
envers la societat de consum 
per fomentar un desenvolu-
pament sostenible.
-El respecte i la tolerància 
davant la diversitat. 
-Adquisició de totes les 
eines i recursos per afrontar 
els reptes de la societat del 
demà

Ens agrada fer-ho creant es-
pais de con�ança, on l’alum-
nat se senti valorat, respec-
tat, escoltat i estimat per així 
teixir vincles autèntics. 

Serveis de l’escola
Menjador amb cuina prò-
pia
Gabinet psicopedagògic
Transport
Acollida
Acollida matinal: 06:45h- 
09:00h
Acollida de migdia: 13:00h- 
15:00h
Acollida de tarda: 17:00h- 
18:15h

Ampliant i fomentant parti-
cipació per aconseguir que 
els nois i noies siguin els 
protagonistes actius del seu 
aprenentatge i orientar-los 
a descobrir les seves poten-
cialitats

Dissenyant espais acolli-
dors, on se sentin segurs, 
tranquils per viure de ma-
nera còmoda tot el procés 
de creixement. Ambients 
que facilitin generar experi-
ències grati�cants que afa-

voreixin l’aprenentatge. 

Utilitzant diversitat de me-
todologies que facilitin l’as-
soliment de les diferents, 
habilitats, actituds i conei-
xements. Estimulant l’apre-
nentatge re�exiu, així com 
la curiositat i la creativitat, 
tot emmarcat en un con-
text col·laboratiu. Fomen-
tant el treball de qualitat i 
rigorós. I �nalment, col·la-
borant amb altres centres i 
entitats fent xarxa. 

Tot el que necessites saber 
de les escoles de l’Anoia



MDP Igualada, una esco-
la genial per créixer!

Els nostres alum-
nes són el més 
important per a 
nosaltres, tots els 

infants que formen part de 
la nostra escola són el mo-
tor que ens fa caminar cap 
al futur, són el cor que ens 
fa bategar. La nostra esco-
la és més que una escola, és 
un lloc per viure, un lloc on 
ells i elles construeixen el 
seu propi aprenentatge, on 
fan realitat els seus somnis 
i on escriuen la seva pròpia 
història. Ens acompanyes i 
l’escrivim junts?

L’Escola d’Art i Dis-
seny La Gaspar 
té com objectiu 
treballar per un 

ensenyament de l’art i del 
disseny de qualitat, alhora 
que fomentar la impor-
tància de la creativitat i la 
innovació en els diferents 
àmbits de l’ensenyament 
així com la formació pro-
fessionalitzadora en l’àm-
bit del disseny i la neoar-
tesania.
Aquest objectiu es concreta, 
a nivell acadèmic, en l’apos-
ta per un ensenyaments de 
cicles formatius orientats a 
una formació de qualitat i 
compromesos amb la reali-

L’escola MDP Iguala-
da proporciona als seus 
alumnes un entorn aco-
llidor, proper i familiar 
on tothom és benvingut i 
convidat a formar part de 
la família MDP. Una esco-
la viva i democràtica en 
què tots i totes tenim veu. 

Facilitem entorns de con-
vivència per afavorir que 
creixin feliços, creient en 
ells mateixos, atenent les 
seves necessitats i perso-
nalitzant la nostra acció 
educativa. D’aquesta ma-
nera tots i cadascun d’ells 
i elles seran els protago-

tat del nostre territori.
El disseny i la creació visual 
ocupen avui un lloc destacat 
en el funcionament social i 
con�guren, per ells matei-
xos, un signi�catiu sector 
econòmic. Per aquesta raó 
entenem que el marc de les 
activitats formatives no pot 
ser altre que l’anàlisi rigo-
rós del context en el que es 
desenvolupa l’activitat del 
dissenyador i el creador i 
la voluntat de incidir-hi tot 
apel·lant a l’esperit crític i 
plantejaments innovadors.

L’Escola Municipal d’Art i 
Disseny La Gaspar ofereix 

nistes del seu aprenentat-
ge. 
Una formació acadèmi-
ca i sòlida acompanyada 
d’un treball en valors que 
fomenta l’esperit crític, 
la capacitat d’empren-
dre i permet que el nos-
tre alumnat es faci amb 
les eines necessàries per 
transformar el món en 
què viu. Alhora, desenvo-
lupen la capacitat d’apor-
tar solucions als possibles 
problemes que hauran 
d’afrontar com a societat 
del futur. 

Una escola en constant 
aprenentatge, atenta als 
canvis en la societat i en 
la realitat que vivim. Sem-
pre al costat de la innova-
ció, fent aterrar a l’aula 
els projectes que fan de la 
nostra proposta educati-
va una experiència d’èxit. 
Projectes com L’EMAT, 
Ludilletres o Wake Up són 

ensenyaments o�cials pro-
fessionalitzadors en l’àmbit 
del disseny, concretament 
en les especialitats de dis-
seny grà�c, disseny audio-
visual i disseny en pell. És 
l’única escola de Catalunya 
que imparteix cicles for-
matius reglats, amb titula-
ció o�cial del Departament 
d’Ensenyament, de disseny 
en pell, concretament el ci-
cle formatiu d’Artesania de 
Complements de Cuir, cicle 
formatiu vinculat a la moda 
i la pell, únic a Catalunya 
amb titulació o�cial.

La Gaspar també ofereix 
estudis de disseny amb la 
modalitat 3x2 (en tres anys 
s’obtenen dues titulacions) 
en l’itinerari de comuni-
cació grà�ca i audiovisual. 
Aquesta modalitat consis-
teix a realitzar 2 cursos de 
Grà�ca Publicitària i un ter-
cer curs de Grà�ca Audiovi-
sual que permeten obtenir 

un exemple de l’enorme 
renovació pedagògica 
que està desenvolupant 
el centre en els darrers 
cursos. 

L’infant és el centre de 
la nostra acció educati-
va, propiciem el treball 
a partir de metodologi-
es actives que fomenten 
l’aprenentatge per des-

els títols de Tècnic/a Supe-
rior en Grà�ca Publicitària i 
Tècnic/a Superior en Grà�-
ca Audiovisual.

Enguany la Jornada de Por-
tes Obertes es realitzarà el 
dissabte dia 12 de març d’11 
a 13h. Per a més informa-
ció podeu trucar a l’esco-
la 93.805.52.62 o visitar la 
nostra web http://www.la-
gaspar.com on properament 
hi trobareu tota la informa-
ció detallada.

cobriment, la presa de de-
cisions responsables i la 
seva autonomia.  
Creiem fermament en el 
treball en equip, per aquest 
motiu, des de ben petits, 
promovem el treball co-
operatiu i una formació 
que aconsegueixi actituds 
solidàries, inclusives i to-
lerants, entenent la diver-
sitat com una riquesa.

Tot el que necessites saber 
de les escoles de l’Anoia



REUNIÓ 
INFORMATIVA
PREINSCRIPCIÓ
ESCOLAR 2022-23
En directe per YouTube
(https://youtu.be/TVI7KVMaug8)
Dilluns, 28 de febrer a les 18.30 h 

PORTES OBERTES
ALS CENTRES PÚBLICS
Del 28 de gener al 5 de març 
Informació i horaris al web de cada centre.
Cal demanar cita prèvia.

ESCOLA
PÚBLICA 
D’IGUALADA
2022-23

REUNIONS
INFORMATIVES

CENTRES 
INFANTILS I 
PRIMÀRIA (*)
De P3 a 6è

ESCOLA GABRIEL CASTELLÀ
Dimarts, 15 de febrer a les 18.30 h

ESCOLA GARCIA FOSSAS
Dimecres,  16 de febrer a les 18.30 h

ESCOLA DOLORS MARTÍ
Dijous, 17 de febrer a les 18.30 h

ESCOLA ATENEU IGUALADÍ
Dilluns, 21 de febrer a les 18.30 h

ESCOLA RAMON CASTELLTORT
Dimarts, 22 de febrer  a les 18.30 h

ESCOLA EMILI VALLÈS
Dimecres, 23 de febrer a les 18.30 h

(*) Les reunions informatives 
dels centres es faran a través 
de la plataforma Meet, 
trobareu l’enllaç al web 
de cada centre.

CENTRES 
SECUNDÀRIA
ESO

INSTITUT JOAN MERCADER
Dimarts, 22 de febrer a les 18.00 h
i a les 19.30 h

INSTITUT PERE VIVES VICH
Dimecres, 23 de febrer a les 18.30 h

INSTITUT BADIA I MARGARIT
Dijous, 24 de febrer a les 18.00 h
i a les 20.00 h

Més informació a: 
Oficina Municipal d’Escolarització 
Tel. 938031950 (ext. 2240) 
ome@aj-igualada.net



Escolàpies Igua-
lada neix de 
la intuïció de 
Paula Montal, 

pionera en l’educació i 
promoció de la dona al 
segle XIX. Paula somia 
amb una escola popular 
al servei de la família per 
transformar el món.

Al nostre centre oferim 
un servei educatiu de 
molta qualitat. Formem 
part d’una xarxa d’esco-
les arreu de Catalunya i 
altres 20 països del món i 
tenim una arrelada tradi-
ció pedagògica a la ciutat 
d’Igualada, des de 1849. 

Gaudim d’apren-
dre i de conviu-
re plegats! Som 
una comunitat 

educativa acollidora, in-
novadora i arrelada al ter-
ritori.

A l’Escola Pia, el nostre 
desig és fer brillar tots els 
infants i joves amb el seu 
potencial. 
És per això que acompa-
nyem de manera individu-
alitzada a cada alumne/a, 
perquè aquest és el nostre 
tret distintiu.

El més important del pro-
jecte educatiu és que els in-

Apostem per l’atenció per-
sonalitzada de cada infant 
en un entorn càlid, acolli-
dor i familiar. Comptem 
amb un equip docent es-
table i compromès, que 
s’adapta als canvis meto-
dològics amb flexibilitat.

La nostra singularitat rau 
en la nostra manera d’en-
tendre l’educació com un 
procés de creixement per-
sonal de l’alumnat en clau 
d’acompanyament. Fem 
de moments quotidians i 
familiars esdeveniments 

fants i joves creixin feliços 
en un entorn de con�ança 
i tinguin una preparació 
acadèmica que els permeti 
dibuixar el futur que somi-
en.

I tot això ho complim amb 
el triangle: famílies, alum-
nes, i equip docent. 

L’equip de docents motiva 
l’aprenentatge i acompanya 
la tria de decisions per fo-
mentar el creixement per-
sonal i acadèmic.
Les famílies són part fona-

únics. Valorem la senzi-
llesa i el sentit de grup on 
tots som únics i necessaris.

Les famílies troben en la 
nostra escola una segona 
casa. L’ambient familiar 
entre tots els membres de 
la comunitat educativa i la 
proximitat i accessibilitat 
de la Direcció i del perso-
nal del Centre a les famí-
lies és un eix vertebrador 
de la nostra identitat.

El centre es renova cons-
tantment i s’actualitza 
tecnològicament, inte-
grem diverses metodo-
logies i projectes, conju-
gant tradició i innovació. 
Com escola innovadora la 
nostra proposta educati-
va neix de l’experiència i 
busca que l’alumnat sigui 
sempre proactiu i prota-
gonista del procés d’en-
senyament-aprenentatge.  
Apostem per potenciar 

mental de les bases del pro-
jecte educatiu i construïm 
plegats l’escola que volem.
L’alumnat és al centre de 
totes les decisions. L’escola 
els ofereix, constantment, 

rols actius a través de càr-
recs, comissions, assemble-
es i celebracions.

Què més caracteritza el 
nostre projecte educatiu?
Gaudim de l’aprenentatge 
de les matemàtiques de 
manera vivencial i manipu-
lativa amb INNOVAMAT.

l’aprenentatge de l’anglès 
des del 1r Cicle d’Educa-
ció Infantil. Tenim la cer-
tificació d’Escola Multi-
lingüe. 

Comptem amb un Pro-
grama d’Educació en la 
Interioritat propi que de-
senvolupem des d’Edu-
cació Infantil fins a 6è de 
Primària. Pensem que per 
esdevenir persones autèn-
tiques hem de viure des 

Oferim una immersió en la 
robòtica i un apropament a 
la ciència ja des d’Infantil i 
passant per totes les etapes 
(Bee-bots, Lego, Scratch, 
pràctiques als laboratoris, 
vespres cientí�cs, projectes 
transversals i cooperatius 
amb aplicació real).

Ens obrim a altres cultu-
res comunicant-nos en 
alemany, francès i anglès. 
Realitzem intercanvis amb 
altres escoles a l’estranger, 
i a través de l’acció social

de la nostra interioritat.

El nostre objectiu princi-
pal és conrear en els nens 
i nenes la confiança per-
sonal i l’esperit de supe-
ració, actituds d’autoesti-
ma, empatia, autocontrol, 
coherència, solidaritat i 
ecologia. Volem que esde-
vinguin ciutadans il·lusi-
onats amb competències 
per viure al nostre món 
avui i demà.

compartim projectes amb 
escoles de Mèxic i del Se-
negal.

Enriquim el benestar dels 
infants i joves amb el pro-
jecte d’educació emocional 
a l’aula. A més, valorem 
l’àmbit artístic amb la pràc-
tica del teatre i l’aprenentat-
ge del llenguatge musical.

Què més podríem expli-
car-te? Ens agradarà con-
tinuar parlant de la nostra 
passió amb la vostra família!

Tot el que necessites saber 
de les escoles de l’Anoia



L’acompanyament 
a cada alumne 
i cada família, 
claus del projecte 

educatiu de la Institució 
Igualada

La Institució Igualada - per 
a la majoria encara Mont-
clar i Mestral – és una esco-
la concertada de Jorba amb 
prop de 650 alumnes. Fa 
uns anys van fusionar-se en 
un sol centre mixt, després 
de més de quaranta anys 
sent diferenciat. El seu pro-
jecte educatiu és un referent 
a la comarca de l’Anoia i es 
fonamenta en l’humanisme 
cristià, l’atenció personalit-

El col·legi Jesús 
Maria es va fun-
dar fa 80 anys 
amb una aula i 8 

alumnes. Actualment som 
una escola concertada 
d’infantil (els dos cicles) 
i primària. Els pilars del 
nostre projecte educatiu 
de centre tenen com ob-
jectiu principal oferir un 
servei de qualitat amb 
excel·lència en base a tres 
dimensions: la personal, 
la social i l’acadèmica. 

Treballem pel desenvolu-
pament integral dels alum-
nes i propiciem una con-
vivència en la comunitat 

zada i l’acompanyament a 
cada alumne i família. 

Considerem que l’atenció 
personalitzada és un dels 
factors claus d’una educació 
de qualitat. Per aquest mo-
tiu, el professorat atén indi-
vidualment cada alumne i 
cada família. Aquest acom-
panyament es concreta en 
la �gura d’un tutor o tutora 
que es reuneix quinzenal-
ment amb cada alumne i 
trimestralment amb la fa-
mília per �xar uns objectius 

educativa que reforci els 
serveis als altres, l’educació 
en valors i la cultura de la 
inclusió i la diversitat.

Entenem la nostra escola 
com un espai viu de recer-
ca i innovació pedagògi-
ca, i és gràcies a aquestes 
experiències de transfor-
mació educativa que som 
capaços de donar eines i 
respostes a un alumnat que 
creix en un món intercon-
nectat, multicultural i en 
constant evolució.

En aquest context, és fona-

de millora i seguir la seva 
evolució acadèmica, social 
i personal. 

La família té un paper cen-
tral a l’escola i en dediquem 
un gran esforç a orientar-los 
en la seva tasca educadora 
a través de les entrevistes 
amb el tutor o tutora, les 
reunions trimestrals o els 
cursos d’orientació familiar, 
entre d’altres.  

L’aprenentatge de l’anglès
és un dels nostres punts 

mental per a nosaltres fer 
un bon acompanyament 
per tal que els i les alum-
nes adquireixin les compe-
tències i els valors que els 
permetin comprendre l’en-
torn i interactuar-hi, gràci-
es a un mode de procedir 
propi, basat en els valors 
ens caracteritzen: respecte, 
responsabilitat, integritat, 
solidaritat i coratge. Els 
nostres alumnes són: com-
promesos amb la societat i 
ells mateixos, curiosos a un 
món tecnològic però amb 
�nalitat humanista, com-
petents lingüísticament 
capaços d’expressar-se amb 
facilitat en un món glo-
bal, de mentalitat inclu-
siva capaços de conviure 
en un món divers respec-
tant les diferencies, em-
prenedors amb iniciativa 
per afrontar nous reptes i 
cooperatius preparats per 
participar de manera pro-
activa i en equip.

forts, fet que queda palès 
als excel·lents resultats a 
les proves de competències 
bàsiques– més del 90% del 
seu alumnat ocupa el tram 
alt i mig alt - o a les PAU. 
L’anglès està present des 
d’Educació Infantil amb el 
projecte Hooray i poste-
riorment es desenvolupa 
amb les CLIL, assignatures 
en anglès com les Science, 
History... Disposem tam-
bé de programes d’estades 
a l’estranger i preparem a 
l’alumnat pels exàmens de 
Cambridge ESOL. 

A Educació Infantil apli-

La nostra escola vetlla per 
una atenció personalitzada 
posant a l’alumne i el seu 
aprenentatge com a cen-
tre d’interès. Atenem i ens 
adaptem a totes les diferèn-
cies valorant la diversitat 
cultural i personal. 

El nostre equip d’educadors 
estan compromesos amb 
els nostres alumnes i amb 
el món que ens toca viure. 
És per això que dia rere dia 
col·laborem plegats per tal 
de fer realitat nous projec-
tes. La nostra perseverança 

quem el mètode VESS, on 
s’integren metodologies 
com l’aprenentatge coo-
peratiu, les intel·ligències 
múltiples, el treball per es-
pais, les habilitats socials i 
emocionals... amb l’objec-
tiu d’ajudar els alumnes a 
aprendre a pensar, a ser cre-
atius i a cooperar amb els 
altres. 

El bon clima intern a les au-
les, l’ambient acollidor per a 
les famílies i els excel·lents 
resultats acadèmics fan 
pensar que el projecte de la 
Institució Igualada té el fu-
tur assegurat.

i cooperació fan possible 
aconseguir els reptes que la 
societat ens planteja.

No entenem l’educació sen-
se la participació de les fa-
mílies. Les volem a prop i 
és per això que ens de�nim 
com una escola familiar 
preocupada pel benestar de 
tota la comunitat educativa.
La nostra missió: educar 
persones que puguin créi-
xer i viure amb plenitud en 
aquest món i amb la capaci-
tat i desig de transformar-lo 
a favor del bé comú.

Tot el que necessites saber 
de les escoles de l’Anoia



Quan un esdevé 
pare o mare, 
una de les de-
cisions compli-

cades que haurà de pren-
dre serà quina escola triar 
per als seus �lls i �lles. Des 
de Maristes Igualada fem 
tot el possible perquè al 
cap dels anys aquestes fa-
mílies estiguin contentes 
de la decisió presa. Com 
ho fem?

A Maristes tenim uns ob-
jectius transversals que ens 
acompanyen en tot allò que 
fem, sigui en activitats aca-
dèmiques, de lleure o de 
qualsevol tipus: l’arrelament 

L’objectiu de la nos-
tra escola és pre-
parar els alumnes 
amb les compe-

tències personals i acadè-
miques per a una societat 
diferent, emmarcada en 
ple segle XXI.

Volem obrir els joves a la 
societat amb una formació 
humana i amb una madu-
resa intel·lectual. Oferim 
un itinerari innovador de 
manera transversal, en to-
tes les etapes educatives de 
l’escola, on l’alumne és el 
centre de l’aprenentatge. Un 
projecte compartit entre la 
família, l’alumne i l’escola.

al país i el compromís amb 
l’entorn, el qual comprèn un 
munt d’aspectes. En primer 
lloc, volem destacar el com-
promís amb la preservació 
del medi ambient i és per 
aquesta raó que som Escola 
Verda i organitzem jornades 
de neteja d’espais naturals, 
incidim en l’ús dels mate-
rials i en la importància del 
reciclatge i la reutilització.

Per altra banda, el respecte 
a les altres persones, tant 
llunyanes com properes, és 
un eix central a la nostra 
escola: activitats de solida-

És una escola basada en 
la innovació educativa i 
oberta a totes les famílies. 
Som un centre laic i con-
certat per la Generalitat de 
Catalunya. Una escola que 
assumeix la realitat soci-
ocultural de Catalunya i el 
compromís ferm de servei 
a la cultura.

Els nostres pilars: l’educa-
ció en valors, les emocions 
i el nivell acadèmic. Apos-
tem pel Projecte Educatiu 
TOTS, de caràcter propi, 
on la re�exió, la formació 

ritat, equips de mediació, 
eines de detecció d’assetja-
ment i abús i tutories indivi-
dualitzades són alguns dels 
projectes que ho faciliten. 
El fet de potenciar l’empatia 
també acaba revertint en el 
compromís en un mateix 
i per a aquest compromís 
s’empren recursos com les 
tutories grupals, individu-
als i la implicació de l’equip 

d’orientació amb una exper-
ta psicòloga al capdavant.

En resum, l’acompanya-
ment, l’adaptació constant 

de l’equip docent, la il·lu-
sió i la innovació es centra 
en un aprenentatge més 
contextualitzat, molt més 
integrat, interdisciplinari i 
personalitzat. Sense obli-
dar-nos mai d’on venim, 
dels pilars del Monalco: 
l’educació en valors, les 
emocions i el nivell acadè-

mic.
En aquests moments s’es-
tan creant nous espais al 
centre per poder portar a 
terme aquesta innovació 
educativa. El passat curs 

a una societat tecnològi-
ca i global, els idiomes i la 
transmissió de valors són 
alguns dels pilars dels Ma-
ristes. Som una escola pro-
pera, acollidora i atenta al 
creixement emocional i 
personal dels infants i joves, 
on es treballa per la inclu-
sió, el benestar i l’equitat. 
Al nostre centre oferim 
una educació de qualitat, 
d’acord amb les diverses 
metodologies i capacitats, 
partint dels principis que 
ens ofereix la neurociència 

es van renovar totes les au-
les i espais de la Llar d’In-
fants i d’Educació Infantil 
3. S’han obert nous espais 
al centre com un nou pati 
de 300 m 2 molt funcional 
a l’entrada de l’avinguda 
Barcelona. Un nou edi�ci 
a la llar d’infants amb qua-
tre aules d’ambients d’apre-
nentatge.
Som a la Fundació Tr@ms. 
Des de fa cinc anys, for-
mem part de la Fundació 
Tr@ms, entre una de les 26 
escoles més innovadores 
de Catalunya. 

aplicada a l’educació.

És evident que els projectes  
que una escola té es porten 
a terme de manera més e�-
cient i agradable en un espai 
que acompanyi. És per això 
que convidem tothom qui 
vulgui visitar l’entorn privi-
legiat on estem situats, amb 
espais versàtils, lluminosos, 
amplis i oberts a què vingui 
en una de les sis jornades 
de portes obertes o bé de-
manant hora per una visita 
individualitzada.

Les TIC, presents des 
d’Educació Infantil.
Anglès, des de la Llar d’In-
fants. Convençuts que 
l’educació i el coneixement 
de diferents llengües i cul-
tures és clau per al desen-
volupament d’una societat 
solidària i emprenedora, 
apostem pel plurilingüisme 
i la immersió lingüística.
Creiem en l’escola com un 
espai per a la formació inte-
gral, una educació de qua-
litat, de recerca, d’innova-
ció, d’internacionalització i 
d’implicació.

Tot el que necessites saber 
de les escoles de l’Anoia



Una escola pe-
tita i familiar, 
amb un pro-
jecte pedagò-

gic en constant evolució, 
on l’infant és el centre de 
l’aprenentatge, on el “ser” 
és més important que el 
“fer”, i amb l’objectiu de 
potenciar les habilitats 
de cada infant, perquè 
cada criatura és única. 

L’Escola Mowgli és una 
Escola petita i familiar, 
que està ubicada en una 
antiga casa. Aquesta s’ha 
anat transformant per 
adaptar-se a les necessi-
tats però sense perdre’n 

l’essència. Ja des dels seus 
inicis, la Fundació Escola 
Mowgli ha volgut ser un 
Centre amb inquietuds 
pedagògiques i en cons-
tant evolució. Per això, 
plantegem i orientem la 
nostra pràctica educativa 
per poder respondre als 
desafiaments del conei-
xement, en un món glo-
balitzat. 

La nostra Escola treballa 
de manera que l’alum-
ne/a és el centre de l’apre-
nentatge i, per tant, tots 
els recursos i espais s’or-
ganitzen en funció de les 

seves necessitats i moti-
vacions. Volem potenciar 
les seves habilitats i fer 
créixer la seva creativitat 
i curiositat en qualsevol 
àmbit. Volem acompa-
nyar a cada família en el 
creixement maduratiu, 
emocional i acadèmic del 
seu fill/a, proporcionant 
benestar a l’Escola per-
què s’hi senti com a casa. 

Aprenem del que vivim, 
sentim i pensem. Tot el 
que ens envolta, també 
la cultura, les llengües i 
les tradicions, ens ajuda 
a créixer. L’experimenta-
ció, el joc i la imaginació 
són el motor dels nostres 
aprenentatges i creaci-
ons. Famílies, alumnes i 
mestres fem l’Escola i ens 
impliquem en activitats 
que il·lusionen i estimu-
len les ganes de seguir 
creixent amb el projecte 
Escola Mowgli. 

Tot el que necessites saber 
de les escoles de l’Anoia



CALENDARI DE 
PORTES OBERTES

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA A TOTS ELS CENTRES
LES INSCRIPCIONS ES PODEN FER VIA PÀGINA WEB O TELÈFON

Acadèmia Igualada
20 de febrer d’11h a 13h
www.academiaigualada.com
93 803 14 94

Escola Gabriel Castellà
15 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.xtec.cat/gcastella
93 803 37 06

Escola Anoia
5 i 6 de març de 9:30h a 13h
www.escolaanoia.cat
93 805 09 04

Escola Garcia i Fossas
16 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.garcia-fossas.com
93 803 00 43

Escola Ateneu Igualadí
21 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.escolaateneuigualadi.cat/
93 803 04 06

Escoles Mare del Diví Pastor
19 de febrer de 10h a 13h
https://igualada.escolesmdp.org/
93 803 17 31

Escola Emili Vallès
23 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.xtec-cat/escemilivalles
93 803 56 58

Escola Ramon Castelltort
22 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.ramoncastelltort.com
93 803 37 63

Escola Dolors Martí
17 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.xtec.cat/esc-dolorsmarti
93 803 59 20

Escola municipal d’art i disseny 
La Gaspar
12 de març d’11h a 13h
www.lagaspar.com
93 805 52 62

Escolàpies Igualada
Del 4 de febrer al 4 de març
www.escolapiesigualada.org
93 803 04 09

Escola Pia Igualada
6 de febrer de 10h a 13h
www.epiaigualada.cat
93 803 27 00

Institució Igualada
19 de febrer i 5 de març de 10:30h a 13h
www.igualada.institucio.org
93 802 98 77

Institut Badia i Margarit
24 de febrer a les 18h i a les 20h
(reunió informativa)
https://agora.xtec.cat/insbadiaimargarit/
93 803 61 32

Institut Joan Mercader
22 de febrer a les 18h i a les 19:30h
(reunió informativa)
https://agora.xtec.cat/insjoanmercader/
93 805 54 26

Institut Pere Vives Vich
23 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.institutperevives.cat
93 803 15 99

Jesús Maria
20 de febrer de 10h a 13h
www.jesus-maria.cat
93 803 22 49

Maristes Igualada
5, 6, 19 i 20 de febrer, 5 i 6 de març
www.igualada.maristes.cat
93 805 55 75

Monalco
20 de febrer d’11 a 13h
www.monalco.cat
93 803 15 77

Mowgli
19 i 20 de febrer de 10h a 13:30h
www.escolamowgli.cat
93 803 57 15
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P #latevaveu

Enric Calpena  @CalpenaEnric

Xesca Oliver Crespí @xescaoliver

Calendari dels Pagesos @caledelspagesos

Uridaboss @oriolsanroma

Fuster Arenas de mar @mecao1

Arnau Tordera I  @ArnauTordera

Marc @carbassotbullit

Una sequera terrible; un diputat al que volen 
fer fora; un con�icte que pot acabar en guerra 
mundial; un poder adquisitiu que es desploma; 
un idioma atacat per l’Estat... Però Eurovision, 
vamos Rafa i Dembelé.

“Tenim una poció per solucionar el tema” 
Sí, he enviat això en un correu de feina. 
Puc prometre i jurar que pretenia picar “opció”. 
Maleït autocorrector!

“Moixons arramadats, neu pels serrats”. 
“El febrer, avergonyit, es tapa la cara i surt de 
nit”. 
“Febrer assolellat, febrer gelat”. 

Primer dia de mestre d’anglès a una escola: 
El conserge: L’institut és allà al costat. 

Ja no existeix això d’esquerres o dretes, ara son 
tots casta pura i dura. Grans actors que repre-
senten un paper per poder viure de sous públics.

“Ja els suspendrà la vida quan siguin grans”. 
Bé, potser podríem intentar entre tots que ningú 
es trobés en la circumstància de suspendre a la 
vida.

Mama, sento totes les discussions que vam tenir 
quan era petit, avui porto voluntàriament pan-
talons de pana.

xarxes: El més destacat

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

@josepmoy @mcano60 @tonielias1971

www.veuanoia.cat

3 L’Igualada Femení HCP es 
classi�ca per la Copa set anys 
després

1 Les discoteques reobriran 
l’11 de febrer sense restric-
cions

2 Els positius per covid a l’Ano-
ia comencen a baixar

Llicenciada en Periodisme i Comunicació 
Audiovisuals, i especialitzada en Periodisme 
Esportiu.

Treballo a La Veu de l’Anoia com a redactora 
i comunity manager. He treballat en diversos 
mitjans de comunicació, tant d’Igualada 
com de Lleida, ciutat on he viscut els darrers 
cinc anys i tinc una estima especial.

Soc una apassionada de la literatura. Per 
aquesta raó, el meu propòsit és escriure la 
meva pròpia novel·la, un projecte que tinc 
entre mans i que m’agradaria �nalitzar en 
un futur pròxim.

Per a mi, el periodisme és una manera d’entendre la vida, de créixer i de descobrir. Com 
a professional de la comunicació, el meu objectiu és intentar donar al periodisme la 
importància que mereix i ha perdut a causa de la nova era de la informació, que trepitja els 
veritables propòsits d’aquesta feina.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
El món aconsegueix un periodisme de qualitat, veraç i contrastat, i condemna les fakes 
news. La tasca d’informar és exercida només per professionals de la comunicació sense 
falses identitats i poca rigorositat periodística.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#204 Noelia Garcia Sánchez FOTO: Cesc Sales

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

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Sant Martí de Tous aco-
llirà el proper diven-
dres, 4 de febrer, la 

projecció de set documentals 
de la II i III Mostra Interna-
cional d’Audiovisuals d’Ar-
tesania. L’activitat ‘L’artesa-
nia al cinema’ forma part del 
cicle ‘Experiència Artesana’, 
un esdeveniment nascut a 
la comarca de l’Anoia i que 
tindrà lloc durant el mes de 
febrer amb la finalitat de ge-
nerar experiències al voltant 
de l’artesania a través de la 
formació i de la difusió de 
la cultura artesana. Els actes 
es repartiran en quatre dies i 
quatre poblacions: Sant Mar-
tí de Tous, El Bruc, Copons i 
La Llacuna.
La projecció es realitzarà al 
Cinema de Tous (18 h) i per-
metrà visualitzar set peces 
audiovisuals que parlen d’ar-
tesania amb mirades molt 
diverses i enriquidores. To-
tes elles han estat projecta-
des anteriorment a la II i III 
Mostra Internacional d’Au-
diovisuals d’Artesania, inici-
ativa que impulsa Artesania 

Catalunya. L’activitat està di-
rigida al públic en general i 
és gratuïta, però l’aforament 
és limitat i cal inscripció prè-
via. Després de les projecci-
ons, que duraran aproxima-
dament una hora i mitja, es 
convidarà el públic assistent 
a participar en un debat amb 
diversos experts sobre el pre-
sent i futur de l’artesania.
És previst que assisteixin a la 
jornada cinematogràfica di-
verses personalitats, entre les 
que ja han confirmat David 
Hierro, gestor cultural espe-
cialitzat en l’àmbit artesanal i 
audiovisual que ha comissa-
riat la Mostra Internacional 
d’Audiovisuals i la selecció 
de documentals que es po-
dran veure a Tous; Amalia 
Puga, dissenyadora i creado-
ra del projecte Entre Redes; 
Andrea Rigalós, directora 
del documental Master Ar-
tcraft Perfumer; Esperança 
Cases, l’artesana protagonis-
ta d’aquest darrer documen-
tal; i Victòria Rabal, directo-
ra del Museu Molí Paperer 
de Capellades.
A banda d’aquesta mostra 
documental, el dia 3 es farà 

Tous acull la projecció de documentals de la II i III Mostra 
Internacional d’Audiovisuals d’Artesania

un workshop al Bruc dirigit 
a professionals artesans i cre-
atius; el dia 12, un taller mo-
nogràfic d’artesania en cuir 
a Copons; i el 18 de febrer, 
una xerrada i degustació de 
l’artesania en la gastronomia 
a La Llacuna. En paral·lel a 
aquestes activitats, Experi-
ència Artesana organitzarà 
l’activitat Tallers Oberts, una 
iniciativa a través de la qual 
la comunitat d’artesans de 
la comarca obrirà les portes 
dels seus tallers als visitants 
durant tres dissabtes de fe-
brer. Més informació i ins-
cripcions a www.anoia.cat.
L’esdeveniment està organit-
zat per Anoia en Transició, 
impulsat per la Diputació de 
Barcelona, Artesania Catalu-
nya del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda (CCAM) de 
la Generalitat, el Consell Co-
marcal de l’Anoia, els ajunta-
ments del Bruc, Copons, La 
Llacuna i Sant Martí de Tous, 
i la col·laboració de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny 
Gaspar Camps, Copons in 
Loft, Cinema de Tous i Ori-
gen Llacuna.

S.MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El Ball de Faixes de Sant 
Martí de Tous ha estat 
convidat a actuar a les 

Decennals de Valls, una de 
les celebracions amb més tra-
dició i història de Catalunya 
que té lloc cada deu anys. La 
tradicional dansa touenca es 
podrà veure aquest diumen-
ge, 6 de febrer, a la cercavila 
que tindrà lloc a partir de les 
11.30 h des de la plaça del 
Portal Nou de Valls �ns a la 
plaça del Blat. Serà un dels 
actes de la darrera jornada 
de les Decennals, que van 
començar el divendres 28 de 
gener.
L’entitat actuarà en tercera 
posició en una cercavila que 
aplegarà alguns dels millors 
balls tradicionals dels països 
catalans, juntament amb el 
Ball de Pastorets d’Igualada, 
el Ball de Bastons de Mont-

blanc, la Cucafera de Tortosa, 
el Ball dels Cossis de Tarrago-
na –acompanyats per Bufalo-
dre–, la Dansa de la Magrana 
de València, el Ball de Mossèn 
Joan de Vic de Reus –acom-

panyats per Punt de Malura–, 
els Negrets de l’Alcúdia, l’Àli-
ga de Barcelona i els Gegants 
de la Ciutat de Barcelona.
Un grup de 15 dansaires de 
Tous –13 titulars i 2 reser-

ves– són els encarregats de 
mostrar al món aquest diu-
menge una de les danses més 
singulars de la comarca de 
l’Anoia, el Ball de Faixes, que 
es balla des de temps imme-
morials. Pau Mir, tinent d’al-
calde de Tous, destaca que 
“ser convidats a actuar a les 
Decennals és un honor, un 
premi a la feina ben feta i a la 
trajectòria del Ball de Faixes, 
que ara viu un moment molt 
dolç gràcies a la voluntat mu-
nicipal i de l’entitat de portar 
el ball allà on es mereix”. Mir 
explica que, l’any passat, re-
presentants de les Decennals 
“van venir a la Festa Major de 
Tous a veure el Ball de Faixes 
i per això ens hi han convidat, 

El Ball de Faixes de Tous, convidat a les Decennals de Valls
perquè van veure que és una 
dansa que, a més de tenir una 
llarga tradició i singularitat, 
és executada avui en dia amb 
molta qualitat”.
Les Festes Decennals de la 
Mare de Déu de la Candela es 
fan a Valls des de fa més de 
dos segles, tots els anys aca-
bats en “1”. Les també cone-
gudes com les “Festes de la 
Llum” havien tingut lloc de 
forma ininterrompuda �ns 
l’any passat, quan es van ha-
ver de suspendre a causa 
de la pandèmia. És per això 
que enguany se celebren les 
“Decennals 2021+1”. Pro-
clamades per la Generalitat 
festa patrimonial d’interès 
nacional, les Decennals de 
Valls constitueixen la suma 
més àmplia i variada d’actes 
culturals, artístics, lúdics, de 
cultura popular, religiosos, 
esportius i infantils al cor de 
l’hivern a Catalunya.

Un grup de 15 dansaires 
actuarà a la cercavila 

de diumenge, últim dia 
de les festes
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MONTBUI / LA VEU

Una de les notícies més 
esperades durant anys 
pels veïns i veïnes de 

Montbui comença a ser una 
realitat. Des de fa unes setma-
nes, a diferents parcel·les del 
polígon “Plans de La Tossa”, 
s’estan realitzant treballs amb 
maquinària per dur a terme 
els treballs d’adequació i con-
solidació dels terrenys previs a 
la construcció de les primeres 
naus industrials que acolliran 
activitats productives durant 
els propers mesos. Des de l’any 
2011, data d’inauguració del 
polígon i d’estrena de la dei-
xalleria municipal –únic equi-
pament existent �ns ara- el 
polígon es trobava literalment 
buit i sense activitat industri-
al. Això canviarà radicalment 
en els propers mesos, fruit de 
la inversió de diferents empre-
ses i de la persistència i treball 
del govern municipal mont-
buienc per fer possible la cre-
ació de riquesa i ocupació en 
aquest polígon.
Segons ha transcendit a dia 
d’avui, les empreses Texpaper, 
Agile Capital, COPASA Cons-

trucciones Papeleras SL i No-
vicuir s’ubicaran en el polígon 
de Montbui, on traslladaran 
les seves activitats industrials. 
També hi ha altres empreses 
que traslladaran la seva pro-
ducció al polígon montbuienc, 
el nom de les quals es donarà a 
conèixer pròximament. 
Les noves empreses que s’ubi-
caran al polígon multiplicaran 
exponencialment la presència 
industrial a Santa Margarida 
de Montbui, un municipi que 
tradicionalment ha aportat 
molta mà d’obra a indústries 
d’altres municipis de la Con-

Comencen els primers treballs de construcció de naus industrials 
al polígon montbuienc “Plans de la Tossa”

ca d’Òdena. La implantació 
afavorirà notablement la di-
namització econòmica i la 
creació de llocs de treball en el 
municipi.
Si es compleixen les previsi-
ons actuals, les noves empre-
ses que s’ubicaran al polígon 
Plans de la Tossa poden gene-
rar un centenar de nous llocs 
de feina en el sector industrial. 
Cal remarcar que actualment 
només el 16% de la població 
assalariada del municipi tre-
balla en aquest sector. 
Més enllà de la creació d’ocu-
pació, altres bene�cis direc-

tes per als ciutadans de Santa 
Margarida de Montbui seran 
visibles ràpidament: el po-
lígon deixarà d’estar buit i 
suposarà un reequilibri ter-
ritorial, i hi haurà una major 
inversió en infraestructures 
(per exemple, enllumenat pú-
blic i seguretat). Així mateix, 
l’activitat del polígon també 
afavorirà la promoció econò-
mica global del municipi, ja 
que hi haurà un major trànsit 
diari de persones amb neces-
sitat d’accedir a serveis locals 
i també per a negocis que po-
den ser de nova creació.

Un altre aspecte a tenir en 
compte a l’hora de parlar de 
bene�cis directes per a la 
ciutadania és que la gene-
ració d’activitat del polígon 
està directament relacionada 
amb la recaptació econòmica 
municipal. Un major nom-
bre d’empreses impliquen un 
creixement del pressupost 
municipal, que revertirà di-
rectament en la inversió en 
serveis municipals.
Cal remarcar que el polígon 
Plans de la Tossa està situat 
als dos costats de la carrete-
ra C-37, que uneix Igualada 
amb Valls, a mig camí entre 
el Nucli Antic i el Nucli Urbà 
del municipi. A més, té co-
municació directa amb l’A-2 
i la C-15. S’hi pot accedir en 
vehicle privat per carretera, 
caminant, o en bicicleta per 
un camí de vianants i bicicle-
tes. Quan l’activitat econò-
mica del polígon sigui més 
elevada, es preveu crear una 
nova parada d’autobús per 
donar servei a aquest nou es-
pai per garantir l’accés amb 
transport públic dels treba-
lladors i treballadores de les 
empreses del polígon.

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diu-
menge dia 6 de febrer 
tindrà lloc la Festa de 

la Candelera i Sant Blai a l’es-
glésia romànica de la Tossa de 
Montbui. 
Organitzada per la Fundació 
de la Tossa i amb el suport del 
Consorci la Tossa, és la festa 
de la llum i es beneeixen can-
deles, amb caràcter protector. 
Segons la tradició, és la data 
per desmuntar el pessebre i 
tancar el cicle de Nadal.
El programa de la festa d’en-
guany inclou diferents activi-
tats. Així, a partir de les onze 
del matí, la narradora Mònica 
Torra recitarà “Llegendes de 
la Tossa”, per a petits i grans. 
A partir de les 12 del migdia 
tindrà lloc la inauguració de 
l’exposició de gravats “Espai, 
forma i natura”, de l’artista 
Dolors Escala. Aquest acte 
tindrà lloc a la Sala d’exposi-
cions del Refugi.
I a dos quarts d’una del mig-
dia es realitzarà una Mis-

sa celebrada pel mossèn de 
Montbui Josep Maria Pujol. 
Es beneiran les candeles i les 
fruites de la terra, i la coral de 
Santa Maria d’Igualada farà 
la tradicional cantada. Els 
donatius de fruita seran a be-
ne�ci de la Llar del Sant Crist 
d’Igualada.  
En acabar l’acte, es farà un 
gran sorteig de dues paneres 
i un tortell i obsequi d’una al-
mosta d’avellanes per a totes 
les persones assistents.

Exposició “Espai, forma i 
natura”
La mostra de Dolors Escala es 
podrà veure tots els diumen-
ges de 10.30 a 14 h i en horari 
d’atenció de l’O�cina de Tu-
risme �ns al primer diumen-
ge de maig.
Escala s’ha format en gravat a 
l’Escola Municipal d’art Gas-
par Camps d’Igualada. Les 
obres estan realitzades en di-
ferents tècniques additives i 
monotips, i són un bon exem-
ple de l’experimentació i de la 
creativitat de l’artista.

Festa de la Candelera 
i Sant Blai a la Tossa

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui va 
donar compte dijous pas-

sat, en el ple ordinari de gener, 
del decret d’Alcaldia on s’apro-
va la formulació d’al·legacions 
contra el projecte PEpl-556 que 
comprèn el parc eòlic Lupus de 
49’5 MW, i la seva infraestrctu-
ra d’evacuació, a les províncies 
de Saragossa, Osca, Tarragona, 
Lleida i Barcelona, i que està 
promogut per l’empresa Ener-
gía Inagotable de Lupus SL, que 
forma part del grup Forestalia 
Renovables.
Aquestes al·legacions es formu-
len tenint en compte que s’ha 
projectat construir una línia aè-
ria de Molt Alta Tensió (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 afec-
tació de més de 631 hectàrees. 

Això comportaria la construc-
ció de 378 torres metàl·liques. 
Pel que fa a Santa Margarida de 
Montbui, el projecte la línia de 
Molt Alta Tensió (MAT) tra-
vessaria el terme municipal en 
sentit oest-est, en una distància 
aproximada de 6’3 quilòmetres. 
Comportaria la ubicació d’un 
total de 18 torres, 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 crearía una 
greu afectació a espais oberts 
de gran valor natural i geològic. 
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 Director Urbanístic de la 
Conca d’Òdena (2009) i pel ma-
teix POUM aprovat inicialment 
a l’abril del 2019.
Cal recordar que aquest projec-

te de MAT afectaria Bellprat, 
Sant Martí de Tous, Santa Mar-
garida de Montbui, Vilanova del 
Camí, La Pobla de Claramunt, 
Piera, Masquefa i els Hostalets 
de Pierola, a més de múltiples 
municipis 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 naturals 
i estratègics del territori català. 
L’impuls de les energies reno-
vables 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 econòmics, priorit-
zant-los per sobre de qualsevol 
altra consideració social, ambi-
ental o de mínima sostenibili-
tat, i que tindrien greus efectes 
i externalitats negatives sobre 
la nostra pagesia, el paisatge i el 
medi natural.

L’ajuntament de santa margarida de 
montbui presenta al·legacions contra 
el projecte de línia MAT
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ÒDENA / LA VEU

El Govern d’Òdena ha 
convocat a tots els ve-
ïns i veïnes del Pla de la 

Masia d’Òdena a una trobada 
per posar en coneixement i 
informar dels projectes, com-
partir consideracions i recollir 

propostes i suggeriments dels 
assistents. La reunió tindrà lloc 
dissabte 5 de febrer a les 12h al 
Centre Cívic del Pla i és oberta 
a tothom.
Aquesta reunió és una con-
tinuació de les trobades que 
l’equip de govern ja havia dut 
a terme el 1 any de legislatura 

Reunió informativa de l’Ajuntament 
oberta al veïnat del Pla de la Masia

ÒDENA / LA VEU

Aquest diumenge Òdena 
va recuperar la Fira de 
Sant Sebastià, estrena-

da el 2020 i interrompuda l’any 
2021 per la pandèmia.
La celebració d’enguany va aco-
llir algunes de les activitats ja 
tradicionals com l’aplec de la 
sardana, el joc de la cucanya, 
l’esmorzar popular i va posar 
en valor el patrimoni i el passat 
històric d’Òdena amb les visi-
tes guiades i el territori, amb el 

mercat d’artesans.
Al llarg diumenge al matí es van 
repartir més de 150 entrepans 
de botifarra i la resta d’activitats 
típiques de la �ra com les bitlles 
catalanes, el joc de la cucanya o 
el XVII Aplec de sardanes van 
gaudir de molt bona participa-
ció. Les visites guiades a càrrec 
d’Anoia Patrimoni en les seves 
tres sessions també van ser se-
guides per molts visitants així 
com el mercat d’artesans que va 
estar concorregut tot el matí.
L’ajuntament es congratula de 

Òdena recupera la Fira de la Baronia 

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
ha atorgat 10.000 eu-
ros en ajuts vinculats a 

estudis universitaris o de for-
mació professional de grau 
superior en centres públics o 
privats (sense opció pública 
alternativa) que no s’ofereixin 
a l’Anoia, corresponents al curs 
2021/2022
A la convocatòria es van pre-
sentar 27 sol·licituds de les 
quals se’n van acceptar 26 i una 
va ser desestimada en trac-
tar-se d’un màster i segons l’ar-

ticle 3 e) de les bases regulado-
res dels ajusts queden exclosos 
els ensenyaments universitaris 
de postgrau. 
Un total de 26 alumnes s’han 
pogut bene�ciar després de 
presentar les seves sol·licituds 
el passat mes de novembre. 
Entre els requisits generals hi 
havia que el bene�ciari tingui 
menys de 26 anys en el mo-
ment de la formulació de la sol-
licitud, o més grans si poden 
acreditar que estan en situació 
d’atur; en el cas de matrícula de 
nou accés calia matricular com 
a mínim el 50 per cent de les 

la represa de la Fira per com 
ha anat aquesta edició i com a 
mostra que anem tornant a la 
normalitat i podem gaudir de 
nou de la cultura, festes i tradi-
cions del nostre poble.  
La Fira de la Baronia d’Òdena 
està organitzada per l’Ajunta-
ment d’Òdena amb la produc-
ció de Mapamundi Produc-
cions i compta amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
“Barcelona és molt més” i el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
“Anoia Turisme”.

matèries del primer curs; i en 
el cas del segon o posteriors 
cursos, calia haver aprovat 
com a mínim el 50 per cent de 
les matèries del curs anterior i 
matricular-se com a mínim de 
la meitat d’assignatures del pre-
sent curs.
Així, seguint els criteris es-
tablerts de les 26 sol·licituds 
s’han atorgat 21 subvencions 
per un import igual o superior 
a 360,00 € i 5  subvencions per 
un import inferior a aquest im-
port. En total s’hi han destinat 
9.996€ en el marc del pressu-
post de l’any 2021.  

“l’Ajuntament informa i res-
pon” i que per la pandèmia no 
s’han pogut continuar realit-
zant amb aquest format. Ara, 
es vol reprendre aquestes sessi-
ons amb els diferents nuclis del 
municipi per exposar l’acció de 
govern i recollir les necessitats 
i inquietuds dels veïns i veïnes.

L’Ajuntament d’Òdena destina 10.000 
euros en ajuts per a la realització d’es-
tudis superiors

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Les obres de remodelació 
de la plaça Picasso que 
es van iniciar el passat 

mes de setembre, ja han aca-
bat i l’espai llueix renovat, més 
ampli i accessible. Aquesta és 
una de les obres més impor-
tants que l’Ajuntament ha en-
tomat en aquest mandat i que 
ha servit per arranjar una de 
les places més antigues del 
municipi.
Les obres de la plaça Picasso 
han suposat la supressió de 
les estructures metàl·liques 
decoratives de la plaça, la 
substitució de l’enllumenat 
existent per un sistema més 
e�cient LED, la demolició i la 
retirada dels murs aplacats i 
altres decoracions i també la 
supressió de les bancades per 
evitar barreres arquitectòni-
ques.
Amb aquesta remodelació, la 
plaça també ha vist ampliada 
la zona de jocs amb la col·lo-

cació de nous elements i pa-
viment de cautxú, així com la 
creació d’una nova zona per a 
la pràctica d’exercici físic amb 
la instal·lació de cinc elements 
especialment pensats per a la 
gent gran. També s’han instal-
lat bancs de fusta tropical que 
són més resistents i necessiten 
menys manteniment.
Les obres de la plaça Picasso, 
que han anat a càrrec de l’em-
presa Covan Obres Públiques 
SL, han suposat una inversió 
de 263.000 €. Una part de les 
obres s’han �nançat amb una 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona en el marc del Pro-
grama General d’Inversions 
2020-2023 i la resta, uns 
94.000 €, ha estat assumida 
l’Ajuntament.
D’altra banda, l’alcaldessa 
ha anunciat a Ràdio Nova 
altres projectes relacionats 
amb l’actualització de places 
i espais públics que esperen 
poder presentar a la ciuta-
dania ben aviat. 

La plaça Picasso llueix 
renovada

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Promoció Econòmica 
ha posat a disposició 
dels establiments lo-

cals l’excedent de columnes 
de gel hidroalcohòlic cedides 
per la Diputació de Barcelona 
durant la pandèmia. L’oferi-
ment de l’Ajuntament s’ha 
gestionat amb la col·labora-
ció de Vilanova Comerç i ja 
s’han repartit una quinzena 
d’elements.
El regidor de Promoció Eco-
nòmica Jordi Barón i el presi-
dent de Vilanova Comerç, Al-

bert Viscarri, van reunir-se a 
�nals de gener per concretar 
la col·laboració. 
De moment ja disposen de 
columna de gel els establi-
ments següents: El Golafre, 
Model, Gestoria Fernández 
Associats, Panela i Coco, 
Gusidulce, La Trastienda, 
Forn de Pa la Pau, La Fosa 
Tattoo i perruqueria Montse 
Oliva.
Altres com La Marioneta, per-
ruqueria Nou Estil, Centre de 
Pilates Vilanova i Frankfurt 
Cal Nus, també han formalit-
zat la seva sol·licitud.

Promoció Econòmica 
cedeix dispensadors de 
gel als establiments
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LA POBLA DE C. / LA VEU

Després que la pan-
dèmia obligués l’any 
passat a la suspen-

sió de la Fira de la Candele-
ra de la Pobla de Claramunt, 
aquest diumenge 6 de febrer 
el municipi reprèn una festa 
en honor a la seva patrona, la 
Mare de Déu de la Llet, que 
se celebra des del 1819. La 
jornada, marcada per les pro-
postes tradicionals, comp-
tarà amb tres espais princi-
pals que podrem visitar de 9 
a 14 h: la �ra d’art a la plaça 
de l’Ajuntament; l’espai de la 
llum, candeles i tradicions al 
carrer Tres Fonts i el mercat 
d’artesania i alimentació al 
carrer Major. A més podrem 
gaudir de diferents activitats 
com el racó de la Vella Can-
delera, on coneixerem anti-
gues històries; ens podrem 
topar també amb l’agutzil de 
�l i canya, qui ens aproparà a 
les tradicions de la Candele-
ra; podrem degustar els bu-
nyols propis d’aquestes dates 

o conèixer antics usos com la 
protecció de les herbes o la 
bugada anual que es feia anti-
gament en aquestes dates.
L’activitat es completarà amb 
la donació de sang que se ce-
lebrarà de 10 a 14 h a l’Ajun-
tament i la missa amb la 
benedicció de les candeles a 
l’església de Santa Maria a les 
12 h.

Més programació
Al voltant de la �ra se cele-
bren altres activitats de ca-

La Pobla de Claramunt recupera 
la Fira de la Candelera

ràcter cultural que completen 
el programa. Així, diven-
dres 5 de febrer, a les 18 h a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal 
es representarà l’espectacle 
infantil “La rateta que...” de 
la Companyia B; del 2 al 13 
de febrer es podrà visitar a la 
Sala d’Exposicions una mos-
tra d’artistes locals i dissabte 
12 de febrer, a les 19 h també 
a l’Ateneu Gumersind Bis-
bal, tindrà lloc el II Concert 
Musical de la Candelera de la 
Coral “La Lira”.

ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal de 
l’Anoia ha completat 
una nova edició del Pro-

grama Treball i Formació línia 
Dona, que ha donat feina a do-
nes de la comarca el darrer any, 
en el projecte Rehabilitació de 
les Zones Verdes i els Entorns 
Naturals. Les participants al 
pla d’ocupació van començar a 
treballar el passat mes de febrer 
de 2021 i, durant 12 mesos, 
han fet tasques a jornada com-
pleta com a operàries de suport 
i auxiliars de jardineria en cinc 
municipis de la comarca: Mas-
quefa, Els Hostalets de Pierola, 
Vallbona d’Anoia, La Llacuna i 
Els Prats de Rei.
El vicepresident primer del 
consell Comarcal, Jordi Cua-
dras, a�rma que “lluitar con-
tra les dades de l’atur és un 
objectiu prioritari pel govern 
del Consell Comarcal. Per 
això impulsem diversos plans 
d’ocupació al llarg de l’any di-
rigits a diferents col·lectius que 
serveixen per donar feina a qui 
no en té i, alhora, formar-lo per 

augmentar les seves competèn-
cies laborals i aconseguir que 
pugui trobar un lloc de treball 
després del pas pel programa. 
L’objectiu �nal és, sempre, la 
reinserció d’aquella persona 
al mercat laboral i nosaltres 
actuem de palanca per a fer-
ho possible durant un any. En 
aquest cas estem parlant d’un 
pla d’ocupació dirigit a les do-
nes, ja que a l’Anoia l’atur feme-
ní arriba al 60% i per això hem 
fet un pla d’ocupació especí�c 
per dones”.
En el transcurs de l’any que 
ha durat el pla d’ocupació, les 
cinc dones participants, a més 
de treballar, també han rebut 
formacions en Habilitats de 
Comunicació i en Competèn-
cies Digitals Bàsiques. Aques-
tes formacions els han permès 
millorar les competències pro-
fessionals i el seu currículum, 
així com el seu desenvolupa-
ment personal a través del co-
neixement de l’entorn laboral i 
la millora de l’autoestima, amb 
l’objectiu d’incrementar la seva 
ocupabilitat i possibilitats d’in-
serció.

El programa Treball i Forma-
ció, impulsat pel departament 
d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya i �-
nançat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya, el Ministeri de 
Treball i Seguretat Social del 
Govern d’Espanya i el Fons 
Social Europeu, està adreçat 
a persones treballadores, es-
pecialment les que tenen més 
di�cultats d’accés al mercat 
laboral, per mitjà d’accions 
d’experiència laboral i de for-
mació.
Aquestes actuacions han estat 
subvencionades pel Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i efectuades d’acord 
amb les condicions establertes 
al Programa Treball i Formació 
regulades per la RESOLUCIÓ 
TSF/2831/2020, de 30 d’octu-
bre i l’Ordre TSF/156/2018, 
de 20 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subven-
cions per al Programa Treball 
i Formació, modi�cada per 
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de 
juny i per l’Ordre TSF/20/2020, 
de 25 de febrer. 

El Consell Comarcal culmina el pla 
d’ocupació orientat a millorar les com-
petències laborals de dones de l’Anoia

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Promoció Econòmica ha 
lliurat els vals de com-
pra de 50 € a les per-

sones que van tenir la sort de 
recuperar una de les cinc mo-
nedes especials que, durant 
l’espectacle “Assalt a la diligèn-
cia” van repartir els bandolers 
del Camí Ral.  
Una desena de bandolers, al 
més pur estil de Robin Hood, 

van repartir entre el públic as-
sistent unes tres mil monedes 
de xocolata, cinc de les quals 
tenien premi. El mateix diu-
menge de Fira, ja van sortir els 
cinc premiats que aquests dies 
han rebut de mans del regidor 
de Promoció Econòmica Jordi 
Barón, el seu val de 50 €.
Les persones guanyadores han 
estat: Judit Asensio, Francisco 
Sosa, Luz Fernández, Núria 
Ros i Josep Prat.

Promoció Econòmica 
canvia les 5 monedes 
especials dels bandolers 
del Camí Ral

VILANOVA DEL C. / LA VEU

S ’han obert les inscrip-
cions als diferents con-
cursos de Carnaval que 

s’han preparat des de la re-
gidoria de Cultura. Vilanova 
del Camí recupera la Rua del 
Carnaval i es manté també la 
segona edició del concurs del 
Carrestoltes. 
La regidora de Cultura, Car-
lota Silva, avançava fa un pa-
rell de setmanes a Ràdio Nova 
la recuperació de la Rua i els 
preparatius d’aquesta gran 
festa que al municipi es viu 
amb molta participació. Fa 
dies que algunes entitats han 
començat a posar �l a l’agulla 
a la festa de Carnaval.  
La jornada festiva s’ha pro-
gramat per al 5 de març i, si 
la situació sanitària ho per-
met, contempla la tradicional 
rua, que s’iniciarà a les nou 
del vespre i té previst repartir 
4.000 € en premis.
L’entrega de premis es farà 
en el decurs d’un ball, a Can 
Papasseit, que començarà un 
cop acabi la des�lada, cap a 

dos quarts d’onze de la nit.

Carrestoltes i concurs de 
màscares
A banda de la rua i el concurs 
de comparses, la regidoria de 
Cultura ha decidit convocar 
també la segona edició del 
Carrestoltes, el concurs de 
decoració de carrers, façanes, 
�nestres i balcons de Vilano-
va del Camí que l’any passat 
va tenir molt bona acollida. 
En aquest cas es repartiran 
quatre premis: un primer 
premi de 500 €, un segon de 
300 €, un tercer de 200 € i un 
premi individual de 100 €. 
I encara parlant de certà-
mens, es torna a convocar el 
concurs de màscares, tot i que 
en aquest cas no cal fer ins-
cripció. Les creacions s’han 
de fer arribar a la regidoria 
de Cultura a partir d’aquest 
dilluns i �ns al dia 25 de fe-
brer. La tècnica i els materials 
per fer les obres és completa-
ment lliure. S’han previst tres 
premis per un import de 100, 
75 i 50 euros a les tres millors 
creacions. 

S’obren les inscripcions 
a la Rua de Carnaval i el 
Carrestoltes 
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CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana Ca-
pellades viu la seva 
Festa Major d’Hi-

vern. El primer acte previst 
és per als alumnes de cicle 
mitjà de les dues escoles de 
Capellades, que podran veu-
re “JOJO” de la Cia. Ytuque-
pintas. Aquest espectacle està 
dedicat al primer orangutan 
que va ser alliberat de la cap-
tivitat, destacant la importàn-
cia de protegir l’ecosistema.
Sense moure’ns del Teatre La 
Lliga, però el divendres 4 de 
febrer, els més petits podran 
veure “Sopa de pedres” de la 
Cia. Engruna Teatre. A través 
de titelles es presentarà la his-
tòria de l’Alma, una nena que 
ha de fugir del seu país per la 
guerra. En arribar aquí veu 
que la gent no vol compartir 
i per això s’empesca una sopa 
de pedres per transformar 
l’individualisme de tot un po-
ble en una feina d’equip. Cal 
reservar espai comprant l’en-
trada anticipada a entrapolis.
com per 3 euros.
El dissabte 5 de febrer s’obre 
una exposició de pintures de 

Maribel Cantó Pérez, que es 
podrà visitar al Saló Rosa de 
La Lliga �ns el 28 de febrer.
Artista visual capelladina que 
s’expressa amb molt de gust 
i que enganxa amb els seus 
trencaclosques i realitats de 
colors. 
Finalment el mateix 6 de fe-
brer, dia de Santa Dorotea hi 
ha activitat al matí la tarda. 
A les 11:15, després de l’O�ci 
de Santa Dorotea i a la ma-
teixa església de Santa Maria, 
concert d’orgue amb Jordi 
Figueras, qui amb una llarga 
trajectòria professional tam-
bé ha estat a la vila promotor, 
director i assessor en la cons-
trucció de l’orgue.
Per la tarda, a les 7 i al Tea-
tre La Lliga, s’acabarà la Festa 
Major d’Hivern amb teatre. 
“Calma!”, de Guillem Albà, 
farà que l’espectador es qües-
tioni el dia a dia i el propi vi-
atge vital.  Tot això s’intentarà 
fent servir el clown, titeles, 
gest, ombres i �ns i tot músi-
ca. Per aquest espectacle s’ha 
de comprar l’entrada a entra-
polis.com, a 10 euros per per-
sona, excepte els socis de La 
Lliga a 7.5 euros. 

Comença la Festa Major 
d’Hivern a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

El Consell d’Infants de 
Capellades ha comen-
çat ja les seves sessions 

de treball d’aquest curs amb 
dos objectius: el medi ambi-
ent i la perspectiva de gène-
re. 
En aquesta línia la setmana 
passada es va fer una sessió 
amb el tècnic en medi am-
bient del Consell Comarcal, 
Biel Castells, qui els va ex-
plicar els usos de l’aigua els 
darrers 50 anys, agafant com 
a referència la Bassa, on es va 
fer la mateixa sessió. Es va 
utilitzar una dinàmica de joc 
que després s’adaptarà per 
fer-la a les aules.
La propera sessió estarà di-
namitzada per una dona del 
món científic que explicarà 
el paper de la dona les dar-
reres dècades i la seva relació 
amb les tasques de la llar. La 
sessió seguirà treballant amb 
la mateixa dinàmica de joc.

El consell d’Infants treballa el medi 
ambient

Després de conèixer l’evo-
lució dels registres d’aigua a 
l’aqüífer, condicionats per les 
condicions climàtiques i per 
l’explotació industrial i de 
consum, es relacionarà amb 

la participació de la dona en 
aquestes tasques industrials i 
també de cura de la llar.
El treball final es plasmarà 
en un mural gran, col·locat 
en una paret de la vila.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest darrer dime-
cres de mes s’ha fet 
telemàticament la 

sessió ordinària del ple de 
l’Ajuntament de Capellades 
del mes de gener. A l’ordre 
del dia ha destacat l’apro-
vació de dos convenis dife-
rents, per unanimitat dels 13 
regidors assistents.
Primer s’ha decidit renovar 
el conveni de col·laboració 
entre Càritas i l’Ajuntament 
de Capellades ja que tal i 
com va destacar la regidora 
d’Acció social, Marta Alar-
cón, “la crisi econòmica es-
tava deixant una situació di-
fícil per a moltes famílies. La 
pandèmia ha agreujat encara 
més aquesta pobresa i mol-
tes persones noves depenen 
ara d’aquest servei. Cal des-
tacar però també que això 
ha generat coses bones, com 
l’augment de persones que de 
manera voluntària volen col-
laborar amb aquesta entitat, 
demostrant així la seva soli-
daritat”. Els portaveus dels 4 
grups municipals van coinci-
dir en la valoració altament 
positiva tant de Càritas com 

dels nombrosos voluntaris.
Encara parlant de convenis 
es va seguir amb la unanimi-
tat a l’hora d’aprovar la col-
laboració entre l’Ajuntament 
de Capellades i els Bombers 
Voluntaris de Capellades. El 
conveni de 2000 euros per-
metrà invertir en nova ma-
quinària o en eines que mi-
lloren la tasca.
El debat llarg es va produir 
en el punt referen a la moció 
en defensa de la cohesió so-
cial, la igualtat d’oportunitats 
i el català que finalment es va 
aprovar amb el vot favorable 
dels 4 grups municipals i el 
vot en contra de Ciutadans.
En els precs i preguntes Ciu-
tadans va demanar que es 
canviés de lloc unes parades 
del mercat dels dimarts que 
dificulten l’entrada i sortida 
de vehicles i va preguntar 
perquè les fonts públiques no 
estan en marxa. L’alcalde va 
respondre que s’estudiaria la 
idoneïtat del trasllat i va ex-
plicar que les fonts no tenien 
actualment aigua per diver-
ses qüestions com la nor-
mativa Covid, les glaçades 
i uns ajustament tècnics en 
uns espais. El número ú de 

ciutadans també va pregun-
tar perquè s’havia aprovat 
les reclamacions de l’em-
presa responsable del Porta 
a Porta. L’alcalde va aclarir 
que era el Consell Comar-
cal qui les havia acceptat, ja 
que el servei depèn d’aquest 
ens.
Pel que fa al grup del PSC 
es va demanar per la pre-
visió d’aplicar la recollida 
d’olis, que es farà en breu 
segons va detallar l’alcalde. 
Per la seva banda Junts per 
Capellades va demanar pel 
sortidor de la Bassa, el se-
màfor de davant del po-
liesportiu i la substitució 
de l’arquitecte municipal. 
Salvador Vives va explicar 
que la bomba del sortidor 
estava trencada, el semàfor 
en tràmit de limitació per 
posar-ne un de nou i la pla-
ça d’arquitecte s’havia cobert 
provisionalment amb un con-
tracte de servei.
Encara en els precs i pregun-
tes la regidora de Festes, Susa-
na Moreno, va recordar que el 
6 de febrer és Santa Dorotea i 
va convidar tothom a partici-
par en els actes previstos per 
la Festa Major d’Hivern.

El Ple de gener aprova diversos 
convenis

CAPELLADES / LA VEU

L’any passat la novel·la 
més prestada entre els 
usuaris de la Biblioteca 

El Safareig va ser “La biblioteca 
de los sueños impossibles” de 
Lin Rina, que ens transporta al 
Londres del segle XIX. Segueix 
el primer volum d’una trilogia 
de Juan Gómez Jurado, prota-
gonitzada per l’Antonia Scott, 
“Reina Roja”. Precisament 
aquest llibre és l’únic que coin-
cideix amb la llista anàloga de 
la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. 
En la categoria juvenil un any 
més hem de parlar de “Won-
der”, de J.R Palacio i “Aristòtil i 
Dante descobreixen els secrets 
de l’univers”, tant en català com 
en castellà, protagonitzant una 
bonica història.
En els lectors de �ns a 8 anys el 
més triat és el conte que parla 
de les emocions,  “A vegades la 
mare té el cap ple de trons” de 
Bea Taboada. En la categoria 

de �ns a 10 anys, tenim “No 
vull ser la princesa” de Grze-
gorz  Kasdepke i en la de més 
d’11 “Diario de un aldeano 
megapringao” de Kid Cube.
A banda de llibres, a la Bibli-
oteca també es pot agafar en 
préstec pel·lícules i revistes. 
Els adults les pel·lícules que 
més han vist  són “Oro blanco” 
i “Después de la tormenta” i 
els infants la Patrulla Canina i 
“Canta”.
Pel que fa a les revistes un any 
més Speak Up i El Mueble” són 
les més demanades pels grans i 
el “Tatano” i “National Geogra-
phic Kids” pels petits.
La directora de la Bibliote-
ca El Safareig, Marta Camps, 
destaca com “el passat 2021 la 
pandèmia va afectar el normal 
funcionament de la biblioteca, 
amb restriccions diverses a les 
sales i amb menys activitats. 
Tot i així els lectors han conti-
nuat venint a fer préstec i gau-
dir de les moltes novetats que 
ens han seguit arribant”.

El més prestats de la 
Biblioteca El Safareig el 
2021
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PIERA / LA VEU

Aquest mes de febrer 
comencen les obres 
de retirada i substi-

tució de les cobertes de Cal 
Sanahuja. Aquests elements 
són de fibrociment i, davant 
la sospita de la presència 
d’amiant, l’Ajuntament va en-
carregar un projecte per a sa-
ber, d’una banda, si n’hi havia 
i, de l’altra, com hauria de re-
alitzar-se la retirada d’aquest 
perillós material contaminant 
perquè no comportés cap risc 
per a la salut.
Els treballs compliran amb 
les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables a 
les obres amb risc d’exposi-
ció a l’amiant: tots els ope-
raris aniran equipats amb 
EPI i es ruixarà amb un pro-

ducte fixador la superfície 
de les planxes per a evitar 
la dispersió de partícules. 
Un cop retirat el material, 
s’encapsularà amb plàstics 
i s’identificarà de mane-
ra adequada. L’Ajuntament 

Se substitueixen les cobertes de la Nau 
de Cal Sanahuja

PIERA / LA VEU

Dones de ciència
Dones de ciència és 
el títol de la propera 

exposició que es podrà visitar 
a la Biblioteca de Piera �ns el 
18 de febrer organitzada per la 
Regidoria d’Igualtat de Gène-
re i LGTBI de l’Ajuntament de 
Piera i amb autoria de l’Insitut 
Català de les Dones
Estudis recents sobre gènere i 
ciència revelen encara una dis-
criminació envers les dones en 
les institucions d’investigació 
cientí�ca i tècnica, tant públi-
ques com privades. Si això pas-

Properes activitats a la Biblioteca

s’ha reunit amb els veïns i 
les veïnes afectades per in-
formar-los sobre quin serà 
el procediment a seguir. Un 
cop s’hagin retirat les anti-
gues cobertes es procedirà a 
la col·locació de les noves.

PIERA / LA VEU

El President d’Esquerra 
Republicana de Cata-
lunya, Oriol Junqueras, 

s’ha desplaçat aquest dimarts 
a la capital de l’Anoia-Sud per 
conèixer de prop la situació de 
la Vila de Piera, on ha pogut sa-
ludar i parlar amb els botiguers 
dels comerços pierencs, els que 
han pogut comentar la situa-
ció dels seus negocis després la 
pandèmia així com presentar-se 
els que han obert fa poc temps.
Tanmateix, ha conversat amb 
la militància de la secció local 
d’Esquerra Republicana en una 
trobada al migdia, on el presi-
dent d’ERC ha encoratjat als 
militants a continuar treballant 

Oriol Junqueras 
va visitar Piera

PIERA / LA VEU

Durant les últimes 
setmanes, l’Ajun-
tament de Piera ha 

estat present a diverses reu-
nions, tant telemàtiques com 
presencials, sobre els Fons 
Next Generation EU de ma-
nera complementària al Marc 
Pressupostari Plurianual. 
Aquest, per Espanya, supo-
sarà més de 140 mil milions 
d’euros entre 2021 i 2027. 
D’aquesta manera, tant co-
munitats autònomes com 
ajuntament tenen el repte 
d’identi�car oportunitats i 
redactar projectes que puguin 
ser adherits a les condicions 

que demana l’adherència als 
Fons Next Generation. 
L’objectiu dels Fons és oferir 
l’oportunitat d’impulsar el 

per la vila i a seguir organitzant 
aquestes jornades per apropar 
els polítics al territori i a la seva 
gent.
Feia molts anys que Junqueras 
no es desplaçava al municipi 
pierenc, i encara pren més sig-
ni�cat en fer-ho després d’haver 
estat empresonat i privat de 
llibertat.
Junqueras ha destacat que cal 
ser al costat de la gent, i una 
manera de fer-ho és sortint 
de les institucions i trepitjar 
el carrer. Mostrar-se propers 
i útils de cara a la ciutadania. 
Alhora s’ha disculpat per no 
poder acostar-se a tots els co-
merços de la vila i ha agafat el 
compromís de saludar-los en 
una pròxima ocasió.

sa al segle XXI, no costa d’ima-
ginar la situació que van viure 
les nostres antecessores en un 
àmbit com el de la ciència i la 
tecnologia que els era total-
ment hostil.
Les dones a les quals es ret ho-
menatge a l’exposició van haver 
de lluitar no només per elles, 
sinó també per obrir el camí de 
la integració al món cientí�c a 
altres dones, camí que encara 
avui resta pendent en la cons-
trucció d’una nova cultura on 
no podem oblidar el paper que 
les dones juguen en el terreny 
del coneixement i les noves 
tecnologies.

L’exposició pretén reconèixer 
les aportacions que han fet les 
primeres dones cientí�ques i 
tècniques, dones que, des de les 
seves posicions, van transfor-
mar i transformen les fronteres 
dels espais tradicionalment as-
signats a dones i a homes. 

Propostes infantils 
El proper dimecres 9 de febrer 
comencen les inscripcions per 
participar al taller Joguines òp-
tiques dirigida a nens i nenes 
de 5è i 6è de primària 
Abans de la invenció del cine-
ma, a �nals del S.XIX van apa-
rèixer un munt d’invents que 

van experimentar amb la cre-
ació d’imatges en moviment. 
Un dels invents més populars 
van ser les joguines òptiques, 
uns aparells capaços de crear 
la il·lusió de moviment a par-
tir de dibuixos estàtics. Els i 
les participants en el taller ela-
boraran joguines òptiques ba-
sades en el principi de la per-
sistència retiniana per crear la 
il·lusió del moviment.
L’activitat es durà a terme 
el dimecres 23 de febrer a 
les 17.30h, les places són li-
mitades, la participació és 
gratuïta i les inscripcions es 
poden formalitzar presenci-

alment, per correu electrònic 
b.piera@diba.cat, per telèfon 
93 7789665 o per whatsapp 
608917920.
I pel dijous dia 10 a les 17.30h 
hi ha programada una hora 
del conte per infants majors de 
4 anys on la Clara Gavaldà ex-
plicarà “Els contes que m’agra-
den”. Hi descobrirem com en 
Bàrbaro és capaç de superar 
mil perills i com nosaltres els 
podem superar amb ell, o com 
una vaca molt extraordinària 
va pondre un ou... una hora 
del conte on els �nals sorpre-
nents de les històries ens dei-
xaran amb la boca oberta. 

Piera inicia converses per adherir-se 
als Fons Next Generation 

municipi, ajudant-lo a tirar 
endavant projectes d’enver-
gadura que necessiten d’una 
gran inversió econòmica. 

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament ha creat 
una nova eina amb què 
vol millorar la comu-

nicació entre la ciutadania i 
l’Administració local: es trac-
ta d’una aplicació per a dis-
positius mòbils a través de la 
qual els veïns i les veïnes de 
Piera poden comunicar de 
manera ràpida i àgil qualse-
vol incidència o desperfecte 
que detectin a la via pública.
L’app també ofereix a les 
persones usuàries la possi-
bilitat de consultar l’agenda 
i les principals notícies so-
bre la vila publicades al web 
municipal, així com rebre 

notificacions sobre aquells 
temes que siguin del seu 
interès. La nova aplicació 
mòbil està disponible per a 
Android i IOS i es pot des-
carregar de manera gratuïta.

Entra un funcionament un 
nou canal de comunicació 
al servei de la ciutadania
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VALLBONA D’A. / LA VEU

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia, Anoia 
Turisme i la Diputació 

de Barcelona han impulsat la 
gimcana digital ‘Bandolers 
a la recerca del tresor’, disse-
nyada per Gymkana digital 
turística. L’activitat porta per 
subtítol ‘Una aventura per 
conquerir en família!’ i pro-
posa 12 enigmes per resoldre 
en 70 minuts en un recor-

Vallbona proposa conèixer el municipi convertint-se 
en bandolers per un dia amb una gimcana digital

LA TORRE DE C. / LA VEU

Aquest mes de gener 
s’ha tancat el procés de 
votació dels III pres-

supostos participatius. Amb 
418 vots en total, les pro-
postes guanyadores han es-
tat  “local para juventud” i la 
“Segona fase de remodelació 
del Parc del Mil·lenni/Pati 
de l’Escola La Torre”. Molt a 
prop de la segona ha quedat 
el projecte “Refugi pels gats 
abandonats” amb només 3 
vots de diferència.
Amb  120 vots ha guanyat la 
proposta,  “Local para la ju-
ventud”  que consisteix com 
descriuen en la plataforma 
participa 311 :” Sala planta 
baixa del centre social Sant 
Joan Baptista. Local d’oci i 
estudi habilitat pels joves de 
la Torre de Claramunt. Dis-
ponibilitat de sofàs, futbolí, 
diana electrònica, billar, play, 
televisió, taules, cadires, armari 
i pissarra, tot el necessari pels 
nostres joves i nens”.
Seguidament amb 95 vots ha 

guanyat la proposta : “Segona 
fase de remodelació del Parc 
del Mil·lenni/Pati de l’Esco-
la La Torre” : “Segona fase de 
transformació del pati en un 
espai inclusiu on tots els in-
fants trobin el seu lloc i s’apro-
�tin les oportunitats educatives 
que ofereix l’espai. La proposta 
consisteix en col·locar una es-
tructura de fusta que disposa 
de caseta amb tobogan, ro-
còdrom, zona de refugi amb 
bancs per a infants de 3 a 12 
anys. Al costat s’hi col·locarien 
2 tipis per als més menuts amb 
taules de pícnic. A més, s’ins-
tal·larien altres elements al pati 
per fomentar la biodiversitat 
del parc a través de la col·loca-
ció de caixes niu per a ocells i 
hotels d’insectes”
La resta de suports de les pro-
postes que van passar al procés 
de votació han quedat repartits 
de la següent manera:  Fanals 
al primer tram del carrer Font 
de l’Armengol. (13vots), Refugi 
pels gats abandonats (92 vots), 
Millorar el terra de la calçada 
de la carretera BV 2134 (11 

Un local pels joves i la remodelació del Pati de l’Escola La Torre 
han estat els projectes guanyadors dels pressupostos participatius

regut d’1,1 quilòmetres que 
permeten descobrir molts in-
drets del municipi.
La gimcana arrenca davant 
de l’edi�ci de l’Ajuntament i 
per participar-hi cal entrar a 
una pàgina web que propor-
cionarà instruccions, pistes i 
un mapa, i està disponible en 
català i en espanyol. Només 
us caldrà un dispositiu mòbil 
per anar escanejant el codi 
QR que apareix als cartells de 
l’activitat. El recorregut passa 

per Cal Bayona, el safareig, 
Casa Creus, Ca la Viuda, Ca 
l’Americano, Cal Pons, Cal 
Mora, Cal Sabaté, l’església i 
el camí ral.
Els participants es trasllada-
ran al segle XVI i tindran com 
a objectiu unir-se a un grup 
de bandolers catalans llegen-
daris. Però no els serà fàcil 
localitzar-los perquè aquests 
se saben esmunyir molt bé i, a 
més, els persegueixen per po-
sar-los a la presó pel fet que 

roben els carros que traves-
sen el país pels camins reals. 
Per poder unir-se a la banda 
caldrà localitzar el líder del 
grup, Montserrat Poch, abans 
que acabi el dia. La primera 
prova, per exemple, serveix 
per trobar davant de l’Ajun-
tament una arma per defen-
sar-se i demana «sobre una 
palma daurada, quina arma 
trobes a la teva disposició?».
El bandolerisme va ser una 
activitat delictiva que va tenir 

lloc a terres catalanes durant 
l’Edat Mitjana, sobretot al 
Camí Ral que unia Madrid, 
Saragossa i Barcelona. L’11 
d’abril de 1570 un grup de 
bandolers va sortir de Vall-
bona d’Anoia cap a Piera i 
van atracar un carruatge reial 
que transportava riqueses pel 
Camí Ral. Al cap de la banda, 
Montserrat Poch, protagonis-
ta de moltes llegendes, el van 
condemnar a mort anys des-
prés per aquest crim.

vots), Radars pedagògics per 
conscienciar que se sobrepas-
sa la velocitat (14 vots), Sostre 
de fusta de gran dimensió (49 
vots), Parc “Parktour” (24 vots)
Andreu Siñol, regidor d’Hisen-
da i de Participació ciutadana 
comenta que “Es el tercer any 
que es realitzen aquests proces-
sos participatius i creiem que 
és una manera d’escoltar la veu 

del poble i de saber quins són 
els interessos de la ciutadania. 
Agraïm molt la participació  
dels veïns i veïnes que prenen 
el seu temps per fer propostes 
de millora i que prenem en 
valor encara que no siguin les 
guanyadores. La voluntat de 
l’equip de govern és fomentar i 
potenciar la participació ciuta-
dana per tal que els ciutadans 

s’impliquin en les actuacions 
que es duen a terme al munici-
pi i veient aquesta participació 
ens rea�rmem en continuar 
oferint-los els propers anys”
El procés va començar a prin-
cipis d’octubre amb la recolli-
da de propostes amb un pres-
supost de 35.000 euros per 
repartir entre dos projectes a 
escollir pel poble. Després de 
passar per una valoració tèc-
nica, es va passar a la fase de 
votació, que han estat aquestes 
dues darreres setmanes del 10 
de gener al 21.
Des de bon començament, tot 
el procés ha estat vetllat per la 
comissió de seguiment, con-
formada per veïns i veïnes del 
municipi de diferents nuclis, 
que s’ha anat reunint amb el 
comitè tècnic i administratiu 
de l’Ajuntament  per fer el se-
guiment i estar informats dels 
progressos  de les fases del 
procés en cada moment .
Un cop escollits els projectes 
guanyadors, només cal ara 
executar-los perquè la ciuta-
dania en pugui gaudir.

- 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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PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha instal·lat 
tres noves papereres 

per recollir els excrements 
dels gossos. Es tracta de dis-
pensadors de bosses de bros-
sa per recollir excrements 
dels gossos i alhora dipòsit on 
llençar la bossa.
Concretament, estan ubica-
des a l’inici del Camí de Ca 
n’Anton Solà, a la intersecció 
del Camí Ral amb Camí Ca 
n’Anton Solà i a la cantonada 
del Carrer Salvador Espriu 
amb el Carrer Reguerot.
La mesura vol ser una actu-
ació de conscienciació a la 
ciutadania d’exercir la tinen-
ça d’animals de manera res-
ponsable i alhora aconseguir 
mantenir més nets els carrers 
del poble. L’ordenança regu-
ladora de tinença d’animals 
de l’Ajuntament, entre altres, 
obliga a recollir i llençar els 
excrements dels canins.

L’Ajuntament con�a que la 
instal·lació d’aquestes papere-
res especials per a excrements 
incentivi als propietaris a fer-
ne ús i la voluntat és anar-ne 
instal·lant a nous punts del 
municipi. L’Ajuntament de-
mana fer un ús responsable 
de les bosses que es dispensen 
perquè tothom qui necessiti 
se’n pugui bene�ciar.

Vallbona instal·la 
papereres per recollir els 
excrements dels gossos

VALLBONA D’A. / LA VEU

Cinc vallbonencs i vall-
bonenques van acon-
seguir feina, durant el 

2021, a través del servei Ano-
ia Activa, que s’ofereix des 
del Consell Comarcal amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment. En total, es va atendre 
catorze persones, un home i 
tretze dones, i es van fer cinc 
sessions grupals, en què hi va 
haver quinze participants.
Des d’Anoia Activa es va 
atendre el 16 % dels aturats 
i aturades del municipi, que, 
segons dades del programa 
Hermes de la Diputació de 
Barcelona, l’octubre de 2021, 
eren 85, una gran part del 
sector serveis. Les perso-
nes que es van incorporar 
al mercat laboral, cinc, van 
suposar un 36 %. Una dada 
important a destacar és que 
el perfil de la majoria dels 
usuaris atesos van ser dones 
majors de 38 anys i amb un 
nivell de formació mig. Pel 
que fa a la vessant d’empre-

ses, es van gestionar set ofer-
tes de feina.
A tota la comarca, durant el 
2021, el servei va atendre 308 
persones, de les quals 65 van 
trobar un lloc de treball, un 
21,10 %, i es va fer una pros-
pecció a 100 empreses. Ano-
ia Activa és un projecte em-
marcat dins de la subvenció 
del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, “Treball a les 7 co-
marques”. Està impulsat pel 
Consell Comarcal de l’Anoia 
i l’Ajuntament d’Igualada. El 

seu principal objectiu és di-
namitzar el territori i reduir 
la crisi d’ocupació i millorar 
la competitivitat de les em-
preses, mitjançant la coope-
ració amb diverses entitats 
socioeconòmiques de la co-
marca, ajuntaments i teixit 
empresarial.
El projecte ofereix serveis 
orientats a les empreses i a 
les persones. Per a les empre-
ses engloba un conjunt d’ac-
tivitats, serveis i tràmits per 
facilitar l’assessorament tèc-
nic i especialitzat en matèria 
d’ocupació. Per als usuaris i 
usuàries es posa a disposició 
una atenció d’inserció socio-
laboral en què s’acompanya 
les persones inscrites al Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
en la recerca activa de feina. 
S’ofereix informació, orienta-
ció, redacció de currículums, 
formació i pràctiques a les 
empreses.
El servei és gratuït. Per de-
manar hora per la tècnica cal 
trucar al telèfon de l’Ajunta-
ment, 937 718 002.

Cinc vallbonencs i vallbonenques tro-
ben feina a través d’Anoia Activa el 2021

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 13 de febrer de 2022

a les 18:00 h

   

Preu: 18 i 15€

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

La dona del tercer segona
De Víctor Borràs Gasch. Teatre Nu
Amb Àurea Márquez. Direcció: Ivan Benet

S i ets sub scr iptor de 
la Veu gaudeix d’un 

2 0 %  dte. en la co mpra 
de la teva entrada 

ensenyant el ca rnet 
de sub scr iptor



COMARCA  | 37Divendres, 4 de febrer de 2022

MASQUEFA / LA VEU

La Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Mas-
quefa va acollir diven-

dres 28 de gener la primera 
sessió de treball política i 
tècnica per abordar la redac-
ció d’una normativa de refe-
rència en matèria d’olors que 
protegeixi els diferents mu-
nicipis del territori afectats 
per les instal·lacions de gestió 
de residus ubicades als Hos-
talets de Pierola, l’Ecoparc4 
i el dipòsit controlat de Can 
Mata; entre ells, Masquefa, 
qui lidera l’impuls d’aquesta 
iniciativa. 
En aquesta primera trobada 
hi van prendre part repre-
sentants dels ajuntaments 
de Masquefa, Esparreguera, 

Hostalets de Pierola i Piera; 
i també hi van ser presents 
membres de la plataforma 
Tanquem Can Mata. 
Durant la sessió es va posar 
sobre la taula la problemàtica 
de les males olors que patei-
xen els municipis limítrofs 
amb les instal·lacions de ges-
tió de residus del territori, i es 
va posar en comú  una pro-
posta tècnica per a la redac-
ció d’una normativa de refe-
rència en matèria d’olors que 
tindrà els següents objectius: 
• Protegir la població de les 
olors molestes causades per 
les activitats, infraestructures 
i/o el veïnatge.
• Evitar la intrusió de les olors 
en l’àmbit domiciliari i, en 
qualsevol cas, minimitzar-ne 
les molèsties, per garantir la 

protecció del dret a la intimi-
tat.
• Regular les mesures neces-
sàries per prevenir i corregir 
la contaminació odorífera.

L’Ajuntament de Masquefa lidera els treballs de redacció
d’una normativa de referència en matèria d’olors al territori

• Establir els instruments de 
control de les activitats i/o 
focus emissors.
• Establir valors límit d’im-
missió.
• De�nir la tècnica i/o tècni-
ques d’avaluació de les molès-
ties i episodis de males olors.
A més, en aquesta sessió tam-
bé es va acordar formular da-
vant la Generalitat de Catalu-
nya una petició unànime per 
a sol·licitar una reunió amb la 
Direcció General de Qualitat 
Ambiental; i que es recone-
gui i declari els municipis de 
Masquefa, Collbató, Esparre-
guera, els Hostalets de Piero-
la i Piera com a Zona d’Olor 
de Règim Especial (ZORE). 
Finalment, també es va acor-
dar mantenir aquesta línia de 
treball en posteriors sessions 

conjuntes.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, posa en valor l’im-
puls d’aquesta iniciativa i de-
fensa que “cal seguir sumant 
esforços i recursos en aquest 
objectiu comú que és garan-
tir el benestar i la imatge dels 
nostre veïns i del nostre ter-
ritori. Cal endegar de forma 
urgent mesures efectives que 
millorin de forma signi�ca-
tiva la qualitat de l’aire dels 
municipis afectats”.  

Quina és la problemàtica 
associada a les males olors 
provinents de les instal·laci-
ons de gestió de residus?
• Les males olors poden 
provocar un tipus de con-
taminació atmosfèrica que 
s’immisceix en espais aliens 
a l’emissor i que tenen efec-
tes directes sobre la qualitat 
de vida i sobre la salut de les 
persones.
• S’ha constatat que les instal-
lacions de gestió de residus 
ubicades al terme municipal 
de Els Hostalets de Pierola 
generen episodis de males 
olors  freqüents, intensos i de 
mitja-curta durada.
• No existeix una normativa 
que reguli la contaminació 
atmosfèrica per males olors.
• L’impacte odorífer sobre-
passa el terme municipal en 
el que es situen les instal·la-
cions font de les males olors.

MASQUEFA / LA VEU

El Centre Tecnològic Co-
munitari (CTC) va aco-
llir la presentació públi-

ca del projecte de redacció del 
nou Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM) de 
Masquefa impulsat per l’Ajun-
tament, una eina bàsica per a 
la gestió urbana municipal i 
el desenvolupament estratègic 
del municipi que ha de perme-
tre dissenyar el futur de la vila 
per als propers anys.
L’acte va comptar amb la parti-
cipació de l’alcalde de Masque-
fa, Xavier Boquete; el regidor 
de Planejament Urbanístic, 
Daniel Gutiérrez; Marc Déu, 
membre de l’empresa Pla Estel, 
que coordina el procés de par-
ticipació del POUM; i Mauro 
Mas, director de l’equip redac-
tor del POUM.
Xavier Boquete explica que “els 
primers treballs de redacció 
del POUM van començar ja fa 
molts anys i �ns i tot vam arri-
bar a aprovar l’Avanç en el seu 
moment. Amb tot, la recent in-
corporació de La Beguda Alta 
al municipi de Masquefa fa 
preceptiu que tots els seus ve-
ïns -igual que els de Masquefa- 
tinguin l’oportunitat de partici-
par activament en la de�nició 
del pla d’ordenació urbanística 
municipal”.
“El fet d’incorporar La Beguda 
Alta ens obre una nova opor-

tunitat per comptar amb la veu 
dels seus veïns i amb la veu dels 
veïns de Masquefa per a tornar 
a participar en aquest procés 
de redacció del POUM i de 
veure quins objectius compar-
tim”, afegeix l’alcalde.
Daniel Gutiérrez fa una crida 
a la participació de la població 
en la redacció del POUM i de-
talla que “el nou POUM és una 
oportunitat per a tots nosaltres 
per a dissenyar el municipi i 
el territori que volem per als 
pròxims anys. I ho volem fer 
incloent un enfoc a l’Agenda 
2030 que impliqui una mirada 
sostenible i de gènere que ens 
permeti treballar en eixos com 
l’habitatge, l’activitat econò-
mica, el patrimoni o la soste-
nibilitat. La participació és un 
moment cabdal en el POUM i 
és necessari que tots els veïns hi 
participem”.
Així, la sessió tenia com a ob-
jectiu traslladar a la població 
tots els detalls sobre la redac-
ció de l’Avanç del POUM i ex-
plicar als veïns quins seran els 
diferents canals de participació 
ciutadana que tindran a la seva 
disposició per a prendre part 
activament de la fase de redac-
ció del document. 

Es celebraran tallers partici-
patius oberts a tota la ciuta-
dania
En aquest sentit, durant els 
mesos de febrer i març es de-

senvoluparà un procés partici-
patiu per tal de recollir propos-
tes i l’opinió de la ciutadania 
envers diferents aspectes de 
Masquefa relacionats amb el 
model de municipi, els equipa-
ments, l’habitatge, la mobilitat, 
entre d’altres. Aquest procés 
serà obert a totes les persones 
i/o entitats del municipi.
Els tallers de participació ciu-
tadana se celebraran en les se-
güents dates:
- Taller participatiu al nucli de 
Masquefa: dijous 10 de febrer, 
a les 18.30 h, a la Sala d’Actes 
del CTC.
- Taller participatiu a Can Pa-
rellada: dijous 17 de febrer, a 
les 18.30 h, al Local Social de 
Can Parellada.
- Taller participatiu al Maset 
i a Can Quiseró: dijous 24 de 
febrer, a les 18.30 h, al Local 
Social del Maset.
- Taller participatiu a La Begu-
da Alta: dijous 3 de març, a les 
18.30 h, al Local Social de La 
Beguda.
A més, per tal de complemen-
tar les aportacions realitzades 
en els tallers presencials de 
propostes, també s’ha habilitat 
una qüestionari virtual obert 
a tota la població que es pot 
respondre a través d’aquest 
enllaç.
Tota la informació sobre la 
redacció del POUM de Mas-
quefa es pot consultar al web 
www.masquefa.cat/poum/.

Masquefa farà un procés participatiu 
per a la redacció del nou POUM

L’Emilia Mas el pròxim 
dia 6 de febrer farà 100 anys!

Moltes felicitats de part 
de tota la família i els amics. 
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Calaf va realitzar un Ple 
extraordinari telemà-
tic el passat divendres 

21 de gener per tal de veri�car 
el text refós de la modi�cació 
del POUM (Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal) que 
es va aprovar el passat mes de 
març de 2021 amb l’objectiu 
de replantejar el nou creixe-
ment industrial i consolidar 
els sectors dels sòls urbanitza-
bles SUD-1, SUD-2, SUD-3 i 
SUND-7. La Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de la Cata-
lunya Central, organisme que 
ha d’aprovar de�nitivament 
el POUM, va fer un seguit de 
requeriments tècnics a l’Ajun-
tament i, en aquest Ple, es va 
presentar el nou document 
amb les esmenes incloses. 
Els grups de l’oposició van 
votar-hi en contra, tal com ja 
havien fet en el moment de 
l’aprovació inicial i provisi-
onal. Joan Caballol, de Junts 
per Catalunya, va quali�car 
de “despropòsit” el Pla al con-
siderar-lo inviable econòmi-
cament per les càrregues que 

haurà d’assumir l’Ajuntament, 
entre altres. Per la seva part, 
Salvador Prat del GiC tam-
bé va insistir en el fet que 
amb aquesta modi�cació del 
POUM s’ha potenciat una 
zona com a sòl industrial, 
però s’han abandonat altres 
sectors que també haurien de 
ser prioritaris i que ells no ho 
entenen i no hi poden estar 
d’acord, ja que s’havia treballat 
durant molts anys en una altra 
direcció.

Expropiació de Cal Martorell
En aquest Ple, també es va fer 
un pas més amb relació a l’ex-
propiació de l’immoble de Cal 
Martorell, habitatge situat al 
nucli antic i amb una façana 
catalogada d’interès nacional, 
que actualment es troba en es-
tat ruïnós. Amb 9 vots a favor 
per part de l’equip de govern i 
el GiC i 1 abstenció per part 
de Junts per Catalunya, es va 
aprovar el full d’apreuament 
fundat. En aquest document, 
s’estableix el preu amb què han 
valorat l’immoble els Serveis 
Tècnics Municipals per adqui-
rir de�nitivament l’habitatge i 

que es noti�carà a la persona 
propietària perquè, dins dels 
deu dies següents, l’accepti o 
rebutgi.

Altres punts del Ple
D’altra banda, en el Ple extra-
ordinari de gener també es va 
aprovar per unanimitat: modi-
�car l’ordenança �scal número 
13, per tal rebaixar el cost de 
les �lmacions cinematogrà�-
ques amb �nalitats no comer-
cials de 600 euros diaris a 300 
euros; incorporar una partida 
de 40.821 euros al pressupost 
de l’Ajuntament, provinents 
d’una subvenció per a forma-
cions i que es destinaran al 
Curs d’Atenció Sociosanitària 
que promou el CRO (Centre 
de Recursos per l’Ocupació); 
i modi�car la partida de des-
pesa de personal, incloent el 
2% d’increment de retribució 
anunciat per l’Estat.
Finalment, es va aprovar la 
Moció per aclarir la veritat so-
bre els atemptats de Barcelona 
i Cambrils del 17A del 2017, 
presentada per Junts per Ca-
talunya amb el vistiplau de 
tots els grups.

Ple extraordinari a Calaf per veri�car 
la modi�cació del POUM per consoli-
dar sòl industrial com a urbanitzable

Xerrada sobre Reiki 
a Veciana

VECIANA / LA VEU

El passat dissabte 29 de 
gener a la sala poliva-
lent del Centre Cultural 

de Cal Pesseta de Veciana va 
tenir lloc una xerrada infor-
mativa sobre el Reiki per part 
del vecianenc Josep Ma Torra. 
L’acte va ser obert per l’alcal-
de, Jordi Servitje, va recor-
dar la satisfacció de disposar 
d’aquest nou equipament de 
Cal Pesseta erigit, fa menys 
d’un any, com a centre de la 
vida social i cultural del mu-
nicipi i que de ben segur amb 
aquella conferència sobre 

Reiki s’ampliaria el saber, cul-
tura i coneixements dels pre-
sents.
En el seu torn Josep Maria 
Torra va fer un extens repàs 
dels orígens del Reiki Usui i 
del seu reconeixement, l’any 
1995, per part de l’Organit-
zació Mundial de la Salut 
(OMS) com a pràctica tera-
pèutica complementària. Du-
rant la xerrada va explicar els 
múltiples bene�cis del reiki 
en les persones que gaudei-
xen de la corresponent sessió 
entre els quals destaca l’equi-
libri entre el cos físic, mental 
i espiritual.

CALAF / LA VEU

Aquest cap de setmana 
arriba ‘La dona dels 
60’ al Casino, de la mà 

de 14 dones de Calaf i comar-
ca, sota la direcció de Carme 
Sala. Hi haurà tres sessions de 
l’obra, el dissabte 5 de febrer a 
les 22:00 hores i el diumenge 
6 a les 18:30 hores i a les 20.30 
hores. ‘La dona dels 60’ és una 
adaptació de “LES CUNYA-
DES”, obra escrita pel drama-
turg quebequès Michel Trem-
blay, on retrata la realitat de les 
dones els anys 60. La directora 
Carme Sala portarà a l’esce-
nari, persones que no han fet 
mai teatre i s’aventuren davant 
del públic calafí per explicar la 
situació de la dona en aquells 
anys. Una oportunitat per des-
cobrir nous talents del territori.
Davant la gran acollida del 
públic i havent exhaurit les 
entrades de les dues primeres 
sessions una setmana abans de 
l’estrena,  s’ha afegit una ter-

cera sessió amb entrades dis-
ponibles. Per adquirir-les, cal 
reservar-les al telèfon 93 869 
83 77 o al 620 134 018 (Josep) 
o comprar-les al portal web 
www.entrapolis.com. També 
es podran aconseguir a taqui-
lla des d’una hora abans de l’es-
pectacle, sempre que en que-
din de disponibles. En el cas 
del públic general, el preu és 
de 15 euros i per a les persones 
associades és de 12 €. L’espec-
tacle es realitzarà amb totes les 
mesures de seguretat i preven-
ció davant la COVID-19.

14 dones de Calaf 
i comarca s’aventuren amb 
‘La dona dels 60(Paròdia)’LA LLACUNA / LA VEU

Fins al 28 de febrer, el 
centre de cultura i turis-
me de la Llacuna acull 

l’exposició de pintura d’Enric 
Senserrich, una mostra dels 
seus quadres, en que destaca 
el seu colorit i diversitat de 
paisatges.
Aquest dissabte va tenir lloc la 
inauguració que va comptar 
amb l’alcalde, Josep Parera  i 

regidora de cultura, Rosa M. 
Busquet que van escoltar en 
veu del mateix artista l’expli-
cació de les obres i el van fe-
licitar per la seva expressió i 
colorit.  
Enric Senserrich s’anomena 
“autodidacte”, però les seves 
ànsies de crear li han donat 
la força i paciència per fer 
unes pintures que tinguin un 
atractiu. Va començar a pintar 
a partir dels 30 anys, amb la 

Inaugurada l’exposició de pintures 
d’Enric Senserrich a la Llacuna

idea de crear alguna cosa ar-
tística. També les seves ganes 
d’experimentar li ha fet pintar 
sobre diferents bases com, fus-
ta, tela, cartró, pell, etc. i que 
tant amb oli, acrílic, com tin-
ta o�set, ha realitzat les seves 
obres. Normalment els paisat-
ges de natura són de fotogra-
�es escollides a internet, però 
algunes són seves. Els paisat-
ges urbans acostumen a ser 
d’instantànies seves.
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La Festa Major d’hivern 
de Calaf, amb motiu de 
la seva patrona Santa 

Calamanda, tornarà a inclou-
re alguns actes després que el 
2021 no es pogués celebrar.
El divendres 4 de febrer tindrà 
lloc la gala d’entrega dels pre-
mis de la Nit de l’Esport i la 
Cultura que enguany arribarà 
la seva 5a edició. L’acte tin-
drà lloc a les 20 h al Casal de 
Calaf i estarà dirigit per Eloi 
Hernández, qui havia estat 
un dels seus presentadors en 
les darreres edicions. Marina 
Torra i Isabel Gallego s’estre-
naran com a presentadores de 
la cerimònia, que aquest any 
farà una mirada al passat i re-
cordarà alguns dels aspectes 
més rellevants i emotius dels 

darrers quatre anys d’home-
natges. A més, també comp-
tarà amb l’actuació musical 
d’una banda de músics creada 
especialment per l’ocasió.
D’altra banda, el dissabte 5 
de gener acollirà el gruix dels 
principals actes de la Festa 
Major. A les 11.30h tindrà lloc 
la missa en honor a Santa Ca-
lamanda i ballada de la Metre-
dansa.
A les 12h, al Casino de Calaf, 
hi haurà la programació de 
l’espectacle infantil “La bona 
vida” a càrrec de 2 Princeses 
Barbudes.
Finalment, a les 18h, al Casino 
de Calaf, hi haurà l’audició de 
sardanes amb la Cobla Vents 
de Riella. A la mitja part, com 
a novetat, hi haurà la presen-
tació del nou ball popular 
creat a partir de l’Havanera 

CALAF / LA VEU

La Nit de l’Esport i la 
Cultura torna aquest 
any durant el marc de 

la Festa Major de Santa Ca-
lamanda i arriba a la seva 5a 
edició. L’acte es celebrarà el 
divendres 4 de febrer a les 
20h a la sala Folch i Torres 
del Casal de Calaf i estarà 
presentat per Marina Torra i 
Isabel Gallego sota la direcció 
d’Eloi Hernàndez.
L’objectiu és recuperar un 
acte de reconeixement a les 
persones i entitats que han 
destacat el darrer any pels 
seus èxits i treballs en l’àmbit 
de l’esport o la cultura a Calaf 
i a l’Alta Segarra. Enguany a 
més, la gala tindrà una mira-
da al passat i recordarà alguns 
dels moments i persones pro-
tagonistes d’aquests 5 anys de 
premis. 
Fins al 7 de gener la ciutada-
nia a títol personal i també les 
entitats podien presentar les 
seves propostes. Un cop reco-
llides i valorades pel jurat, les 
candidatures �nalistes són:

PREMIS CULTURALS 

Millor iniciativa cultural, in-
fantil o juvenil
- Projecte “Les emocions a 
l’adolescència i la possibili-
tat de treballar-les a partir de 
la poesia amb Araceli López 
Herrera”
- Comissió de Reis 
- Concert de Nadal al Casc 
antic de l’Escola de Música

Trajectòria cultural
- Elvira Colell i Vilaseca
- Pere Tardà i Serra
- Neus Quer i Pujol

Efemèride
- 125è aniversari del Casino 
de Calaf 
- 20è aniversari de la Coral 
Cor Trinvant
- 125è aniversari del Casal de 
Calaf 

Millor aportació cultural per 
a la promoció de la cultura a 
Calaf
- La revista de l’Esplai de la 
Gent Gran
- Programació Casino 125 anys 

- Poemari Te Daré Mis Versos 
(Araceli López Herrera)

Millor aportació cultural en 
l’àmbit social o pedagògic
- Araceli López i Herrera pel 
projecte “Les emocions a l’ado-
lescència i la possibilitat de tre-
ballar-les a partir de la poesia” 
- Concurs de micro textos tea-
trals del Casino
- Casal de poble integrant al Ca-
sino de Calaf, Espai Benestar, 
Club Tennis Taula Calaf, Cal 
Graells, AFA Alta Segarra i Club 
Bàsquet Calaf

Ambaixador/a cultural calafí al 
món
- Núria Sala i Grau
- Representació de l’obra de tea-
tre “El crèdit”
- Marina Torra i Cabau 

Premi Alta Segarra de la Cultura
- Projecte musical educatiu “La-
lafolk” de Sant Martí Sesgueioles 
- Festival “Jaç a la Palla” de La 
Guàrdia Pilosa  
- Pessebre vivent dels Prats de 
Rei 
El jurat dels premis culturals 

Es donen a conèixer les candidatures �nalistes als V Premis 
de la Nit de l’Esport i la Cultura 

ha estat format per: Judit 
Martí, Enric Torra, Núria 
Martí i Mercè Biosca.

PREMIS ESPORTIUS
L’elecció correspon als èxits 
assolits durant la temporada 
2020-2021. Les diferents ca-
tegories dels premis són:

Millor esportista (masculí o 
femení) absolut
- Judit Marsiñach i Moreno
- Laura Serarols i Viñas
- Ramon Isaac i Julià López 
Canet

Millor esportista (masculí o 
femení) infantil
- Oriol Frias i Font
- Jan Molina i Vilaseca
- Núria Botet i Morros en re-
presentació de l’equip Júnior 
Femení CB Calaf

Trajectòria esportiva
- Víctor Camí i Conejero
- Jorge Herrera i Villagran
- Gerard Regí i Esquius

Millor iniciativa esportiva o 
entitat esportiva en la pro-

moció de l’esport
- 3x3 de la Penya Barcelonista
- Les activitats del Calaf es 
mou
- La Bacicleta

Millor iniciativa pedagògica 
o social lligada als valors de 
l’esport
- Unió Esportiva Calaf
- Marxa Nòrdica de l’Esplai 
de la Gent Gran
- Teràpia assistida de Cal 
Graells

Ambaixador/a esportiu cala-
fí al món
- Felip Puigarnau i Castelló
- Carles Sòria i Grau
- Anna Busquet i Mora

Premi Alta Segarra de l’Es-
port
- Club Tenis Taula Calaf
- Associació de dones Alta 
Segarra i Margarita Riera 
Avilès
- Club Fontennis Sant Martí
El jurat dels premis esportius 
ha estat format per: Pere Mo-
lina, Judit Marsiñach i Moha 
Oulhaj, en l’àmbit de l’esport.

de Calaf -amb lletra del calafí 
Josep Vilaseca i musicada pel 
grup d’havaneres l’Espignari -. 

Aquest any torna la Festa de Santa Calamanda a Calaf

Amb uns passos molt senzill i 
adaptats per a tothom, es vol 
promoure aquesta nova dansa 

entre la població cala�na com 
a agraïment i homenatge als 
creadors d’aquesta havanera.

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

FRUITA I VERDURA

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

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

Preu 250 € més serveis.

Interessades, contacteu amb aquest correu electrònic.
gea7premsaigualada@gmail.com

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



esports
L’Igualada Femení HCP es classifica per a la Copa 
set anys després
HOQUEI PATINS / LA VEU

N it d’emocions la vis-
cuda aquest dimarts 
al vespre al pavelló 

Les Comes, amb triomf ajus-
tat (4-2) de l’Igualada Fe-
mení HCP davant el sempre 
combatiu CP Vilanova. 
El partit era una final per a 
ambdós conjunts. Les igua-
ladines eren conscients que 
es jugaven acabar la primera 
volta de la lliga de la millor 
manera possible, assegu-
rant-se un bitllet per jugar la 
Copa de la Reina, competi-
ció a la qual no accedien des 
de feia set anys (incloent-hi 
els anys a Nacional Catala-
na).  El CP Vilanova, per la 
seva banda, necessitava els 
punts per sortir dels llocs de 
descens.
Les urgències d’ambdós con-
junts van originar un par-
tit d’alt voltatge, amb dos 
equips que van jugar a l’atac 
i sense especular. De bon co-
mençament, Aida Mas (exju-
gadora vilanovina com Pati 
Miret, Helena de Sivatte i 
Mònica Ferrer) va disparar a 
les igualadines en el marca-
dor amb dos tocs de qualitat, 
primer sorprenent a la por-

tera visitant Júlia Baldrich en 
desviar a la xarxa una assis-
tència de Carolina Herrera 
i, només un minut més tard, 
transformant a la perfecció 
un penal.
Amb el 2-0 el partit es posa-
va de cara per a les iguala-
dines, però les sensacions a 
pista eren de cert descontrol, 
en part, per l’estil de joc de 
les visitants. Una bola roba-
da a línia de mitjos va per-
metre a la millor golejadora 
del Vilanova, Paola Pascual, 
marxar sola cap a porteria i 
fer el 2-1 amb una definició 
impecable.
Aquest gol no va canviar res, 
i la tònica va ser la mateixa, 
joc descontrolat, ocasions 
clares en ambdues porteries, 
i equips carregant-se de fal-
tes. 
L’Igualada Femení Grupo 
Guzmán va cometre la de-
sena just abans del descans, 
però Paola Pascual es va to-
par amb una Cristina Riba 
que va completar una actu-
ació molt lluïda. Amb 2-1, i 
tot encara per decidir es va 
arribar al descans.
A la represa ambdós equips 
van començar tenint moltís-
simes oportunitats de gol, es-

sent protagonistes les porteres 
Cristina Riba i Júlia Baldrich, 
amb intervencions de molt 
mèrit. Als cinc minuts de la 
represa Carolina Herrera, en 
una brillant acció individual 
des de dins l’àrea, sorprendria 
la portera visitant amb un llan-
çament fort i col·locat. 
La tranquil·litat va tornar a 
durar ben poc, ja que una rà-
pida acció atacant de la visitant 
Blanca Angrill acabaria en pe-
nal transformat en gol per la 
mateixa jugadora, només un 
minut després.
Amb el 3-2, es van viure gai-
rebé 20 minuts de joc plens 
de tensió i guerra de nervis 
en pista, ocasions claríssimes, 
recital d’aturades d’ambdues 
porteres i contracops de ver-
tigen que no es van traduir en 
gol de miracle. 
Els darrers cinc minuts de par-
tit van ser de patiment per a 
les igualadines, que van saber 
gestionar molt bé les múltiples 
variants i accions “kamikaze” 
que plantejava en pista el con-

junt del Garraf. 
A un minut del �nal, i coin-
cidint amb la desena falta del 
CP Vilanova, Rocío “Piojo” 
Ramón transformaria en gol 
la falta directa i certi�caria 
així el segon triomf consecu-
tiu per a l’Igualada Femení 
Grupo Guzmán.
Les igualadines van celebrar 
efusivament el triomf da-
vant el CP Vilanova de va-
lent, perquè suposa el retorn 
de l’Igualada Femení HCP a 
la competició de Copa de la 
Reina. 
Set anys després, les iguala-
dines podran tornar a disputar 
aquesta competició. Més enllà 
del valor que té la classi�cació 
per a la Copa, el triomf da-
vant el CP Vilanova suposa un 
gran �nal a una primera volta 
on l’Igualada Femení Grupo 
Guzmán és sisè classi�cat i 
ha sumat 19 punts, xifra molt 
positiva, i que és el còmput de 
sis triomfs (els dos darrers de 
forma consecutiva), un empat 
i sis derrotes. 

Remuntada in extremis de 
l’Igualada Femení HCP a la 
pista del Liceo
Primera visita de la història 
a la pista del Liceo a Okliga 
per a l’Igualada Femení i pri-
mera victòria en un partit per 
recordar. En una de les pis-
tes més complicades de l’OK 
Liga, les igualadines van su-
perar el conjunt gallec per 3-4 
en un partit disputat de poder 
a poder, amb intercanvi de 
cops des de l’inici, amb polè-
mica per moments i amb una 
intensitat digna de la millor 
lliga del món.
Les igualadines són a més, el 
segon equip que aconsegueix 
vèncer al Liceo a Riazor, cosa 
que només havia fet �ns ara 
el campió d’Europa i de Lliga, 
HC Palau.
La victòria deixa a l’Igualada 
Femení Grupo Guzmán a la 
sisena posició provisional de 
la taula, amb 16 punts sumats 
en 12 partits, superant provi-
sionalment al CHP Bigues i 
Riells, que en du 15.

L’Igualada Rigat cau 
a la pista del Valdagno
HOQUEI PATINS / LA VEU

VALDAGNO 4
IGUALADA HC RIGAT 2

L’Igualada RIGAT no va 
poder sumar la prime-
ra victòria europea de 

la temporada al PalaLido de 
Valdagno tot i haver competit 
davant un equip professional 
i molt potent com l’italià.
I això que l’Igualada es va po-
sar per davant en el marcador 
amb un gol de penal de Marc 
Palau. Va ser, però, una ale-
gria efímera i fugissera. I és 
que el Valdagno va empatar 
només reprendre el joc, 7 se-
gons després, amb un gol de 
l’ex-jugador del Liceo, Fabri-
zio Ciocale. I 71 segons des-
prés el sitgetà Marc Gonzàlez 
va avançar als vicentins amb 
el 2 a 1. En dos minuts els ita-

lians havien donat la volta al 
marcador. I encara sort que 
en Tety Vives va aconseguir 
empatar a falta de 24 segons 
per acabar la primera meitat 
amb una gran acció associati-
va que el del planter va acabar 
amb un gran tir creuat.
A la segona part els italians 
van poder fer dos gols més. 
Un, molt matiner, al primer 
minut de la represa. Un re-
mat del sempre perillós Marc 
Gonzalez al segon pal. Da-
vide Piroli va fer el de�nitiu 
4 a 2 al minut 10. Ton Baliu, 
Gerard Riba i Marc Palau van 
tenir oportunitats molt clares 
de marcar però no van poder 
superar Sgaria.
D’aquesta manera els vicentis 
sumen 9 punts (amb 3 victò-
ries en tres partits) mentre els 
igualadins mantenen el seu 
caseller a zero.

40  |  ESPORTS Divendres, 4 de febrer de 2022



ESPORTS  | 41Divendres, 4 de febrer de 2022

esportsEl CF Igualada masculí continua sense 
poder guanyar fora de casa
FUTBOL / LA VEU

UE TÀRREGA 1
CF IGUALADA 1

Tancar la primera vol-
ta amb tres punts que 
donessin tranquil·li-

tat. Es tractaria del primer 
triomf fora de casa de la 
temporada. I a més, dona-
ria valor al joc desplegat per 
l’equip en les darreres jorna-
des. No obstant, el Tàrrega 
arribava al duel amb em-
branzida després de sumar 
tres triomfs consecutius. I 
això es notava en la confian-
ça de l’equip rival.
Amb aquesta contraposició 
de dinàmiques, els primers 
minuts dels igualadins no 
van ser del tot bons i els lo-
cals van arribar a tenir fins 
a dues pilotes perilloses a 
l’àrea de Romans.
Amb el pas dels minuts, els 
blaus van anar assentant 
el seu joc i s’apropaven a la 
porteria del Tàrrega. Primer 
va ser Òscar, de cap; i més 
endavant una gran centrada 
d’Arnau es va passejar per 

tota l’àrea.
I aquestes bones sensacions 
es van materialitzar al minut 
32, passada a l’espai que apro-
fitava Franco per inaugurar 
el marcador. Tan sols cinc 
més tard, Monchu llençava 
un córner que s’enverinava i 
el porter local desviava, per 
evitar el segon gol igualadí. 
S’arribava al descans amb 
bones sensacions que s’havi-
en de consolidar al lluminós.
A la segona meitat, els lo-
cals van avançar les línies de 
pressió i allí és quan van apa-
rèixer els espais pels blaus, 

que van disposar de múlti-
ples ocasions per sentenciar 
el duel. No es van aprofitar 
i el Tàrrega va créixer. Van 
començar a generar accions 
perilloses i, al minut 71, els 
locals empataven el matx.
Els darrers minuts van ser 
una autèntica bogeria amb 
ocasions per ambdues ban-
des, però ningú va ser prou 
contundent. Un empat a un 
que deixava mal regust de 
boca. La setmana vinent, els 
igualadins visitaran Valls amb 
l’objectiu d’iniciar la segona 
volta amb un bon resultat.

Roger Suria i Gerard Bou, argent i 
bronze al Campionat d’Espanya

ATLETISME / LA VEU

E ls atletes de categoria 
Sub-20 i Sub-23 del 
C.A. Igualada Petro-

miralles Roger Suria i Ge-
rard Bou, vanparticipar diu-
menge en el 103è Campionat 
d’Espanya de Cros individu-
al i per Seleccions autonò-
miques disputat a Jaén, amb 
una destacada actuació dels 
representants del CAI.
Roger Suria va assolir una 
brillant 13a posició indivi-
dual i 3r català, amb 25 m. 
13 seg., per completar els 

8.215 m. de cursa, amb la 
Selecció Catalana Sub-20, 
obtenint una brillant 2a po-
sició amb 46punts, per dar-
rere de Madrid, guanyadors 
amb 37 punts, i per davant 
d’Andalusia, 3rs amb 78 
punts, i fins a 17 seleccions 
autonòmiques classificades. 
Gerard Bou va assolir una 
molt destacada 21a posició 
individual en categoria Sub-
23, en el seu debut ambla 
Selecció catalana, amb 31 
m. 41 seg. sobre 10.215 m. 
de recorregut conjunt amb 
els atletes de categoria abso-

luta, contribuint al 3r lloc - 
Bronze - de Catalunya amb 
63 punts, darrere de Caste-
lla-Lleó, guanyadors amb 35 
punts, seguits de Madrid, 
2ns amb 42 punts.
El campió estatal absolut 
masc. va ser Adel Mecha-
al (Catalunya) amb 28 m. 11 
seg. sobre 10.215 m.,i per Se-
leccions Autonòmiques es va 
imposar Catalunya amb 31 
punts. En femenines, es va 
imposar individualment Liki-
na Amebaw (Castella/Lleó), 
guanyant també per selecci-
ons aquesta comunitat.

Dos podis per als atletes 
del CAI
ATLETISME / LA VEU

Un grup de 23 joves 
atletes del CAI Pe-
tromiralles/Jocnet, 

participaren diumenge en la 
60aedició del Cros de Sant 
Sebastià, disputat al Parc de 
Catalunya de Sabadell. Entre 
l’àmplia representació d’atle-
tes del CAI, van sobresortir 
les actuacions de Martí Cor-
rons, 2n en categoria Sub-10 i 
de Gerard Pont, 3r en catego-
ria Sub-12, entre altres desta-
cades classi�cacions en les di-
ferents curses. Martí Corrons 
era 2n en categoria Sub-10 
masculina amb 3’20”, seguit 
d’Hugo Martos, 8è amb 3’36”, 
entrant 33è Pablo Niso amb 
4’03” i 34è Eugeni Burria amb 
4’04”, sobre 900 m. de cursa.
Gerard Pont era 3r en catego-
ria Sub-12 masc. amb 6’52”, 
entrant 22è Eduard Lancina 
amb 8’04”, 23è Quim Torn 
amb 8’05”, 24è Aitor García 

amb 8’07”, 27è Maure Gené 
amb 8’19”, 29è Ian Rojo amb 
8’34” i 38è Martí Jardí amb 
10’43”, sobre 1.800 m. de cur-
sa. Marina Puig era 5ª en ca-
tegoria Sub-12 femenina amb 
3’24”, entrant 13ª Valeria Puig 
amb 3’38”, i 40ª Rut Sánchez 
amb 4’36”, sobre 900 m. de 
cursa. Martina Acosta era 6ª 
en categoria Sub-10 femenina 
amb 3’34”, entrant 26ª Heura 
Busquets amb 4’12”, 32ª Abril 
Ferrús amb 4’17”, 33ª Aina 
Parada amb 4’18”, 34ª Marta 
Marín amb 4’18”36ª Lia De 
la Torre amb 4’28”, 38ª Ur-
sula Esteban amb 4’28”, 39ª 
Mar Lancina amb 4’34” i 40ª 
Laia Sánchez amb 4’43”, so-
bre 900 m. de cursa..El gua-
nyador absolut masculí va ser 
Jaume Domingo (U.A. Bar-
berà) amb 11’17”, sobre3.600 
m. de cursa, imposant-se en 
femenines Avril Palma (U.A. 
Barberà) amb 13’55”,sobre el 
mateix recorregut.

ATLETISME / LA VEU

L’equip femení Sub-20 
del CAI Petromiralles, 
va assolir una desta-

cada 8a posició diumenge al 
matí al Campionat de Catalu-
nya Sub-20 en Pista Coberta 
de Sabadell, entre els clubs 
capdavanters de l’atletisme 
català de la categoria. Les at-
letes del CAI, amb algunes 
baixes en la seva formació, 
eren 8es. amb 82 punts, en la 
competició guanyada per l’Al-
dahra Lleida U.A., seguides 
de l’A.A. Catalunya, 2es, i de 
l’Avinent Manresa, 3es., entre 
un total de 12 equips parti-
cipants. Individualment, van 
sobresortir les actuacions de 
Júlia Solé, guanyadora en els 

800 m.ll. amb 2’25”00, d’Aina 
Eberlé, 2a en alçada amb 1,58 
m. i de Jana Planell, 3a en salt 
de perxa, amb 3,00 m. Clara 
Enrich era 4a en els 3.000 
m.ll. amb 10’51”56 i eren 6es 
Judit Navarro en els 400 m.ll. 
amb 1’03”15, Elia Ramos en 
triple salt, amb 10,90 m. i 
les components del relleu de 
4 x400 m. format per Aina 
Eberlé - Andrea Gil - Núria 
Moix i Judit Navarro, amb 
4’18”64. Alba López era 7a en 
els 60 m.ll. amb 8”24. Andrea 
Gil era 9ª en 200 m.ll. amb 
28”00 i eren 10es Mar Pla-
nas en llargada amb 4,77 m., 
Núria Moix en 60 m. tanques 
amb 10”15 i la debutant amb 
el CAI Arancha Belchí en els 
1.500 m.ll. amb 5’32”52.

L’equip femení del CAI , 
8es. al Campionat
Català Sub-20
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El CB Igualada perd 
després d’un mes i mig 
sense jugar

BÀSQUET / LA VEU

ALFINDEN CB  69
CB IGUALADA 66

El Monbus CB Iguala-
da disputava, el passat 
dissabte 29 de gener, la 

14a jornada del grup C-2 de 
lliga EBA. Els igualadins ve-
nien de no jugar des del 18 de 
desembre, quan van guanyar 
contra el AEA Solidaria Lluc-
major, i en aquesta ocasió to-
cava enfrontar-se al Prosper-
plast Al�ndén CB.
El partit va començar amb un 
Igualada dominant, amb un 
parcial inicial de 5-10 a favor 
i acabant el primer quart 21-
23.
El segon període, va ser molt 
igualat. L’equip local va ano-
tar dos triples seguits en l’úl-
tim abans del descans, fet 
que els va permetre marxar 
als vestidors amb un ajustat 
36-38.

El tercer període va seguir el 
frec a frec, però amb un Igua-
lada per sobre el marcador en 
tot moment. Va �nalitzar el 
quart amb un 51-52.
En els últims deu minuts, 
l’equip local va ser el domi-
nador del partit, posant-se 
sobre el marcador a falta de 7 
minuts per �nalitzar el partit. 
Amb un 4 de 14 en tirs lliu-
res per l’equip igualadí i un 
alt percentatge per l’Al�nden 
van fer acabar el partit amb 
un 69-66. 

Mutua General de Catalu-
nya, nou patrocinador del 
CB Igualada
La Mútua General de Cata-
lunya és el nou patrocinador 
dels equips premini masculí i 
premini femení del Club Bàs-
quet Igualada.
Van signar l’acord, Anna Ro-
dríguez directora de l’o�cina 
a i Neus del Río vicepresiden-
ta del club.

BÀSQUET / LA VEU

El passat 29 de gener, 
la Junta Directiva del 
Club Basquet Iguala-

da, encapçalada pel president 
Jordi Balsells i la vicepresiden-
ta Neus del Río, posava � al 
mandat de 4 anys al capdavant 
de l’entitat.
En aquest moment, les funci-
ons de govern, administració 
i representació les exercirà la 
Junta Gestora, mantenint les 
activitats del Club i protegint 
els seus interessos. En un ter-
mini màxim de 3 de mesos, 
convocarà eleccions.
El mandat d’aquesta Junta Di-
rectiva s’ha portat a terme sota 
un projecte transformador per 
al club: “Somiem bàsquet, fem 
CBI” amb l’objectiu principal 
que el bàsquet femení i mas-
culí tinguessin les mateixes 
oportunitats. 

Finalitza el mandat d’en Jordi Balsells 
i Neus del Río al cap davant del CB 
Igualada

Fent balanç d’aquestes quatre 
temporades, destaquen els 30 
equips que formen part del 
club, una xifra que no s’havia 
aconseguit mai. El CBI ha ar-
ribat al nivell esportiu més alt 
de la història.
Aquesta Junta Directiva ha 
buscat la proximitat amb el 
soci i enfortir el sentiment de 
pertinença al club. 
La Junta ha creat noves àrees 
de treball com la de formació 
i tecnologia així com també 
la comercial i patrocinis. Ha 
apostat per la digitalització del 
club i la formació amb la crea-
ció de beques per als entrena-
dors. Destacar que el club està 
sanejat econòmicament.
Els membres d’aquesta junta 
directiva han estat: Jordi Bal-
sells, Neus del Río, Jordi Mo-
rera, Margarida Pintó, Jordi 
Riera, Pili Mullerat, Victor 
Oliván, Lídia Cruz, Joan Car-

les Bernáldez i Alba Closa.

El CB Igualada entrega el seu 
fons a l’Arxiu Comarcal 
Durant els darrers quatre 
anys, la Junta Directiva ha 
fet diverses crides a recupe-
rar documentació i arxius del 
club i ha ordenat la informa-
ció recollida, una tasca que ha 
realitzat l’exvicepresidenta del 
club, Neus del Río.
El 21 de gener a la tarda el seu 
expresident, Jordi Balsells, 
l’exvicepresidenta i el Tresorer, 
Jordi Morera, van fer entrega 
del fons a l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia. Marta Vives, di-
rectora de l’Arxiu va agrair la 
confiança dipositada.
Amb l’acte de donació a l’Ar-
xiu Comarcal, els socis po-
dran consultar i fer noves 
aportacions de documenta-
ció per tal de mantenir viva 
la història del club.

La copilot igualadina Anna Vives, 
al Ral·li Lloret de Mar
JOSEP M. VIDAL / MOTOR

La temporada catala-
na de ral·lis comença 
aquest divendres dia 

4 de febrer amb motiu de la 
novena edició del ral·li Lloret 
de Mar. Aquest ral·li puntua-
rà pel campionat de Catalu-
nya de velocitat i regularitat. 
Hi participarà  la igualadina 
Anna Vives copilotant a l’olo-
tí Albert Fàbrega  amb un 
Seat 127 Gr 2, de la col·lecció 
de cotxes de Seat Históricos.
El ral·li consta de dues etapes 
a disputar la tarda vespre del 

divendres i la segona etapa el 
dissabte, amb la vila turística 
marinera Lloret de Mar com 
a centre neuràlgic.
Tres són els trams del diven-
dres a disputar dues vegades: 

Els Àngels, Sta Pellaia i Ca-
nyet. Els trams del dissabte 
seran els de: Tossa-St Grau, 
Cladells i Osor que es dis-
putaran dues vegades cadas-
cun d’ells.

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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Els equips de l’Igualada 
Vòlei Club comencen la 
segona volta

VOLEI / LA VEU

El passat  dissabte el Jor-
ba Solà Sènior Masculí 
A va jugar el primer 

partit de la segona fase de la 
temporada, amb el qual acon-
segueixen un molt bon ini-
ci sumant 3 punts amb una 
victòria 1-3 contra el Mataró. 
L’equip igualadí es va presen-
tar amb ganes de demostrar 
que es mereixien estar a la 
fase d’ascens, i ho van deixar 
claríssim quan, amb 7 justos 
i baixes molt importants de 
l’equip, van ser capaços de 
fer un molt bon partit, jugant 
ordenats i mantenint la ment 
freda en tot moment encara i 
començant perdent el primer 
set. Molt bon treball de tots 
corregint els errors del pri-
mer set i mantenint la con�-
ança i l’actitud ven amunt en 
tot moment.

El sènior masculí B afronta 
una dura derrota 
El sènior masculí B va tor-
nar a les pistes el diumenge 
contra el Montjuïc. L’inici del 
partit va ser favorable per a 
l’Igualada que es posiciona-
va davant del marcador, però 
després d’alguns errors l’equip 
es va començar a desin�ar i 
va anar baixant i pujant el ni-
vell. Tot això va fer que �nal-
ment acabes el partit amb una 
derrota 0-3. El diumenge que 

ve a les 20 h ens veiem a les 
pistes d’Igualada, us esperem.

El Sènior Femení A cau der-
rotat 
El SFA perd 2-3 a casa en el 
primer partit de la fase d’as-
cens contra Mundet. Les 
igualadines van aguantar el 
desgast físic i mental que su-
posa un partit de 2h 30min 
molt igualat on qualsevol 
error es pagava molt car. Els 
dos equips van lluitar �ns al 
�nal, on en el 5è i últim set, 
les igualadines van cometre 
tres errors no forçats conse-
cutius que va ser impossible 
de remuntar finalitzant el 
tie break amb un parcial de 
12-15. La setmana que ve 
es desplaçaran a Barberà en 
un altre partit que es preveu 
difícil en una fase d’ascens 
molt igualada.

Derrota pel Sènior Femení B
El Sènior Femení B va tornar 
a les pistes el passat diumen-
ge contra el Gavà. Estrenava 
la nova temporada amb un 
nou sistema de joc. Tot el 
partit va estar molt ajustat 
i les igualadines van jugar 
molt bé, destacant l’actuació 
de la Tània, cadet del club, 
que va debutar amb un ex-
cel·lent partit. Finalment, tot 
i la tensió constant el partit 
va acabar amb derrota per 
l’Igualada 0-3.

El CPP Igualada continua imbatut 
a la 3a estatal 
TENNIS TAULA / LA VEU

E l passat dissabte es 
jugava la vuitena jor-
nada de la primera 

fase de la Lliga de 3a estatal, 
rebent el AEC Reus, equip 
de la part baixa de la taula 
però amb un esperit de lluita 
molt elevat.
El CPPI va aconseguir una 
nova victòria per 4-2, amb 
Manel Menal que segueix 
comptant els partits per vic-
tòries, ben acompanyat per 
Néstor Troncoso i Bernat 
Luco que amb 1 punt cadas-
cú van completar el marca-
dor.

Amb aquest resultat el CPPI 
ja queda matemàticament pri-
mer del seu grup a falta de 2 
partits per acabar la fase. To-
carà esperar la primera elimi-
natòria del playo� d’ascens per 
veure amb quin equip s’haurà 
de jugar la classi�cació per la 
fase �nal d’ascens, però això ja 
serà a l’abril.

El Segon Equip s’allunya de 
la fase d’ascens
El segon equip, debutant 
aquest any a 3ª provincial, ha 
encadenat 2 derrotes seguides, 
que fa que s’alluny de la tan 
preuada 2a plaça que dóna ac-
cés a la fase d’ascens. En la vi-

sita a la difícil pista del CN Sa-
badell, la tripleta Adrià López, 
Indi Vich i Joel Costa, només 
va poder puntuar Indi Vich. 
Aquest proper cap de setma-
na es presenta molt complert 
pels jugadors del CPPI. Dis-
sabte 4 joves jugadors de la 
cantera tenen la 3ª fase del 
Promeses, dissabte a la tar-
da a 3ª estatal rebem la visi-
ta del CTT Portell, del mu-
nicipi de Sant Ramon, a la 
comarca veina de la Segarra, 
i diumenge els de 3ª provin-
cial reben el líder, el CTT 
Castelldefels. Animem a tota 
l’afició que pugi a veure i 
gaudir dels partits.

SNOWRUNNING / LA VEU

L a Hivernal Beret 
Montgarri, celebrada 
aquest passat 16 de 

gener, ha estat l’encarrega-
da de proclamar els nous 
campions de Catalunya de 
Curses de Neu (Snowrun-
ning). La cursa, organitzada 
per la Clos Pons Thai Run-
ners Associació Esporti-
va, ha tingut lloc a l’estació 
d’esquí Baqueira Beret (Val 
d’Aran), on els participants 
han pogut gaudir dels es-
pectaculars paisatges de la 
Val d’Aran. 
Les categories absolutes han 
pogut posar-se a prova en un 
recorregut de 17 km de dis-
tància i 450 m de desnivell 
acumulat que ha presentat 
un traçat d’anada i tornada 
des de Beret fins al Santuari 
romànic de Montgarri. 

Marc Ollé disputava la pri-
mera cursa o�cial amb 
l’equip o�cial Merrel
En la categoria masculina 
absoluta, la cursa ha estat 
molt més ajustada, separant 
als tres primers per uns pocs 
minuts de diferència. Així, 
amb un temps d’1 h 16 min. 
i 16 seg. Quim Costa ha estat 
el primer a creuar la meta; 
tres minuts més tard, amb 
un temps d’1 h 19 min. i 23 
seg., ho ha fet Marcel Romaní 
(Unió Excta. de Catalunya de 
Gràcia); i uns altres 3 minuts 
més tard del segon, amb un 

Marc Ollé aconsegueix podi al Campionat 
de Catalunya d’Snowrunning

temps d’1h 21 min. i 4 seg., 
Marc Ollé (Grup Excta. Oli-
ana) ha arribat a la línia �nal 
fent-se amb l’últim calaix del 
podi.
En la categoria femenina ab-
soluta Cèlia Balcells ha supe-
rat amb una gran avantatge 
a totes les seves contrincants 
amb un espectacular temps 
d’1 h 29 min. i 30 seg. Amb 
1 h 50 min. i 23 seg. arribava 
Ester Casajuana (CE Allibe-
radrenalina). I amb un temps 
d’1 h 56 min. i 27 sego, la ter-
cera, Neus Peiró (Club Esp. 
Pedala.cat Balaguer).
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HOQUEI PATINS / LA VEU

Aigua de Rigat, compa-
nyia gestora del cicle 
de l’aigua a Igualada, 

i l’Igualada Hoquei Club han 
renovat el seu conveni de col-
laboració per a la temporada 
2022 – 2023. Aquesta és la 
cinquena temporada conse-
cutiva, des del 2018, que el 
club i la companyia d’aigua 
mantenen aquest acord.
La signatura s’ha fet de for-
ma telemàtica per la situació 
sanitària actual i ha comptat 
amb la participació del presi-
dent del Club, Manel Burón, 
el gerent d’Aigua de Rigat, 
David Gall, i el conseller de-
legat de la companyia, Xavier 
Ventayol.
El patrocini per part d’Aigua 
de Rigat comprèn totes les 
competicions esportives (o�-
cials, amistoses, nacionals i 
internacionals) on partici-
pi l’IHC. I, especialment, es 
mostra en el nom o�cial de 
l’equip de l’OK Lliga en les 
competicions: Igualada HC 
Rigat.
A més, la marca d’Aigua de 
Rigat es visualitzarà a la part 
central de la pista de joc, així 
com en altres suports, i es 
lluirà a les samarretes o�cials 

Aigua de Rigat i l’Igualada HC 
renoven la seva col·laboració

del club.
Per al gerent de la companyia 
d’aigua, David Gall, “aques-
ta col·laboració demostra el 
compromís d’Aigua de Rigat 
amb la ciutat d’Igualada, amb 
l’esport i amb un club històric 
de gran projecció.
És una renovació dels valors 
que ens uneixen i de la volun-
tat de seguir teixint aliances 
locals”.
“Aigua de Rigat, una compa-
nyia gairebé centenària, sem-
pre ha anat més enllà de la 
gestió del servei d’aigua i s’ha 
implicat en la vida social dels 
municipis on opera per con-
tribuir al desenvolupament 
local, la cohesió social i la mi-
llora de la qualitat de vida de 
la ciutadania”, ha a�rmat.
El president del Club, Ma-
nel Burón, ha destacat que 
des del club arlequinat estan 
“molt contents de poder con-
tinuar vinculats una tempo-
rada més, ja que sense ells no 
podríem dur a terme el nos-
tre projecte de club”. També 
ha remarcat que el desig del 
club és “que aquest matrimo-
ni pugui durar molts i molts 
anys”.
Aigua de Rigat és la compa-
nyia gestora del cicle de l’ai-
gua i serveis mediambientals 

als municipis d’Igualada, 
Òdena, Vilanova del Camí, 
Copons, La Pobla de Clara-
munt i la Torre de Claramunt.
Dins del seu àmbit d’actuació 
a l’Anoia, fomenta accions per 
al desenvolupament local i la
implicació social, amb la vo-
luntat de contribuir a l’as-
soliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.
L’Igualada Hoquei Club és 
una entitat esportiva iguala-
dina dedicada, des de l’any 
1950, a la pràctica de l’hoquei 
i ha esdevingut un dels clubs 
més importants d’aquesta 
modalitat esportiva a nivell 
estatal i, sobretot, a nivell de 
la comarca. D’entre els equips 
de l’IHC, en destaca l’equip
de l’OK Lliga, la lliga cap-
davantera a nivell estatal en 
aquest esport.
Amb aquesta col·laboració, 
Aigua de Rigat continua amb 
la seva aposta per impulsar 
l’Agenda 2030 i contribuir a 
la consecució dels Objectius 
de Desenvolupament Soste-
nible (ODS), per tal de jugar 
un paper essencial en l’acom-
pliment no només de l’ODS 6 
(Aigua neta i Sanejament ) i
l’ODS 17 (Aliances per asso-
lir objectius), sinó també de 
l’ODS 3 de Salut.

Cap de setmana competitu per als 
atletes del CN Igualada
ATLETISME / LA VEU

E l diumenge 16 de ge-
ner es va celebrar la 
cursa Cinc Cims , amb 

dues modalitats a escollir, 10 
o 26 km.
El corredor del Club Nata-
ció Igualada, Pipo Pujol, de 
la secció de running, va par-
ticipar en els 26k, en la seva 
primera cursa d’aquesta tem-
porada.
Va poder gaudir d’un bon 
ambient i d’un recorregut 
trencacames combinat entre 
corriols i pista, que encade-
nen els cinc cims.

En Pipo va estar molt con-
tent pel temps aconseguit a 
principis de temporada, dues 
hores 44 minuts i 31 segons, 
quedant en posició 109 de
484 participants.
El mateix dia es va dur a ter-
me a Sitges la Mitja Marató , 

i el Quart de Marató, un dia 
esplèndid de sol, amb una 
mica de fred a primera hora;
amb la participació de Ra-
mon Pelejà, a la Mitja,amb 
un temps de 1h 59’, i Eva 
M Egea al Quart, amb un 
temps de 58’.

PÀDEL / LA VEU

E l passat cap de setma-
na, els equips de 2a 
Masculí i 4a Mixta, 

s’ha desplaçat a Esparregue-
ra per jugar les finals de la 
temporada 2021 que es van 
jugar al club Espadel.

Summapadel 2a Masculí
L’equip va jugar el dissabte 
a les 18:00h la final contra 
el +kpadel, on van disputar 
tots els punts fins al final, 
tot i això només van gua-
nyar la 3era pista, quedant 
així semifinalistes de la 
temp 2021.
P1: Quim secanell i Dani del 
Pozo (6-4/6-1).

Diversos equips de Can 
Busqué subcampions 
de la temporada 

P2: David Méndez i Manel 
Martí (1-4/6-6).
P3: Edgar i Iván Elvira (2-
6/0-6).

Summapadel 4a Mixta
L’equip va jugar el diumenge 
la final contra el Vilanova 
Mixte 4a, on es van trobar 
amb unes parelles 1 i 2 molt 
fortes, on van donar el mà-
xim, tot i així, només van 
poder guanyar la 3era pare-
lla, finalitzant així semifina-
listes de la temp 2021.
-P1: Txus Gonzalez i Lidia 
Lasso (doble 3-6)
-P2: Mariona Batet i Dani 
Brufau (6-7/2-6)
-P3: Anna Terron i Abra-
ham Costa (6-4/6-3).
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El Consell Esportiu presenta els 
campionats d’atletisme
ATLETISME / LA VEU

E l Consell Esportiu de 
l’Anoia presenta el 
Campionat Comarcal 

d’Atletisme en categoria ben-
jamí i aleví, que formen part 
dels 70 Jocs Esportius Esco-
lars de l’Anoia. La competi-
ció del campionat de la cate-
goria benjamí se celebrarà el 
dissabte 19 de febrer de 2022, 
de les 09:30 a les 14:00 hores, 
a l’Estadi Atlètic d’Igualada.
Entre les proves de la com-
petició es troben les curses 
de 60 mt, 60 mll, 1.000 mll, 
i els concursos de Pilota, Pes, 
Llargada i Alçada. Hi haurà 
medalles per als tres primers
classificats de cada prova.
L’organització recorda que, 
en tot moment, estarà pro-
hibit l’accés a l’interior esta-
di (tartà i zona de gespa) a 
totes aquelles persones que 
no siguin els esportistes que 
en aquell moment estiguin 
disputant la seva prova o els 
entrenadors i delegats. El pú-
blic haurà d’evitar aglome-
rar-se i s’haurà de mantenir 
les distàncies de seguretat.
Les inscripcions s’han de tra-
mitar en línia fins al dimecres 
16 de febrer. Aquells espor-
tistes que competeixen en la 
Competició de Poliesportiu, 
no s’hauran d’inscriure. La 
inscripció només l’hauran 
de realitzar aquells que no 
juguen a cap equip dels Jocs 
Esportius Escolars de l’Anoia 
i volen participar en el Cam-
pionat Comarcal d’Atletisme. 
Per a tramitar-la, s’hauran de 
posar en contacte amb el/la 

coordinador/a esportiu del 
centre educatiu correspo-
nent i omplir un formulari. 

Campionat Comarcal 
d’Atletisme en categoria 
Aleví
D’altra banda, el Consell 
també ha presentat el Cam-
pionat Comarcal d’Atletis-
me en categoria aleví, que 
forma part dels 70 Jocs Es-
portius Escolars de l’Anoia. 
La competició se celebrarà 
el dissabte 12 de febrer de 
2022, de les 09:30 a les 14:00 
hores, a l’Estadi Atlètic 
d’Igualada.
Entre les proves de la com-
petició es troben les curses 
de 60 mt, 60 mll, 1.000 mll, 
2.000 mll, i els concursos de 
Pilota, Pes, Llargada i Alça-
da. Hi haurà medalles per 
als tres primers classificats 
de cada prova.
L’organització recorda que, 
en tot moment, estarà pro-

hibit l’accés a l’interior esta-
di (tartà i zona de gespa) a 
totes aquelles persones que 
no siguin els esportistes que 
en aquell moment estiguin 
disputant la seva prova o els 
entrenadors i delegats. El 
públic haurà d’evitar aglo-
merar-se i s’haurà de man-
tenir les distàncies de segu-
retat.
Les inscripcions s’han de 
tramitar en línia fins al di-
mecres 9 de febrer. Aquells 
esportistes que competeixen 
en la Competició de Polies-
portiu, no s’hauran d’ins-
criure. La inscripció només 
l’hauran de realitzar aquells 
que no juguen a cap equip 
dels Jocs Esportius Escolars 
de l’Anoia i volen participar 
en el Campionat Comarcal 
d’Atletisme. Per a trami-
tar-la, s’hauran de posar en 
contacte amb el/la coordi-
nador/a esportiu del centre 
educatiu corresponent. 

ESCACS / LA VEU

E l passat dissabte es va 
duu a terme la prime-
ra de les jornades del 

Campionat Comarcal d’Es-
cacs, que forma part dels 70 
Jocs Esportius Escolars de 
l’Anoia. La trobada, marca-
da per la situació COVID, 
s’ha realitzat al Complex Es-
portiu de Les Comes d’Igua-
lada.
En la competició s’han jugat 
partides de fases de grups. 
Posteriorment, s’han dispu-
tat partides entre categories 
i, un cop acabada la primera 

jornada del Campionat Co-
marcal d’Escacs de l’Anoia, 
el jutge, Josep Maria Prat del 
Club d’Escacs d’Igualada, ha 
ofert unes partides simultà-
nies a tots els participants.
La segona jornada del Cam-
pionat Comarcal d’Escacs de 
l’Anoia se celebrarà el prò-
xim 26 de febrer a l’Escola 
Garcia Fossas d’Igualada. 
Des de l’organització animen 
a tots aquells que encara no 
s’han inscrit a fer-ho seguint 
els formularis en línia. 
Les inscripcions romandran 
obertes fins al dimarts previ 
a la competició.

Primera jornada del 
campionat comarcal 
d’escacs

NATACIÓ / LA VEU

E l Consell Esportiu 
de l’Anoia presenta 
les Jornades de Con-

trol del Campionat Comar-
cal de Natació, que formen 
part dels 70 Jocs Esportius 

Presentades les Jornades de control 
del campionat de natació

Escolars de l’Anoia. Les 
jornades es realitzaran a la 
Piscina Municipal de Les 
Comes d’Igualada el dissab-
te 29 de gener, de 16:00h a 
18:00h; i dissabte 19 de fe-
brer, d’13:00h a 15:00h. Els 
participants podran escollir 

el dia de competició.
Hi podran competir des de 
la categoria benjamí fins a la 
juvenil en els estils de braça,
esquena, lliure i papallona. 
Les distàncies per a cada 
una de les categories són: 
benjamins 25 metres; ale-
vins, infantils, cadets i juve-
nils 50 metres.
Per a poder entrar a la pis-
cina caldrà portar el ba-
nyador, el casquet de bany, 
la tovallola i les xancletes, i 
tenir la llicència esportiva 
degudament tramitada.
Les inscripcions s’han de 
tramitar a través del for-
mulari web fins al dimarts 
abans de la competició.

Nova victòria per als 
veterans del CF Igualada
FUTBOL / LA VEU

AV IGUALADA 3  
AT. MASQUEFA 0

P artit de dues cares. A 
la suposada superio-
ritat blava on els igua-

ladins, potser van visualitzar 
un partit plàcid, es van topar 
amb l’efervescència d’un At-
lètic Masquefa que va posar 
en seriosos problemes als 
blaus. Els igualadins, sor-
presos pel bon joc masquefí 
i perplexos en veure’s arra-
conats pels visitants, van 
haver de tibar de màximes 
futbolístiques per desenre-
dar l’enrenou i fer un futbol 
pràctic per conquerir l’excel-
lència en un joc, on tot està 
inventat.Primera meitat on 
els dubtes dels blaus van ali-
mentar la gana atlètica, falta 
de ritme, imprecisions i apa-
ties transitòries van fer que 
els Masquefins arraconessin 
als blaus en la seva parcel·la. 
Un xut a la frontal que va 
llepar el pal del portal de-
fensat per Diego, ja va posar 

en avís als igualadins. Una 
falta a la frontal blava, el ju-
gador visitant va estavellar 
el cuir al lateral de la xarxa, 
posant l’ai al cor a tota la 
parròquia blava. A mesura 
que el cronòmetre avançava 
els blaus es van espolsar la 
son de les orelles i a cinc mi-
nuts del descans Xavi Can-
tarell, ratonejant dins l’àrea 
masquefina, dona un passi a 
Pep Padró que aconsegueix 
fer gol i espolsar-se l’angoi-
xa de la pressió visitant.En 
la segona meitat, una falta a 
la frontal Masquefina, Xavi 
Cantarell de xut directe fa 
pujar el segon gol per als 
blaus. Els visitants decebuts 
en veure l’efectivitat blava, 
es van veure impotents en 
poder portar perill davant 
el portal blau, fet que van 
aprofitar els igualadins per 
fer pujar el tercer gol, mer-
cès al bon control de Car-
les Elvira que l’hi dona a 
Xavi Cantarell, que trenca 
la defensa visitant i assegu-
ra una victòria treballada 
per tot el conjunt blau.
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DANSA / LA VEU

Avui,  2/4 de 9 del ves-
pre, el Russian Clas-
sical Ballet, dirigit 

per Eugeniya Bespalova, re-
presentarà El llac dels cignes 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
Les entrades de 35, 30 i 25 € 
es poden comprar a https://
teatremunicipalateneu.cat/ 
i al Punt de difusió cultural 
i turística d’Igualada, situat 
al carrer Garcia Fossas, 2 (al 
costat de la plaça de la Creu 
de dimarts a dijous i el diven-
dres des d’una hora abans de 
l’espectacle a la taquilla del 
Passatge Vives. 
El Russian classical ballet va 
néixer amb la missió de pre-
servar la tradició del ballet rus 
clàssic. Fou fundat a Moscou 
l’any 2005. És una companyia 
formada per un elenc de ba-
llarins graduats a les escoles 
coreogrà�ques més prestigio-
ses: Moscou, Sant Petersburg, 
Novosibirsk i Perm que han 
actuat en teatres de gran re-

nom. La companyia combina 
l’experiència i domini de ba-
llarins internacionals i joves 
talents de la dansa clàssica. 
Una tècnica re�nada, una 
destresa inusual i una expres-
sivitat dramàtica són els ele-
ments que de�neixen els seus 
intèrprets. Entre el seu reper-

tori hi trobem títols com: Gi-
selle, Don Quixot, Carmen, El 
trencanous, La bella dorment 
o El llac dels cignes. 

El llac dels cignes 
Freqüentment considerat el 
més popular dels ballets clàs-
sics, El llac dels cignes és un 

“El llac dels cignes”, amb el Russian Classical Ballet, avui 
al Teatre Municipal l’Ateneu

conte d’amor, traïció i triomf 
del bé sobre el mal. Ple de 
romanticisme i bellesa. Amb 
música de Piotr Ílitx Txaiko-
vski, coreogra�es de Màrius 
Petipà i Lev Ivànov i llibret 
de Vladimir Begichev i Gelt-
zer Vasily aquest és un ballet 
que des que es va estrenar 

per primera vegada el 1877 al 
Teatre Bolshói (Moscou, Rús-
sia) mai ha deixat de repre-
sentar-se. Des de fa més d’un 
segle sedueix el públic que en 
gaudeix. 
El llac dels cignes narra la his-
tòria d’Odette, una jove vícti-
ma de l’encanteri del terrible 
bruixot Von Rothbart, que la 
converteix en cigne durant el 
dia i adopta la forma huma-
na durant la nit. Només una 
declaració d’amor veritable 
la podrà alliberar de la male-
dicció. Emmarcat en la ver-
tadera poètica romàntica, el 
bé triomfa sobre el mal. Un 
duel entre la puresa del Cig-
ne blanc i la intriga del Cigne 
negre. 
Un dels ballets més estimats 
de tots els temps en un es-
pectacle que quedarà en la 
memòria del públic per com 
aborden la coreogra�a que 
requereix una gran destresa i 
una elevada capacitat tècnica 
en la interpretació dels perso-
natges per part dels ballarins.

TEATRE / LA VEU

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

Magdalena, una peça íntima, 
delicada, honesta i personal. 
A través del teatre de paper 
contemporani, Magda Puig 
re�exiona sobre la memòria, 
el record, la �cció i la impos-
sibilitat de conèixer. Una rei-
vindicació a la �gura de les 
àvies i el buit que generen en 
una família quan ja no hi són. 
Un espectacle de 25 minuts 
que tindrà lloc a la sala Les 
Golfes i que comptarà amb 
només 16 espectadors per 
funció.
Com conèixer la teva àvia que 
va morir molt abans del teu 
naixement? Me & Magdale-
na és una peça que parteix 
d’una investigació del teatre 
de paper contemporani i que 
re�exiona sobre la memòria, 
el record i la �cció. I sobre 
la impossibilitat de conèixer. 

Reivindica la �gura de les 
àvies, d’aquelles que no van 
fer grans lluites, o lluites que 
es poguessin percebre fàcil-
ment. Les que van restar en 
l’anonimat, les que es van cui-
dar de les cures dels nostres 

pares i mares i que només han 
passat a la història a nivell fa-
miliar. I parla dels forats que 
tota família té.
Me & Magdalena és una peça 
íntima, delicada, honesta i 
personal. A través del teatre 

d’objectes de petit format, 
l’espectacle és un petit secret 
a cau d’orella entre l’artista 
Magda Puig i el públic. L’ac-
triu i directora no va conèi-
xer la seva àvia i amb aquest 
projecte reconstrueix un per-
sonatge que fa anys que resta 
intacte. Recupera les múlti-
ples versions d’una dona for-
ta i avançada al seu temps, de 
l’absència, de les casualitats 
que canvien els transcurs de 
la història.

Tres espectacles en home-
natge la gent gran
La Programació Gener/Maig 
2022 inclou tres propostes en 

Magda Puig porta a l’Aurora Me & Magdalena, un espectacle íntim i 
personal que reivindica la �gura de les àvies quan ja no hi són

homenatge a la gent gran. A 
la ja anomenada Me & Mag-
dalena de Magda Puig s’hi 
suma Iaia de Mambo Pro-
ject que va tenir lloc l’última 
setmana de gener i El gegant 
del Pi (6, 7 i 8 de maig), Què 
passa quan descobreixes que 
el teu avi, a qui tant estimes, 
era franquista? Una punyent 
peça dirigida i interpretada 
pel conegut actor Pau Vi-
nyals.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Me & 
Magdalena, tindran lloc el di-
vendres 4 i el dissabte 5 de fe-
brer a les 19 h, 20 h i 21 h i el 
diumenge 6 de febrer a les 18
h, 19 h i 20 h. Les entrades 
tenen un cost de 16 € i 13€ 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

Com conèixer la teva 
àvia que va morir molt 

abans del teu naixe-
ment? Un espectacle 
íntim i delicat per a 

només 16 espectadors
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Festuc teatre presenta-
rà una història que ens 
parla dels desitjos, de 

l’acceptació i de l’amor que és 
capaç de sobrepassar les di-
�cultats que ens presenta la 
vida, La llàntia meravellosa. 
L’espectacle es podrà veure al 
Teatre Municipal l’Ateneu el 
proper diumenge 6 de febrer, a 
¼ d’1 del migdia. Les entrades 
són a 7 € i a 5 € per als socis 
de Xarxa. Es poden comprar a 
https://teatremunicipalateneu.
cat/la-xarxa i a taquilla des 
d’una hora abans de l’inici de 
l’espectacle. 
També hi ha a la venda les en-
trades per als propers especta-
cles de La Xarxa: Soc una nou, 
de Zum Zum teatre (20 de fe-
brer - 12.15 h); Petit Univers, de 
Marcel Gros (6 de març- 12.15 
h), i Una nit amb el mag Lari
(20 de març - 12.15 h i 18 h).

La llàntia meravellosa, 
l’amor incondicional
Alguna vegada heu somi-
at trobar una llàntia mera-
vellosa amb un geni a dins 

“La llàntia meravellosa”, de Festuc Teatre, més enllà dels desitjos

capaç de concedir-vos tres 
desitjos? Aquesta història 
està protagonitzada per una 
nena i la voluntat de com-
plir el seu únic desig: que la 

mare es curi de la malaltia 
que pateix. El geni és capaç 
de concedir riquesa, bellesa, 
poder o fama. No obstant, es 
troba una nena que no anhe-
la cap d’aquestes coses. Així 
és com ens qüestionem si la 
llàntia serveix d’alguna cosa. 
Teatre i titelles per descobrir 
l’amor incondicional. 
L’Íngrid Teixidó ha adaptat 
el text que compta amb la 
composició i interpretació 
musical de Franki Moreno 
i la col·laboració musical de 
Joan Dausà. El disseny de 
titelles i escenografia és de 
Placton, Joan Pena i Elisabet 
Pané, i el vestuari dels tite-
lles d’Olga Cuito i Goretti 
Herrero. Del so i la il·lumi-
nació en té cura Jordi Torras, 
i Pere Pàmpols és intèrpret i 
director de l’espectacle.

Festuc teatre, prop de vint 
anys de teatre
L’Íngrid Teixidó i en Pere 
Pàmpols van fundar Festuc 
teatre, a Lleida, l’any 2003. 
Una companyia d’especta-

cles fruit de les seves in-
quietuds artístiques i amb 
l’afany de poder fer de la 
seva passió una forma de 
vida que els servís de plata-
forma d’expressió per poder 
mostrar les seves creacions.
Els seus principals objectius 
són que el públic gaudeixi 
de l’espectacle, convidar-lo 
a reflexionar sobre els diver-
sos valors que es transmeten 
dins de l’obra de teatre i que 
assimili la voràgine d’emo-
cions presents en cadascu-
na de les representacions. 
Aquests propòsits han fet 
que la companyia creï un 
engranatge perfecte entre la 
música, la narració i la in-
terpretació, per tal d’afavo-
rir aquesta experiència.
A més, des que es va crear, 
la companyia ha dut a ter-
me diversos projectes amb 
el desig de millorar la quali-
tat de les seves produccions 
teatrals i, així mateix, conti-
nuar treballant, juntament 
amb la resta de companyies, 
per fer créixer encara molt 
més el sector del teatre fa-
miliar i de les arts escèni-
ques, en general.
Durant tots aquests anys, 
la companyia ha anat crei-
xent juntament amb tots 
aquells espectadors que, 
com els d’Igualada i la co-
marca de l’Anoia empenyen 
dia a dia i fan que aquest 
somni continuï essent pos-
sible. Entre les seves obres 
podem destacar: La prin-
cesa i el pèsol, La monge-
tera màgica, El soldadet de 
plom, El malalt imaginari, 
Una d’aventures, Llunàtics, 
Bugui Bugui, Mr. Parfum, 
Carretó de contes, La rateta 
que escombrava l’escaleta, i 
Adeu, Peter Pan. 

CULTURA / LA VEU

Dilluns a l’hora habitu-
al a l’AUGA es podrà 
escoltar en Ton Lloret 

acompanyat de Gemma Es-
tany, que parlaran a l’entorn 
del nou llibre del Ton, Repo-
blem, l’any que vam tornar al 
poble.
La covid-19 ha despertat l’inte-
rès per anar a viure als pobles. 
Una oportunitat per frenar el 
despoblament i reequilibrar 
el territori. Per tal d’apro�tar 
aquest interès pel món rural, 
a les xarxes nasqué Repoblem, 
una iniciativa per connectar 
persones que busquen poble 
amb pobles que busquen per-
sones, que en pocs mesos ha 
assolit milers de seguidors. 
Però, qui són aquestes perso-
nes i com són aquests pobles? 
I quin es l’abast del despobla-
ment a Catalunya?
REPOBLEM. L’any que vam 
tornar al poble, és un recor-
regut per conèixer els repo-
bladors  que s’hi ha establert 
durant la pandèmia, �ns els 
que ja fa anys que hi arrelen 
i creen els seus projectes de 
vida. Però, per entendre cap 
on van aquests repobladors, 
cal fer, també, una mirada cap 
a aquest món rural que s’ha 
anat despoblant. De la mà dels 
qui estan al capdavant dels 
ajuntaments i de les persones 
que viuen en aquests micro-

pobles, ens aproximarem a les 
seves visions, problemàtiques 
i reptes de futur.
I dilluns d’aquesta setmana es 
va poder gaudir de la xerrada 
de Júlia Pareto, Premi extra-
ordinari per la Universitat de 
Barcelona al 2012. Filòsofa.
La seva tesi és indagar i re�e-
xionar sota uns principis ètics 
-els d’Aristòtil entre d’altres- 
els reptes de la intel·ligència 
arti�cial del robots que van 
ocupant llocs en la vida de les 
societats i de les persones.

Una intel·ligència que ja de-
mostren les màquines se-
mi-humanoides Pepper. 
Màquines japoneses que ja 
decideixen a partir d’una pro-
gramació establerta. 
Les consideracions sobre qui 
programa i controla aquest 
nous gestors del món i sota 
quina �loso�a són programa-
des.
La Júlia va gaudir de l’atenció 
total d’un Ateneu a punt de re-
cuperar l’assistència anterior a 
la pandèmia.

Ton Lloret parlarà sobre “Repoblem, 
l’any que vam tornar al poble” a l’AUGA

 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
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Dissabte a la tarda, 
a 2/4 de 8, tindrà 
lloc l’acte inaugural 

d’Igualada Capital de la Cul-
tura Catalana a la Basílica de 
Santa Maria. 
Serà a càrrec de Jordi Savall 
que dirigirà el Llibre Vermell 
de Montserrat amb la Capella 
Reial de Catalunya i Hespè-
rion XXI. Es tracta d’un dels 
còdexs musicals més signi-
ficatius del segle XIV per la 
seva varietat d’obres i estils 
que inclou. 
Jordi Savall, juntament amb 
els músics que formen La 
Capella Reial de Catalunya i 
Hespèrion XXI, presentaran 
un programa integrat per: O 
Virgo splendens, Stella splen-
dens, Laudemus Virginem, 
Lot set gotxs, Plendens cepti-
gera, Polorum Regina, Cuncti 
simus, Mariam matrem, Im-
perayritz de la ciutat joyosa, 
Ad mortem festinamus.

El concert inaugural es po-
drà seguir en directe a tra-
vés del canal de Youtube de 
l’Ajuntament d’Igualada.

Oriol Perez presentarà el 
Llibre Vermell de Montser-
rat
Paral·lelament, l’acte inaugu-
ral es retransmetrà en directe 
des d’Igualada Fashion Lab 
(carrer Lleida, 53 3r). Aquest 

acte serà conduït per Oriol 
Pérez, musicòleg i assagista 
que dedica la seva activitat a 
la docència i l’escriptura.
Pérez presentarà el mes-
tre Savall i contextualitzarà 
la seva obra “El llibre ver-
mell de Montserrat” per tal 
d’acompanyar el públic en 
aquest viatge musical. 
El Llibre Vermell de Mont-
serrat és, per la bellesa i va-
rietat d’obres i d’estils que 
inclou, un dels còdexs mu-
sicals més significatius del 
segle XIV. Era un mitjà per 
oferir als pelegrins uns cants 
acceptables als indrets on 
les cançons folklòriques de 
tall profà es consideraven 
excessives. És probable que 

TEATRE / LA VEU

El passat diumenge, el 
barri de Fàtima aco-
llia un matí de repre-

sentacions artístiques per a 
commemorar el Dia Escolar 
de la No Violència i la Pau. 
L’espectacle va anar a càr-
rec dels alumnes de l’Escola 
Municipal de Teatre d’Igua-
lada La Tarima, entitat que el 
passat mes de setembre esta-
blia la seva seu al centre cívic 
d’aquest barri.
Així, els nois i noies de La Ta-
rima van treballar la temàtica 
per a crear diferents perfor-
mances. Els dos grups de 3r a 
5è de primària van tractar el 
bullying; els dos grups de 6è a 
2n d’ESO van desenvolupar el 
mateix tema, a més de l’asset-
jament i la violència verbal; 

els tres grups de joves de 3r 
d’ESO a 2n de batxillerat es 
van endinsar en les violències 
sexuals, concretament en la 
transfòbia; i el grup d’adults 

va treballar la violència social 
i del sistema.
Les representacions artísti-
ques van guiar el públic des 
del Centre Cívic �ns al Parc 

de Valldaura, tot fent una pe-
tita cercavila que va permetre 
els i les joves reivindicar-se a 
través de les arts escèniques i 
posar el seu granet de sorra.
Montse Bassats, coordinado-
ra pedagògica del Teatre Nu, 
explicava com l’activitat havia 
estat una gran eina de re�exió 
i reivindicació per als estudi-
ants i alhora una oportunitat 
de l’escola per apropar-se al 
barri. I és que el compromís 
amb el territori, la proximitat 
i la participació són objectius 
claus de La Tarima.
La iniciativa va comptar amb 
la col·laboració del Servei de 
Cooperació de l’Ajuntament 
d’Igualada.

Sobre La Tarima i El Teatre Nu
La Tarima és l’Escola Munici-
pal de Teatre d’Igualada i està 

Alumnes de La Tarima commemoren el Dia Escolar de la No 
Violència i la Pau amb una performance al barri de Fàtima 

gestionada pel Teatre Nu.
Teatre Nu és un col·lectiu de 
professionals de l’art escènic 
que crea, produeix i exhibeix
espectacles. Té la seva seu a 
Sant Martí de Tous, a La Casa 
del Teatre Nu, un espai on es 
generen vincles amb el terri-
tori, neixen projectes peda-
gògics i s’ofereix una progra-
mació estable d’activitats i de 
formació.
Teatre Nu es complementa 
amb la Residència d’artistes, 
un espai que acull propostes 
creatives de totes les disciplines 
artístiques, integrant-les en la 
comunitat.
La Tarima, La Casa del Teatre 
Nu i la Residència són nuclis 
des d’on es transfereix el conei-
xement i l’experiència assolida 
durant els més de 20 anys de 
trajectòria dels seus fundadors.

Santa Maria acull, diumenge, l’acte inaugural d’Igualada Capital 
de la Cultura Catalana, amb un concert de Jordi Savall

els pelegrins ja coneguessin 
les cançons incloses al cò-
dex redactat entre el 1398 i 
el 1399 en la mesura que la 
tradició havia sancionat la 
importància dels textos i les 
melodies. Com es pot deduir 
d’algunes diferències estilís-
tiques notables, és evident 
que les obres del Llibre Ver-

mell no pertanyen a un sol 
autor. Això no obstant, en 
totes es fa servir el sistema de 
notació de l’Ars Nova fran-
cès, tret d’O virgo splendens 
(escrita en una notació sem-
blant a la del plain-chant).
L’entrada és gratuïta i cal re-
servar-la a:
www.tiquetsigualada.cat.

Jordi Savall dirigirà la 
Capella Reial de Cata-
lunya i Hesperion XXI  
interpretant el Llibre 

Vermell de Montserrat

LLIGA EBA
05/02/22 a les 18:30h

MONBUS C.B. IGUALADA - AE BADALONÈS
T’esperem al Pavelló de Les Comes. VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!
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L’agenda cultural del 
mes de febrer a la Bibli-
oteca Central d’Iguala-

da inclou diverses propostes 
per tenir cura de la nostra 
salut, així com presentacions, 
activitats familiars i infantils 
i l’estrena d’un nou club de 
lectura per als lectors de ci-
ència-�cció.
D’una banda, cada dilluns a 
les 7 de la tarda prosseguei-
xen les xerrades organitzades 
per l’associació DCA (Dany 
Cerebral Adquirit) Anoia per 
aprendre a tenir cura del nos-
tre cervell. Les properes cites 
seran el dilluns 7 per parlar 
del funcionament del cervell; 
el dilluns 14 sobre la impor-
tància de mantenir la ment 
activa i el dilluns 21 sobre què 
s’ha de fer quan s’ha patit un 
dany cerebral. D’altra banda, 
l’Associació de Psicòlogues i 
Psicòlegs de l’Anoia (APPA) 
també fa xerrades de gran 
interès a la Biblioteca. El di-
marts 15, a les 7 de la tarda, el 
doctor Xavier Cantero parla-
rà de l’eutanàsia.
En clau literària, el dijous 10 
de febrer a les 7 de la tarda, es 
presenta el llibre «La Kora i el 
Griot. Viatge a les tradicions 
ancestrals de Benín i Burki-
na Faso», de Conxita Tarru-
ell amb contes de Rosa Pi i 
que edita Tushita Edicions. 

La presentació anirà a càrrec 
de Montse Olivella i inclou-
rà una projecció audiovisual 
amb imatges de les experièn-
cies viscudes.
Per a les famílies, el mes de 
febrer els porta diverses pro-
postes. Aquest divendres dia 
4, a les 6 de la tarda, podran 
gaudir dels «Contes per so-
miar» amb la Sara Genovart. 
I el divendres 11, a les 6 de 
la tarda, es farà el primer La-
boratori de Lectura titulat 
«Què en fas d’una idea» per 
a les famílies amb nens de 4 
a 9 anys, conduït per Daniel 
Rio Romo. Per aquesta ac-
tivitat cal inscripció prèvia, 
així com per al taller de Car-
nestoltes del divendres 25 de 
febrer, impartit per Valentina 
Botana.
Aquest mes de febrer tam-
bé es posa en marxa el nou 

Un mes de febrer de xerrades, activitats 
familiars i clubs a la Biblioteca

club de lectura Farenheit 451 
per als amants del gènere de 
la ciència-�cció. El condui-
rà el llibreter Jorge Jiménez 
del Moral i és gratuït i obert 
a tothom, ja que encara hi ha 
places disponibles, per tant, 
només cal inscriure’s a la Bi-
blioteca i recollir el llibre que 
es comentarà: «Flors per a 
l’Algernon» de Daniel Keyes.

EXPOSICIONS / LA VEU

Fins al 13 de febrer, la 
Sala Municipal d’Ex-
posicions d’Igualada 

acollirà l’obra dels disse-
nyador gràfic, il·lustrador i 
artista digital, Eduardo Ar-
gañarás, guanyador del Pre-
mi Ciutat d’Igualada d’Art 
Digital Jaume Graells 2021. 
L’obra d’Argañarás, nascut 
i format a la ciutat de Bue-
nos Aires, mostra diversos 
paisatges urbans on es con-
traposen l’àmbit privat amb 
el públic. Uns jugadors d’es-
cacs, uns lectors que conver-
sen o joves que festegen con-
viuen amb manifestants que 
transiten pels carrers de la 
ciutat, amb llums que passen 
ràpid i aquells que busquen 
com sobreviure. Aquestes 
formes i espais, originats 
per la llum i les ombres, de-
uen la seva existència al co-
neixement propi i autònom 
que l’artista fa de la realitat 
més enllà de les aparences. 
Aquest ambient tancat, im-
mortalitzat en el present 
que s’obre al passat i al fu-
tur. Les imatges i fotogra-
fies, penjades a les parets, 
ens conviden a pensar en 
històries passades viscudes 

al bar. Es tracten de solituds 
compartides construïdes en 
llocs de trobada. L’exposició 
es podrà veure fins el diu-
menge 13 de febrer a la Sala 
Municipal d’Exposicions 
d’Igualada al carrer Garcia 
Fossas número 2.

L’obra d’Eduardo Argañarás, 
premi Ciutat d’Igualada 
d’Art Digital, es podrà veure 
a la Sala Municipal

Les obres d’Argañarás 
mostren paisatges ur-
bans on l’artista con-

traposa l’espai públic i 
privat amb un joc con-
tinu de llums i ombres

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.



40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA
JOAN SOLÉ OLLER, Fotògraf
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Aquesta setmana he escollit una imatge de l’any 1983 i una del 1984.
El 1983 vaig fotogra�ar el campanar de l’església de la Soledat mentre es feien unes obres de manteniment de la coberta. M’ha cridat l’atenció el sistema de bas-
tides muntat per fer els treballs en alçada: el mateix campanar suporta tota l’estructura. M’agradaria poder veure per un forat com van muntar les peces dalt del 
campanar. En tot cas, un sistema molt diferent del que es faria ara. Amb un elevador en cinc minuts s’arriba al nivell de la teulada.
La imatge de 1984 està captada al riu Anoia, a la Pobla de Claramunt, sota el pont de la Boixera. Es va dur a terme un concurs de pesca per posar de manifest la 
contaminació que patia el riu i per reclamar que es fessin les accions necessàries per netejar-lo. Com es pot veure la participació va ser important i evidentment 
el número de peixos pescats va ser zero.

MÚSICA / LA VEU

El pròxim diumenge 
6 de febrer, el Rotary 
Club Igualada ofereix 

el concert benè�c que cada 
any organitza amb l’objectiu 
de recaptar fons per a desti-
nar a alguna entitat o projecte 
solidari. Enguany l’obra que 
s’oferirà anirà a càrrec de l’or-
questra simfònica Terres de 
Marca amb el concert “Joies 
Simfòniques de la Música Ca-
talana” i l’entitat bene�ciària 
serà Creu Roja Anoia.
La subvenció d’una part del 
cost d’un vehicle medicalitzat 
per a Creu Roja Anoia serà el 
projecte bene�ciari del con-
cert solidari d’enguany. Amb 
aquesta ajuda i la d’altres 
col·laboradors que l’entitat 
Creu Roja Anoia està cercant, 
espera poder afrontar la des-
pesa que suposa la compra 
d’un vehicle ambulància. Si 
�nalment no s’aconsegueix tot 
l’import, l’entitat adquirirà en 
el seu lloc, un vehicle d’emer-
gències secundari. L’objectiu 
és disposar d’aquest vehicle 
per a la realització de serveis 
preventius, guàrdies de teleas-
sistència, emergències activa-
des des de Protecció Civil (in-
cendis, recerca de persones, 
nevades, onades de fred...).

Així, el concert solidari d’en-
guany serà el pròxim diu-
menge 6 de febrer a l’Ateneu 
Igualadí a les 7 de la tarda i 
anirà a càrrec de l’orquestra 
simfònica Terres de Marca 
amb el concert “Joies Simfò-
niques de la Música Catala-
na”. La direcció del concert 
estarà en mans d’en Daniel 
Mestre i comptarà amb els 
solistes, Ulli Haller, soprano i 
Jordi Figaró, tenor.
L’Orquestra Terres de Marca 
oferirà un repertori de mú-
sica catalana excepcional i de 
qualitat, amb obres dels grans 
clàssic catalans com Toldrà, 
Morera, Garreta o Pau Ca-
sals, de compositors de relleu 
com Mercè Torrents, o del 
jove Bernat Vivancos, passant 
per autors anoiencs com Xa-
vier Cassanyes o Concepció 
Ramió amb peces ben varia-
des. Així, durant
el concert, podrem sentir 
des d’obres per orquestra de 
cambra i altres per orques-
tra simfònica, des de lieds 

orquestrats a obres singulars 
per tenora i orquestra.
L’import íntegre de la recap-
tació anirà destinat al pro-
jecte del vehicle medicalitzat 
de Creu Roja Anoia. Hi ha 
diferents modalitats d’en-
trades i es poden adquirir a 
l’establiment Clic Fotografia 
(C/Santa Caterina, 29). Hi 
haurà una fila 0 per a les per-
sones i empreses que siguin 
sensibles a la causa i vulguin 
fer donacions. En aquest cas, 
cal posar-se en contacte amb 
l’entitat a través del seu email 
rc.Igualada@rotary2202.org
El president del Rotary Club 

Igualada, Antoni Font, expli-
cava que “un dels objectius 
de l’entitat és contribuir en 
el benestar social i econòmic 
de les persones i la seguretat 
sanitària ha estat sempre una 
prioritat dels projectes que 
desenvolupem”.
Per la seva banda, Xavier Bo-
tet, president de Creu Roja 
Anoia, agraïa la iniciativa i 
manifestava que “amb aques-
ta donació, la compra d’una 
ambulància pot arribar a ser 
una realitat. Ens sentim afor-
tunats de ser l’entitat bene-
ficiària escollida per Rotary 
Club i ens anima a continuar 

Rotary Club Igualada organitza el seu concert benèfic anual 
amb una actuació de  l’orquestra simfònica Terres de Marca

L’import íntegre de la 
recaptació anirà desti-
nat a la subvenció d’un 
vehicle medicalitzat per 

a Creu Roja Anoia

treballant per les persones 
que més ho necessiten a la 
comarca.”
Els socis de Rotary són lí-
ders empresarials i professi-
onals en els seus camps, que 
presten servei en les seves 
comunitats i promouen el 
desenvolupament de la bona 
voluntat i la pau al món. Els 
31.000 clubs rotaris, en més 
de 165 països i regions, porten 
a terme projectes de servei hu-
manitari que inclouen la miti-
gació de la pobresa i la fam, la 
millora de la salut i l’educació, 
i la protecció del medi ambi-
ent en l’àmbit mundial i local.
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 Història de la Fotografia a Igualada i més...

   A propòsit del bicentenari de l’Antic Gremi de Traginers...

UN 17 DE GENER DE PRIMERS DEL SEGLE XX.

UN RETRAT D’UN AUTÈNTIC “TONI” D’IGUALADA, EL JOVE RAMON PLAXATS PONS.

Aquesta és la imatge històrica, autèntica i inconfusible, d’un “Toni” d’Igualada. 

Cavaller i cavall són a punt -o potser acaben- de participar en els Tres Tombs, l’acte més emblemàtic d’una 
de les diades cabdals del calendari tradicional català; i que, a Igualada, se celebra amb una documentada 
o�cialitat des de l’any 1822, arribant enguany als 200 anys d’aquesta reeixida celebració.

Segons explica, textualment, Francesc Victori, al seu Calendari Folklòric d’Igualada i la seva Comarca, 
publicat pel CECI, a l’any 1965: “..., a més dels traginers i carreters pròpiament dits, pertanyien al Gremi 
de Traginers les professions auxiliars del ram i, alhora, els porqueters (tocinaires, és clar), vaquers, ca-
brers…  Així, hom calculava que la diada de Sant Antoni Abat era festa grossa a més d’un miler de llars 
igualadines”. 

Cal afegir-hi, però, pagesos i hortolans que tenien matxo i l’enganxaven al carro per anar al tros o a la 
plaça. I molts d’altres, propietaris d’animals o sense. Tots, estimaven la festa i eren devots del patró, cone-
gut com Sant Antoni del porquet o, sobretot, dels “rucs”. 

Es allò que a la nostra ciutat hem sabut des de petits: hi ha dos Sant Antoni (s), el de Pàdua (o del 13 de 
juny) i el dels “rucs” (Sant Antoni Abat, de gener), emprada aquesta denominació “rucs” amb simpatia i 
repecte envers el virtuós anacoreta del desert. 

El “Toni” de la imatge, amb certesa, pertanyia a una familia íntimament vinculada amb la festa, originària 
de Castellfollit del Boix. Un membre dels Traginers que, al migdia del dia 17, després de l’o�ci solemne i a 
la sortida de les fàbriques, tallers i col·legis, participava de la triple passejada que acabava a la plaça, davant 
l’edi�ci de l’Ajuntament, amb la ritual benedicció a càrrec del senyor rector. 

Observem que es tracta d’un jove, probablemente l’hereu d’aquesta família prou coneguda a Castellfo-
llit; i que, abillat amb el seu vestit més bo i la morada barretina, sobre la seva cabalgadura vistosament 
emplomallada i portadora dels guarniments millors, ha posat per a la posteritat a través de l’objectiu del 
fotògraf Maties Rius, establert al número 4 de la Rambla de Sant Isidre; un home orgullós del seu títol de 
“Fotógrafo de la Real Casa”. 

Per aquesta ocasió, jo, Carmel·la Planell, com a gestora d’aquest capítol de la Història de la Fotogra�a 
a Igualada i més... comparteixo el goig del Marcel·lí Valls Torné, en proclamar als quatre vents la glòria 
-dues vegades centenària- d’aquesta Associació senyera, tant a nivell de ciutat com de país, que és l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada. I no puc més que agrair les teves paraules, de les quals m’he servit per a 
transcriure aquest text documentat. 

De�nitivament, gràcies també al jove David Inglés Del Val, besnét, del personatge retratat, per fer-nos 
arribar en format original aquesta fotogra�a i permetre’ns, així, de fer-la pública!

POESIA / LA VEU

D issabte passat dia 
22, a la tarda en 
el teatre del Cen-

tre Catòlic d’Hospitalet de 
Llobregat el poeta igualadí 
Lleonard del Rio va assolir 
el primer premi de la cate-
goria sènior del 24è. Cer-
tamen Andreu Trias, en un 
acte presidit per l’alcaldessa 
de la localitat i presidenta de 
la Diputació de Barcelona, 
Nuria Marín, acompanyada 
de Josep M. Chalé president 
de l’entitat organitzadora. El 
guardó li fou lliurat de mans 
de la Sra. Eulalia Navarro, 
vídua d’Antoni Trias, nomi-
nant del premi.

El Certamen poètic Andreu 
Trias és un dels més tradici-
onals dels països catalans. En 
la present edició hi han par-
ticipat més d’una setantena 
de concursants.
El treball premiat del nostre 
compatrici —confegit per 
vint-i-quatre versos decasí-
l·labs i rima lliure—, és ti-
tula “Elegia de novembre” i  
repassa les característiques 
d’aquest mes tardorenc que 
s’escola amb les seves dites i 
variades tradicions del cos-
tumari català. La poesia fou 
recitada amb bona traça pel 
actor i rapsode Jesús Roco-
sa del quadre escènic Verba, 
pertanyent a l’entitat promo-
tora de la convocatòria.

El jurat qualificador del pre-
mi ha estat format per Júlia 
Costa, Joan Carles González, 
Genís Pascual, Montserrat 
Expósito i M. Carme Grau.
Com es tradicional els or-
ganitzadors han editat un 
opuscle amb els treballs pre-
miats en les diferents catego-
ries.

“El trumfo” de febrer de la 
Coral de Santa Maria
S’està distribuint aquests dies 
l’exemplar 222 d’”el trumfo” 
butlletí de la Coral de Santa 
Maria corresponent al mes de 
febrer. El president Lleonard 
del Rio signa l’editorial titu-
lada “Culturax IGD”, anunci-
ant l’inici dels actes que pro-

El poeta Lleonard del Rio, primer premi del Certamen 
Andreu Trias

clamen a la nostra ciutat com 
a «capital de la cultura cata-
lana». Comenta que aquesta 
honrosa designació cultural, 
es va confirmar fa un parell 
d’anys (març 2020) i afegeix 
«que llavors no es podia pre-
veure que el 2022 el món 
estaria immers en aquesta 
desgraciada crisi provocada 
pel coronavirus, que ens ha 
portat unes conseqüències 
tan nefastes»; i afegeix: «tal 
com estan les coses, creiem 
que hem de ser prudents en 
les despeses d’aquesta con-
juntura. Sens dubte que per 
Igualada aquesta “capitalitat” 
serà onerosa. Cal doncs que 
vigilem perquè el dispensi 
no sigui desmesurat. Tot és 

qüestió d’habilitat, modera-
ció i traça.» i escriu més en-
davant: «La nostra aportació 
en aquest esdeveniment serà 
el llibre que confegeix la nos-
tra història “Coral de Santa 
Maria d’Igualada (1939-
2020)”.
El butlletí fa un resum de 
les dues darreres activitats i 
anuncia les actuacions de la 
festa de la Candelera i sant 
Blai a la Tossa de Montbui 
—diumenge vinent dia 6 de 
febrer— i el XVI Memori-
al Maria del Rio Montfort, 
previst pel 27 de febrer, als 
Caputxins.
Altres seccions d’aquest 
exemplar són la “Vida fami-
liar” i “Els tres peus al gat”.
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   EXPOSICIONS

TRES PINTORS CÈLEBRES: 
URGELL, MATILLA I LARRAGA
Al replà pujant l’escalinata que condueix 
al Sala de Sessions de l’Ajuntament d’Igua-
lada i a Alcaldia, podem admirar pintures 
d’aquests importants artistes, de finals del S. 
XIX i principis del S. XX. Exposició virtual 
per descobrir les col·leccions del Museu de 
la Pell
Web i xarxes socials del Museu de la Pell 
d’Igualada

EDUARDO ARGAÑARAS
Premi Ciutat d’Igualada d’Art Digital Jau-
me Graells 2021. Un bar. Aquest bar que es 
converteix en el lloc de trobada. Conviuen 
en ell els pensaments individuals, els diàlegs 
quotidians i les experiències col·lectives. 
Del 2 al 13 de febrer a la Sala Municipal 
d’Exposicions

PROGRAMES I CARTELLS 
DELS TRES TOMBS
Recull de programes i cartells antics de la 
festa de l’Antic Gremi de Traginers d’Igua-
lada.
Fins l’11 de febrer a la sala d’esposicions de 
l’Arxiu Comarcal

ORÍGENS I DESTINACIONS
Què és el que lliga el nostre passat amb el 
nostre futur? Quin és el camí que prenem o 
fem per arribar-hi? Aquesta és una exposició 
itinerant “2021 IAPMA Coral Jubilee”.
Del 29 de gener al 17 d’abril al Mirador del 
Museu Molí Paperer de Capellades

60ANYS DE LLUITA I COM-
PROMÍS
Una mostra que repassa la història d’Òmnium 
Cultural per commemorar l’aniversari de l’en-
titat, que va néixer el 1961 .
Fins al 12 de febrer a la sala d’exposicions de 
la Biblioteca Central

EL FUTUR DEL PLANETA (ES-
TAMPAT I SERIGRAFIA)
Aquesta exposició recull el procés creatiu uti-
litzat en la realització de samarretes serigra�-
ades amb il·lustracions i missatges tipogrà�cs.
De l’1 al 28 de febrer a La Gaspar Sala d’ex-
posicions

LA FESTA DELS REIS, 2022
Selecció d’obres presentades al concurs, i foto-
gra�es premiades.
Del 6 al 20 de febrer a la sala d’exposicions el 
Portal del Llevador

MÚSICA / LA VEU

Roger Argemí ha de-
mostrat que és un dels 
compositors i produc-

tors amb més talent del pano-
rama musical català. Després 
de treballar en cançons d’artis-
tes nacionals i internacionals 
com Piso 21, la generació OT 
2020 o 31Fam; aquest any tor-
na a la càrrega com a intèrpret 
dels seus propis temes, tornant 
a mostrar el seu talent compo-
sitiu i interpretatiu. Ho fa amb 
el tema Quan s’apaga el món, 
una cançó que torna a actua-
litzar la música en català amb 
una producció absolutament 
moderna i de caràcter interna-
cional. Un nou hit que torna a 
posicionar aquest artista com 
un dels referents musicals que 
més aporta a l’actualització de 
la nostra música. 
Amb aquesta nova cançó, Ar-
gemí aporta un so que beu 
de l’electropop i de la música 
funk i anglosaxona més actual 

i segueix així amb la seva lí-
nia estilística, sense deixar de 
banda el seu costat melòdic i 
les lletres que parlen de les re-
lacions al segle XXI.
Quan s’apaga el món també 
compta amb un videoclip amb 
aquesta estètica actual i mo-
derna que capitaneja l’artista 
igualadí. 
Amb dos discos publicats Un 
nou sentit [Crea Music, 2016] 
i Gravetat [Crea Music, 2019], 
Roger Argemí és un cantant, 
compositor i productor mu-
sical que ha aconseguit donar 
un enfocament emotiu i R&B 
a la música pop.

Roger Argemí encén la 
música amb:
“Quan s’apaga el món”



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

David Ribas Boldú, un computat artista 
a la Galeria Artèria

Aquest mes de gener, tot estrenant el 2022, 
l’exclusiu espai d’art Artèria d’Igualada va 
obrir les seves portes per a inaugurar una 

nova i admirable exposició: una mostra pictòrica 
presentada pel mateix autor, l’artista barcelonès, 
David Ribas Boldú; un acte de presentació que va 
ser objecte d’una afable recepció per part del pú-
blic assistent.
Un cop ateses les paraules de l’artista, un bon co-
municador, l’observació atenta de les obres exhibi-
des en aquesta exposició constatava el talent cre-
atiu d’aquest notable artista. De fet, d’un primer 
cop d’ull, tan sols observant en conjunt la diver-
sitat  pictòrica, i sense anar gaire lluny, quedava 
testimoniada la mirada expedita d’aquest autor en 
l’acte de presentar el seu ampli infinit  pictòric.
Efectivament, cada una de les pintures és una 
mostra inconfusible dels plurals i oposats univer-
sos que romanen en la ment desperta i la mà ta-
lentosa de David Ribas; esferes gairebé còsmiques 
disposades de manera metòdica. Més enllà de la 
temàtica, s’assisteix davant d’una pintura austera, 
de traç expressament fàcil, però una composició 
nodrida d’una potent dosi de cromatisme. Al cos-
tat d’algunes tintes terroses, els colors ataronjats, 
els ocres i els vermells se sumen i s’acoblen en 
una successió de capes sobreposades, si cap, per 
a regalar-nos una amable dosi de calidesa; aquella 
calidesa que li transmeten -a l’autor- els paratges 
tan propers de la nostra Mediterrània. Pintures i 
textures cromàtiques delimitades per línies que 
volen presumir d’una certa rectitud, configurant 
unes figuracions no exactament tancades del tot 
que deixen entreveure la similitud geomètrica 
d’uns falsos paral·lelepípedes. Això és, amb parau-
les de Ribas: “Les línies no són mai rectes del tot 
i sempre deixen un espai obert per a una possible 
escapada. Inequívocament, tot això és correspon 
amb el que és el color i la vida, allò que dóna pro-
funditat a l’obra. Després, l’ull de l’espectador fa la 
seva pròpia interpretació i cadascú viu la creació 
pictòrica a partir de la seva percepció”. 
La mentalitat oberta i l’ampli espectre creatiu de 
Ribas, de sempre, s’ha vist projectat en la seva obra. 
Les lluminositats de la Mediterrània, els paisatges 
de blaus mariners o bé les extensions  sorrenques 
del desert, endemés de les siluetes de tantes arqui-

tectures viatjades són el substrat protagonista que 
donaria nom a la seva vasta producció.
David Ribas Boldú (Barcelona, 1957), des de 1980 
s’ha lliurat professionalment a la pintura. De fa 
anys instal·lat  a Sant Pere de Riudebitlles, el seu 
treball artístic l’ha portat a realitzar diverses es-
tàncies a Les Balears, al Marroc, a Sardenya i fins 
i tot al Japó; estades que ha compaginat amb tre-
balls de recerca artística i de perfeccionament en 
el seu taller de l’esmentada població. La seva tasca 
incansable l’ha consolidat des de fa temps com a 
un dels grans coneixedors del món de la pintu-
ra i de l’art dels revestiments murals. Si més no, 

val a dir que fa unes tres dècades que és membre 
fundador del col·lectiu d’artistes d’Arts plàstiques 
de la  Mediterrània, Ras El-Ranut, així com, més 
recentment, de l’anomenat Riudebitlles Territori 
d’Art (2015). 
Amb una trajectòria longeva, des del àmbit creatiu 
ha vist la seva obra exposada en sales i galeries 
d’important renom. Fossin participacions indivi-
duals o col·lectives, al capdavall, les seves obres 
han visitat Tokyo, l’Alguer, Saint Paul de Vence, 
Berlín, Béziers, Nîmes, Toulouse, Lisboa, Rabat, 
Tetuan, Tànger, Brussel·les i Estrasburg, entre 
molts més destins.
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



AGENDA

MÚSICA
Igualada 

27è Concert Rotary Club d’Igualada per 
al servei a la comunitat a càrrec de l’Or-
questra Terres de Marca .
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

VISITA GUIADA
Igualada 

Cada primer diumenge de mes es pot 
fer una visita guiada i gratuïta a l’antiga 
adoberia de Cal Granotes .
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell

TALLER
Igualada 

Taller Jazz Steps. No cal haver ballat 
mai swing.
Diumenge a les 12 del migdia a la 
Sala d’Arts de l’Ateneu

CONCERT D’ORGUE
Capellades 

Concert d’orgue a càrrec de Jordi Fi-
gueras.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia a l’es-
glésia de Santa Maria

TEATRE
Capellades 

“Calma” de Guillem Albà. Ens explica, 
sol i sense paraules, un fet tan com-
plex i a l’hora tan quotidià: la pressa. 
Aquest “corre tothora” en el que vivim 
instal·lats. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
la Lliga

TEATRE
Calaf 

“La dona dels 60”, una adaptació de 
“LES CUNYADES”, obra escrita pel 
dramaturg quebequès Michel Trem-
blay, on retrata la realitat de les dones 
els anys 60.
Diumenge a 2/4 de 7 i a 2/4 de 9 del 
vespre al Casino

DIVENDRES 4 
HORA DEL CONTE

Igualada 
Veniu a gaudir en família dels Con-
tes per somiar, amb la Sara Genovart 
Jané..
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

TEATRE
Igualada 

“Me & Magdalena”. A través del teatre 
d’objectes de petit format, l’especta-
cle és secret, a cau d’orella entre l’ar-
tista Magda Puig i el públic. L’actriu i 
directora no va conèixer la seva àvia 
i reconstrueix un personatge que fa 
anys que resta intacte.
Divendres a les 7, a les 8 i a les 9 del 
vespre al Teatre de l’Aurora

DANSA
Igualada 

El llac dels cignes”. El Russian Clas-
sical Ballet i Evgeniya Bespalova, tor-
na a Igualada per presentar una nova 
producció de l’obra mestra del ballet 
clàssic 
Divendres a 2/4 de 9 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu

TEATRE
Capellades 

“Sopa de pedres” a càrrec d’Engruna 
Teatre. És la història de l’Alma, una 
nena que ha de fugir del seu país per-
què veu com al cel, en lloc de volar-hi 
estels, un dia hi arriben els avions. 
Divendres a les 6 de la tarda al Teatre 
la Lliga

DISSABTE 5 
TEATRE
Igualada 

“Me & Magdalena”. A través del te-
atre d’objectes de petit format, l’es-
pectacle és secret, a cau d’orella 
entre l’artista Magda Puig i el públic. 
L’actriu i directora no va conèixer la 
seva àvia i reconstrueix un personat-
ge que fa anys que resta intacte.
Dissabte a les 7, a les 8 i a les 9 del 
vespre al Teatre de l’Aurora

CAPITAL DE LA CULTURA
Igualada 

L’acte inaugural d’Igualada Capital 
de la Cultura Catalana es retrans-
metrà en directe conduït per Jaume 
Radigales, professor universitari,in-
vestigador i crític musical. 
Dissabte a les 7 de la tarda a l’Igua-
lada Fashion Lab

MÚSICA
Igualada 

Acte inaugural d’Igualada Capital de 
al Cultura Catalana 2022. Concert de 

Jordi Savall dirigint la Capella Re-
ial de Catalunya i Hesperion XXI que 
interpretaran el Llibre Vermell de 
Montserrat. 
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre a la 
basílica de Santa Maria

ESPECTACLE
Calaf 

“La bona vida” de les2princesesbar-
budes que es posen dins la pell dels 
primers humans per explicar-nos la 
seva vida i costums.
Dissabte a les 12 del migdia al Ca-
sino

TEATRE
Calaf 

“La dona dels 60”, una adaptació de 
“LES CUNYADES”, obra escrita pel 
dramaturg quebequès Michel Trem-
blay, on retrata la realitat de les dones 
els anys 60.
Dissabte a les 10 del vespre al Casino

DIUMENGE 6 
TEATRE
Igualada 

“Me & Magdalena”. A través del teatre 
d’objectes de petit format, l’espectacle 
és secret, a cau d’orella entre l’artista 
Magda Puig i el públic. L’actriu i direc-
tora no va conèixer la seva àvia i re-
construeix un personatge que fa anys 
que resta intacte.
Diumenge a les 6, a les 7 i a les 8 del 
vespre al Teatre de l’Aurora

TEATRE
Igualada 

“La llàntia meravellosa” de Festuc 
Teatre. El geni de la llàntia és capaç 
de concedir riquesa, bellesa, poder o 
fama. No obstant, es troba a una nena 
que no anhela cap d’aquestes coses. 
Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Tea-
tre Municipal l’Ateneu

DILLUNS 7 
CONFERÈNCIA 

Igualada 
Gemma Estany i Toni Lloret. Presen-
tació del llibre de Toni Lloret, “REPO-
BLEMEM”. La Covid-19 ha despertat 
l’interès per anar a viure als pobles. 
Una oportunitat per frenar el despo-
blament. Organitza AUGA. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Cicle Com protegir el nostre cervell. 
Com funciona el cervell? A càrrec de 
Núria Cayuela, neuròloga de l’hospi-
tal Moisès Broggi de Sant Joan Despí. 
Ho organitza: DCA Anoia 
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

CLUB DE LECTURA 
El Bruc 

Trobada de persones que han llegit 
el mateix llibre per comentar-lo. En 
aquesta ocasió ““La vida secreta de 
les vaques” de Rosamund Young 
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Verge de Montserrat.

DIMECRES 9
CLUB DEL MÚSICA

Igualada 
Es parlarà dels cançoners musicals 
del primer Renaixement Espanyol, 
peces que es conserven al Fons Jordi 
Savall de la Biblioteca.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

DIJOUS 10
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Igualada 
Presentació del llibre “La Kora i el 
Griot. Viatge a les tradicions ances-
trals de Benín i Burkina Faso, de Con-
xita Taruell Llonch.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

Presentació del tercer poemari de 
Josepa Ribera Vallès, “Temps fugit”. 
Recitació d’una selecció de poemes 
de l’autora a càrrec de Margarida 
Bernús, César Rampe i Montse San-
tó, amb acompanyament musical de 
Francesc Torreguitart i Franc Gui-
nart..
Dijous a les 2/4 de 8 del vespre a la 
sala petita de la Lliga
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Les millors sèries
“Estamos muertos”, apocalipsi zombi, 
assetjament escolar i valors entre classes socials 

La nova sèrie coreana 
de Net�ix ens endinsa 
en un institut infectat 
de zombis on només 

hi ha una opció: 
sobreviure

REDACCIÓ / LA VEU

La plataforma Net�ix va 
estrenar fa una setma-
na una nova produc-

ció que compta amb zombis 
i un grup d’estudiants com a 
protagonistes. “Estamos mu-
ertos” és una sèrie sud-corea-
na de terror escrita per Chun 
Sung-il i basada en el còmic 
“Now at Our School” de Joo 
Dong-geun. La sèrie està diri-
gida per Lee Jae Gyoo, cone-
gut pel seu treball en “Trap”, 
“King2Hearts” i “Intimate 
Strangers”. Es podria dir que 
des que Net�ix va rebentar el 
panorama del streaming amb 
“El juego del Calamar”, les sè-
ries coreanes s’han convertit 
en tot un esdeveniment en el 
seu catàleg. “Estamos muer-
tos”, �ns al moment, compta 
amb dotze episodis amb una 
durada d’una hora aproxima-
dament cadascun. La sèrie 
està ambientada a la ciutat de 
Hyosan, on un professor de 
ciències anomenat Lee Bye-
ong-Chan, de l’escola secun-
dària de Hyosan, descobreix 
que el seu �ll ha estat assetjat 
greument a l’escola pels altres 
estudiants. Per a ajudar al seu 

�ll, desenvolupa un virus que 
creu que pot donar al seu �ll 
algunes habilitats extraordi-
nàries. Però el virus no funci-
ona com ell esperava i, com a 
resultat, el �ll de Lee Byeong 
aviat comença a comportar-se 
com un zombi. Més tard, una 
altra noia de Hyosan High 
School també s’infecta amb el 
virus mortal i, com a resultat, 
tota l’escola ara es converteix 
en la zona zero de la invasió 
zombi. Amb la massacre que 
es genera a l’escola, el virus 
comença a expandir-se per 
tota la ciutat, i un petit grup 
d’estudiants queda atrapat 
dins, lluitant per sobreviure 
contra l’onada de carnívors 
que els envolta. Dins d’aquest 
grup de joves es presenten als 
protagonistes i antagonistes 
que la seva vida i situacions 
personals seran l’eix de la 
trama a banda de la invasió 

zombi, la quan farà els girs 
de guió. Així i tot l’autèntic 
atractiu de “Estamos muer-
tos” està en com, sense dei-
xar de costat una persecució 
i assetjament incessant, tracta 
de parlar d’altres temes. Igual 
que “El juego del Calamar” 
tractava de l’as�xiant situació 
econòmica a la qual el capi-
talisme salvatge ha portat a 
Corea, aquí es parla de la in-
humana pressió que han de 
viure els estudiants coreans, i 
com el bullying, la depressió 
i la competitivitat són efectes 
col·laterals d’aquesta situació. 
Són aquests missatges els que 

donen tridimensionalitat als 
personatges, que com sempre 
viuen els seus drames amb la 
intensitat absolutament des-
bordada. I així, és com els 
personatges aconsegueixen 
convertir-se en importants 
per a l’espectador: les amis-
tats, els odis, els encaterina-
ments i les relacions que van 
evolucionant es converteixen 
en els últims rastres d’huma-
nitat en una situació desespe-
rada. De nou, poques sèries 
com les coreanes saben tro-
bar aquest equilibri. 
Un dels aspectes més inte-
ressants de “Estamos muer-
tos” és que hi ha autèntiques 

crítiques de la societat con-
temporània, amb els seus 
problemes en els valors, les 
classes i la cultura social. En 
aquesta sèrie, l’institut fun-
ciona com un microcosmos, 
amb els seus nivells polítics, 
les seves jerarquies, les seves 
classes. D’una banda, hi ha els 
nois rics, que menyspreen als 
seus companys de classes més 
baixes; després hi ha els “do-

lents”, que es fiquen sense 
parar amb els febles i, entre 
tots ells, les tafaneries són 
cosa dolenta. Però quan apa-
reguin els zombis, els valors 
socials posaran en escac a 
les estructures jeràrquiques. 
El professor de ciències ho 
diu clarament en una classe: 
“Un organisme no depèn del 
seu metabolisme, sinó de la 
seva voluntat de sobreviure”. 
Amb només set dies dins de 
la cartellera de Netflix, la 
producció coreana ha acon-
seguit estar dins del top tres 
de novetats en l’àmbit inter-
nacional. La crítica assegu-
ra que és una sèrie que, tot 
i tenir les característiques 
típiques d’altres producci-
ons amb temàtica gore i de 
zombis, enganxa des del pri-
mer capítol. Clarament, els 
productors i guionistes de 
“Estamos muertos” han tre-
ballat amb habilitat l’ús dels 
cliffhangers i una efectiva 
progressió argumental. 
En definitiva, “Estamos 
muertos” és entretinguda 
i complirà les expectati-
ves dels amants del gènere. 
A més, assoleix fer patir a 
l’espectador, crear angoixa i 
en alguns moments, durant 
aquestes situacions de vida 
o mort et faran estimar o 
odiar als personatges.

“Un organisme 
no depèn del seu 

metabolisme, sinó de la 
seva voluntat 

de sobreviure”.
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Cinema social
A Tous •  Sis dies corrents

REDACCIÓ/ 

Valero, Moha i Pep, són tres 
treballadors d’una empresa 
de lampisteria i electricitat en 

la perifèria de Barcelona. En sis capí-
tols, es veu les diferents respostes dels 
protagonistes quan s’enfronten a una 
reparació. Veient cada dia com entre 
ells comença a créixer una amistat i la 
seva relació que desenvolupen amb el 
client.
Dirigida per Neus Ballús (La Plaga, El 
viatge de Marta (Sta� Only)), la pel·lí-
cula es desenvolupa en manera de �c-
ció documental.

Sis dies corrents posa el focus en as-
sumptes de gran importància: reivindi-
ca a la classe treballadora, i assenyala el 
rebuig a la diferència i aquest racisme, 
a vegades inconscient, que tots, des del 
privilegi caucàsic, tenim integrat. Però 
fuig de referents clàssics del gènere, els 
Loach o Dardenne, i defensa la seva 
tesi des de la lleugeresa, des d’un cos-
tumisme gairebé còmic, amb resultats 
igualment (si no més) e�caços.
L’aposta, i la dinamita, de la cineasta 
van més enllà: com en La plaga (2013), 
Ballús treu petroli de tres actors que 
no ho són, i que interpreten una versió 
�ctícia de si mateixos.

Genocidi
El racó del Cineclub •  Quo vadis, Aida?

REDACCIÓ/ 

Susana ha de deixar la seva vida a 
París, on treballa com a model, i 
ha de tornar a Madrid. La seva 

àvia Pilar acaba de patir un vessament 
cerebral i se n’ha de cuidar. Anys en-
rere, quan els seus pares van morir, 
va ser la seva àvia qui la va criar com 
si fos la seva pròpia �lla. Encara que 
Susana estima incondicionalment a la 
seva àvia, ha de trobar a algú que pu-
gui cuidar d’ella. El que comença per 
ser una breu estada a la seva casa de la 
infància, i amb l’única família que té, 
es convertirà en un aterridor i tètric 
malson del qual no sabrà com escapar.
Què signi�ca la vellesa? Com repre-
sentar-la? La abuela es planteja aques-
tes preguntes des de llocs oposats però 
complementaris. D’una banda, la ve-

llesa és decadència, i convertir-la 
en eix vertebral d’una pel·lícula de 
terror ens enfronta amb el que és el 
declivi de la carn i l’esperit, i amb la 
manera en què l’ordre social prefe-
reix donar-li l’esquena al seu futur 
transformant-la en un tabú. Per l’al-
tra, la vellesa és el dipòsit d’una sa-
viesa històrica, basada en l’herència 
i la filiació. D’aquí ve que s’alimenti 
de la joventut d’una manera que pot 
despertar qualsevol cosa menys pi-
etat. La vellesa és, al mateix temps, 
sinònim de fragilitat i vampirisme.
La abuela és una pel·lícula de terror 
atípica i una de les més esperades 
de l’any perquè suposa la unió en 
un mateix projecte de dos súper ta-
lents del cinema espanyol: Paco Pla-
za com a director, i Carlos Vermut, 
com a guionista.

Terror atípic
Estrena •  La abuela

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 10 de febrer, el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cine-
ma, la producció bosniana del 

2020 Quo Vadis, Aida?, dirigida per 
Jasmila Zbanic, a les vuit en versió 
doblada i a les deu en versió original 
amb subtítols.
La massacre –o, millor dit, el geno-
cidi- de Srebrenica, l’any 1995, va 
causar la mort de més de 8.000 mu-
sulmans bosnians, davant la inope-
rància dels cascos blaus holandesos.
A través d’una trama en què la prota-

gonista, l’Aida del títol, fa de traduc-
tora de la ONU -per la qual cosa té 
accés a informació rellevant-, men-
tre la seva família, com tantes altres, 
cerca refugi als campaments, el film 
aborda la tragèdia i la manera com 
es va produir amb molt sentit de la 
tensió dramàtica i sense pretendre 
estalviar la ràbia que conciten fets 
tan vergonyosos i encara tan recents 
en el temps.
Quo Vadis, Aida? va merèixer els 
premis del Cinema Europeu a mi-
llor pel·lícula, direcció i actriu (Jas-
na Djuricic).



   MOONFALL
Estats Units. Ciència-�cció. De Roland Emmerich. Amb 
Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley,
Una força misteriosa colpeja a la Lluna fora de la seva òrbita i 
l’envia en xoc directe contra la Terra a tota velocitat. Unes set-
manes abans de l’impacte amb el món a la vora de l’anihilació, 
l’executiva de la NASA i ex astronauta Jo Fowler (Trobi Berry) 
està convençuda de tenir la clau per a salvar el nostre planeta. 
Però només l’astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) i el 
teòric conspiranoico KC Houseman (John Bradley) la creuen.

  100 DÍAS CON LA TATA 
Espanya. Documental. De Miguel Angel Muñoz Amb Mi-
guel Ángel Muñoz, Luisa Cantero
Els pares de l’actor Miguel Ángel Muñoz van haver de re-
córrer a la “Tata” (Luisa Cantero) perquè cuidés al seu �ll 
mentre ells treballaven. Des de llavors, la Tata (97) i Miguel 
Ángel (38) mai s’han separat. Però després de diverses com-
plicacions de salut de la Tata, Miguel Ángel s’adona que la 
seva història d’amor es pot acabar i decideix dur a terme 
totes les coses que té pendents de fer al costat d’ella

   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.

   LA ABUELA
Espanya. Terror.  De Paco Plaza. Amb Almudena Amor, 
Vera Valdez, Karina Kolokolchykova,  
Susana ha de deixar la seva vida a París treballant com a 
model per a tornar a Madrid. La seva àvia Pilar acaba de 
sofrir un vessament cerebral. Anys enrere, quan els pares de 
Susana van morir, la seva àvia la va criar com si fos la seva 
pròpia �lla. Susana necessita trobar a algú que cuidi de Pilar, 
però el que haurien de ser només uns dies amb la seva àvia, 
s’acabaran convertint en un terrorí�c malson.

   PÁJAROS ENJAULADOS
Alemanya. Drama. De Oliver Rihs. Amb Marie Leuenber-
ger, Joel Basman, Jella Haase,
Barbara Hug és una jove advocada que va lluitar contra l’an-
tiquat sistema penitenciari de Suïssa en la dècada de 1980. 
Walter Stürm està pres i, sovint, escapa de la presó i se’l co-
neix com el Rei de les fugides. Quan els dos es troben, es 
forma una aliança insòlita.

   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/MOONFALL
Dv a Dg i Dc: 17:00/19:45/22:30

2/LA ABUELA
Dv: 18:30/20:40/22:45
Ds i Dg: 16:30/18:30/20:40/22:45
Dll a Dj: 17:50/22:15
2/MEDITERRÁNEO
Dll: 20:00
2/MAIXABEL
Dt: 20:00
2/EL BUEN PATRÓN
Dc: 20:00
2/MADRE PARALELAS
Dj: 20:00

3/ SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dll Dt i Dj: 17:30
3/ BELFAST
Dv a Dg i Dc: 18:00/20:00
3/ EL MÉTODO WILLIAMS
Dll Dt i Dj: 20:30
3/ THE KING’S MAN
Dv a Dg i Dc: 22:00
3/ LUNÁTICOS
Ds i Dg: 16:00

4/ CANTA! 2
Dv a Dg i Dc: 17:00/19:10
Dll Dt i Dj: 18:00
4/EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS 
PERDIDAS
Dv a Dg i Dc: 21:30
Dll Dt i Dj: 20:15

5/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dv a Dg i Dc: 17:30/20:30

6/MOONFALL
Dll i Dj: 17:00/19:35/22:10
Dt: 17:00/19:35
6/MOONFALL (VOSE)
Dt: 22:10
6/EL MÉTODO WILLIAMS
Dv a Dg i Dc: 18:10/21:00
6/MAMÁ O PAPÁ
Ds i Dg: 16.10

8/SCREAM
Dv i Dc: 17:10/19:35
Ds i Dg: 19:35
Dll Dt i Dj: 19:45/22:25
8/BELFAST
Dll i Dj: 17:45
8/BELFAST (VOSE)
Dt: 17:45
8/AGENTES 355
Dv a Dg i Dc: 22:10
8/CLIFFORD
Ds i Dg: 17:15
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Casal
St. Martí de Tous

EL AMOR EN SU LUGAR
Ds i Dg: 17:30
SIS DIES CORRENTS
Ds i Dg: 19:10

SALA GRAN

LA ABUELA 
Dv: 17:30
Ds: 20:15
Dg: 17:00
Dc: 20:15

EL MÉTODO WILLIAMS 
Dv: 20:15
Ds: 17:15
Dg: 19:45
Dll: 19:15
Dc: 17:15

SALA PETITA

PÁJAROS ENJAULADOS 
Dv: 17:45
Ds: 20:30
Dg: 17:15
Dc: 20:30

100 DÍAS CON LA TATA 
Dv: 20:30
Ds: 17:30
Dg: 20:00
Dll: 19:30
Dc: 17:45

QUO VADIS,  AIDA?  (Cineclub)
Dj: 20:00/22:00 (VOSE)



Febrer
4: Andreu Corsini; Joan de Brito; Gilbert; Joana de Valois.

5: Àgata; Calamanda.
6: Pau Miki; Dorotea; Amand.  

7: Ricard, rei d’Anglaterra; Teodor; Juliana;  Coleta.
8: Jeroni Emiliani; Elisenda 

9: Sabí; Nicèfor; Miquel Febres; Apol·lònia
10: Escolà de Lourdes; Desideri; Eloïsa; Benet d’Anià 

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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REDACCIÓ / LA VEU

Aquest dimecres, 2 de 
febrer, a la Casa Aba-
cial del Monestir de 

Sant Cugat del Vallès ha tin-
gut lloc la presentació en roda 
de premsa de l’informe EINS-
FOESSA Exclusió i desenvo-
lupament social a Catalunya 
2021. 
A l’inici de l’acte, el bisbe Sal-
vador Cristau, president de 
Càritas Diocesana de Terrassa 
i representant de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense 
ha estat l’encarregat de donar 
la benvinguda als assistents. 
Cristau ha recordat que ja ve-
níem d’una greu crisi econò-
mica amb greus conseqüèn-
cies socials per al conjunt de 
la població. “La pandèmia de 
la COVID-19 ha empitjorat 
aquesta situació i ho ha fet 
d’una manera desigual, per-
què novament les persones en 
situació de major vulnerabili-
tat han estat les més perjudi-
cades”. 

Gairebé el 30% de la pobla-
ció catalana viu en l’exclusió 
social
Per al bisbe Salvador Cristau, 
la pandèmia i la crisi social 
associada han tensat i erosio-
nat la cohesió social, afectant 
greument les xarxes de suport 
familiar, que estan al límit de 
la seva capacitat d’ajuda. Així 
mateix, el bisbe Cristau ha re-
marcat que davant de crisis 
tan colpidores com aquesta, 
l’Església catòlica catalana, a 
través d’entitats d’acció social 
com Càritas, es posa al servei 
dels més pobres, per actuar 
allà on més se’ls necessiti.

El desastre del Titànic
Tot seguit, Raúl Flores, coor-
dinador de l’Equip d’Estudis 
de Cáritas Española i secretari 
tècnic de la Fundación FOES-
SA ha comparat la situació de 
crisi actual amb el desastre del 
Titànic. “Com en el Titànic, 
la societat viatja en el mateix 
vaixell, però quan es produei-
xen accidents, no tots patim 

les mateixes conseqüènci-
es. De nou, les persones més 
vulnerables s’enduen la pitjor 
part”, ha indicat.
Aprofundint en els factors 
més destacats d’aquesta crisi, 
Raúl Flores ha fet èmfasi en 
exposar que s’ha produït un 
empitjorament de les condi-
cions de treball, en el marc 
d’un mercat laboral inestable i 
insegur, amb grans di�cultats 
per accedir a un lloc de feina.
Durant la crisi, a Espanya la 
precarietat s’ha duplicat, i ar-
riba a gairebé dos milions de 
llars que depenen d’una per-
sona que pateix inestabilitat 
laboral greu.
Tot i l’augment de la protecció 
social, no s’ha arribat a com-
pensar aquesta situació i un 
terç d’aquestes llars (600.000 
famílies) no disposa de cap 
ingrés que els permeti una 
mínima estabilitat.
L’exclusió social en les llars 
encapçalades per dones ha 
passat del 18% el 2018 al 26% 
el 2021, un increment que 
multiplica per 2,5 el registrat 
durant el mateix període en el 
cas dels homes (que van pas-
sar del 15% al 18%)” -ha re-
marcat Flores.
També es constata que les di-
ferències territorials de l’ex-
clusió social a Espanya són 
importants, i que Catalunya 
encapçala el percentatge més 
gran d’exclusió de tot l’Estat: 
l’exclusió social a Catalunya 
supera la mitjana del 23% de 
l’Estat, arribant al 29%.

Pobresa, atur i habitatge pre-
cari, atributs de les persones 
en situació d’exclusió social a 
Catalunya
Míriam Feu, coordinadora 
del Grup de Treball d’Anàlisi 
Social de Càritas Catalunya 
ha aprofundit en les dades de 
la crisi a Catalunya, destacant 
que l’exclusió social ha tingut 
un augment sense precedents, 
amb 2.258.000 persones, un 
milió més que fa només tres 
anys.
Pel que fa a l’exclusió més 
severa, ja afecta 1,2 milions 

de persones a Catalunya, el 
15% de la població, uns ni-
vells mai vistos, segons des-
taca Feu. L’augment de la 
precarietat laboral ha estat 
un dels principals motors de 
l’exclusió, amb 396.000 llars 
en inestabilitat laboral greu, 
així com les situacions de de-
socupació, amb 248.000 llars 
amb tots els membres actius 
a l’atur. “Mentre es continu-
ïn expulsant les persones del 
mercat laboral, amb exces-
siva temporalitat, parcialitat 
involuntària i inestabilitat, 
no serà possible revertir els 
nivells d’exclusió que tenim 
actualment”-ha a�rmat Feu–. 
“I encara menys quan veiem 
que les polítiques de protec-
ció són insu�cients”. Les po-
lítiques de rendes mínimes, 
com l’IMV desplegat en ple-
na pandèmia, o la RGC, vi-
gent des del 2017, no arriben 
a totes les persones que les 
necessiten: només el 13% de 
les persones en pobresa se-
vera reben l’IMV, i només el 
28% la RGC. “S’ha d’ampliar 
la cobertura d’aquestes pres-
tacions de manera urgent, 
perquè la pobresa severa i la 
desigualtat han augmentat 
més en tres anys que durant 
tota la gran recessió”.
Un altre motor d’exclusió con-
tinua sent l’habitatge: 915.000 
persones viuen en habitatge 
insegur, triplicant-se amb la 
pandèmia. “Les persones que 
es troben en aquesta situació 
es veuen obligades a viure 
temporalment amb familiars 
o amics, viure en un pis ocu-
pat o en una habitació rello-
gada. Cal una política d’ha-
bitatge decidida i coordinada 
entre totes les administra-
cions per fer front a aquesta 
crisi habitacional que vivim a 
Catalunya”-ha a�rmat.
Un altre element que destaca 
l’informe és que entre el 2018 
i el 2021 ha augmentat el per-
centatge de llars i de persones 
afectades per problemes d’ex-
clusió social en l’àmbit de la 
salut.
Els principals problemes de-

tectats són la manca d’accés 
als medicaments, l’afectació 
d’una malaltia crònica, una 
discapacitat o problemes 
greus que afecten les persones 
adultes de la llar, i les di�cul-
tats en l’accés a l’alimentació 
(el 3% de les llars catalanes, 
actualment o durant els deu 
últims anys, han passat gana).
En aquest context de con�na-
ments domiciliaris i absència 
de mobilitat, tant laboral com 
relacional, l’entorn digital s’ha 
convertit en un aliat clau. Tot 
i que observem un increment 
de les llars que tenen ordina-
dor i accés a Internet, el 32% 
del conjunt de les llars a Ca-
talunya pateixen la denomi-
nada bretxa digital. Aquesta 
situació, en una societat amb 
nivells de digitalització com 
l’actual, converteix la bretxa 
digital en un motor d’exclu-
sió, que redueix o limita de 
manera greu les oportunitats 
de participació social, d’inte-
gració al mercat laboral o de 
sol·licitud de prestacions so-
cials.
Finalment, Francesc Roig, 
president de Càritas Catalu-
nya, ha manifestat que “pas-
sen els anys i a Càritas ens 
cansem de presentar una i 
altra vegada les nostres pro-
postes per tal de redreçar 
aquesta situació, i tanmateix 
no s’avança al ritme que re-
quereixen les persones que 

viuen cada dia en la pobresa.” 
El president Roig també ha 
apuntat que “hi som tots o 
ens enfonsem tots”, fent refe-
rència que ens hem d’impli-
car tota la societat per rever-
tir la situació.
Per al president de Càritas 
Catalunya, “les solucions hi 
són: la creació d’un veritable 
parc d’habitatge públic de llo-
guer; l’harmonització entre 
l’ingrés mínim vital (IMV) 
estatal i la renda garantida de 
ciutadania (RGC), així com 
l’extensió a més col·lectius 
que ho necessiten; un pla de 
formació ocupacional orien-
tat a les necessitats actuals i 
futures del mercat laboral; un 
sistema �scal que redistribu-
eixi més justament la riquesa; 
un pla de xoc contra l’atur dels 
joves; veritables polítiques de 
suport a les famílies...”.
Com a re�exió �nal, Fran-
cesc Roig ha manifestat que 
“aquestes dues crisis ens han 
d’esperonar a repensar el mo-
del social i relacional, el mo-
del econòmic i de redistribu-
ció de la riquesa; així com els 
valors sobre els quals podem 
assentar la convivència, amb 
l’objectiu últim d’evitar una 
desigualtat croni�cada de les 
situacions de pobresa i l’ex-
clusió social, amb la mirada 
posada en la transformació 
social per aconseguir una so-
cietat més justa”.

Francesc Roig, President de Càritas Catalunya:
“Hi som tots o ens enfonsem plegats”



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
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Conclusió de la gresca: serpentines i confetti, i a seguir tirant de veta 
(tres mots) / 2. Ara que ja és mort em pertany, aquest idioma. La patronal les ensenya i es 
revolten els preus / 3. Rap escuat. Unitat de mesura de la primera addicció. Un sant al pot 
/ 4. Inventi el budell del �deïcomís. Generós de pàmpols, com un sofà vist per darrera / 5. 
De saberuda no n’és, senzillament coneixedora. Té l’ull a Setcases / 6. Tercera de tres. Sem-
bla altisonant, però és perquè sona alhora / 7. Mal surat per culpa dels cops violents. Quan 
és verda fa una olor de pel·lícula / 8. Segueixi el rastre com un perdiguer. A la catedral 
estan tot just apuntats / 9. Boa recargolada. Prou feréstec per enquadernar llibres. Entrant 
en matèria / 10. Com que són del país dissimulen els pirats. Estrenada / 11. Introducció a 
l’ecologia. Desvagada. El mig de la meitat / 12. Fa temps que quatre no valen res. Vigilant 
d’aspecte angelical / 13. Calculo el promig referit al mitjó. H.

VERTICALS: 1. Hipòcrita mentidera, diu que la culpa és del Fary. D’aquells quatre que 
dèiem, agafa’n tres i en tindràs una / 2. Enfellonida. Varietat de raïm procedent del sud / 
3. Presenta la Margalida. Afectat de la malaltia que fa que els ossos semblin de vori. 51 en 
un pronom / 4. Atmosferes ara homosexuals, ara musicals. Terreny en pendent (cap al ros-
toll?) / 5. Lleis sense cap ni peus. Aquest la malaltia que té és dolor en la micció. La lletra 
que t’encendré / 6. Com a penal té un comportament poc legal. A la majoria ens sona, però 
a pocs els sona bé / 7. Continua tercera. Pixera amb D.O. UE?: no, metalls comunitaris. 
Quin desgavell d’ONU! / 8. Dansa típica del Friül. No estossego, no, que clavo cops de cap 
/ 9. Aplec boletaire. Si plegues el diari i el gires 50º et quedarà així / 10. Al cul del taxi. 
Per sota del monarca, perquè és com més ètnic. En senyal d’admiració / 11. No és que faci 
teories sobre ètica, fa teories i prou. Mare amb el nº 12 / 12. La rapinyaire de la Margaret. 
No el veuràs mai prop de l’era.

passatemps
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Troba les 7 diferències

Dia
mundial DEL

CÀNCER

Dia
mundial DEL

CÀNCER

Dia
mundial DEL

CÀNCER

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                     

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

I D E I   T U L L E R O 

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

  E N S U M I   A R C S 

O B A   R U S T I C   M 

P A T R I S   U S A D A 

E C   O C I O S A   I T 
R A L S   C U S T O D I 

A M I T J A N O   H A C 



        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 ·



A �nals de l’any 
passat es va 
publicar una 
notícia en un 

mitjà dels Països Baixos 
que em va sorprendre com 
a indicatiu d’una realitat 
que sovint volem ocul-
tar: “Una gran cadena de 
supermercats d’àmbit es-
tatal va obrir prop de 200 
caixes per a gent que vol 
xerrar”.

En un dels estudis que con-
tínuament feien els seus 
responsables de màrque-
ting per fer més atractives 
les condicions i l’entorn 
que envolta als consumi-
dors, van detectar que quan 
els caixers tractaven amb 
clients de la tercera edat, 
o “de certa edat” segons 
descripció literal, el ritme 
de cobrament de les cues 
s’alentia de manera sen-
sible, provocant la queixa 
d’aquells que estaven espe-

rant per ser atesos.
Tret que aquesta decisió 
pugui ser aplaudida en 
l’àmbit purament mercan-
til, es podrien treure vàri-
es lectures, totes des d’un 
punt de vista humà i algu-
nes francament esfereïdo-
res.

Fent servir una mica l’em-
patia, no és difícil arri-
bar a entendre com ha de 
ser el grau de soledat que 
embarga a un ésser humà 
perquè converteixi un acte 
tan simple, i de vegades 
tediós, com és el d’anar a 
comprar queviures, en una 
trobada amb un descone-
gut amb qui poder exercir 
el més bàsic dels nostres 
instints humans: parlar, 
xerrar, escoltar, és a dir, 
comunicar-se.

Recordo al meu avi, i el 
veig cada dia en tots els al-
tres avis que em trobo pel 

carrer, que abans de sor-
tir de casa seva s’arregla-
va molt sense cap motiu 
especial, simplement per 
agradar i agradar-se, per 
donar una imatge amable 
a qui parlés amb ell, cosa 
que no sempre passava. 
De vegades, poques, tor-
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Tercera edat: la soletat 
no desitjada

nava una mica trist, però 
quasi sempre content: ha-
via estat tota l’estona fent 
una cosa molt maca: rela-
cionar-se amb altres per-
sones.
També tinc curiositat, 
però no gaire, en saber 
què pensen aquells clients 

L’atenció que necessites, quan i on la necessites.

Atenció a les persones: Higiene personal, mobilitzacions, 
acompanyament a metges, cangurs...

Atenció domèstica: Neteja i manteniment del domicili, planxat 
de roba, cuinat d’aliments...

Professionals: Treball social, fisioteràpia, podologia, animació 
socio-cultural.

OFERIM:

C/ de l’Aurora, 48 - 08700 Igualada - 938 04 10 94 - www.atenciofamiliar.com

robert@weyland.es

més de 15 anys d’experiència 
i dedicació exclusiva

que s’enfaden per veure 
a una persona “de certa 
edat” parlar amb una cai-
xera. Tenen pressa, es pen-
sen que són un destorb o 
creuen que mai arribaran 
a ser grans? Si és així, que 
canviïn de cua. Però això 
dona per un altre article. 

Robert Martínez  
Director d’Atenció Familiar Anoia-WEYLAND EXTERNAL
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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 4:
BAUSILI
Born, 23

DISSABTE 5:
CASAS V.

Soledat, 119

DIUMENGE 6:
BAUSILI

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

PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 7:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIMARTS 8:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIMECRES 9:
TOUS

Av. Balmes, 73

DIJOUS10:
LA CREU

P. de la Creu, 7



Fermí Capdevila /  
Coordinador d’Oncologia 
de l’Hospital Universitari d’Igualada

En Fermí Capdevila és el coordinador de l’àrea d’Oncologia de l’Hospital d’Igualada. 
La seva tasca és gestionar el departament i fer una atenció continuada                               

als múltiples pacients que cada dia passen per la seva consulta. 

Quines són les xifres aproximades de pacients que pas-
sen per les consultes d’oncologia a l’Hospital d’Igua-
lada?

Les primeres visites són les més interessants i de fet les que més 
es realitzen a l’Hospital d’Igualada. Podríem dir que d’aquestes 
podem fer entre 350 i 400 en un any. 

Quina és la seva tasca com a sanitari i coordinador d’Oncologia?

Per una part hi ha la feina de la coordinació i gestió de l’àrea 
d’Oncologia. Som tres companys, dos d’ells, formen part de l’ICO 
(Institut Català d’Oncologia), un espai molt potent que ens ajuda 
en el dia a dia. A més d’aquesta tasca hi ha la d’atendre als pa-
cients durant tot el procés de la malaltia (estudis, tractaments, 
cirurgies, seguiments...)

Quin és el procés que se segueix quan un pacient és diagnos-
ticat de càncer?

Hi ha diverses vies. El més freqüent són els pacients que presen-
ten símptomes i van a una consulta. Altres vegades des de la me-
dicina primària. En el moment que es fan els estudis i es creu que 
aquesta persona pot patir la malaltia, passen per diferents circuits 
per accelerar els diagnòstics. El més necessari és l’estudi a través 
d’una biòpsia als teixits que ens con�rmi i ens aporti informació 
sobre el tipus i estat de la malaltia.

Quins aspectes creu que s’haurien de millorar dins del procés 
de la malaltia?

A Igualada crec que tenim molt bons recursos, tant els que po-
dem fer servir aquí com els que tenim al nostre abast d’altres hos-
pitals que ens ajuden a poder disposar de qualsevol tractament. 
Penso que això ha de ser una tranquil·litat per als igualadins i 
igualadines. Com a millora demanaria més mans, més personal, 

i que es continués investigant tant la malaltia com les possibles 
cures.

Quin és el càncer més comú en les dones? I en els homes?

El càncer de mama en dones, i el càncer de pròstata en homes. En 
els dos sexes tenim el de pulmó i el de còlon, són dues patologies 
que els últims anys ha augmentat greument.

Quins reptes es planteja la medicina amb la lluita contra el 
càncer?

No hem d’oblidar que el càncer és una malaltia que s’origina dins 
nostre, és a dir, les nostres cèl·lules es rebel·len i poden comportar 
molts problemes. En els darrers vint anys, la malaltia ha tingut un 
avenç espectacular.  

Ara mateix la sanitat es troba molt enfocada en el món de la ge-
nètica i la immunoteràpia. Amb aquestes innovacions es pot fer 
que el nostre cos aprengui a lluitar contra el tumor de forma que 
les nostres defenses ajudin a fer front al càncer. Cada cop hi ha 
més possibilitats i és una lluita constant.

Quines innovacions hi ha ara mateix en les cures del càncer?
Ara s’està estudiant i portant a terme la immunoteràpia, que és 
el procés d’activar les nostres defenses perquè reconeguin les 
cèl·lules tumorals com a enemigues i puguin lluitar contra elles. 
La immunoteràpia es pot fer a través de fàrmacs, manipulant els 
globus blancs del pacient en un laboratori i després tornar-los a 
introduir al cos de pacient, entre altres formes. Cal destacar que 
cada pacient i cada tipus de càncer i estat de la malaltia varia els 
tractaments. 

L’actitud és clau en la superació de qualsevol malaltia. Però, 
com podem demanar a un malalt de càncer que sigui optimis-
ta o positiu davant d’aquesta situació?

Evidentment, s’ha de transmetre tota la informació necessària 
sobre la malaltia, el moment en què es troba el pacient, les pos-
sibles solucions... Les persones necessitem saber on ens trobem 
per poder lluitar contra els fets. Abans el càncer era un tema tabú 
i això no ajudava al pacient. Sempre s’ha d’informar d’una ma-
nera suportable, amb cura i s’ha de conèixer a cada persona per 
saber com poder actuar, quins són els seus valors, actituds... Mai 
es pot enganyar. S’ha de donar ànims i transmetre optimisme, 
així i tot, s’ha de ser sincer amb la malaltia, els efectes i el procés 
que presenta.

Governamentalment, com creu que es troba actualment la sa-
nitat, concretament els casos amb càncer?

La investigació pública és molt important. El govern no ho pot 
deixar tot en mans dels sanitaris. El futur passa pels investiga-
dors, per l’estudi i per poder descobrir quines són les claus que 
ens portaran a vèncer el càncer. Nosaltres treballem a primera 
línia, però darrere hi ha molta gent que treballa per ajudar-nos 
a entendre i lluitar contra la malaltia. Tots plegats som un equip 
que necessitem els recursos per actuar bé. La pandèmia ha estat 
un exemple. Hi ha hagut una necessitat col·lectiva i s’hi han bol-
cat tots els recursos per trobar-hi la solució. Amb els recursos 
adients, som capaços d’aconseguir coses extraordinàries.

Com veu la tasca que realitzen les associacions contra el càncer?

Fantàstica i extraordinària! Totes les associacions que hi ha con-
tra el càncer, i començant per l’Associació Espanyola contra el 
Càncer, que aquí a Igualada en tenim una seu, fan molt bona fei-
na. En general, fan un esforç espectacular, i crec que es mereixen 
un aplaudiment continuant per part de la societat.

“Amb la genètica i la immunoteràpia 
podem aconseguir que les nostres 
defenses lluitin contra el càncer”

  Noelia García Sánchez @noegarciia14

Divendres, 4 de febrer de 2022

Espai patrocinat per:

Els CAP “van de cul”. Les entrevistes mèdiques presencials són “una quimera” i els telèfons per demanar visita una “causa perduda”. Les 
malalties s’avaluen a distància per “personal professional”, però les cures s’han d’encomanar a la “patrona dels desemparats”. Davant del 
primer símptoma d’òmicron, alguns van directament a la farmàcia, fent allò de la “autoprescripció, autoprevenció i autogestió” perquè 
veure el metge de capçalera és una epopeia. Les malalties cròniques han “desaparegut” i tot és covid. Limitacions amb l’acompanyament de 
malalts i s’han de fer PCR’s per tot. Per arribar als especialistes “calen mesos” i massa operacions quirúrgiques s’ajornen “indefinidament”. 
Les farmacèutiques “en diuen bé” i el sistema de salut “predica” que es gestiona de manera eficient i s’estalvien diners. Ningú gosa pregun-
tar a “costa de què”. Les malalties mentals es multipliquen. La gent es “tanca” i molts ja ni parlen per telèfon. Veuen millor comunicar-se 
per whatsapp. Alguns per la vergonya de parlar i altres que de “tan protegir-se”, han “desaparegut del mapa”. El jovent veu limitats els 
espais de convivència on poder estar amb els de la seva edat. Tot són amenaces, riscos i perills. Només faltava el “Putin-eix”  de la política 
internacional. Però anirem millor.




