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Igualada vol combatre l’absentisme 
i l’abandonament escolar

  PÀGINA 39

  PÀGINA 26

Tres alcaldes de la comarca, al Consell dels 
Governs Locals

L’Ajuntament aposta per combatre l’absentisme i abandonament escolar   PÀGINA 8

L’Ajuntament 
ha presentat 
un ambiciós 
projecte per 
orientar i 
acompanyar els 
joves

TOYOTA IGUALADA
www.toyotaigualada.toyota.es

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

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

4 ANYS DE GARANTIA I MANTENIMENT 

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

PER

185€
AL MES

La Capella de 
Música de la 
Tossa celebra el 
20è aniversari

· Assessorament d’empreses i autònoms
· Impostos  · Comptabilitats
· Finances i Control Gestió
· Mercantil Legal i Registre

· Laboral (Nòmines i Seg. Social)
· Matriculacions i canvis de nom de vehicles
· Renda 2021 a partir de l’1 d’abril de 2022

www.gestjops.cat
hola@gestjops.cat
623 462 338
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L’Ajuntament 
d’Òdena 
aturarà 
l’ampliació de 
sòl de l’empresa 
Vallès Soriano

Amb l’eslògan 
“Tu sí que 
vals” s’adreçarà 
als joves per 
empoderar-los

  PÀGINA 42

Es tracta dels 
alcaldes i 
alcaldesses de 
Vilanova del 
Camí, Vallbona 
d’Anoia i 
Capellades

El FineArt 
Igualada 
presenta les 
propostes del 
10è aniversari



L’EDITORIAL

Capitalitat de la Cultura
Igualada ha donat el tret de sortida a la dinovena 

Capital de la Cultura Catalana amb un notable 
espectacle musical a l’església de Santa Maria, re-
alitzat per l’Hespèrion XXI i la Capella Reial de 

Catalunya dirigides per Jordi Savall. Van interpretar deu 
peces del Llibre Vermell de Montserrat, un dels còdexs 
més signi�catius del segle XVI i un referent musical del 
nostre territori. Va ser la 
primera de les prop de mil 
activitats previstes al llarg 
de l’any, que té entre els 
objectius difondre i ampli-
ar el prestigi de la llengua i 
cultura catalanes i projec-
tar el municipi tant a Cata-
lunya com a l’exterior.
Aquest primer acte ha gaudit de la nodrida presència 
d’autoritats, encapçalada per la consellera de Cultu-
ra, Natàlia Garriga, la presidenta del Parlament, Laura 
Borràs, l’abat de Montserrat, Manel Gasch, i alcaldes de 
diferents punts del territori. Els van donar la benvin-
guda el regidor de Promoció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, Pere Camps i el president de l’Organització 
Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela. L’alcal-
de Marc Castells no va poder assistir presencialment a 
l’acte per la covid-19.  Però el seu missatge es va fer vi-
sible amb unes paraules d’agraïment especial pel mestre 

Jordi Savall, a qui va dir que “Igualada estarà sempre 
al seu costat per preservar la �gura i el llegat de l’obra 
d’aquest gran músic universal”. 
Però el gruix del seu missatge va incidir en el reconei-
xement a tantes entitats que viuen la cultura cada dia i 
que faran possible la majoria dels actes previstos. I va 
posar èmfasi en la cantada per recordar la �gura de l’es-

criptor i polític Antoni 
Dalmau, que va morir 
fa un mes. Dels discur-
sos de les autoritats, la 
consellera de Cultura, 
va expressar el desig 
que sigui una bona 
oportunitat perquè els 
igualadins “mostrin tot 

el patrimoni cultural i que posin Catalunya al món” 
i la Presidenta del Parlament, que sentim també com 
igualadina,  que va ressaltar el paper de la cultura com 
a eina essencial per vertebrar de la societat. “La cultura 
ens dona llibertat i no hi haurà llibertat sense cultura.” 
Hi ha doncs tots els ingredients perquè aquesta capi-
talitat sigui un èxit. Ara només falta que la ciutadania 
secundi majoritàriament els actes que s’aniran progra-
mant i demostri, un vegada més, que aquesta és una 
ciutat que sap fer bé les coses i que la cultura és un dels 
seus signes identitaris.  

Ara només falta que 
la ciutadania secundi 

majoritàriament els actes 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Meritxell Batet, presidenta del 
Congrés, es va fer un embolic en 
el recompte de la reforma laboral 
“No queda...Queda derogat el de-
cret llei” amb eufòria i crits a la 
bancada dreta i 40 segons després 
“els serveis m’informen que està 
convalidada” i aleshores l’alegria 
canvia de banda.

Alberto Casero, diputat del PP, que 
va votar telemàticament per estar 
“greument malalt” va emetre un vot 
en suport de la reforma i  el va rati�-
car quan el sistema informàtic li ho 
va demanar, però va desplaçar-se a 
Madrid, tot i la malaltia, per “corre-
gir in situ el seu error.” El seu vot va 
resultar el decisori per una votació 
que va acabar 175 a 174.

Pablo Casado, líder del PP que va 
estar absent en el debat, va anun-
ciar un recurs a la mesa del Con-
grés i al Tribunal Constitucional 
“per frau democràtic o contrave-
nir el vot d’un diputat.” I ha qua-
li�cat “d’abús democràtic aquesta 
votació. Això no ha passat ni a 
Caracas, ni a Managua, ni a l’Ha-
vana. Això ha passat al Parlament 
d’Espanya, que no mereix aquesta 
vulneració, i per això anirem �ns 
al �nal al TC”.

Maria Jesús Montero, ministra 
d’Hisenda, va dir “Quina votació 
de vertigen! Encara tenim taqui-
càrdia i ca�nitrina sota la llengua! 
Com quan t’assenyalen un penal.”

Gabriel Ru�án, portaveu d’ERC 
al Congrés, va dir que “No és la 
derogació promesa, sinó el retoc 
que van dir que no es faria. Aques-
ta és la reforma que faria Albert 
Rivera. Nosaltres hem votat el que 
ens van demanar els votants”. I 
dirigint-se a Yolanda Díaz, vice-
presidenta segona i artífex de la 
polèmica reforma, li va preguntar 
“I vostès?”.

Josep Costa, jurista i exvicepresi-
dent del Parlament, va dir “No hau-
ria imaginat que el Parlament re-
nunciaria a la seva sobirania en un 
dictamen votat pel ple i publicat al 
Diari O�cial.”

Eulàlia Reguant, diputada de la Cup 
al Parlament, va dir que “la realitat és 
que el dret a votar i a delegar vot ha 
estat suspès”. La pàgina web del Par-
lament recull que el secretari tercer 
de la Mesa i diputat de la CUP, Pau 
Juvillà, va ser donat de baixa el 28 de 
gener, el dia que “ho va requerir la 
Junta Electoral Central.”

Esther Andreu, secretària general 
del Parlament, va comunicar el pas-
sat divendres a la JEC que “l’acta del 
diputat Pau Juvillà queda vacant.” 

Alicia Romero, portaveu del PSC al 
Parlament, va dir “És un espectacle 
que no es creu ningú, amb mal guió, 
pitjors actors i un pèssim escenari.”

Natalia Junquera, periodista d’El 
País, ha dit que “l’odi, no les discre-
pàncies, s’ha convertit en l’impuls 
principal que guia quasi tots els mo-
viments polítics.”

Carajillo o 
cigaló?
Tot sovint els diccionaris i les norma-
tives lingüístiques van per una banda, 
i la parla popular va per la banda con-
trària. Així, encara que els dicciona-
ris normatius no admeten la paraula 
carajillo, hi ha qui defensa que haurí-
em de mantenir-la quan ens referim a 
aquesta beguda o infusió (ignoro quina 
és tècnicament la descripció correc-
ta d’aquesta barreja de cafè i destil·lat 
alcohòlic). Dir-ne cigaló d’un carajillo
segurament queda molt català-nostrat, 
però diria que pocs catalans utilitzen 
aquest terme. Sense anar més lluny, qui 
escriu aquestes línies no fa servir mai 
aquest mot. Cigaló no em sembla la pa-
raula més adequada per acabar un di-
nar d’amics de manera endreçada. No 
gosaria dir que cigaló sigui una paraula 
malsonant, que evidentment no ho és, 
però per a alguns potser s’hi acosta-
ria una mica; qüestió de gustos. Fetes 
aquestes elucubracions, caldria aclarir 
també que la cultura lingüística catala-
na de l’autor d’aquestes línies, cent per 
cent autodidacta, es podria quali�car 
de molt millorable, �ns al punt que en-
cara mantinc l’ús de la majoria dels ac-
cents diacrítics que recentment ens van 
eliminar. Ho faig perquè els considero 
necessaris i, sobretot, perquè em ve de 
gust.
Aquestes re�exions em van venir al cap 
fa uns dies a la terrassa d’un local de la 
plaça de Cal Font d’Igualada. Érem sis 
persones a taula, i vam dinar força bé 
a base de tapes molt diverses acabades 
de fer, res de congelats ni altres moder-
nitats que tant sovintegen últimament. 
Tot fet al moment, almenys això ens 
anava assegurant amb molta convicció 
la persona que prenia nota de la nos-
tra comanda; un bon venedor de tapes, 
per cert. En acabar, quan ja el sol des-
apareixia de la nostra zona i el fred va 
començar a fer-se més present, el cam-
brer ens va preguntar pels cafès, i de 
les sis persones que érem a taula, dues 
van optar pel carajillo de conyac. Em 
va sorprendre la reacció del cambrer, 
castellanoparlant, encara que durant 
tot el dinar va fer l’esforç de dirigir-se 
a nosaltres en la llengua pròpia del país 
on es guanya les garrofes. Aquell noi es 
va oblidar dels carajillos per passar a 
anomenar-los cigalons, com pretenent 
donar-nos una lliçó amable de lingüís-
tica pràctica. Algú de la taula ho va va-
lorar molt positivament. Però a la fac-
tura que ens va portar després hi deia 
“Carajillo marca”. Que hagués posat si 
la factura hagués estat redactada en ca-
talà, que és el que tocaria? Carajillo o 
cigaló? No tinc resposta per a aquesta 
pregunta, encara que jo hagués man-
tingut el carajillo.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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D issabte passat es va inaugurar 
la capitalitat cultural catalana 
a Igualada. Es va fer amb un 
magnífic concert del mestre 

Jordi Savall. En concret, la Capella Reial de 
Catalunya, Hesperion XXI va interpretar el 
“Llibre Vermell de Montserrat” a la Basílica 
de Santa María.
Primer de tot cal dir que el concert va ser 
magnífic i que va ser un luxe i un privilegi 
poder gaudir-lo sota la direcció del mestre 
igualadí. M’atreveixo a dir fins i tot que era 
de justícia que Jordi Savall pogués actuar 
per fi a la seva ciutat. Aquest article no l’es-
cric sobre el concert en si, ni la seva músi-
ca, perquè la veritat és no hi entenc prou ni 
és l’objecte a avaluar.
Calia però, fer-lo en la inauguració de la 
Capitalitat Cultural? I a més a més barrejat 
amb un acte institucional farcit de discur-
sos que van deslluir, de manera evident, 
l’acte en si?
Tirem una mica enrere  i veurem que un 
altre cop amb l’acte d’inauguració hem 
perdut una altra oportunitat. Ja fa quasi 
dos anys, l’alcalde va proposar a la resta de 
grups polítics presentar-se a la capitalitat 
cultural. Per fer-ho necessitava la majoria 
absoluta de tot el ple municipal. Tots els 
grups vam acceptar amb una sola condició: 
fer un treball plegats per presentar-nos-hi 
i, en cas de ser-ho, fer un treball plegats 
d’organització.
A l’hora de la veritat, com sempre, l’alcalde 
s’ho ha fet tot sol i ens ha enganyat. Pri-
mera oportunitat perduda de fer un treball 
plegats i no faltar a la paraula. Una vegada 
vam ser designats com a futura capital ca-

talana de la cultura, es va demanar de fer 
un treball plegats també amb les entitats i 
col·lectius que hi podien participar i apor-
tar. Es volia que la capitalitat no fos només 
un aparador del govern municipal del mo-
ment sinó que deixés un pòsit a les entitats 

culturals. La realitat però ha estat diame-
tralment la contrària: res de treball conjunt 
(ni amb entitats ni amb organitzacions) i 
ho vam constatar amb una trobada (l’única 
que s’ha fet a la ciutat!) que vam organitzar 
des d’ERC amb 35 entitats culturals.
Sempre hem dit que la capitalitat havia de 
servir per marcar un abans i un després 

en la cultura de la ciutat, que no podia ser 
només una agenda d’actes. I de moment, 
només és un nou element de màrqueting i 
propaganda de l’alcalde. Res més.
També, òbviament, vam dir que calia 
transcendir el centre de la ciutat. Que ca-
lia amb la capitalitat espargir la cultura a 
tots els barris i de manera plural. Ara per 
ara també res de res. Una altra oportunitat 
perduda.
I socialment també, calia amb la capitalitat 
sortir de la capelleta dels que sempre som a 
tot arreu i transcendir a moltes altres capes 
de la societat que no s’involucren en la cul-
tura de la ciutat. En això òbviament amb 
l’actual govern no hi ha cap esperança. Una 
altra oportunitat perduda.
I la llista podria ser molt llarga. Però tor-
nem a l’inici, l’acte del passat dissabte. Des 
del nostre punt de vista va ser una altra 
oportunitat perduda: L’acte hauria d’haver 
aprofitat totes les oportunitats possibles. 
Un acte plural, que transcendís més enllà 
de la mateixa gent implicada de sempre, 
que apropés la capitalitat a tota la ciutat, 
que anés als barris. Un acte d’abast de ciu-
tat i per la ciutat. 
El temps i els fets diran si la capitalitat de la 
cultura catalana, que hem pagat per obte-
nir, tindrà els seus fruits i deixarà una ciu-
tat amb més equipaments culturals, amb 
entitats culturals més fortes, amb més cul-
tura i més transversal i amb un pòsit que 
generi riquesa a Igualada. Malauradament 
l’organització del govern municipal i l’inici 
d’aquesta capitalitat ha anat en la direcció 
contrària, obsessionats –com sempre- amb 
el màrqueting, la foto i l’autocomplaença.
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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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Una altra oportunitat perduda

Creus que també s’ha d’eliminar la mascareta
 a l’interior de les aules?

Sí 56,5% No 43,4%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

ENRIC CONILL
ERC Igualada



ROGER ARGEMÍ

El cantant i músic igualadí serà el representant del català a l’Eurovi-
sió de les llengües minoritzades, el Liet International, amb la cançó 
“La Contradicció”.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

Sons de tambors a l’horitzó

El 2022 serà 
un any de 
r e c o n s -
t r u c c i ó . 

Almenys això és el 
que volem. Recons-
truir-nos de nou des-
prés d’haver viscut 

una pandèmia, ja que ara ja és una 
endèmia. Un pas cap a una realitat 
diferent de la que teníem a principis 
del 2020. La rellevància d’això és ma-
júscula i sembla que un gran canvi pot 
portar a noves maneres d’entendre el 
nostre entorn. Aquest 2022 serà l’any 
preelectoral per a les eleccions mu-
nicipals. Les que tenim més properes 
i de les que en podem ser partícips o 
almenys uns agents passius de gran re-
llevància.
Ja fa un temps que anem sentint soroll 
de tambors per part dels grups polítics 
que volen participar de la ciutat d’una 
manera activa. Tots ells molt enfocats 
al seu electoral com en podia dir “Sc-
humpeter” a la seva clientela. Cadascú 
d’ells ens explica el que els seus volen 
sentir. Tots fan soroll, en més o menys 
rellevància, amb més o menys encert.
A grans trets mentre uns ens volen 
ubicar en un parc temàtic ecològic i 
arreglen els espais on podem passejar, 
els altres denuncien les manques d’en-
cert en la gestió municipal i van mar-
cant un per�l més social enfocat en les 
capes de la societat menys afavorida, i 
també qui volen abaixar impostos (no 
sé com s’ho faran), i ens aclareixen que 
estem pagant més que cap altre muni-
cipi semblant a nosaltres. En �, tots se-
gueixen la seva aura, com si es tractés 
de diverses empreses i de tant en tant 
planten algun ciri com la industrialit-
zació de la comarca o la millor comu-
nicació als veritables centres de poder 
del nostre estimat “país”. Fins aquí res 
de nou.
Anem sentint sons de tambors com si 

es tracta de la pel·lícula de King Kong 
o el relat del Timbaler del Bruc. Fem 
soroll per preparar-nos pel maig del 
23.
Quelcom que sempre em pregunto i 
quan tens la sort o la desgràcia de con-
duir equips de gent, el que cal és una 
volta més a les coses. Veure allà on 
hi ha una oportunitat i agafar-te per 
molts motius, ja sigui encoratjar a tot-
hom i sobretot veure una nova realitat, 
com de la nova realitat que tindrem en 
aquesta endèmia .
L’oportunitat que crec és la unió de 
poblacions que ara per ara, només te-
nim limitacions del mateix municipi i 
que compartim moltes sinergies. Fer 
la “Gran Conca” és l’oportunitat que 
cap de tots els grups polítics diu amb 
la boca plena, tothom ho veu bé però 
ningú tira la pedra. Com a mínim, si 
tenim una universitat a casa, a part 
de tenir gent jove estudiant tenim un 
centre de coneixement que pot ajudar 
i molt en fer possible i plausible un fet 
com el que he dit, basant-se en molts 
altres aspectes a part del polític. Per 
tant jo em pregunto com és que no 
se’ls demani un estudi detallat de què 
passaria si fóssim una única ciutat. De-
manar-ho a una universitat que seria 
un senyal magní�c, un bri d’esperança 
i utilitzar els centres de coneixement 
per aportar el que tantes vegades ens 
falta: coneixement. Només el gest de 
fer l’estudi, el gest de parlar-ne ja em 
semblaria d’una valentia extraordinà-
ria i almenys podríem tenir un nou 
horitzó, no l’horitzó dels sorolls als 
quals ens tenen acostumats, sinó el de 
la il·lusió per un futur esperançador al 
qual no ens tenen acostumats. Tanma-
teix, no fa tant sortia a tota la premsa 
espanyola i catalana que dues ciutats 
de mides semblants a la nostra tenien 
el projecte d’unir-se i això ves per on 
ha passat a Extremadura. Potser ens 
caldria aquest cop imitar. 

JUNTS PER IGUALADA

Captem inversions, ampliem 
estudis, guanyem equipaments

D es del 
g o v e r n 
de Junts 
p e r 

Igualada estem ja 
construint les noves 
pistes de l’Institut 
Badia i Margarit, 

que seran alhora unes pistes obertes 
al barri.  L’aposta per aquest institut 
neix de la necessitat de dotar al dis-
tricte de llevant d’un centre educatiu 
juvenil, i donar resposta a totes aque-
lles famílies dels barris de Montser-
rat, Sant Crist, així com Les Flors i 
també de la zona centre. Teníem clar 
que era necessari impulsar aquest 
institut, i ja el 2015 vam cedir els ter-
renys a la Generalitat de Catalunya 
per a la seva construcció. Som una 
ciutat sense barracons, hem treballat 
per trobar les inversions necessàries 
i fer que aquest institut sigui una re-
alitat. Ara, el 2022 és un institut de 
referència a la comarca, amb ESO 
i també Batxillerat, i amb un equip 
directiu motivat i entusiasta. Un ins-
titut connectat amb l’escola Gabriel 
Castellà i just davant de l’equipament 
juvenil de Cal Badia, que permetrà 
establir vincles entre les diferents 
entitats que hi participen amb els 
joves de l’institut, així com transfor-
mar amb inversió pública la zona de 
llevant. 
Des de Junts per Igualada tenim clar 
que hem de seguir sent un referent 
en l’àmbit educatiu. No hi ha futur 
per a les ciutats mitjanes d’aquest 
país que no apostin per l’ensenya-
ment, i creïn oportunitats perquè 
els joves es puguin desenvolupar i 
formar-se per entrar en aquest món 
laboral cada cop més complex.  Ho 
hem fet possible gràcies a la mateixa 
estratègia que ja hem fet a altres es-
pais de la ciutat.

Seguim avançant a pas ferm cap a 
l’excel·lència educativa amb l’impuls 
d’un nou grau superior de Forma-
ció Professional a l’Escola Municipal 
d’Art La Gaspar. Aquest nou grau 
en Gràfica Audiovisual ens permet 
completar tot l’itinerari formatiu 
dins el món del disseny. Vam captar 
el coneixement, i ara hem apostat 
també per l’equipament, amb un nou 
plató que utilitzarà l’escola d’art, però 
que també se’n beneficiaran entitats 
de la ciutat com l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada, fundada l’any 1930. 
En aquesta aposta pels estudis de la 
ciutat hi té un paper clau l’Institut 
Milà i Fontanals, amb els que estem 
treballant un Pla Funcional d’usos 
per dotar-los d’eines per a la seva 
ampliació, més necessària que mai. 
L’any 2021, centenars de joves es van 
quedar sense plaça a la primera op-
ció escollida dins la preinscripció es-
colar, i això no pot tornar a passar. 
Cal que la Generalitat segueixi treba-
llant en aquesta ampliació i el govern 
de la ciutat estarà al seu costat per 
agilitzar tots els tràmits. 
La referència estrella en aquesta polí-
tica és la de l’impuls de la universitat 
pública a la nostra ciutat. Fa 11 anys 
els estudis universitaris a Igualada 
eren mínims, però amb les polítiques 
valentes de l’equip de Marc Castells 
ara la nostra universitat ja té 7 graus 
i 1 Master. Un campus universitari al 
Pla de la Massa, un hospital simulat 
totalment innovador i revolucionari 
(el 4D Health) gràcies a un ajut eu-
ropeu, la distinció del nostre hospital 
com a hospital universitari, i un futur 
campus de la salut en construcció al 
Passeig. 
Aquesta és la nostra política. Captar 
inversió, ampliar els estudis i guanyar en 
equipaments. Millorem el present però 
sobretot el futur de la nostra ciutat. 
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Quina Europa s’imaginen els catalans? 
El Govern ho pregunta a la campanya 
‘Escolta, Europa’
❱ El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert habilita una enquesta per recollir les 
opinions i demandes de la ciutadania de Catalunya a la Unió Europea

❱ La conse-
llera Vic-
tòria Alsina 
veu en la 
Conferèn-
cia sobre 
el Futur 
d’Europa 
“una opor-
tunitat per 
fer sentir 
la veu de 
Catalunya i 
que Europa 
escolti els 
catalans”

❱ La ciuta-
dania pot 
traslladar 
telemàtica-
ment les 
seves 
opinions i 
demandes 
sobre 
el futur 
d’Europa 
al web 
participa.
gencat.cat/
futur-
europa  

Redacció
El Govern de Catalu-

nya ha engegat la cam-
panya ‘Escolta, Europa’, 
una iniciativa per fomen-
tar la  participació de la 
ciutadania catalana a 
la Conferència sobre el 
Futur d’Europa (CoFoE) 
i per fer sentir la veu de 
Catalunya a les instituci-
ons europees. La CoFoE 
és un procés de partici-
pació ciutadana a escala 
europea impulsat per la 
Comissió Europea, el Par-
lament Europeu i el Con-
sell de la Unió Europea 
que té per objectiu pro-
moure que els ciutadans 
europeus, i especialment 
els més joves, opinin i fa-
cin propostes sobre què 
n’esperen de la Unió Eu-
ropea, així com dels seus 
desafiaments i prioritats 
principals a mitjà i a llarg 
termini.

Davant d’aquesta cri-
da europea, el Departa-
ment d’Acció Exterior i 
Govern Obert s’ha com-
promès a  incentivar 
aquest gran debat ciutadà 
i ha habilitat un espai al 
Portal de participació ciu-
tadana de la Generalitat 
de Catalunya (participa.
gencat.cat/futur-europa). 
La ciutadania catalana hi 
pot traslladar telemàtica-
ment les seves opinions i 
demandes perquè el Go-
vern les tingui en comp-
te a l’hora de fer arribar 
la veu de Catalunya per 
construir el futur d’Euro-
pa i definir en un informe 
el seu posicionament da-
vant la CoFoE. Els ciuta-
dans que vulguin també 
poden aportar les seves 
idees i propostes sobre el 
futur d’Europa a través 
de la plataforma digital 
multilingüe que han ha-
bilitat les pròpies institu-
cions europees.

Segons la conselle-
ra d’Acció Exterior i 
Govern Obert, Victòria 
Alsina, la Conferència 
sobre el Futur d’Europa 

brinda “una oportunitat 
històrica per fer sentir la 
veu de Catalunya al conti-
nent i per posicionar-nos 
sobre els grans temes que 

racions de nacions sense 
Estat com la nostra”.

APROPAR EL DEBAT 
EUROPEU ARREU
DEL PAÍS

Amb l’objectiu de pro-
moure espais de discussió 
i reflexió, el Departament 
encapçalat per Victòria 
Alsina, en col·laboració 
amb altres departaments 
del Govern, ha fet arribar 
arreu del territori un ci-
cle de set taules rodones 
temàtiques per analitzar 
els grans temes plante-
jats per la Conferència, 
com ara el medi ambient, 
l’economia, la salut, l’edu-
cació, la democràcia eu-
ropea o els processos mi-
gratoris. També s’hi han 
afegit qüestions que afec-
ten particularment els 
ciutadans de Catalunya, 
com ara l’ús del català a la 
Unió Europea. Aquestes 
conferències, celebrades 
en format híbrid en seus 
d’universitats i centres de 

recerca del país, han  pas-
sat per totes les vegueries 
de Catalunya i s’han cele-
brat entre els mesos de 
desembre de 2021 i gener 
i febrer de 2022. Els debats 
han acompanyat de ma-
nera paral·lela el procés 
participatiu i han aportat 
dades i arguments a la 
ciutadania perquè pugui 
participar de manera in-
formada en la CoFoE. Es 
poden recuperar totes les 
sessions en aquesta llista 
de reproducció.

Aquesta campanya 
del Govern de Catalunya 
dona resposta a la decla-
ració conjunta que les pre-
sidències del Parlament 
Europeu, la Comissió 
Europea i el Consell de la 
UE van signar el març de 
2021, que feia una crida a 
tots els territoris de la UE 
a promoure espais de de-
bat i discussió en relació 
amb els diferents àmbits 
prioritaris per a la Confe-
rència. En aquest sentit, 
l’11 de maig de 2021 el 
Govern ja va aprovar un 
acord de Govern que plas-
mava la voluntat de l’Exe-
cutiu de participar i donar 
suport a la iniciativa des 
de Catalunya.

preocupen als europeus 
i, per tant, als catalans”. 
Alhora, aquest gran debat 
ciutadà a escala europea 
possibilita acostar a la 
ciutadania catalana el 
projecte europeu. “El nos-
tre futur com a ciutadans 
catalans és a Europa, per 
ser presents al món,  per 
projectar-nos a l’exterior 
i per participar dels grans 
reptes globals”, afirma 
Alsina, que afegeix que, 
per fer-ho, “cal que Euro-
pa ens escolti”.

La consellera Alsina, en una de les taules rodones que s’han celebrat arreu del territori. En aquest cas, a la Universitat de 
Girona. FOTO: EVA GUILLAMET/DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT

En aquest sentit, l’es-
lògan de la campanya, 
“Escolta, Europa”, que 
parafraseja el famós po-
ema de Joan Maragall, 
“apel·la a aquesta neces-
sitat que la ciutadania ca-
talana jugui un paper ac-
tiu en el futur d’Europa”, 
diu la consellera. Per a la 
titular d’Acció Exterior  
i Govern Obert, “Catalu-
nya sense vocació euro-
pea està abocada a fracas-
sar, però també Europa si 
no té en compte les aspi-



E n un petit poblet, fa 
anys, l’agutzil entra al 
despatx de l’alcalde. 
Tenen un greu pro-

blema a la colònia d’habitatges 
municipals. La família del for-
ner, no està conforme amb les 

seves condicions de vida a la colònia.
- Senyor alcalde, el forner està disposat a mar-
xar. Viu en una casa igual de petita que totes 
les altres famílies, quan la seva és nombrosa 
i, a més, conviu amb els pares, els sogres i un 
cunyat conco. Els veïns fan soroll de dia quan 
ell, que treballa a la nit, necessita descansar. 
Per resumir, senyor alcalde, li han fet la vida 
impossible i se’n vol anar de la colònia i del po-
ble a tot estirar en 18 mesos. Diu que n’està tip.
- Fermí, no podem prescindir del forner, ens 
fotríem de gana i no conec ningú de poble que 
tingui capacitat de fer pa en el seu lloc.
- Doncs el forner no vol aguantar més. Què 
farem?
- Fermí, agafa una cabra, li portes al forner 
amb instruccions clares que l’ha de tenir vivint 
amb ells -és una cabra molt delicada que es diu 
“Legalitat”-, que no li falti de res i, sobretot, 
que se senti respectada i com a casa. Que els 
vailets del forner, aprenguin a belar com ca-
bretes. I li dius -afegeix l’alcalde- que d’aquí a 
cent dies em vingui a veure.

El forner, que a més de treballador era un 
home disciplinat i pacient, va fer el que li havi-
en demanat, patint les incomoditats de la con-
vivència amb la cabra. La seva esperança era 
que passats els 100 dies tindria una resposta 
favorable.
Passat el termini el forner es presentà al des-
patx de l’alcalde.
- Com viviu, forner?
- És insuportable. No hi ha manera de tenir 
una estona de tranquil·litat. Estem al cantell de 
l’enfrontament entre nosaltres i amb els veïns. La 
cabra ens fa la vida impossible.
- Torna-li la cabra a l’agutzil i d’aquí a quinze dies 
en tornarem a parlar.
Passats quinze dies l’agutzil parla amb l’alcalde.
- El forner diu que ara, sense la cabra la família viu 
tranquil·la. S’han  tret un pes de sobre i ja no diu 
res de marxar.
- Problema resolt, diu l’alcalde. Tindrem al forner 
tranquil durant quatre anys més sense que ha-
guem ni de millorar-li les condicions de vida, ni 
d’escoltar-lo. Si mentrestant et reclama quelcom, li 
dius que l’honorable alcalde té molt i molt present 
el seu problema, però que de moment té altres as-
sumptes més urgents per a atendre.
No sé per quina associació d’idees he pensat en 
aquesta antiga rondalla que avui comparteixo amb 
vosaltres, mentre de fons escolto declaracions de 
partits ben “nostrats” parlant de taules, de diàleg i 
de negociacions “ara que no hi ha presos”. 

La cabra espanyola El 25% de castellà a l’escola

JAUME SINGLA
@jaumesingla

É s de tots sabut que el 
Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 
(TSJC), el passat 20 de 

gener, va fer ferma la sentència 
de l’obligació d’impartir almenys 
el 25% de les classes en castellà 

en tot el sistema educatiu de la Comunitat de Ca-
talunya. S’executarà aquesta sentència?
Cal dir que, comunicada la sentència pel TSJC a 
la Generalitat, aquesta té 10 dies per acusar rebu-
da i, a partir d’aquí, dos mesos per executar-la. 
Si no ho fa, qualsevol  personat pot instar-ne 
l’execució forçosa. 
En aquest cas tan 
sols hi ha personat 
el Govern Central 
(la demanda va ser 
signada pel Govern 
que presidia Rajoy). 
Si aquest s’inhibeix, 
qualsevol persona 
física o associació 
pot demanar-ne 
l’execució, cosa que 
determinades asso-
ciacions ja han dit 
que farien, però, en 
aquest cas, cal que el 
Tribunal en valori la 
legitimitat. Fet i dit, 
aquest curs lectiu ja haurà passat.
Dit tot això, damunt de la taula hi ha aprova-
da la llei Orgànica de Modificació de la LOE 
(LOMLOE), vuitena llei d’educació de la demo-
cràcia, coneguda com a llei Celaá. Aquesta llei, 
entre altres coses,  elimina les referències del cas-
tellà com a llengua vehicular. Aleshores, els ju-
ristes de la Generalitat ja han mirat, i miraran, 
per on poden recórrer per la llei Celaá contra la 
sentència esmentada. L’altra part es farà forta per 
la força que pugui tenir la sentència ferma del 25 

%. El conflicte està obert, i la justícia no va de 
pressa.
Una altra cosa seria demanar al Tribunal l’acla-
riment de la part dispositiva de la  sentència, 
on determina el percentatge del 25%: com s’ha 
d’aplicar aquest percentatge? Com s’ha de calcu-
lar? Qui controlarà el percentatge d’un idioma i 
de l’altre? Quines matèries entren pel càlcul del 
percentatge? El percentatge ha de ser exacte? I si 
és un 23 % què passa? I si és un 35 % i es lesionen 
els drets de l’altra part què passarà?
Com a referència pot servir l’obra de teatre de 
William Shakespeare El Mercader de Venècia. 

Stylok, el jueu usu-
rer, va deixar diners 
a Antonio, el merca-
der, amb la condició 
que si la suma no era 
tornada en la data 
indicada, Shylock 
seria lliure d’extreu-
re una lliura de carn 
de la part que deter-
mines d’Antonio. El 
mercader es va ar-
ruïnar i no va pagar, 
Shylock va exigir el 
pagament  dispo-
sant que la lliura de 
la carn havia de ser 
de la més propera 

al cor. A l’hora de l’execució davant del Dux de 
Venècia, es va determinar que  havia de ser una 
lliura justa de carn, ni més ni menys, i tan sols de 
carn, per tant no podia tenir ni una gota de sang. 
Davant de la impossibilitat de l’execució, Shylock 
va desistir del seu cobrament.
Encara que es demani l’execució forçosa de la 
sentència, que es demanarà, l’ambigüitat de la 
sentència en farà difícil l’execució, tant pel càl-
cul com per la determinació del percentatge, com 
per tot l’explicat. 

6  |  OPINIÓ Divendres, 11 de febrer de 2022

Febrer de 2002.- Les obres 
de l’aparcament soterrani que 
s’estan fent al passeig de les Ca-
bres han deixat veure aquesta 
setmana vestigis de l’època me-
dieval. Els obrers de Fomento 
de Construcciones (FCC) van 
trobar dimecres al matí les res-
tes d’un camí de ronda que, 
segons el grup d’arqueòlegs de 
l’empresa Arqueocat que vigila 
els treballs, correspon al camí 
que voltava les muralles de la 
ciutat, i es remunta al segle XV,
o �ns i tot abans.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 20 ANYS
Les obres al passeig de les Cabres
descobreixen vestigis medievals

Problema resolt, diu l’alcalde. Tindrem 
al forner tranquil durant quatre anys 

més sense haver de millorar res

JOSEP SORIGUERA
Advocat
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Juan Rueda, 22 anys dar-
rere dels fogons
El Juan Rueda té 39 anys, 

va néixer a Manresa i fa deu 
que viu a Igualada. És cuiner 
des dels 17 anys i va estudiar 
la Joviat Escola d’Hoteleria. 
La seva experiència gira en-
torn de la cuina moderna i ha 
treballat en diversos restau-
rants d’Igualada com ara el 
Sant Magí, l’Exquisit, Caprici 
i el Moments.
Ara comença un nou projecte 
al Restaurant Scorpia, on vol 
combinar la seva experiència 
i creativitat en l’elaboració 
d’una carta selecta i acurats 
menús així com potenciar els 
àpats en banquets i celebraci-
ons. 
La seva idea és incorporar 
noves tècniques a l’elaboració 
dels plats com ara la cuina a 
baixa temperatura o els con-
�tats.

L’Scorpia, una llegenda de 
l’hoteleria
El Restaurant Scorpia té una 
llarga trajectòria en l’àmbit 
de la restauració per a grups 
grans, esdeveniments i ban-
quets en general, és tot un 
punt de referència de la co-
marca i compta amb més de 
trenta anys d’experiència. 
Tenint en compte que aquest 
local és un espai culinari po-
tencial, el Juan creu que pot 
donar una gran empenta 
combinant la seva llarga ex-
periència en el sector amb la 
capacitat que ofereix el lo-
cal. Una de les novetats que 
vol potenciar el xef és treure 
partit als grans jardins que 

envolten el restaurant, un es-
pai obert i acollidor on hi ha 
disponibles taules per gaudir 
dels àpats en bona compa-
nyia. 
Els clients han valorat molt 
en aquests darrers dos anys 
la possibilitat de reunir-se en 
un lloc on pugui celebrar tro-
bades a l’exterior o en locals 
que ofereixin salons privats i 
espaiosos. 
En Juan creu que l’Scorpia 
reuneix aquests factors, i que 
juntament amb la seva cuina, 
el restaurant podria ser tota 
una revolució: “Si combinem 
aquests elements amb les pro-
postes culinàries que he pre-
parat, crec que hi tenim molt 
a dir a Igualada, i que en pocs 
mesos serem més que un re-
ferent en aquest sector.”

Novetats a l’Scorpia
El Restaurant Scorpia, que 
actualment ja ofereix menús, 
dona un canvi i frescor als 
seus serveis juntament amb el 
xef Juan Rueda i el seu equip. 
En primer lloc, cada dia 
s’oferirà un menú diferent i la 
carta s’ajustarà als aliments de 
cada temporada. 
Per als sopars dels caps de 
setmana es potenciaran els 
plats de carta, que ofereixin 
una excel·lent relació quali-
tat preu a més d’originalitat. 
Tanmateix, a la carta hi haurà 
un bon nombre de tapes per 
compartir en la mateixa línia.
Cal destacar que hi haurà 
opcions per als comensals 
vegans o vegetarians, celíacs 
i persones que tinguin certes 
al·lèrgies alimentàries, tant al 
menú com a la carta. 
El servei del restaurant serà 

de dilluns a divendres i caps 
de setmana amb opcions de 
dinars i sopars, per a grups 
grans o petits. A més es con-
tinuarà potenciant els àpats i 
menús que s’oferiran durant 
els banquets multitudina-
ris. Rueda ha avançat alguns 
dels plats que es podran de-
gustar a les taules del restau-
rant: carpaccio de peus de 
porc amb �gues, reducció de 
Pedro Ximénez i canonges; 
Llom de bacallà sobre baba 
ganoush d’albergínia, can-
salada a baixa temperatura i 
tomàquet concasse; Rissoto 
de ceps amb pols de Parma i 
tòfona fresca, entre altres. 
Pel que fa a les postres, el xef 
ha remarcat que totes seran 
casolanes i variades. Rueda 
ha destacat el Coulant farcit 
de Baileys, el pastís Tatin i el 
Lemon Pie.

Un nou projecte per al xef Juan Rueda 

Una de les sales del restaurant amb capacitat per a 100 persones

Juan Rueda 

Llom de bacallà sobre Baba ganoush d’albergínia, cansalada a 
baixa temperatura i tomàquet concasse

Coca de vidre amb bunyols de bacallà, confitura de tomàquet i 
encenalls d’aglà

Jardins a l’exterior del Restaurant Scorpia
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AIgualada hi ha 4.200 
joves d’entre 16 i 24 
anys dels quals 433 

(un 11’5%) no s’ha gradu-
at de l’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) i 1.600 
(un 38%) no han continuat 
estudiant després de l’ESO 
cap de les opcions que s’ofe-
reixen (Batxillerat, Cicles 
Formatius de Grau Superior 
o Mitjà i Programes de For-
mació i Inserció). Es tracta, 
doncs, d’una xifra d’abando-
nament escolar molt preocu-
pant, i més tenint en compte 
l’elevat nombre d’atur juvenil 
que afecta especialment el 
jovent sense formació (quasi 
el 80% dels joves aturats de 
menys de 23 anys no té estu-
dis, segons dades de l’IDES-
CAT).
És per això que l’Ajuntament 
d’Igualada ha decidit tirar 
endavant diverses accions 
per combatre l’absentisme i 
l’abandonament escolar pre-
matur adreçades al jovent de 
la ciutat d’entre 16 i 24 anys, 
amb l’objectiu d’animar-los 
a seguir estudiant en l’etapa 
postobligatòria.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, acompanyat de la 
regidora d’Ensenyament, Pa-
trícia Illa i la regidora de Jo-
ventut, Carlota Carner, han 
presentat aquesta setmana 
un ambiciós projecte per ori-
entar i acompanyar els joves 
en el seu camí formatiu i la-
boral i promoure el seu èxit 
personal i acadèmic. D’entre 
les accions més destacades, 
hi ha la implantació del Ser-
vei d’Orientació Educativa 
que incorpora la figura de 
l’orientador educatiu dintre 
dels instituts per donar as-
sessorament personalitzat a 
l’alumnat, i la implantació 
d’una plataforma tecnològi-
ca que posarà en comú tota 
la informació a escala local 
per poder oferir els serveis i 
recursos educatius i laborals 
als joves i a les seves famílies 
de manera personalitzada i 
fer un seguiment dels joves 
en risc.
Les accions s’emmarquen en 
el projecte Noves Oportuni-
tats Educatives 4.10 (NOE), 
un dels anomenats “projec-

“Tu sí que vals” als joves igualadins per fer front 
a l’abandonament escolar

tes transformadors” de la Di-
putació de Barcelona que va 
arrencar a finals d’any amb 
una prova pilot a 7 ciutats 
catalanes –Igualada, Badia 
del Vallès, Cornellà de Llo-
bregat, Mataró, Mollet del 
Vallès, El Prat de Llobregat, 
Vilafranca del Penedès – i la 
comarca d’Osona. El projecte 
s’allargarà fins al 2023 i l’ob-
jectiu és que els serveis enge-
gats durant la prova pilot es 
consolidin i es mantinguin.
El grup motor del projecte 
està format per agents dels 
Departaments d’Ensenya-
ment i Joventut, Promoció 
econòmica i inclusió social 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
i té una xarxa interprofes-
sional formada per tots els 
agents d’Igualada i la comar-
ca de l’Anoia que intervenen 
amb joves d’entre 16 i 24 anys 
per tal que puguin treballar 
coordinadament: instituts 
d’educació secundària, l’Ins-
titut Milà i Fontanals, l’Esco-
la Municipal Gaspar Camps, 
el Campus Igualada-UdL, el 
Centre de Formació d’adults 
i representants municipals 
de serveis socials, esports, 
talent i universitats, inspec-
ció educativa i joventut del 
Consell Comarcal de l’Anoia.
El pressupost del projecte 

NOE s’articula a través de 
convenis de col·laboració 
amb els 8 ens locals que par-
ticipen en el projecte pilot, i 
entre tots disposen d’un im-
port de 1.760.000€. Aquests 
recursos es destinen al finan-
çament, entre d’altres, dels 
serveis d’orientació educa-
tiva, els projectes de recon-
nexió educativa o reforç del 
personal de dinamització, 
orientació i atenció al jovent.

“Tu sí que vals”
Els joves tenen al seu abast 
molta informació i un gran 
ventall d’itineraris formatius 
però sovint se senten desori-
entats. Per això és necessari 
que rebin un suport perso-
nalitzat per augmentar el seu 
autoconeixement, millorar la 
seva autoestima i ajudar-los 
a tenir èxit acadèmic.
Amb l’eslògan “Tu sí que vals. 
T’ajudem a descobrir el teu 
talent”, l’Ajuntament d’Igua-
lada s’adreçarà a aquests 
joves per empoderar-los i 
motivar-los a trobar el seu 
camí, posant-se en contacte 
amb el servei d’orientació. 
La campanya té el llenguatge 
i l’estètica del Talent Show, 
un gènere televisiu de gran 
èxit mundial i amb molt se-
guiment en especial entre 

els més joves que consisteix 
a mostrar que qualsevol per-
sona anònima té un talent 
que pot emergir si es treballa 
i s’hi creu, i encara més si es 
compta amb ajuda externa 
com ofereix en aquest cas el 
consistori igualadí, a més del 
suport que ja reben dels pro-
pis centres educatius.
L’afirmació de la campanya 
-“Tu sí que vals”- també es 
contraposa a les afirmacions 
que moltes vegades es fan 
els joves a ells mateixos -“no 
serveixo per res”-, o que els 
fan els adults de l’àmbit més 
proper -“no serveixes per es-
tudiar”-.

El Servei d’Orientació Edu-
cativa
El Servei d’Orientació Edu-
cativa acompanya l’alumnat 
per fer la transició de l’etapa 
obligatòria a la postobligatò-
ria. El personal orientador 
visita setmanalment els cen-
tres educatius de secundària 
i ofereix atenció individualit-
zada als joves que ho neces-
siten de manera coordinada 
amb els tutors del propi cen-
tre. A més també fa de nexe 
amb diferents agents del ter-
ritori (acadèmics, laborals i 
joventut).
En aquest procés d’orienta-

ció, l’orientador vetlla per 
atendre les necessitats de 
l’alumnat, comunicant-se 
amb la família i escola i in-
formant-los de les oportu-
nitats laborals i les opcions 
acadèmiques postobligatò-
ries. A més, també treballa 
l’autoconeixement: ajuda 
als joves a avaluar les seves 
pròpies motivacions i habi-
litats, i a descobrir la seva 
identitat i vocació perquè 
puguin prendre la decisió 
més encertada sobre el seu 
futur. Els propis joves també 
poden demanar cita a l’orien-
tador per email a orientacio-
educativa@aj-igualada.net o 
whatsapp al 690793568 sense 
necessitat d’intervenció del 
centre.

Un problema de país
Segons l’Institut d’Estadísti-
ca de Catalunya (IDESCAT) 
durant el 2020 el 17’4% dels 
joves de Catalunya van aban-
donar de manera prematura 
els estudis, i aquest és un dels 
problemes més greus del sis-
tema educatiu català. L’aban-
donament escolar un cop 
finalitzat l’ESO implica una 
pèrdua d’oportunitats per al 
jovent i una pèrdua de po-
tencial social i econòmic pel 
conjunt de la societat.
La Unió Europea té com a 
objectiu que l’abandonament 
escolar prematur (AEP) es 
redueixi al 10% i, tot i que 
Catalunya ha millorat les se-
ves dades respecte als últims 
anys, encara queda un llarg 
camí fins assolir aquesta 
fita.
L’abandonament escolar té 
uns factors de risc com ara la 
situació socioeconòmica, la 
pertinença a minories ètni-
ques i immigrades i la tipolo-
gia de família, però també hi 
ha factors acadèmics (la insa-
tisfacció o les dinàmiques dels 
centres), de gènere (els homes 
tenen més tendència a aban-
donar els estudis que les do-
nes) i el social (la demogra�a, 
l’economia, etc.). Tots aquests 
factors s’han de tenir en 
compte en les polítiques con-
tra l’Abandonament Escolar 
Prematur, tal i com es recull al 
projecte “Noves Oportunitats 
Educatives” impulsat per la 
Diputació de Barcelona.
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La candidatura muni-
cipalista Poble Actiu 
reclama al govern de 

Marc Castells reservar part 
de l’habitatge públic per a jo-
ves que es vulguin emancipar 
i tinguin di�cultats econò-
miques per a poder aconse-
guir-ho. La demanda es basa 
en les dades de l’enquesta a 
joves de la ciutat presentada 
recentment, on l’habitatge és 
un dels grans problemes que 
contemplen al moment de 
decidir marxar de la ciutat 
per establir-se en altres po-
blacions.

Context alarmant
Fa unes setmanes es va pre-
sentar el Pla Local de Jo-
ventut, que constava d’una 
“diagnosi molt alarmant pel 
que fa a les expectatives dels 
joves d’Igualada” segons de-
claracions dels regidors de la 
formació. A partir d’una en-
questa, en la que hi van parti-
cipar pràcticament 500 joves 
d’entre 12 i 30 anys, un 45% 
responia que volien marxar 
de la ciutat en un futur per la 
manca de perspectives labo-
rals. En relació a l’habitatge, 
l’enquesta va mostrar com un 
70% dels enquestats pensaven 
que era necessari afavorir un 
parc de lloguer social, asse-
quible o controlar els preus 
de mercat. Una a�rmació “to-
talment oposada a les políti-
ques d’habitatge liderades pel 
govern de Marc Castells els 
darrers 11 anys” segons a�r-
macions del regidor de Poble 
Actiu Pau Ortínez. De fet, 
l’estudi també mostrava que 
un 92% dels enquestats no 
coneixien cap servei públic 
que ajudés a trobar habitat-
ge i suspenien el grau de fa-
cilitat per trobar-ne a Igua-
lada o rodalies. Aquestes 
dades són per a Poble Actiu 
“la confirmació del que hem 
vingut alertant els darrers 7 
anys, una falta de polítiques 
d’habitatge valentes i espe-
cialment adreçades als joves 
de la ciutat”.

Poble Actiu reclama 
més habitatge públic 
específic per a joves

Polítiques d’habitatge per 
als joves
Per revertir la problemàtica, 
la formació municipalista 
a�rma que cal començar a 
reservar part de l’habitatge de 
lloguer social als joves, així 
com disposar de pisos d’una 
habitació, més econòmics 
i ideals per a l’emancipació 
juvenil. Per això, la regidora 
Neus Carles a�rma que “cal 
reservar com a mínim un 
15-20% dels pisos de lloguer 
social als joves d’entre 18 i 
30 anys, ja que aquests re-
presenten entre un 10 i 15% 
de la població total de la ciu-
tat”. Tanmateix, reclamen que 
aquesta reserva ha d’anar lli-
gada a un increment signi�-
catiu de l’oferta d’habitatge 
social, que com ja han recla-
mat anteriorment, voldrien 
aconseguir mitjançant ajudes 
a la rehabilitació condiciona-
des al lloguer social durant 
un període de temps concret.

Mobilitzar els habitatges 
dels grans tenidors
Recentment, el diari Crític 
ha publicat una revisió dels 
habitatges propietat de grans 
tenidors de les ciutats de Ca-
talunya. El reportatge mos-
tra que a Igualada hi ha un 
total de 1.111 habitatges en 
mans de grans tenidors, un 
5% del total de la ciutat. Te-
nint en compte que al 2019 el 
nombre d’habitatges llogats 
a Igualada eren 812, des de 
Poble Actiu han denunciat 
que molts dels habitatges de 
grans tenidors no estan en rè-
gim de lloguer sinó són part 
de l’especulació immobiliària, 
esperant millors èpoques per 
treure un major rèdit econò-
mic de la inversió. Mentres-
tant, això continua limitant 
la disponibilitat de pisos per 
al mercat, encarint els preus i 
limitant la capacitat d’eman-
cipació dels joves. Per això, la 
regidora Neus Carles reclama 
“aplicar un increment de l’IBI 
a aquests grans tenidors que 
tenen habitatges que porten 
més de 2 anys buits, com hem 
reclamat els últims 2 anys”.

Junts per Igualada reivindica la seva 
tasca de transformació verda
REDACCIÓ / LA VEU

Junts per Igualada treu pit 
d’un dels objectius que 
es va marcar ara fa deu 

anys: augmentar i millorar els 
espais verds per ser una ciutat 
més amable i saludable.
El partit de govern d’Igualada 
posa els exemples de l’anella 
verda (un circuit de lleure i 
salut de més de 28 quilòme-
tres al voltant de tota la ciutat) 
i del Parc central, a la zona 
nord de la ciutat (un espai de 
25.000 metres que enguany 
s’ampliaran en 20.000 metres 
més), que han representat un 
canvi substancial per a la ciu-
tat. Però més enllà d’aquests 
grans espais, Junts també rei-
vindica la presència d’arbres a 
places i carrers.
“Els parcs i els arbres aporten 
grans bene�cis a les zones ur-
banes”, expliquen. Redueixen 
els gasos contaminats (CO2), 
actuen de �ltres contra agents 
químics i petites partícules, 
augmenten la biodiversitat 
urbana, funcionen com a re-
guladors tèrmics i milloren 
la salut física i mental de les 
persones.
Per altra banda, però tam-
bé cal tenir en compte que 
alguns arbres també causen 
perjudicis (al·lèrgies, trenca-

ment de ferms i voreres, pla-
gues, di�cultats en mobilitat, 
etc.). “Fer una ciutat més sa-
ludable també inclou substi-
tuir aquells  arbres que poden 
causar incidències als veïns 
o a l’estat dels carrers. Ras i 
curt: l’arbre adequat al lloc 
correcte”, argumenten des de 
Junts.
Des del partit reivindiquen el 
pla d’arbrat que el govern de 
la ciutat va elaborar el 2021, 
“un exhaustiu treball tècnic, 
un full de ruta per a millorar 
i eixamplar els pulmons de la 
ciutat”. En aquest sentit, en els 
darrers tres anys s’han plantat 
més de 500 arbres nous i se 

n’ha substituït prop d’un mi-
ler.
“Fer una transformació verda 
és un gran repte, dins els bar-
ris de la ciutat i, alhora, creant 
noves infraestructures verdes 
que ens permetin connectar 
Igualada amb altres muni-
cipis”, expliquen. I recorden 
que el nou tram �uvial de la 
riera d’Òdena que s’inaugura 
el proper dissabte dia 19 de 
febrer o l’inici, en els propers 
mesos, de les obres del primer 
tram de la Via blava que con-
nectaran Igualada i la Pobla 
de la Claramunt, que en els 
propers anys ens ha de portar 
�ns al Baix Llobregat.

REDACCIÓ / LA VEU

E squerra Republicana 
torna a demanar que 
“s’ajudi a les famílies 

igualadines que ho necessi-
tin a fer front als rebuts de 
llum, gas i aigua, per tal de 
que ningú hagi de renunciar 
a engegar la calefacció du-
rant els mesos de fred”.
El portaveu dels republicans 
argumentava que, “com és 
sabut, ja de forma habitual a 
principis d’any arriben els re-
buts més elevats, però aquest 
cop són particularment més 
cars degut a l’encariment 
dels subministraments du-

rant el darrer any”. Segons 
els republicans, “això obliga 
a totes les administracions a 
arremangar-se i buscar solu-
cions per evitar deixar cap 
família al llindar entre haver 
d’escollir quin rebut pagar i 
quin no. I tenint en compte 
que Igualada és la ciutat mit-
jana amb uns impostos més 
cars, aquestes ajudes encara 
haurien de ser majors i més 
extensives a totes les famí-
lies”, afirma Conill.
Esquerra ha recordat que 
aquesta és una línia de me-
sures “que portem molts 
anys batallant i exigint, i de 
la qual mai obtenim respos-

ta”. Segons recorda el mateix 
portaveu de la formació, ell 
mateix va exposar en l’últim 
ple de pressupostos de se-
tembre que aquesta era una 
mesura “clau”.
Davant d’aquests fets, ERC 
exposa que el govern d’Igua-
lada està destinant la “irrisò-
ria xifra de 7,30€ per família 
al mes per ajudar a pagar 
llum, aigua i gas”. Una dada 
que “contrasta en negatiu 
amb les d’altres municipis 
que fan bé la feina i ajuden 
les seves famílies, com el cas 
de Reus, que ofereix ajudes 
d’entre 45 i 60€ al mes en 
funció del de la mida de la 
unitat familiar”. Per fina-
litzar, Conill demana al go-
vern de Castells que “escolti 
les necessitats econòmiques 
dels seus veïns, de la gent 
d’Igualada, i activi urgent-
ment una línia d’ajuts mu-
nicipals per ajudar a pagar 
subministraments abans no 
sigui massa tard”.

ERC vol més ajuts municipals a 
les famílies per pagar el gas i la llum
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El grup municipal d’Igua-
lada Som-hi conside-
ra “inadmissible” que 

aquest mes de febrer tampoc 
obri el Centre Cívic Nord, ja 
que la programació dels equi-
paments cívics municipals que 
es va posar en marxa el dia 1 
no contempla el nou centre. 
La formació alerta que aquest 
“és el quart incompliment que 
el govern de Junts fa amb la 
posada en marxa de l’equipa-
ment” i recorda que “primer, 
el govern de la ciutat va pro-
metre la seva obertura pel se-
tembre del 2019, després va 
aplaçar-ho i va dir que estaria 
en marxa a �nals del 2020, 
més endavant es va parlar del 
setembre del 2021 i després va 
marcar que obriria a principis 
de l’any 2022”.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, a�rma 
que “veiem amb perplexitat 
com la nova programació dels 
centres cívic de la ciutat no in-
clou, encara, el Centre Cívic 

Igualada Som-hi es cansa del retard 
en l’obertura del Centre Cívic Nord

Nord. Estem parlant de quatre 
incompliments consecutius 
en l’obertura i que són resultat 
d’una preocupant mala gestió 
del govern de Marc Castells. 
És incomprensible que hagin 
passat gairebé tres anys des de 
la primera promesa d’obertura 
de l’edi�ci i tot continuï igual, 
tenint en compte que les obres 
de la seva construcció estan 
acabades des de fa molt i molt 
temps. Reclamem responsabi-
litat i acabar amb aquest serial 
d’endarreriments i incompli-
ments”.
Igualada Som-hi recorda que 
als 3 milions d’euros que ha 
costat l’edi�ci, se li han de su-
mar els 650.000 euros que ha 
costat la remodelació de l’espai 
públic exterior. Cuadras expli-
ca que “és un equipament que 
ha costat 3 milions d’euros que 
fa gairebé tres anys estan tan-
cats a pany i clau i que la ciuta-
dania no pot utilitzar. Ens hem 
d’imaginar 3  milions d’euros 
que hem pagat entre totes i tots 
i que, per una manca de pre-
visió i gestió del govern, estan 

gastats i sense fer servir”.
El portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament demana que “el 
govern de Junts obri d’una ve-
gada l’activitat del Centre Cí-
vic Nord i es converteixi en un 
espai de referència per les ve-
ïnes i veïns del Poble Sec i Set 
Camins. És un equipament 
que pot fer possible la descen-
tralització d’activitats i donar 
un impuls molt important als 
barris del nord de la ciutat”.
Jordi Cuadras remarca que 
“els tres anys d’endarreriments 
i els quatre incompliments 
al Centre Cívic Nord són un 
símptoma d’abandonament 
de la gestió del dia a dia de 
la nostra ciutat i un senyal de 
desgast del govern de Junts”. 
La formació que integren 
PSC, Comuns i el grup ciuta-
dà Igualada Oberta considera 
el Centre Cívic Nord és crucial 
per completar el mapa d’equi-
paments cívics de la ciutat, ja 
que se sumarà al Centre Cívic 
de Fàtima, a l’Espai Cívic Cen-
tre, al Casal Cívic Montserrat i 
al Casal del Passeig.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada 
ja ha iniciat les obres de 
construcció de la pis-

ta poliesportiva de l’Institut 
Badia i Margarit. Unes obres 
que dotaran al centre d’una 
completa pista per la pràctica 
d’esport i activitats docents, al-
hora que també arranjaran els 
entorns d’aquest equipament 
fent-los totalment accessibles. 
La pista que s’està construint 
té unes mides de 44x22 metres 
i estarà connectada de for-
ma totalment accessible amb 
l’Institut mitjançant rampes i 
escales. El cost de la pista i les 
obres d’arranjament de l’en-
torn de l’Institut Badia i Mar-
garit, que tindran una durada 
de 4 mesos, tenen un cost de 
355.000€ .
En la presentació de l’inici de 
les obres, l’Alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, ha posat 

en valor aquesta pista “que 
completa les instal·lacions de 
l’Institut Badia i Margarit am-
pliant l’espai on els alumnes 
poden jugar i practicar esport 
tal i com demanava el centre.” 
Castells també ha remarcat el 
fet que tot Igualada guanya un 
nou espai, ja que “la pista s’ha 
creat amb l’objectiu que estigui 
oberta a tota la ciutat fora de 
l’horari lectiu per tal que passi 
a ser un espai més per practi-
car esport i gaudir de l’entorn”. 
Les obres es realitzen a la zona 
on antigament hi havia les pis-
cines Requesens digni�cant 
aquest espai en desús per on 
també discorre l’Anella Verda, 
per tant serà un espai a tocar 
de la natura obert i amb vege-
tació. Amb aquestes actuaci-
ons s’avança cap al tancament 
dels 14km de l’anella verda 
d’Igualada que esta prevista 
que estigui totalment comple-
tada aquest 2022.

Comencen les obres 
de la pista poliesportiva 
del Badia i Margarit

REDACCIÓ / LA VEU

Aquestes properes set-
manes, el Consorci 
Sociosanitari d’Iguala-

da instal·larà 118 plaques foto-
voltaiques a la coberta nord de 
la Residència Pare Vilaseca. Es 
tracta d’una instal·lació d’auto-
consum que suposarà una mit-
jana d’estalvi anual de 7.989,4€ 
en els costos energètics de 
l’equipament i suposarà una 
reducció de l’emissió de 21,51 
tones de CO2. El president del 

Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada, Marc Castells, ha explicat 
que aquesta nova instal·lació 
segueix l’aposta d’ubicar ins-
tal·lacions fotovoltaiques a les 
cobertes dels edi�cis i equi-
paments públics. Castells ha 
explicat que Igualada, recent-
ment, ho ha fet l’escola Emili 
Vallès i al poliesportiu de les 
Comes on, a banda de la funció 
de generació d’energia verda i 
sostenible, la instal·lació com-
pleix també la funció didàcti-
ca de mostrar als usuaris dels 

S’instal·laran 118 plaques 
fotovoltaiques a la residència 
Pare Vilaseca

equipaments el funcionament 
i utilitat d’aquestes instal·laci-
ons com ha explicat l’alcalde. 
Castells també ha avançat que 
properament també s’instal·la-
ran plaques fotovoltaiques a la 
coberta de la nau de la Briga-
da Municipal que des de ja fa 
temps ha iniciat la transforma-
ció cap a la utilització de ve-
hicles elèctrics. La instal·lació 
fotovoltaica de la Residència 
Pare Vilaseca tindrà un cost 
de 37.854,05 € que quedarà 
amortitzat en 4’7 anys.

REDACCIÓ / LA VEU

Del 14 de febrer al 29 
d’abril del 2022 l’Ajun-
tament d’Igualada 

obre la convocatòria per acce-
dir a les subvencions per reha-
bilitar de façanes. La regidora 
d’urbanisme, Carlota Carner, 
ha que aquesta subvenció és 
una aposta del govern de la 
ciutat que busca tres objec-
tius clars: protegir i millorar el 
paisatge urbà i la seva estètica, 
mantenir la seguretat de les 
façanes dels edi�cis respecte 
la via pública i per aconse-
guir una regeneració del nucli 
antic. Carner ha recordat que 

en l’anterior convocatòria, la 
del 2021, “l’Ajuntament d’Igua-
lada ha concedit l’import més 
gran per la restauració de Fa-
çanes amb una clara voluntat 
d’assolir un major nombre de 
façanes rehabilitades cada any. 
Aquest 2021 s’han concedit 
un total de 18 subvencions 
per un import total d’aproxi-
madament 40.000€. Carner 
s’ha mostrat esperançada que 
aquestes xifres tant bones de 
participació segueixin aquest 
any aconseguint “una renova-
ció important de l’exterior dels 
edi�cis del nucli antic de la 
ciutat per millorar el paisatge 
urbà i garantir-ne la seguretat”.

Ja es poden demanar 
les subvencions per a la 
rehabilitació de façanes



IGUALADA  | 11Divendres, 11 de febrer de 2022

Trobades del Consell Comarcal amb representants del govern 
espanyol per afrontar la recuperació econòmica
REDACCIÓ / LA VEU

El vicepresident primer 
del Consell Comarcal 
de l’Anoia, Jordi Cu-

adras, i el Secretari General 
d’Indústria i de la Petita i 
Mitjana Empresa, Raül Blan-
co, han mantingut una reunió 
de treball per estudiar vies de 
col·laboració entre l’ens co-
marcal i el Govern d’Espanya 
que permetin acompanyar les 
empreses del territori en la 

seva recuperació post pandè-
mia.
Des del Consell Comarcal se 
li han exposat iniciatives que 
actualment ja estan en marxa, 
com ara el Pacte d’Acció Eco-
nòmica i Social de l’Anoia i la 
prospecció, mitjançant visites 
directes a empreses, per ava-
luar la situació general i els 
projectes desenvolupats per 
a fer més competitiu el teixit 
econòmic comarcal. També 
se li han traslladat alguns pro-

jectes identi�cats pel Consell 
i promoguts per empreses de 
la comarca que podrien com-
plir els requisits que el govern 
espanyol estableix a l’hora de 
�nançar iniciatives enfoca-
des cap a la transició digital i 
l’economia verda.
L’objectiu, segons explica Jor-
di Cuadras, passa per “recon-
vertir l’economia de la nostra 
comarca per agafar el tren de 
la recuperació tot afrontant la 
transició digital i verda de la 

nostra activitat productiva ac-
tual i atraure noves activitats 
que vulguin dir, a més, crea-
ció de nous llocs de treball”. 
En aquest sentit, destaca que 
“comptar amb aliats com el 
Govern d’Espanya és clau per 
a poder dotar les nostres em-
preses i projectes dels recur-
sos i l’embranzida necessaris 
pel repte que tenim; tenim la 
sort de comptar amb un tei-
xit empresarial compromès i 
amb ganes d’apro�tar aquesta 
oportunitat i farem servir la 
porta oberta que tenim per 
fer sentir la veu de l’Anoia i 
ser el més útils possible”.

Visita del subdelegat del go-
vern espanyol a Barcelona
El subdelegat del Govern 
d’Espanya a Barcelona, Car-
los Prieto, ha visitat aquest 
8 de febrer l’Anoia i ha man-
tingut trobades amb diferents 
representants del Consell 
Comarcal, coneixent així de 
primera mà la realitat del ter-
ritori.
En una primera reunió amb 
el president de l’ens, Xavier 

Boquete, i amb el conseller 
de Turisme, Dani Gutiérrez, 
se li ha traslladat la impor-
tància d’afrontar, per part de 
l’Estat, inversions pendents i 
molt rellevants per al futur de 
la comarca com ara el Quart 
Cinturó, i també la urgència 
de dur a terme millores en 
el servei postal, entre d’altres 
aspectes. També se l’ha fet 
partícip de la iniciativa co-
marcal d’impulsar un nou Pla 
Director que ha de permetre 
el desenvolupament de nou 
sòl d’activitat econòmica als 
municipis de Piera, Masquefa 
i Els Hostalets de Pierola.
Posteriorment, acompanyat 
pel vicepresident primer, 
Jordi Cuadras, Prieto s’ha 
acostat al teixit productiu 
del Sud de la comarca, on ha 
visitat algunes empreses. En 
aquest àmbit, el de la Pro-
moció Econòmica, des del 
Consell Comarcal s’ha posat 
de manifest la necessitat que 
el Govern central acompanyi 
la reactivació econòmica i la 
recuperació de la competiti-
vitat del territori.
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La recollida selectiva del 
residu tèxtil per part 
d’Humana Fundación 

Pueblo para Pueblo ha aug-
mentat un 11% a la comarca 
de l’Anoia al 2021. Així es 
desprèn del balanç realitzat 
per l’entitat, que l’any passat 
hi va recuperar més de 127 
tones de tèxtil usat per a do-
nar-les una segona vida amb 
un bene�ci ambiental i social. 
La reutilització del tèxtil és 
clau per a l’economia circular 
i la creació d’ocupació verda, 
per això aquesta organització 
aposta des de fa 35 anys per 
donar una segona vida als ar-
ticles de roba que no s’utilit-
zen. 
L’entitat sense ànim de lucre 
va recuperar 127,2 tones l’any 
passat a l’Anoia per 114,4 de 
l’exercici anterior, la qual cosa 
es tradueix en un increment 
de l’11,2%. El residu tèxtil 
(roba, calçat, complements i 
tèxtil de llar), que es diposi-
ta en els contenidors situats 
en la via pública, equival a 
515.000 articles de roba que 
són classi�cats a la planta de 
preparació per a la reutilitza-

ció que Humana té a l’Ametlla 
del Vallès. La major part tin-
drà una segona vida: el 50% 
es pot reutilitzar i més del 
35%, reciclar.
“Estem molt agraïts per les 
donacions de la ciutadania i 
molt contents de l’increment 
en la recollida selectiva. Tan-
mateix, encara queda molt 
camí per recórrer”, a�rma 
Àgata Soler-roig, responsable 
de l’àrea de Recollida d’Hu-
mana a Catalunya.
El 40% de la roba que tenim 
als armaris no s’utilitza en tot 
un any. L’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) calcu-
la que es generen anualment 
166.000 tones de residu tèxtil 
a Catalunya; cada ciutadà en 
llença aproximadament 20 kg 
de mitjana, però malaurada-
ment els gestors autoritzats 
només en recuperen una pe-
tita part. 
“La recollida selectiva de roba 
té un gran potencial per a ga-
rantir-ne una segona vida: el 
50% se’n pot reutilitzar i més 
del 35%, reciclar. Per això és 
important que es dipositi en 
un contenidor de roba; resul-
ta obvi, però gairebé el 90% 
del residu tèxtil no acaba en 

el punt de recollida adequat”, 
insisteix Àgata Soler-roig, 
“sinó a la fracció resta i poste-
riorment en un abocador o 
una incineradora”.
La reutilització del tèxtil con-
tribueix a la reducció d’emis-
sions de CO2: per cada kg de 
roba recuperada (i que no 
acaba en un abocador per a 
ser incinerat) s’evita l’emissió 
de 6,1 kg de CO2, segons un 
estudi de la Federació Huma-
na People to People. Les més 
de 127 tones recollides l’any 
passat a l’Anoia han evitat 776 
tones de CO2 a l’atmosfera.
A aquest benefici ambien-
tal cal afegir-ne el social: és 
la creació d’ocupació verda, 
Humana genera un lloc de 
treball per cada 30 tones de 
tèxtil recollit. A més, els re-
cursos que se n’obtenen es 
destinen a iniciatives socials: 
després de més de tres dèca-
des d’activitat, tres milions 
de persones s’han vist invo-
lucrades als programes de 
desenvolupament que Hu-
mana du a terme als països 
del Sud de la mà de contra-
parts o socis locals; són pro-
jectes centrats en la formació 
de professors de primària, 
l’impuls de l’agricultura sos-
tenible o la lluita contra el 
VIH/SIDA, entre altres acci-
ons.
Per municipis, l’entitat sense 
ànim de lucre ha recollit més 
roba a:
·Vilanova del Camí 24,6 tones
·Montbui 20,8 tones
·Calaf 18,3 tones
·Igualada 10,6 tones

L’Anoia recupera al 2021 més de 127 
tones de tèxtil usat amb la recollida 
selectiva d’Humana

REDACCIÓ / LA VEU

Aquesta setmana ha 
tingut l’acte de co-
miat de Maria Àn-

gels Riba, Directora Tècnica 
del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI), amb motiu 
de la seva jubilació. L’acte s’ha 
dut a terme a la Sala Teresa 
Mimó de la Residència Pare 
Vilaseca i ha comptat amb la 
presència de Carlota Carner, 
tercera Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, Pere 
Camps, Regidor de Promoció 
Cultural i Relacions Instituci-
onals, Jordi Ferrer, Gerent del 
CSSI, i múltiples companys 
de feina de la Maria Àngels, 
que es jubila després de 43 
anys de trajectòria professi-
onal, els darrers 21 a la Resi-
dència Pare Vilaseca i al CSSI, 
ens creat l’any 2005. 
L’acte s’ha iniciat amb unes 
paraules de Carlota Carner, 
que ha excusat la presència 
de l’alcalde, Marc Castells, 
que no ha pogut assistir en 
persona però que ha envi-
at un vídeo agraint a la Ma-
ria Àngels els seus anys de 
servei a la ciutat d’Igualada. 
Posteriorment ha parlat Jor-
di Ferrer, que ha recalcat el 
professionalisme de la Maria 
Àngels com a �gura clau que 
ha permès que el CSSI sigui 

avui en dia una entitat amb 
7 centres que presten servei 
a més d’un miler de perso-
nes. Finalment ha parlat la 
Maria Àngels, que ha agraït 
les mostres d’afecte i reconei-
xement de tots els presents. 
Posteriorment s’han inter-
pretat tres cançons d’Adele i 
s’ha visionat un vídeo en el 
que els companys i ex-com-
panys de feina han donat les 
gracies a la Maria Àngels i li 
han desitjat una bona jubila-
ció en la nova etapa que co-
mença.
L’acte ha finalitzat amb l’en-
trega de regals a la Maria 
Àngels, un ram de flors i un 
arbre de la vida, com a reco-
neixement i agraïment per la 
tasca que ha realitzat al CSSI 
durant tots aquests anys, així 
com un obsequi que li han 
fet els companys.
La nova Directora Tècnica 
del CSSI és Montse Clemen-
te, Llicenciada en Psicologia 
amb Postgrau en Direcció i 
Gestió de Centres Residenci-
als i altres Recursos Geronto-
lògics i que assumeix el càrrec 
després de la seva etapa com a 
Directora de RRHH del CSSI i 
els seus 30 anys d’experiència 
en els camps de la consultoria, 
la selecció de personal, i la di-
recció de persones en els àm-
bits sanitari i educatiu.

Relleu a la Direcció 
Tècnica del Consorci 
Sociosanitari d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El rànquing mèdic Ex-
pertscape ha inclòs el 
doctor Albert Lecube, 

cap del servei d’Endocrino-
logia i Nutrició de l’hospital 
Arnau de Vilanova, a l’apartat 
d’experts mundials en obesi-
tat. A més, Lecube té arrels 
igualadines, ja que la seva 
mare, Pepita Torelló és nas-
cuda a la ciutat, i casada amb 
J. Manuel Lecube. La classi-
�cació, basada en algoritmes 
objectius, considera Lecube 
com a referència mundial pel 
que fa a l’obesitat i la diabetis. 
La base de dades d’Expertsca-
pe compta amb més de 27.000 
temes de recerca diferents.
El seu objectiu és oferir a paci-
ents, professionals i hospitals 
la informació més objectiva 

per poder trobar d’aquesta 
manera el millor especialis-
ta de tot el món. Per a això, 
es basa en l’anàlisi d’articles 
mèdics i publicacions cientí-
�ques, a partir de les avalua-
cions de qualitat d’hospitals i 
universitats de tot el món.

Albert Lecube, a la llista 
mundial d’experts en 
obesitat

PAPERERIA CODORNIU
Necessita:

ADMINISTRATIU-A 
amb competències digitals per implementar un ERP

“Excel” nivell mitjà
Tel.938030627

Interessats/des enviar currículum: 
compres@papereriacodorniu.es
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Ràdio Igualada va de-
manar a principi de 
setembre de 2020 a 

dos igualadins i dues iguala-
dines que escrivissin un dia-
ri personal. Un mossèn, una 
periodista, un policia i una 
dona que ha lluitat per supe-
rar un càncer de pit, ens ofe-
reixen, en diferents capítols, 
un any de la història de la 
seva vida en un marc de pan-
dèmia global. Es tracta de 4 
històries, de 4 persones molt 
diferents, que s’obren de bat 
a bat per deixar-nos entrar 
en una etapa molt concreta 
de la seva vida.
El format del projecte és en 
podcast i tots els capítols 
dels 4 personatges ja estan 
a disposició per poder-los 
escoltar, amb calma, amb 
deteniment, i en el moment 
i lloc que l’oient triï. Aquest 
format ens permet, tal com 
si fos una plataforma de con-
tinguts audiovisuals, accedir 
a tots els capítols de les 4 his-
tòries. Les 4 vides es poden 
escoltar a través de la pàgina 
web del projecte www.4vi-
des.cat i també a través de les 
plataformes Ivoox i Spotify.
Aquest és un projecte que 
ha comptat amb la coordi-
nació de Xavier Dàvila, amb 
Xavi Amat com a tècnic de 
so, amb l’assessorament de 
Josep Maria Solé i Quique 
Santano, i amb el treball de 
l’estudiant en pràctiques 
Iona Zhen Maturana. El dis-
seny dels fulletons ha anat a 
càrrec d’Aitor Centelles, i el 
disseny del web del projecte 
és de Jesús Suárez.

Els protagonistes de 4 vides
Montse Sanou (pacient on-
cològica)

L’any 2020, a la Montse 
Sanou li van diagnosticar 
un càncer de pit, i en aquest 
diari explica la seva trajec-
tòria vital durant els mesos 
que ha estat lluitant contra la 
malaltia. Podeu escoltar els 
17 capítols, que resumeixen 
una etapa complicada de la 
vida de la periodista vilano-
vina de Ràdio Igualada. Una 
experiència que pot ajudar a 
aquelles persones que estan 
passant per una situació si-
milar.

Pol Esteller (policia)
El Pol Esteller és policia i 
viu a Igualada. Amb aquest 
pseudònim, Esteller ens ex-
plica el dia a dia de la seva 
feina, i ens detalla situacions 
i casos policials que han estat 
protagonistes entre el 2020 i 
2021 a la ciutat d’Igualada i 
comarca. Com actua la poli-
cia? Com ho fa per resoldre 
segons quins successos? Se-
gurament, en aquest diari, 
reconeixeràs, amb més de-
talls, alguns esdeveniments 
a la comarca que van tenir, 

en el seu moment, la seva re-
percussió mediàtica.

Mossèn Xavier Bisbal
El mossèn Xavier Bisbal ens 
explica com ha viscut un 
dels anys més complicats al 
capdavant de la parròquia de 
la Sagrada Família. L’acom-
panyament a les famílies i als 
feligresos durant els mesos 
més difícils de la pandèmia 
es veuen reflectits en aquest 
diari. El mossèn Xavier Bis-
bal també ens explica anèc-
dotes i vivències que són ben 
curioses.

Laia Vicens (periodista)
La periodista igualadina del 
diari Ara, Laia Vicens, ens 
resumeix un any de la seva 
vida treballant en aquest pe-
riòdic. La Laia ens explica els 
dubtes, les inquietuds i els 
reptes de futur que li plan-
teja la seva professió, però 
també la seva vida personal. 
En la trentena de capítols 
la igualadina s’explica com 
un llibre obert, sense filtres, 
amb sinceritat.

Ràdio Igualada estrena el podcast 
4 vides, relats del con�nament

REDACCIÓ / LA VEU

L’associació Artesanas 
de Corazón de Santa 
Margarida de Mont-

bui ha recollit aquest dimarts 
el donatiu de 555 euros del 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
(CSA). Es tracta d’una ac-
ció que el CSA fa anualment 
vinculada a la campanya de 
vacunació contra la grip en-
tre els professionals, i que 
recapta un euro per vacuna 
administrada per donar-lo a 
una entitat o associació sense 
ànim de lucre que tingui vin-
cles amb algun professional 
del propi CSA i a proposta 
dels mateixos treballadors. La 
campanya antigripal va co-
mençar el mes de novembre 
de 2021 i ha �nalitzat a �nals 
del mes de gener de 2022 amb 
555 vacunes administrades 
entre professionals del CSA i 

d’empreses col·laboradores.
Aquest any, amb la premissa 
de fer el donatiu a una entitat 
del territori, es va escollir l’as-
sociació Artesanas de Cora-
zón, un grup de dones mont-
buienques que s’encarreguen 
de la confecció de coixins de 
cor per a les dones operades 
de càncer de mama i que, 
també, participen en l’emma-
gatzematge logístic i reparti-
ment del Banc d’Aliments i la 
distribució de joguines, roba, 
calçat i productes d’higiene 
personal per a les persones en 
situacions vulnerables.
En anteriors campanyes, la 
donació ha estat destinada 
a entitats com la Fundació 
Petit Món, la Federació Ca-
talana d’Entitats de Paràlisi 
Cerebral i etiologies similars 
(FEPCCAT), la Fundació Sa-
lut i Societat Sense Fronteres, 
o l’ONG Kwuonku.

Un euro per cada 
professional vacunat 
contra la grip

BUSQUEM ESTETICISTA

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

interessar?

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

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

ES BUSCA
 PARELLA DE MASOVERS 

PER PORTAR 
UNA FINCA AGRÍCOLA

 ALS HOSTALETS DE PIEROLA.

 INTERESSATS ENVIAR CV amb  foto a:
euroexplotacionesgeibaslu@gmail.com
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Un any més, Peixos 
Dueñas va sortejar 
500€ entre els seus 

clients.
L’empresa té dos establiments, 
un a Igualada i un altre a San-
ta Margarida de Montbui.
Els clients varen omplir les 
butlletes als establiments 

corresponents i el sorteig es 
va realitzar al dia 15 de ge-
ner del 2022 a les 10 hores 
a la botiga del Carrer Lecco 
d’Igualada.
La guanyadora va ser la 
Sra. Marisol Triviño, veïna 
d’Igualada.
L’empresa li dona l’enho-
rabona pel premi i li desitja 
que el gaudeixi.

Ja hi ha guanyadora dels 
500€ de Peixos Dueñas

REDACCIÓ / LA VEU

Ja s’ha fet públic el vere-
dicte de la novena edició 
concurs de cartells del 8 

de març; la guanyadora ha 
estat Júlia Guarro, una igua-
ladina de 24 anys que s’endú 
un premi de 300 euros i la 
satisfacció de veure la seva 
imatge grà�ca en tots els 
materials que s’editaran per 
difondre les activitats com-
memoratives del Dia Inter-
nacional de les Dones a la 
Conca d’Òdena.
Enguany el veredicte ha estat 
força disputat gràcies a l’alt 
nivell de les obres presen-
tades, i el jurat ha escollit la 
proposta de Júlia Guarro pel 
seu impacte i pel missatge 
que transmet l’obra.
L’obra guanyadora expressa 
un missatge d’apoderament, 
de sororitat i de reivindi-
cació. Presenta una imatge 
icona dels feminismes; dones 
juntes reivindicant espais, 
drets i llibertats.
El concurs era obert a totes 
les persones empadronades 
a la comarca de l’Anoia nas-
cudes abans del 2006 que no 
es dediquessin professional-
ment al sector del disseny 

grà�c, i les obres podien estar 
fetes amb qualsevol tècnica: 
fotogra�a, il·lustració, gra�t-
ti, pintura, format digital, etc.
Totes les obres presentades al 

El cartell de Júlia Guarro, guanyadora 
del concurs del 8-M

concurs s’exposaran a partir 
del 8 de març i �ns el dia 31 
de març a l’espai d’exposici-
ons de l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

En el marc del conveni de 
cooperació entre el Parc 
Audiovisual de Catalu-

nya i l’Associació d’Igualada 
per a la UNESCO, han visitat 
l’Ateneu Igualadí, Josep Forn, 
Regidor d’Universitats, Turis-
me, Projectes Audiovisuals i 
Economia Social i Innovació 

del Ajuntament de Terrassa 
i Jordi Hernandez, Director 
Tècnic del Parc Audiovisu-
al/ Focal Point de la Terrassa 
UNESCO City of Film. Han 
estat rebuts per la Presiden-
ta del Ateneu, Mireia Claret 
i Eulogi Domènech, membre 
de la Junta, per el President 
de l’Associació d’Igualada per 
a la UNESCO, Miquel Segura 

i Pere Carles, vicepresident, 
acompanyats pels Regidors 
del Ajuntament igualadí, Jordi 
Marcè i Pere Camps.
La delegació terrassenca 
desprès de la visita a les ins-
tal·lacions s’ha reunit amb 
els membres de l’Associació 
d’Igualada per a la UNESCO a 
� de tractar sinergies i projec-
tes conjunts.

Una representació de Terrassa visita 
l’Ateneu Igualadí

REDACCIÓ / LA VEU

E l síndic de greu-
ges, Rafael Ribó, i el 
president del Consell 

Comarcal de l’Anoia, Xavi-
er Boquete, van signar tele-
màticament un conveni de 
supervisió singularitzada el 
passat 18 de gener. Amb la 
signatura d’aquest conveni 
de col·laboració, el Síndic 
es compromet a oferir una 
atenció singularitzada a la 
comarca, que es concretarà 
en la tramesa al Consell d’un 
informe anual que reculli la 
situació de les queixes trami-
tades que facin referència a 
les diverses administracions 
de la comarca, i un detall 
estadístic de les consultes 
provinents de persones i en-
titats residents a l’Anoia. El 
síndic també podrà assistir 
a un plenari del Consell per 
exposar i debatre l’informe 
esmentat o davant els plena-
ris dels ajuntaments de la co-
marca que ho sol·licitin.

El conveni també estableix 
l’obligatorietat del Síndic de 
fer un mínim de dues visites 
l’any a poblacions de la co-
marca per recollir les queixes 
i consultes que puguin tenir 
les persones residents.
Per la seva banda, el Consell 
divulgarà la �gura del Síndic 
al territori i les diferents vies 
per accedir-hi sense necessi-
tat de traslladar-se a Barcelo-
na: per mitjà del telèfon gra-
tuït 900 124 124, el web www.
sindic.cat, per correu postal 
amb sobres de cobrament a 
destinació o directament a 
través de l’atenció de perso-
nal assessor de la institució 
a la comarca, de manera pre-
sencial o telemàtica.
Amb la signatura d’aquest 
conveni d’avui ja són 42 els 
convenis de supervisió en 
funcionament. D’aquests 
convenis, 38 són amb muni-
cipis; tres, amb consells co-
marcals –Cerdanya, Alt Ur-
gell i Anoia–, i un altre, amb 
el Conselh Generau d’Aran.

Nou conveni amb el 
Síndic per garantir els 
drets a la comarca

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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P #latevaveu

iaia Toneta @iaia_toneta

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Laura Pinyol Puig @laurapinyol

Xavier Bermúdez @xavibermudez

meritxell @pimpammambo

Martí Rossell Pelfort @MartiRosPel

Jordi Marcé i Nogué @jordimarce

-Majestat, han vingut uns vassalls que volen 
parlar amb vostè de no sé quina reforma... 
-Ara hi trec el cap. 
I així va començar la revolució francesa.

El vago d’en Rivera, ara serà “el politico catalan” 
i la Queralt Castellet serà “la esquiadora espa-
ñola”. I així tot a la “�nca dels Borbons”

Ametllers i mimoses �orides. Quin hivern més 
mandrós, quina primavera tan apressada.

M’impressiona mirar pel·lícules �lmades DU-
RANT la guerra civil. L’altre dia, La ciutat dels 
nois (1938) i ahir La diligència (1939). No puc 
evitar pensar que mentre es feien hi havia foc 
de trinxeres i bombardejos. I sóc conscient que 
segueix passant mentre escric això a Twitter

Si tens un dia de caiguda i després tornes amb 
energies renovades, doncs és bien. Bon dia ca-
rinyets i carinyetes. Som-hi.

Sí, la imatge que veiem del món de la faràndula 
són els egos, la competició i les enveges. Però en 
els circuits de companyies i espais petits és bonic 
trobar suport mutu i espais on compartir expe-
riències. I hi són.

Els �lòsofs volen que es faci més �loso�a a l’es-
cola. Els músics volen que es faci més música 
a l’escola. Els matemàtics volen que es faci més 
mates a l’escola. Els �lòlegs volen que es faci més 
català a l’escola, etc... No sé vosaltres però jo aquí 
hi veig un patró.

xarxes: El més destacat

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

@fuensi16 @alberttossal @taniacgarcia 

www.veuanoia.cat

3 El curs escolar 2022/23 co-
mençarà una setmana abans, 
el 5 de setembre

1 Vilanova augmenta la velo-
citat a la C-244 a 40 km/h 2 L’Ajuntament d’Òdena atu-

rarà l’ampliació de l’empresa 
Vallès Soriano

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
La Vegueria Penedès es consolida com un dels motors econòmics del país preservant 
allò que la caracteritza: el paisatge i la qualitat de vida.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#206 David Alquézar Claramunt FOTO: Cesc Sales

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

De Sant Marti de Tous, 1979. Casat amb 
la Mariona Bernadet, pares de l’Ona i el 
David. Alcalde de Sant Martí de Tous, 
Delegat Territorial del Govern al Penedès i 
Enginyer. 
Enamorat del meu poble: Tous; i el meu país: 
Catalunya. Amb el gran privilegi de treballar 
per allò que estimo des de la política, amb els 
valors d’Esquerra Republicana de Catalunya 
com a president comarcal. Convençut que 
assolirem una nova república lliure, justa, 
verda i feminista. 
ADN d’enginyer que em fa ser com sóc: 
treballador, pragmàtic, i metòdic... Enginyer 
de l’Escola Universitària d’Igualada 
l’EUETII. 
Sempre implicat en tot allò que m’envolta, 
convençut que ens hem de fer dignes del 
nostre temps a partir de l’esforç diari. 



EMPRESES DE L’ANOIA  | 17Divendres, 11 de febrer de 2022

Amb la col·laboració de:

Rosich Motors: 50 anys de trajectòria, 
expansió i creixement

www.rosichmotors.com 

Sector: Concessionari de Toyota Material Handling 
Ubicació: Av. Països Catalans, 30, 08700 Igualada

Des de fa més de cinquanta anys, la comarca de l’Anoia 
acull una empresa del sector de l’automoció: Rosich 
Motors S.L. L’empresa va ser fundada a Igualada el 
1990, però ja venien de molts anys a Santa Margarida 

de Montbui, al carrer del Pont, on el pare dels actuals propietaris, 
el Sr. Martí Rosich, va iniciar l’activitat de l’empresa.

Rosich Motors sempre ha seguit la seva essència, tot i les més de 
cinc dècades d’activitat i servei: una empresa familiar, on actual-
ment, els tres germans Rosich, Martí, Jordi i Josep Ma. estan al 
davant d’aquesta empresa, com a segona generació. 

En l’actualitat, Rosich Motors és el concessionari de Toyota Ma-
terial Handling, a dues comarques: l’Anoia i el Bages. Més de cinc 
dècades avalen tota l’experiència d’aquesta empresa, dedicada a la 
venda i postvenda d’automòbils i carretons elevadors, represen-
tant actualment a les marques Mitsubishi en automoció i Toyota 
Material Handling en carretons elevadors. 

Ofereixen una àmplia gamma de productes, tant nous com de se-
gona mà, i una flota de màquines de lloguer que s’adapten a les 
necessitats dels seus clients. De fet, aquest és l’objectiu principal 
d’aquesta empresa: donar el millor servei als seus clients. Un ser-
vei basat en la professionalitat, eficiència i un caràcter proper, 
per buscar i oferir la millor solució automobilística per als seus 
clients: particulars i empreses. 

Per aquest motiu, a les seves instal·lacions hi trobaràs serveis rà-
pids de manteniment, taller de xapa i pintura, mecànica en gene-
ral, venda exterior de recanvis i accessoris, tot equipat amb les 
tecnologies més avançades, amb un personal qualificat i en con-
tínua formació. 

A més, el seu constant creixement els ha portat a constituir l’any 
1998, la societat Bages Manutenció S.L., amb unes instal·lacions al 
polígon Bufalvent de Manresa per cobrir les necessitats del Bages 
i el Berguedà de Toyota Material Handling.

L’any 2000 es va constituir la societat Lleida Manutenció S.L. amb 
unes instal·lacions al polígon de Vila-Sana, on són el concessio-
nari de Toyota Material Handling per a tota la província de Lleida 
i per a Andorra.

Renovació i ampliació de la flota de carretons a Rivisa
La notícia més destacada de l’actualitat d’aquesta empresa és que 
ha fet entrega de diversos equips de manutenció que seran utilit-
zats a les instal·lacions de Rivisa Industrial. Aquesta empresa ja 
havia confiat prèviament en la gamma de Toyota basada en car-
retons contrapesats tèrmics amb capacitats que van des de 1.9 t, 
2.5t i fins 5.0t, la nova gamma Toyota Tonero, adaptades a la nor-
mativa europea Stage V, en matèria mediambiental i sostenibilitat.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Com podem preparar l’herència 
de l’empresa familiar?

La ÚNICA vía para disponer de vivienda con alquileres asequi-
bles es que haya oferta de vivienda pública en alquiler. No hay 
otra manera. Y en ESP no se ha ido por ahí. 

Catalunya es consolida com el 1r hub d’#startups del sud d’Europa 
amb 1.902 empreses emergents, un 11,4% més que fa un any. La 
col·laboració público-privada ha estat clau en el creixement i vo-
lem reforçar-la per atraure més inversió estrangera industrial i 
talent internacional.

El PIB tanca el 2021 amb un repunt del 5,9%. 
Els serveis, la indústria, l’exportació … segueixen evolucionant positi-
vament

“Què entenem per talent clau?  ”
“L’important és tenir clar que 

efectuant amb antelació les accions 
oportunes serà molt més fàcil” 

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.

El Talent com a recurs clau 
a les organitzacions

És cert que cada cop es parla 
més de com ens afectaran 
les tecnologies (Blockc-
hain, Intel·ligència Arti�ci-

al, Machine Learning...) en el nostre 
dia a dia i, per descomptat, en el món 
empresarial. En tot cas, si ho analit-
zem amb una mica de perspectiva, fa 
molts anys que es comenta que ens 
caldrà adaptar-nos molt ràpidament a 
les tecnologies que van sortint per no 
quedar fora del mercat i si bé aques-
ta a�rmació és del tot encertada, no 
és menys cert que, amb els anys, cada 
cop he vist que és més important po-
der comptar amb el talent adequat per 
assegurar l’èxit de les organitzacions.

I segurament talent i tecnologia són 
dos aspectes que van de bracet. És 
molt difícil treure el màxim pro�t 
d’una gran tecnologia, si no és que 
tens un gran talent a l’organitza-
ció capaç de fer-ne l’ús més adequat 
d’aquesta.

En de�nitiva, què és primer? Tecno-
logia o talent? Segons la meva opinió, 
ambdues són prou importants, però 
segons la nostra experiència, és més 
complicat o difícil trobar el talent en 
el moment oportú i el lloc adequat. 
Amb diners és, més o menys, senzill 
comprar tecnologia. I en canvi, no 
sempre els diners són el principal mo-
tor per atreure talent.

La prova del que estic dient és que la 
major part de grans organitzacions es 
gasten força diners en posar en mar-
xa polítiques d’atracció i retenció del 
talent. Tenen clar que tota inversió en 
aquesta línia acaba sent recuperada 
amb escreix i a força curt termini.

Un dels elements a tenir en compte 
per atreure talent, a part del que pu-
gui posar en marxa la pròpia empresa 
(Employee Branding) és l’atractiu que 
pugui tenir el lloc on està l’empresa. 
És evident que Barcelona és molt més 
atractiva per un estranger que no pas 
Igualada i això ens genera un hàndi-
cap important. 

És per això que crec molt important 
que es pugui unir l’esforç que pot fer 
el món empresarial per atreure i re-
tenir talent (encara hi ha molt camí 
a recórrer!) i el que es pugui fer des 
d’un àmbit més institucional (per 
exemple fent campanyes de comu-
nicació internacionals explicant els 
atractius de la ciutat/comarca) amb 
l’objectiu de fer més fàcil que perso-
nes amb potencial, d’arreu del món, 
tinguin interès a cercar empreses per 
la nostra zona i així poder començar 
una espiral positiva de més talent, 
millors organitzacions i més riquesa 
per la ciutat i la comarca.

Ens hi posem? 

L’altre dia va venir a la notaria 
en Ramon. Ell té una Pime des 
de fa molts anys, i pròxim a 
l’edat de jubilació li preocupa 

com ordenar la successió en la seva em-
presa ja que té tres �lls, però a l’empresa 
familiar només hi treballa un d’ells.
    
Li preocupa protegir a aquest fill ja 
que al final serà qui es responsabilit-
zi del negoci, amb el que és lògic que 
també sigui l’afavorit amb la propi-
etat de l’empresa, però també li pre-
ocupa ser el més igualitari possible 
amb els altres, així que ha pensat a 
deixar als altres dos fills la seva casa 
d’Igualada i un apartament que té a 
la platja.

A) Lògicament la primera opció és 
via el TESTAMENT realitzar un re-
partiment el més equitatiu i racional 
possible: les accions o participacions 
socials de l’empresa al fill que treba-
lla en ella, i els béns immobles als al-
tres dos per parts iguals o bé un pis 
a cadascun d’ells igualant les diferèn-
cies de valor amb diners. 

B) Una altra eina que és aconsellable 
més en mitjanes i grans empreses és 
el PROTOCOL FAMILIAR, es tracta 
d’un conjunt de pactes subscrits pels 
socis entre si o amb tercers amb els 
quals guarden vincles familiars (fills, 
cònjuges, etc) respecte d’una empre-
sa en la qual tinguin un interès comú 
per aconseguir un model de consens 
en la presa de decisions per regular 
les relacions entre família, propietat 
i empresa.

Amb aquests pactes que formen el 
protocol familiar el que s’intenta 
aconseguir és anticipar-se als pro-
blemes que es poden plantejar en la 
successió d’empresa. Així, per exem-
ple, pot regular la remuneració dels 
administradors, la política de divi-

dends, els drets de sortida individu-
al, quins familiars poden incorpo-
rar-se a l’empresa (posant condicions 
a la incorporació com haver treballat 
anteriorment en altres empreses o de 
tipus acadèmic, o bé limitant a un 
nombre de familiars treballadors per 
branca familiar).

C) A Catalunya és molt important la 
figura del PACTE SUCCESSORI: és 
un document similar al testament, 
per ordenar la successió de l’em-
presari@ fundador@ i té una sèrie 
d’avantatges enfront del testament: 

a) no és revocable (excepte acord en-
tre el testador i els hereus/legataris), 
amb el que el fill que es dedicarà a 
l’empresa guanya tranquil·litat sa-
bent que en els anys que passin entre 
la jubilació dels pares i la seva mort 
no podrà canviar-se i emportar-se 
una desagradable sorpresa en forma 
de testament d’última hora. 

b) Pot utilitzar-se per deixar béns 
concrets a favor dels fills no treba-
lladors en l’empresa i garantir la fu-
tura harmonia familiar, ja que seran 
coneixedors tots de la planificació de 
l’herència.

c) Podria signar-se fins i tot entre 
dos germans propietaris d’una em-
presa familiar ordenant la successió 
irrevocable (excepte acord d’ells ma-
teixos) respecte de la seva empresa, 
a favor d’algun nebot concret i tenir 
els seus testaments individuals inde-
pendents per a la resta de béns.

L’important és tenir clar que efectu-
ant amb antelació les accions opor-
tunes serà molt més fàcil que l’em-
presa familiar sobrevisqui una altra 
generació, ja que més del 80 % d’em-
preses familiars no arriben a la terce-
ra generació. 

Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director de FeedBackGround
@cescalcal

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org
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www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

Quaranta comerços i restaurants de la Conca d’Òdena
s’han digitalitzat gràcies al programa Digitalcommerce
CONCA / LA VEU

Creació de botigues en 
línia, campanyes de 
publicitat a les xarxes 

socials, millora del posiciona-
ment web als buscadors, crea-
ció de l’estratègia de comuni-
cació o el disseny d’un futur 
ecommerce, són alguns dels 
èxits assolits pels quaranta co-
merços que han participat a la 
primera edició del programa 
Digitalcommerce Conca cele-
brat durant la segona meitat 
del 2021, un programa impul-
sat per la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena i subvencionat 
per la Diputació de Barcelona. 
Les empreses participants han 
rebut un assessorament perso-
nalitzat de consultors experts 
en l’àmbit de la digitalització 
del comerç de manera gratu-
ïta en itineraris d’entre 20 i 30 
hores.
Els comerços participants que 
tenien un grau mitjà de digi-
talització han treballat aspec-
tes com  el desenvolupament 
i gestió del web, la millora del 
posicionament SEO, la crea-
ció i gestió de botigues online 
-amb eines com Google sites, 
WIX, PrestaShop, shopify, Yo-
astSEO o SERP en Google- , el 
màrqueting i la comunicació 
online i o�ine, i la gestió de 
les xarxes socials Facebook, 
Instagram, Tik Tok, Pinterest, 
Linktree, Linkedin, Whatsa-
pp Business, Youtube, Canva 
i Google My Business. Una 
desena d’establiments també 
han treballat la temàtica de 
branding i valors de marca per 
poder fer un disseny coherent 
de materials, papereria cor-
porativa, packaging, retolació 
i millora grà�ca de l’establi-
ment físic. Per últim, també 
han dut a terme processos de 
digitalització interna per inte-
grar les diverses plataformes 
informàtiques de què disposa-
ven i facilitar així la gestió del 
dia a dia de l’establiment.
Aquells comerços amb un ni-
vell més baix de digitalització 
han treballat les eines What-
sapp Business, les principals 
xarxes socials com Facebook i 
Instagram, programes de dis-
seny bàsic, gestió del correu 
de l’empresa i aspectes gene-
rals de la gestió del negoci.

A més de les consultories 
personalitzades, s’han dut a 
terme 7 seminaris grupals en 
modalitat presencial i en línia, 
als quals hi ha participat 115 
comerciants i restauradors de 
la Conca d’Òdena. Les temàti-
ques, d’interès transversal per 
als comerços, s’han centrat al 
voltant de l’àmbit de la comu-
nicació, l’estratègia de negoci 
on line, la gestió del canvi i la 
gestió del temps, les xarxes so-
cials, el posicionament a inter-
net i el reglament de protecció 
de dades, tots ells impartits 
per professionals del territori 
referents en cada un dels àm-
bits.
La valoració de les persones 
que han participat en el pro-
jecte són molt positives, tant 
pel que fa a la metodologia de 
treball com a les temàtiques 

tractades i l’atenció rebuda 
per part dels consultors que 
els han acompanyat en aquest 
procés. Vist l’èxit obtingut, la 
MICOD ja ha anunciat que 
aquest 2022 se celebrarà una 
nova edició del programa du-
rant els mesos de març a no-
vembre.
El Digitalcommerce Conca és 
un dels projectes que la Man-
comunitat de la Conca d’Òde-
na ha pogut tirar endavant 
dins el pla de suport al comerç 
de la Conca d’Òdena, �nançat 
amb un ajut excepcional de 
250.000 euros per la Diputació 
de Barcelona per poder tirar 
endavant accions de suport i 
reactivació del comerç local 
fortament perjudicat per les 
conseqüències de la pandèmia 
sanitària des del con�nament 
perimetral de març del 2020, 
que pràcticament va paralitzar 
l’activitat econòmica i l’econo-
mia local. A més del programa 
de digitalització de comerços, 
el pla també inclou la consoli-
dació de la plataforma Conca 
Comerç per fer comandes i 
compres online a comerços i 
restauració de proximitat, ali-
ances i ajuts per a les entitats i 
actors socioeconòmics del co-
merç i l’hostaleria, i l’execució 

de diversos projectes que el 
propi sector demana.

Properament s’obriran les 
inscripcions per participar a 
l’edició d’enguany
Al programa Digitalcommer-
ce Conca hi poden participar 
comerços, restaurants i para-
des de mercat, que tinguin un 
establiment comercial a peu 
de carrer en un dels 7 mu-
nicipis de la Conca d’Òdena 
(Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, 
Òdena, La Pobla de Clara-

munt, Jorba o Castellolí) i 
vulguin digitalitzar el seu ne-
goci. Es demana que tinguin 
coneixements informàtics 
com a mínim de nivell bàsic i 
el compromís i disposició per 
assolir el total d’hores que es 
proposen al projecte.
Properament es farà pública la 
d’obertura de les inscripcions. 
Mentrestant, aquells comer-
ciants que hi estiguin interes-
sats, es poden posar en con-
tacte amb la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena a través del 
correu comerc@micod.cat.

Un total de 115 
comerciants i restaura-
dors de la Conca d’Òde-

na han participat als 
set seminaris grupals 
celebrats el 2021 sobre 

comunicació online

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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MONTBUI / LA VEU

Diumenge passat, amb 
un dia radiant d’hi-
vern, es va celebrar 

la Festa de la Candelera i Sant 
Blai a l’església romànica de la 
Tossa de Montbui. 
La tradicional jornada va co-
mençar a les onze del matí 
amb els relats de llegendes 
sobre la Tossa que va explicar 
la narradora Mònica Torra. 
Tot seguit, a partir de les 12 
del migdia, a la sala d’exposi-
cions del Refugi, es va fer la 
inauguració de l’exposició de 
gravats “Espai, forma i natu-
ra”, de l’artista Dolors Escala. 
A dos quarts d’una del migdia 
es va o�ciar una Missa cele-
brada pel mossèn de Montbui 
Josep Maria Pujol. Es van be-
neir les candeles i les fruites 
de la terra, i la coral de San-
ta Maria d’Igualada va dur a 
terme la tradicional cantada. 

En acabar l’acte, es va fer el 
sorteig de dues paneres i un 
tortell i obsequi d’una almos-
ta d’avellanes per a totes les 
persones assistents. La Festa 
de la Candelera i Sant Blai va 
organitzar-la la Fundació La 
Tossa, amb el suport del Con-
sorci La Tossa.

Exposició “Espai, forma i 
natura”
La mostra de Dolors Escala, 
inaugurada diumenge pas-
sat, es podrà veure tots els 
diumenges de febrero, març 
o abril, de 10.30 a 14 h i en 
horari d’atenció de l’O�cina 
de Turisme.
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.

Celebrada la festa de 
la Candelera a la Tossa

MONTBUI / LA VEU

Després de més de qua-
tre mesos d’obres, ja 
estan a la recta �nal 

els treballs de remodelació de 
la plaça de la Unió de Vistale-
gre. Es tracta d’una actuació 
important, en un dels espais 
lúdics més utilitzats tradicio-
nalment del Nucli Urbà. Les 
obres de remodelació i millo-
ra de la Plaça de la Unió van 
a càrrec de l’empresa Catala-
na d’Obres del Penedès, i es 
van adjudicar per 221.104’12 
euros.
El nou espai lúdic disposarà 
d’una zona de terrassa supe-
rior, que es podrà utilitzar 
com a pista de futbol. Aques-
ta zona disposarà de sauló i 
quedarà separada respecte 
al carrer Jaén mitjançant un 
talús i una grada doble de 
pedra natural, fent d’element 
de contenció de terres. A 
la part superior del talús hi 
haurà una jardinera acom-
panyant la vorera superior 
amb arbustiva baixa i arbrat 
d’alineació nou. Aquest ar-

brat donarà ombra a la zona 
de grades.
Tot seguit hi haurà una zona 
de terrassa inferior, espai en 
el qual se situen els nous jocs 
infantils dins d’un sorral, 
tot respectant la retícula de 
moreres i plàtans existents. 
Aquesta zona també es con-
templa com a mirador del riu 
Anoia i la zona fluvial. I, per 
últim, la zona de connexió 
amb el Parc Fluvial de l’Ano-
ia. Sense modificar la topo-
grafia existent, s’està ade-
quant aquest camí, que dona 
accés a la plaça per les dues 
terrasses. Com que té un 
pendent variable i considera-
ble, la connexió amb la plaça 
es farà mitjançant una cune-
ta verda contínua. En el punt 
més baix d’aquesta cuneta hi 
haurà uns dics de conten-
ció per controlar la caiguda 
d’aigua. Estarà projectat amb 
una nova pavimentació de 
formigó a l’àcid d’ample m2 
constant. La resta de camí es 
pavimentarà amb una mes-
cla de tot-u i sauló per evitar 
reguerons irregulars.

Recta �nal a les obres de remodelació 
de la plaça de la Unió de Vistalegre

Una reivindicació històrica, 
amb aportacions dels veïns i 
veïnes del barri
La remodelació de la Plaça 
de la Unió de Vistalegre era 
una històrica reivindicació 
veïnal que serà una realitat 
durant les properes setmanes. 
El projecte de remodelació 
va ser elaborat per l’empresa 
Batlle i Roig. Aquesta pro-
posta tècnica es va presentar 
inicialment als representants 
de l’Associació de Veïns i Veï-
nes del Barri de Vista Alegre. 
De les consultes realitzades al 
veïnat, a través d’un procés 
participatiu, la ciutadania de 
Vistalegre va acabar decidint 
que el projecte inclogués una 
pista de futbol sala pavimen-
tada. També es va decidir que 
es pogués mantenir un espai 
de sorral per tal de poder 
continuar jugant a la petan-
ca, però sense que estés se-
nyalitzat aquest espai. I de la 
mateixa manera es va veure 
bé la possibilitat de col·locar 
elements esportius com ara 
porteries de futbol o cistelles 
per a basquetbol.

MONTBUI / LA VEU

La sala Auditori 
Mont-Àgora continua 
acollint nombrosos es-

pectacles i actuacions dins el 
cicle #culturasegura. Dissabte 
passat va actuar a Mont-Àgo-
ra el monologuista Víctor 
Parrado, que va presentar el 
seu show ‘La noche de Parra-
do’, el qual va fer gaudir i riu-
re al públic.
L’endemà diumenge al migdia 
es va poder veure l’especta-
cle infantil “Orbital”, un dels 
darrers treballs artístics dels 
Farrés Brothers i Cia. Amb-
dues actuacions van tenir 
una bona presència de públic 
a Mont-Àgora, després que 
des del 28 de gener es pogués 
recuperar l’aforament al cent 
per cent en els teatre, cine-
mes, sales de concerts, audi-
toris o circs.

CineXic: El bosc de Haqui-
vaqui, aquest diumenge, 
amb entrada lliure i gratuïta
Aquest proper diumenge a 
partir de les sis de la tarda 
la Sala Auditori Mont-Àgora 

acollirà la projecció de la pel-
lícula d’animació “El bosc de 
Haquivaqui”. Es tracta d’un 
�lm basat en el ratolí Claus i 
els altres animals del bosc de 
Haquivaqui, un conte musi-
cal molt famós a Noruega de 
l’artista �orbjørn Egner. 
La sinopsi de la pel·lícula ens 
explica que al bosc de Haqui-
vaqui els animals conviuen 
amb prou harmonia. Només 
ho enterboleix que els més 

petits pateixen el setge cons-
tant de la guineu Marvin i 
d’algun altre depredador car-
nívor. Sobretot se senten molt 
atemorits quan han de creuar 
tot sols pel mig de la frondo-
sitat dels arbres…Tant per a 
la representació “Molotov” 
com per a l’espectacle famili-
ar “Mozartland” ja es poden 
adquirir les entrades, al preu 
de 3 euros, al portal www.re-
servaentradas.com.

El cicle #culturasegura continua 
omplint d’activitats Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
ha incorporat un nou 

professional que s’encarrega 
des de fa unes setmanes de la 
gestió, dinamització i coordi-
nació en les activitats que es 
realitzin al Centre Cívic i Cul-
tural La Vinícola, en especial 
totes aquelles realitzades pel 
col·lectiu de la gent gran de 
Montbui. 
L’objectiu d’aquest dinamitza-
dor és potenciar les activitats 
de la gent gran al municipi i 
donar-los suport, informa-
ció i capacitat organitzativa, a 
tots els nivells. La contractació 
s’emmarca en el projecte “Tre-
ball als Barris”, i té com a objec-
tiu afavorir i potenciar la dina-
mització d’espais comunitaris.

El Centre Cívic i Cultural 
La Vinícola ha estat durant 
els darrers 24 anys l’autèntic 
epicentre de l’activitat de la 
gent gran del municipi. La 
pandèmia de covid-19 ha es-
tat afectant de forma directa 
i notable a aquest col·lectiu. 
També va limitar de forma 
notable la possibilitat d’uti-
lització dels espais de trobada 
i, �ns i tot va comportar un 
llarg tancament de les sales . 
Això va coincidir també amb 
el cessament d’activitats de 
l’anterior junta de l’Associació 
de la Gent Gran.
Amb la �gura del dinamit-
zador, i amb l’empenta de 
diversos grups d’avis i àvies 
del municipi es vol recuperar 
l’espai de La Vinícola com a 
espai de trobada i gaudi de la 
gent gran del municipi.

S’incorpora un dinamit-
zador per a la Vinícola
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ÒDENA / LA VEU

Una seixantena de per-
sones van assistir a 
la trobada informati-

va que el Govern d’Òdena va 
convocar dissabte 5 de febrer 
al Centre Cívic del Pla, oberta 
al veïnat del barri Sant Pere, 
barri Sant Ramon i Manyoses. 
Amb aquesta sessió l’equip de 
govern va recuperar les tro-
bades “l’Ajuntament informa i 
respon” als diferents nuclis en 
què s’exposa l’acció de govern i 
es recullen les necessitats i in-
quietuds dels odenencs i ode-
nenques, i que van començar al 
principi d’aquest mandat però 
es van haver d’aturar arran de 
la pandèmia de covid-19.
Pel que fa a projectes ja aca-
bats, l’equip de govern va ex-
plicar les millores que s’han fet 
tant a l’interior com a l’exterior 
del Centre Cívic del Pla i a la 
pista poliesportiva d’aquell nu-
cli; també els projectes d’urba-
nisme com la remodelació del 
carrer Igualada o les tasques 
d’asfaltat dels carrers Anoia i 
Montserrat i de reasfaltat de 
l’avinguda Montserrat al barri 
de Sant Ramon, així com l’as-

faltat de la rotonda de la Ma-
sia i el carrer Cal Riba; es van 
mostrar les accions de l’àrea de 
jardineria i zones verdes, com 
neteja i desbrossat, tala de pins 
problemàtics, manteniment 
del ferm de camins i la instal-
lació de noves jardineres i de 
mobiliari urbà nou. Pel que fa a 
Medi Ambient, es va explicar la 
participació com Ajuntament a 
la comissió de seguiment de la 
Generalitat per fer complir les 
mesures acústiques a l’empresa 
Funosa i la instal·lació, aquest 
mes, d’un mesurador d’emissió 
de partícules per fer també se-
guiment a la mateixa empresa.
En referència a la convivència 
veïnal, van destacar les tasques 
de control i �scalització dels 
tallers de reparació de vehi-
cles per evitar l’estacionament 
massiu de cotxes al carrer; així 
com la prohibició de l’estacio-
nament de vehicles en diverses 
cantonades de carrers, la reti-
rada de contenidors problemà-
tics, la creació d’una comissió 
per tractar l’ocupació incívica i 
l’elaboració d’informes tècnics 
per informar dels fraus a com-
panyies de subministraments o 
la reclamació als fons inversors 

propietaris de pisos ocupats 
perquè iniciïn la via judicial i 
puguin posar el parc d’habitat-
ges ocupat al mercat.
També es van explicar les ex-
periències de creació dels mu-
rals participatius en diferents 
punts del municipi. Pel que 
fa a Igualtat, es van presentar 
l’inici dels projectes de ‘Poble 
segur’ i dels lavabos inclusius 
als equipaments municipals; 
es va fer també un repàs de 
les accions en educació amb 
reforç escolar, cursos i ajuts 
diversos, alhora que es van 

recordar les boni�cacions en 
impostos i taxes com les deri-
vades de la instal·lació d’ener-
gia fotovoltaica als habitatges 
o de tinença de vehicles elèc-
trics o híbrids, i la congelació 
de taxes i impostos per aquest 
2022. En l’àmbit de la gent 
gran, es van explicar els pro-
jectes ESTIC+APROP i Ment 
Activa, ja en marxa.
D’altra banda, es van apuntar 
els projectes que estan pen-
dents d’executar, com les obres 
a l’interior de la rotonda de la 
Masia, l’arranjament de la co-
berta del Casal de la gent gran 
i la urbanització dels carrers 
Masia i Lleida. Com els pro-
jectes pendents d’aprovar, com 
contractar el projecte d’arran-
jament de l’escala que uneix St 
Pere amb l’església Verge de la 
Pau, amb la incorporació d’un 

ascensor o escala mecànica,  
la contractació del projecte 
per crear un centre neuràlgic 
a l’entorn de l’església del Pla, 
o el compromís de treballar 
per la cessió a Salut de sòl al 
Pla d’Òdena pel futur CAP 
centralitzat d’Anoia Rural, con 
entre d’altres.

Explicació de l’expedient 
d’ampliació de l’empresa Va-
llès Soriano
El darrer punt de la trobada 
va ser l’explicació dels termi-
nis, requeriments i estat actu-
al de l’expedient d’ampliació 
de l’empresa Vallès Soriano, 
que ha suscitat molts dubtes i 
preocupacions entre el veïnat. 
L’equip de govern reconeix 
l’error i va avançar a la trobada 
del Pla d’Òdena que amb tots 
els informes emesos i tota la 
documentació, aturarà el pro-
cés de la petició d’ampliació 
de sòl de l’empresa Vallès Sori-
ano en el moment que aquesta 
qüestió passi per Ple munici-
pal. Després que la petició de 
l’empresa passés per la Junta 
de govern i aquesta, com pre-
veu la llei, tramités l’aprovació 
inicial, ara es troba en període 
d’exposició pública i de pre-
sentació d’al·legacions �ns el 
18 de febrer. D’altra banda, el 
termini per rebre els informes 
sectorials corresponents de 
totes les administracions aca-
ba al juny, i serà llavors quan 
es resoldrà el tràmit.

L’Ajuntament d’Òdena aturarà l’ampliació de sòl de l’empresa 
Vallès Soriano del Pla d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Des de la regidoria de 
polítiques d’Igual-
tat de l’Ajuntament 

d’Òdena  una nova sortida 
exploratòria amb perspecti-
va de gènere dins el projecte 
Poble Segur amb l’objectiu de 
conèixer els punts més inse-
gurs del municipi. 
En aquesta ocasió s’estudiarà 
la zona del Pla d’Òdena i es 
farà en una sortida exploratò-
ria, oberta a la participació de 
tothom,  en la què es recorre-
rà la zona recollint els punts 
que generen inseguretat i/o 
por. 
L’any passat l’Ajuntament 
d’Òdena, dins de la campanya 
de sensibilització, prevenció i 
eradicació de la violència de 

gènere organitzada per les 
Àrees d’Igualtat i Joventut, 
va iniciar aquest projecte que 
pretén reflexionar sobre la 
relació entre el disseny dels 
pobles i la violència de gène-
re, sensibilitzar a la població 
sobre un problema social tan 
greu com és la violència con-
tra les dones fent partícip i 
protagonista la ciutadania en 
les acciones impulsades des 
de l’Ajuntament en matèria 
d’igualtat de gènere.  
L’ajuntament fa una crida a 
tots al veïnat a participar en 
aquesta sortida i fer el mà-
xim d’aportacions per dibui-
xar el mapa d’un Poble Se-
gur. El punt de sortida serà 
dimarts 15 de febrer a les 19 
h, a la plaça de l’església Ver-
ge de la Pau. 

Nova edició de “Poble 
Segur” a Òdena

JORBA / LA VEU

L’Ajuntament de Jorba 
ha sol·licitat a la Di-
putació de Barcelona 

l’elaboració d’un pla director 
per a renovar tota la xarxa 
d’enllumenat públic incloent 
nuclis urbans, urbanitzaci-
ons, camins, etc.. La infra-
estructura és molt antiga i 
com a conseqüència sovint es 
produeixen talls en el servei 
que provoquen importants 
molèsties als veïns i veïnes. 
L’ajuntament ha anat em-
prenent mesures aïllades de 
millora de les instal·lacions, 
però considera que cal tenir 
una visió més precisa de les 
actuacions que cal efectuar a 
la xarxa per prestar un servei 
òptim als ciutadans.
La Diputació de Barcelona ha 
resolt favorablement la peti-
ció i ha atorgat una subvenció 
de 10.000 euros per a la redac-
ció del pla director, un treball 
que analitzarà i diagnosticarà 
la xarxa i instal·lacions d’en-
llumenat existent, elaborarà 

propostes d’actuació, les valo-
rarà econòmicament i guiarà 
les accions a emprendre en el 
futur, a curt, mitjà i llarg ter-
mini.
A nivell orientatiu i per tenir 
un ordre de magnitud inici-
al, l’Ajuntament ha informat 
prèviament que disposa de 10 
quadres d’enllumenat i a l’en-
torn dels 342 punts de llum 
que caldrà con�rmar amb 

Jorba engega un pla director per 
renovar tota la xarxa d’enllumenat públic

els treballs d’inventari del Pla 
Director.
L’alcalde del municipi, David 
Sànchez, explicava que “la 
concessió d’aquesta subven-
ció amb la posada en marxa 
ja del pla director suposa la 
realització de la primera fase 
per fer realitat la renovació de 
tot l’enllumenat públic, una 
necessitat molt demandada 
pel nostre poble”
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“En les darreres dues setmanes s’ha pacificat molt el trànsit 
al tram del radar de la C-244”
MARC VERGÉS / LA VEU

En l’últim any han passat 
moltes coses a Vilano-
va del Camí. La més 

recent, la gran quantitat de 
multes que va imposar el nou 
radar de tram, però també han 
�nalitzat alguns projectes i se 
n’han descartat d’altres, com 
la instal·lació d’un polígon in-
dustrial a Can Titó. D’aquests, 
i altres temes, en parlem amb 
l’alcaldessa del municipi, Noe-
mí Trucharte.

Ja fa quasi dos anys que par-
lem de la covid i sembla que, 
ara sí, es comença a veure la 
llum al �nal del túnel. Com 
ha viscut tot aquest temps 
Vilanova del Camí?
L’inici, igual que la resta de la 
Conca, van ser moments molt 
durs pel tancament perime-
tral. Hem tingut moltíssimes 
defuncions al municipi i tam-
bé a la residència.
Des de l’Ajuntament ens hem 
intentat reinventar per no 
parar l’economia del nostre 
municipi. Ara continuarem 
treballant per la recuperació 
econòmica de la nostra vila. 

Quina valoració fan de la 
zona del PmUr3, quan ja fa 
uns mesos que està acabada?
Estem molt contents. El 
supermercat que es va tras-
lladar del centre del municipi 
a aquesta zona va fer molta 
contractació nova i estem 
parlant amb altres operadors 
perquè es puguin instal·lar en 
aquella zona i ajudi a crear 
nous llocs de treball a Vilano-
va i la Conca. 

Un altre dels projectes que 
estaven esperant és l’enllaç 
de la ronda sud.
Quan vaig entrar com a al-
caldessa fa cinc anys només 
teníem la sortida de davant 
de l’Ajuntament i la de la ron-
da sud que estava inacabada. 
Hem treballat amb Territori 
per tenir una sortida pel bar-
ri de la Pau, acabada el 2018 
i també estem treballant per 
tenir una sortida per la ronda 
sud direcció Barcelona, que 
no la tenim. Ja fa 14 anys que 
la demanem. 

Quins projectes tenen pre-
vistos per aquest 2022?
Ara hem acabat la plaça Pi-
casso, on s’hi podran acollir 
activitats culturals, lúdiques 

i festives. També estem tre-
ballant per fer la remodelació 
integral de la plaça Vilarrú-
bies, que és la més antiga del 
nostre municipi. Aquest any 
també incidirem en el bar de 
la piscina, que es convertirà 
en restaurant i gimnàs amb 
dues pistes de pàdel. Al camp 
de futbol farem remodelació 
dels vestidors i també el canvi 
de la gespa arti�cial. Final-
ment, també estem treballant 
en el disseny de tota la zona 
esportiva de Vilanova. Volem 
que siguin 250.000 metres 
quadrats de zona esportiva.

neralitat ens planteja que ne-
cessita sòl industrial de gran 
format. Nosaltres vam oferir 
a la Generalitat el nostre mu-
nicipi per buscar alternatives 
per encabir aquest sòl indus-
trial. I aquí, com a la resta de 
municipis de la Mancomu-
nitat, es van fer estudis de 
viabilitat. L’única zona lliure 
era Can Titó, però el govern 
municipal descarta aques-
ta zona perquè no surten les 
parcel·les que es volien per la 
demanda que hi havia.

A la Generalitat, per tant, li 
semblava bé si era Can Titó?
La Generalitat respectava la 
voluntat dels municipis.

Després del No a Can Titó 
i Can Morera, també hi ha 
hagut el No en la consulta de 
Jorba. Continua sent favora-
ble a què es tiri endavant el 
PDUAECO?
Amb les taxes d’atur que te-
nim a la Conca és impossible 
que no es treballi i es busquin 
alternatives per poder enca-
bir grans empreses que donin 
treball als nostres ciutadans. 
Cada dia marxen 16.000 ano-
iencs a treballar a fora, una 
xifra molt alta. Si tinguéssim 
al nostre territori una gran 
empresa, representarien llocs 
de feina tant directes com in-
directes. 

Fa un parell de setmanes 
Vilanova era notícia no no-
més a la comarca sinó tam-
bé arreu de Catalunya per 
les 6.000 multes que s’havi-
en posat en cinc setmanes 
al nou radar de tram a la 
C-244. Van anul·lar les mul-

tes i ara han pujat la velo-
citat màxima a 40 km/h. Ja 
s’ha fet tot el canvi de senya-
lització?
Ja està tota feta, tant la verti-
cal com l’horitzontal. 

En algun moment es van 
plantejar treure’l?
La veritat és que no. Aquesta 
zona que comentàvem abans 
de la PmUr3 ha passat de 
ser una travessia on pràcti-
cament només hi circulaven 
vehicles a ser una zona amb 
diversos serveis on hi passen 
moltíssims vianants. La reali-
tat de fa un any i mig és molt 
diferent de la d’ara. Abans del 
radar ja havíem posat més se-
màfors, bandes reductores de 
velocitat i vam acabar optant 
pel radar, però com a mesura 
dissuasòria. 

Però van arribar moltes san-
cions.
Sí, i vist això vam veure que 
hi havia desconeixement no 
només del radar sinó també 
de la velocitat a què s’havia 
d’anar. Per això vam decidir 
retirar aquestes sancions i no 
retirar el radar. Amb les da-
des de l’última setmana s’ha 
paci�cat molt la velocitat en 
aquesta zona. 

Ha entrat dins del Consell 
de Governs Locals de Cata-
lunya, igual que els alcaldes 
de Capellades i Vallbona. 
Quina és la feina d’aquest 
ens?
És un òrgan que vol apropar la 
Generalitat al municipalisme. 
Estava inactiu des del 2015 i 
ara s’ha decidit reactivar. 
El formem 100 alcaldes re-

partits proporcionalment 
per representació política i 
territorialment. El que jo in-
tentaré és tenir la Generalitat 
molt a prop per traslladar les 
demandes dels ciutadans i 
ciutadanes, defensant els in-
teressos tant dels vilanovins 
com la comarca en general. 

També forma part de l’exe-
cutiva del PSC i ja comen-
cen a moure’s �ls de cara 
a les municipals del 2023. 
Com es planteja el seu partit 
aquestes eleccions a la nos-
tra comarca?
Per al PSC totes les comar-
ques i pobles són importants. 
Allà on governem les coses 
canvien, sobretot pel que fa 
a temes socials, ecologia, etc. 

A Vilanova governen amb 
Junts? Com valora aquests 
tres anys de mandat?
Si he de posar una nota de l’1 
al 10 li poso un 11. Som 9 re-
gidors d’un govern, no som 
dos partits. Quan vam fer el 
pacte, hem prioritzat el nos-
tre municipi, treballant per 
als vilanovins i vilanovines. 
Més endavant ja ens tocarà 
defensar les nostres sigles. 
Més enllà de tenir majoria 
absoluta al govern, sempre 
hem allargat la mà a l’oposi-
ció. Si han volgut treballar o 
no, ja és una altra cosa.

Entrevista a l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte

Es tractaria d’ampliar la zona 
de Can Titó, on ja hi és ara?
Sí, es tracta d’ampliar-la ima-
ginant una Vilanova de futur, 
no amb els 12.500 habitants 
que tenim ara sinó amb tots 
aquells que creiem que po-
dem créixer.  

Parlant de Can Titó. S’havia 
plantejat com un dels espais 
per ubicar-hi polígons in-
dustrials i es va acabar des-
cartant per la pressió ciuta-
dana. 
No va anar exactament així. 

Com va anar doncs?
A la Conca tenim una taxa 
d’atur molt elevada i la Ge-

“Amb les taxes d’atur 
que tenim a la Conca 
és impossible que no 
es treballi per buscar 
grans empreses que 

donin feina als nostres 
ciutadans”

“Em presentaré a la 
reelecció, sempre  que 

la meva agrupació així 
ho decideixi”

Creu que l’oposició no ha 
volgut treballar?
No és que ho cregui, és que 
li puc demostrar. No hi ha 
acte que vingui la major 
part de l’oposició. Tret d’Es-
querra, que he de dir que sí 
que han col·laborat amb els 
pressupostos o fent propos-
tes. En canvi Vilanova 365 
i Vilanova Alternativa ni 
han treballat ni han fet pro-
postes. Després de 2 anys 
de pandèmia encara espero 
una trucada preguntant si 
necessitàvem alguna cosa.

Té intenció de tornar a pre-
sentar-se per ser reelegida?
Sí. Sempre que la meva 
agrupació vulgui que em 
presenti.  
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí de-
cideix augmentar la 

velocitat de la C244 dels 30 
als 40 km/h. Després d’una 
valoració tècnica i considerar 
diferents alternatives per pa-
ci�car aquesta via, que fa me-
sos es va integrar a la trama 
urbana del municipi, han de-
cidit també augmentar la se-
nyalització tant vertical com 
horitzontal.
Des de fa una setmana ja es 
poden veure els cartells infor-
matius de la nova velocitat, 
a 40 km/h, i durant aquests 
porpers dies s’instal·laran al-
guns lluminosos i es pintarà 
la calçada amb la voluntat 
d’alertar als conductors de la 
limitació de velocitat en el 
tram que va des de la rotonda 
de la residència Amavir �ns a 
la rotonda de La Masia.
Així mateix, el govern ha pre-
parat una carta, que està pre-
vist distribuir per les llars vi-
lanovines durant la pròxima 

setmana, amb l’objectiu d’in-
formar de primera mà sobre 
les dades que han motivat la 

L’Ajuntament de Vilanova augmenta la 
velocitat màxima de la C244 a 40 km/h

decisió del govern de limitar 
la velocitat de la via i la instal-
lació del radar.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Promoció Econòmica va 
organitzar a �nals de 
gener una sessió infor-

mativa sobre diferents ajudes 
i subvencions a les quals po-
den optar comerços i petites 
empreses. Una quinzena de 
persones, representants d’esta-
bliments i empreses locals,  van 
participar en la xerrada que va 
dirigir el regidor de Promoció 
Econòmica, Jordi Barón.
Barón va traslladar als repre-
sentants del teixit comercial i 

empresarial del municipi in-
formació sobre dues subven-
cions europees, una vehicula-
da pel Govern d’Espanya, per 
promoure la digitalització del 
sector i una altra que convo-
ca el Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya per a afavorir la 
contractació de persones ma-
jors de trenta anys a l’atur.
L’objectiu de la sessió, explica el 
regidor de Promoció Econòmi-
ca Jordi Barón, és fer arribar la 
informació als petits empresa-
ris del municipi per ajudar-los 
a reactivar el seu negoci. 

Empreses i comerços 
vilanovins s’informen 
sobre ajuts i subvencions
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LA POBLA DE C. / LA VEU

Aquest passat diumenge 
6 de febrer tenia lloc de 
la Fira de la Candelera 

de la Pobla de Claramunt que 
se celebrava després que l’any 
passat s’hagués de suspendre 
per la situació sanitària. La tra-
dicional celebració, en honor a 
la patrona, la Mare de Déu de 
la Llet, incorporava com a prin-
cipal novetat la �ra d’art que 
trobàvem a la plaça de l’Ajun-
tament. Aquesta ha rebut una 
molt bona acollida i els matei-
xos expositors valoren de ma-
nera molt positiva l’a�uència de 
públic que es va registrar.
La jornada es completava amb 
la presència de l’espai de la llum, 
candeles i tradicions al carrer 
Tres Fonts i el mercat d’artesania 
i alimentació al carrer Major. A 
més es programaven activitats 
sobre herbes remeieres, sobre la 
bugada que es feia antigament 
en aquestes dates, el racó de la 
Vella Candelera, l’agutzil de �l 
i canya, una donació de sang i 
es podien degustar els bunyols 
propis d’aquestes dates.

Més programació
Dins encara de la programació, 
�ns al 13 de febrer es podrà vi-

sitar a la Sala d’Exposicions una 
mostra d’artistes locals i dissab-
te 12 de febrer, a les 19 h també 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
tindrà lloc el II Concert Musical 
de la Candelera de la Coral “La 
Lira”.

El diputat Jordi Riba i el tinent 
d’alcalde Frederic Marí visiten 
la Fira de la Candelera de la 
Pobla i comparteixen els rep-
tes del municipi
El diputat per l’Anoia al Parla-
ment, Jordi Riba, ha visitat la 
Fira de la Candelera de la Pobla 
de Claramunt acompanyat del 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
del municipi Frederic Marí i 

Bona acollida de la Fira de la Candelera

de militants i simpatitzants del 
PSC. Van recórrer els estants 
que omplien els carrers del bar-
ri històric de la Pobla així com 
comprovar el dinamisme cultu-
ral expressat en la Fira d’Art on 
els artistes locals exposaven els 
seus treballs.
Al mateix temps, Riba va conèi-
xer la millora que ha represen-
tat per la Pobla l’obertura d’un 
supermercat que dona respos-
ta a un servei tant necessari i 
també comprovà la millora en 
la mobilitat que representa dis-
posar de passos de vianants se-
gurs equipats amb semàfors per 
travessar l’avinguda Catalunya i 
carrer Sant Procopi.

LA POBLA DE C. / LA VEU

Amb la voluntat de po-
sar en valor el treball 
de veïns i veïnes del 

municipi en diferents àmbits 
del coneixement i de la cul-
tura, l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt compta amb el 
programa “Conferències km 
0”. Aquest cicle de xerrades 
arriba aquest pròxim 17 de 
febrer a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal a partir de les 19 h a la 
seva segona cita, amb la parti-
cipació de l’enginyer en teleco-
municacions i coneixedor de 

la història local, Xavier Me-
dina. Medina, autor del llibre 
“La targeta postal a la Pobla de 
Claramunt”, parlarà sobre la 
falsi�cació de bitllets al Molí 
de l’Estrassa a �nals del segle 
XIX, una activitat poc cone-
guda al municipi i al país tot 
i la rellevància internacional 
que va tenir en el seu moment.
Les xerrades són gratuïtes i 
obertes a tothom. La següent 
conferència està programada 
per al 19 de maig i comptarà 
amb l’autor de diversos llibres 
i articles de recerca sobre his-
tòria local, Isidre Surroca.

Tornen les “Conferències 
km 0” 

CAPELLADES / LA VEU

Per Santa Dorotea, el 6 
de febrer, Capellades 
celebra la seva Fes-

ta Major d’Hivern. Tal com 
detalla la regidora de Festes, 
Susana Moreno, “aquest any 
el festiu local ha estat el di-
lluns 7 de febrer. Això ha fet 
que poguéssim fer propostes 
per al cap de setmana, que 
han pogut ser seguides pels 
diferents veïns i veïnes de la 
vila. Aquest any s’ha proposat 
teatre, pintura i música per a 
totes les edats”.
Així divendres tarda les famí-
lies van poder gaudir amb la 
“Sopa de pedres” d’Engruna 
Teatre. Una titella preciosa 
que presenta la història d’una 
nena que ha de deixar la seva 
terra per la guerra i en arribar 
a l’esperada Europa no troba 
la solidaritat dels ciutadans. 
Però ella, lluny de desani-
mar-se, fa una sopa que acon-
segueix unir el veïnat.  Aca-
bada l’obra els nens i nenes 
van poder fer-se una fotogra-
�a amb l’Alma i la companyia.
Dissabte al matí es va inau-

gurar l’exposició de pintures 
de la capelladina Maribel 
Cantó, que durant les prope-
res setmanes es podrà veure 
al Saló Rosa de La Lliga. La 
inauguració va comptar amb 
l’autora, el president de la 
Societat La Lliga, la regidora 
de Festes, Susana Moreno i 
el regidor de Cultura, Àngel 
Soteras. A més a més tam-
bé va intervenir Roser Vila, 
qui es va encarregar de tra-
duir-ho tot al llenguatge de 
signes.
El diumenge, dia de Santa 
Dorotea, va ser el més llarg 
en propostes. Primer al matí 
es va fer a l’església de San-
ta Maria l’ofici, amb la pre-
sència de l’alcalde Salvador 
Vives, acompanyat d’un re-
presentació de regidories. 
Seguidament els assistents 
van poder gaudir de l’orgue 
Freixas Vivó, amb un concert 
de Jordi Figueras que va fer les 
delícies dels assistents.
Per la tarda, el teatre va tornar a 
La Lliga, amb l’espectacle “Cal-
ma!”, tot un crit a la tranquil·li-
tat i a deixar de banda l’estrès 
dels telèfons i el dia a dia.

Capellades ha celebrat la 
seva Festa Major d’Hivern

ANOIA / LA VEU

Anoia Turisme va estar 
present els dies 19 i 20 
de gener a Fitur, la �ra 

internacional de turisme que 
va tenir lloc a Madrid, dins de 
l’estand del projecte Barcelona 
és Molt Més de la Diputació 
de Barcelona. L’esdeveniment 
va servir perquè el Consell 
Comarcal de l’Anoia pogués 
reunir-se amb agents públics, 
com Turisme de la Diputació 
de Barcelona o l’Agència Cata-
lana de Turisme de la Genera-
litat de Catalunya, però també 
agents privats, per a donar a 
conèixer les propostes i pro-
jectes d’Anoia Turisme pel 
que fa a turisme sostenible, 
turisme ‘slow’ i turisme ubicat 
en un entorn rural, buscant 
en tot moment la creació de 
sinergies amb ells.
El conseller comarcal de Tu-
risme, Daniel Gutiérrez con-
sidera “molt positiva la par-
ticipació de l’Anoia a Fitur, ja 

que aquesta �ra ens ofereix un 
aparador que no tindríem de 
cap altra manera i, sobretot, 
ens permet tenir un contacte 
directe amb el sector, que aju-
da molt al desenvolupament 
de l’activitat turística a la co-
marca”.
D’altra banda, un dels projec-
tes d’Anoia Turisme, Anoia, 
Terra de Castells, va ser un 

Anoia Turisme dona a conèixer la co-
marca a l’estand de la Diputació de 
Barcelona de la �ra Fitur de Madrid

dels �nalistes als II Premis 
Edelweiss, en la categoria de 
Projecte Inspirador en l’àmbit 
de l’estat espanyol. Aquests 
premis, que organitza el Clús-
ter de Turisme Sostenible de 
l’Aragó, volen reconèixer la 
tasca de grans projectes dins 
del turisme sostenible, tant 
dins com fora d’aquesta co-
munitat.
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PIERA / LA VEU

La setmana vinent es do-
narà el tret de sortida a 
una nova edició del ci-

cle de conferències 7 d’Experi-
ències, un cicle de xerrades de 
divulgació que convida a gau-
dir de les experiències de pro-
fessionals experts en diferents 
àmbits i disciplines. L’activitat 
compta també amb la col·la-
boració d’entitats, associaci-
ons, establiments comercials o 
professionals independents de 
la vila que s’hi relacionen per 
fer-ne la presentació i contri-
buir a la seva promoció i a la 
dinamització ciutadana. És 
una aposta d’acció no només 
cultural, sinó també ciutadana 
i promocional.
El cicle que s’allargarà �ns el 
dijous 31 de març inclou noms 
tan coneguts com la Mariola 
Dinarès, el Jair Domínguez, la 
Txell Feixas, la Gessamí Ca-
ramés, el Salvador Macip, el 
Raül Romeva i la Sílvia Soler. 

La Mariola Dinarès és qui en-
cetarà la programació el pro-
per dijous dia 17 de febrer a 
les 19h. La periodista i direc-
tora i presentadora des del 
2016 del programa Popap de 
Catalunya Ràdio presenta Fe-
licitat digital, un proposta op-
timista i apassionada d’aquest 
món cada vegada més digital 
i un mètode efectiu per reduir 
l’angoixa generada pel desco-
neixement. Amb un llenguat-
ge planer, divulgatiu, personal 

La Biblioteca de Piera ja té a punt la 7a 
edició del cicle 7 d’experiències

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Piera 
té previst organitzar, a 
partir del mes de març, 

un Certi�cat de Professio-
nalitat de Nivell 2 anomenat 
Activitats de Gestió Admi-
nistrativa. Es tracta d’un curs 
totalment subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació i el 
Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social que es destina, 
prioritàriament a persones 
desocupades inscrites al SOC, 
tot i que també hi poden ac-
cedir persones que treballen o 
que es troben en ERTO. 
Aquesta formació de 920 ho-
res permetrà a les persones 
participants adquirir com-
petències professionals  per  
exercir  la seva activitat en 
les àrees d’administració, re-
cursos humans, comptabili-
tat o �nancera de qualsevol 

empresa, tant pública com 
privada. També podrà de-
senvolupar la seva activitat 
en assessories laborals, ges-
tories o empreses consulto-
res o de serveis, així com en 
entitats del sector financer i 
d’assegurances.
El curs inclou 800 hores te-
òriques amb continguts re-
lacionats amb l’ofimàtica, la 
gestió auxiliar de personal, 
les operacions administra-
tives comercials, la gestió 
d’arxius, l’enregistrament de 
dades, els registres compta-

Últimes places vacants per a un curs 
d’Activitats de Gestió Administrativa

bles i la tresoreria. Aquest 
s’impartirà a través d’una 
aula virtual en horari de 
matí, de 8 a 15 hores. A més, 
les persones participants fa-
ran un mòdul de formació 
complementària de 40 hores de 
durada i 80 hores de pràctiques 
en empreses.
Les persones interessades po-
den informar-se trucant al 
telèfon 93 776 00 76 (ext. 1) o 
enviant un correu electrònic 
a l’adreça empresaiocupacio@
ajpiera.cat. El termini d’inscrip-
ció �nalitzarà el dia 15 de febrer.

i íntim, la Mariola Dinarès 
comparteix tot el que ha après 
dels experts i expertes a qui 
ha entrevistat al programa 
Popap. Una formació exprés 
amb els nous conceptes que 
s’han de conèixer per pren-
dre les pròpies decisions i 
empoderar-se a la xarxa. 
L’acte el presentarà en Mà-
rius Montany, director de 
Ràdio Piera.
La participació és gratuïta i 
de lliure accés. 

PIERA / LA VEU

Aquest passat dimarts, 
l’Ajuntament de Pi-
era va rebre la visita 

del subdelegat del govern es-
panyol a Barcelona, Carlos 
Prieto. Va ser el primer tinent 
d’alcalde, Javier Perellón, qui 
el va rebre i amb qui va poder 
conversar sobre qüestions im-
portants de la vila com és la 
seguretat, la millora de la dis-
tribució de Correus als barris 
i el desdoblament de l’eix dia-
gonal B-40, competència que 
pertany a l’estat.
Un cop �nalitzada la reunió, 

es va procedir a la signatura 
institucional del llibre d’honor 
de l’Ajuntament a la sala de 
plens i la trobada del subde-
legat amb les regidores Carme 
González i Montse Porras. 
Seguidament, aquestes per-
sonalitats de l’Ajuntament i 
el vicepresident del Consell 
Comarcal, Jordi Cuadras, 
van acompanyar al subde-
legat Prieto i a José Ignacio 
Pradas, director territorial 
d’ICEX a Barcelona (Institut 
de Comerç Exterior) a visi-
tar l’empresa local Te�sa, per 
conèixer la seva activitat eco-
nòmica i projectes de futur.

L’Ajuntament pierenc rep 
al subdelegat del govern 
central

MASQUEFA / LA VEU

Trobada entre el cap del 
PSC Masquefa i regi-
dor de l’Ajuntament 

de Masquefa, Dani Gutiérrez, 
i la vicepresidenta del Govern 
d’Espanya i ministra de Tran-
sició Ecològica i Repte De-
mogrà�c, Teresa Ribera.
Gutiérrez explica que “he fet 
arribar a la vicepresidenta 
i ministra del govern espa-
nyol la realitat dels municipis 
com Masquefa en relació a 
la Transició ecològica. M’ha 
rea�rmat que accions que tre-
ballem a Masquefa ens porten 
pel bon camí, com la boni�-
cació de l’IBI per la instal·la-
ció de plaques fotovoltaiques, 
la generació d’energia a partir 
de biomassa d’origen forestal 
en l’àmbit públic o els pro-
jectes per instal·lar plaques 
solars en l’àmbit urbà”. El re-
gidor de Masquefa remarca 
que “cal que els municipis 

consolidin estratègies locals 
de Transició Ecològica i lluita 
contra el canvi climàtic”.
Dani Gutiérrez també ha 
compartit amb la ministra la 
política de gestió dels residus 
i les alternatives a l’abocament 
de residus en abocadors, un 
tema cabdal per Masquefa 
per la seva proximitat amb 
l’abocador dels Hostalets de 
Pierola. Gutiérrez ha refer-
mat el seu compromís en fer 
escoltar la veu de Masquefa a 
les altes instàncies com ha si-
gut el cas de la vicepresidenta 
del Govern d’Espanya.

Trobada amb la Ministra 
Ribera de Dani Gutie-
rrez, del PSC Masquefa

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      
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P g. d’A urè lia C apmany,  1 5  
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Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada
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ANOIA / LA VEU

El passat 1 de febrer es va 
constituir el Consell de 
Governs Locals de Ca-

talunya en un acte celebrat a 
l’Ajuntament de Barcelona. Es 
tracta de l’òrgan de represen-
tació de municipis i vegueries 
a les institucions de la Genera-
litat i actua com a interlocutor 
del món local amb el Govern 
i el Parlament. El Consell de 
Governs Local està integrat per 
100 alcaldesses i alcaldes, entre 
diversos alcaldes de la comarca 
com Meritxell Baqué (CUP), 
alcaldessa de Vallbona d’Anoia, 
Noemí Trucharte (PSC), alcal-
dessa de Vilanova del Camí i 
Salvador Vives (ERC), alcalde 
de Capellades. Trucharte és a 
més a més, membre de la seva 
comissió permanent.
La funció del consell serà re-
presentar els municipis i les 
vegueries en les institucions de 
la Generalitat. La seva �nalitat 
serà defensar l’autonomia local 
davant totes les institucions 
i òrgans l’activitat legislativa 

dels quals afecti els ens locals 
de Catalunya i participar en la 
tramitació parlamentaria de les 
iniciatives legislatives que afec-
ten les administracions locals.
El Consell de Govern Locals 
té una vigència que coincideix 
amb cada legislatura, la seva 
composició depèn dels resul-
tats de les eleccions municipals, 
de manera que es dissoldrà 
amb la �nalització de l’actual 

Els batlles anoiencs Noemí Trucharte, Meritxell Baqué i Salvador 
Vives formen part del Consell dels Governs Locals de Catalunya

(maig de 2023), i es constituirà 
de nou quan comenci la nova. 
Durant aquest temps treballarà 
per redactar el seu reglament i 
per dotar-se dels mitjans mate-
rials i econòmics necessaris per 
desenvolupar la seva tasca i ser 
una eina útil per al món local.
En l’acte que va presidir la 
Consellera Laura Vilagrà Pons 
ha recordat que el Consell de 
Governs Locals és un òrgan 

de representació de munici-
pis i vegueries en les instituci-
ons de la Generalitat. “És una 
eina, per a nosaltres el Govern 
de la Generalitat, estratègica, 
però també d’equilibri territo-
rial que evidentment escoltarà 
amb atenció, amb respecte, el 
que ens dieu i dotarà dels re-
cursos i les eines que faci falta 
per tirar endavant aquesta re-
activació”, ha apuntat.

Després de diversos anys amb 
aquest òrgan inactiu des de la 
conselleria ha remarcat que és 
una prioritat de país perquè no 
es tracta només de reprendre el 
que vam deixar el 2015. Ente-
nem que és una nova etapa de 
donar veu als municipis grans, 
mitjans, petits, metropolitans, 
micropobles i de reforçar les 
institucions. Les que estan més 
properes a la ciutadania.

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

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

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

ensenyant el carnet 
de subscriptor
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Des de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada volem fer 
arribar un agraïment a tots els patrocinadors 

i col·laboradors que han contribuït en la celebració dels 
Tres Tombs en aquest 200è aniversari. 

A tots ells, moltes gràcies per el seu suport!
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TEATRE / LA VEU

L’Ajuntament de Santa Colo-
ma ha començat a obrir a la 
ciutadania la commemoració 
dels 800 anys de mercat al 
municipi. El passat dissabte 
29 de gener es va celebrar una 
reunió informativa, jornada 
de treball, amb pluja d’idees 
oberta a tothom que vulgui 
participar en la commemora-
ció d’aquesta efemèride, que 
es preveu que compti amb ex-
posicions fotogrà�ques, con-
ferències sobre els mercats 
actuals, el seu desenvolupa-

ment i allò que representaven 
històricament.
Així, les celebracions dels 800 
anys de mercat a Santa Colo-
ma es durant a terme al llarg 
de tot aquest any 2022. De fet, 
el mercat de Santa Coloma és 
un dels més antics de Catalu-
nya. Va ser l’any 1222 quan el 
rei Jaume I va atorgar al seu 
súbdid i company d’armes, 
Pere II de Queralt el privilegi 
de poder clcebrar mercat set-
manal de productes agrícoles 
de de bestiar cada dilluns. Un 
esdeveniment que, 800 anys 
després, es segueix celebrant.

Sta. Coloma comença a 
preparar la celebració dels 
800 anys de mercat a la vila

LA LLACUNA / LA VEU

La Llacuna acollirà diven-
dres 18 de febrer l’acte de 
cloenda de “Experiència 

Artesana”, un esdeveniment 
que neix a la comarca de l’Ano-
ia amb la �nalitat de generar 
experiències al voltant de l’ar-
tesania a través de la formació 
i de la difusió de la cultura ar-
tesana.
La proposta s’emmarca dins el 
projecte Anoia en Transició, i 
vol apropar la cultura artesa-
na, tant als artesans i artesanes 
de la comarca, que tenen una 
relació més professional amb 
l’artesania, com al públic local, 
que d’una manera més àmplia, 
pugui percebre-la des d’una 
vessant més lúdica o experien-
cial.
Un programa d’activitats repar-
tides en quatre dies i en quatre 

poblacions: El Bruc, Sant Martí 
de Tous, Copons i La Llacuna. 
Propostes que portaran a esta-
blir un diàleg entre les mans i el 
material, apropar-nos als o�cis 
i els processos creatius, conèi-
xer el potencial de l’artesania 
junt a altres disciplines i adqui-
rir eines per enfortir els nostres 
projectes.
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 
Comarcal de l’Anoia, els ajun-
taments del Bruc, Copons, La 
Llacuna i Sant Martí de Tous, i 
la col·laboració de l’Escola Mu-
nicipal d’Art i Disseny Gaspar 
Camps, Copons in Lo�, Amics 
del Cinema de Tous i Origen 
Llacuna.

A la Llacuna en concret tindrà 
lloc una xerrada i degustació 
de productes locals. L’Artesania 
a la taula. Quin lloc ocupa l’ar-
tesania dins l’experiència gas-
tronòmica?
Serà divendres 18 de febrer, 
a les 19.00 h a l’Espai Origen 
Llacuna. Plaça Major, 18. La 
Llacuna
L’artesania a la taula es presenta 
com un espai on debatre sobre 
el paper que juga i pot jugar 
l’artesania dins l’experiència 
gastronòmica. Un diàleg on 
explorar els beneficis i sinèr-
gies de treballar plegats, i so-
bre quin és el potencial del 
producte artesà dins l’àmbit 
de la gastronomia. 
Més informació i inscrip-
cions a  https://forms.
gle/2bK2e91ewGw3WUwF9
* Aforament limitat. Activi-
tat gratuïta.

La Llacuna acull la cloenda de 
“experiència artesana” amb una xerrada 
i degustació de productes locals

VALLBONA D’A. / LA VEU

El ple de l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia va 
aprovar el pressupost 

municipal per al 2022 amb 
els vots a favor dels grups del 
govern, CUP Vallbona, Veïns 
amb Veu i el regidor no ads-
crit Jordi Rabell, i els del grup 
d’ERC. Malgrat que el text va 
incorporar peticions del grup 
del PSC Vallbona, aquest hi 
votar en contra perquè va 
considerar que algunes parti-
des no re�ectien la realitat de 
la despesa de l’any anterior. El 
grup de Som Vallbona - Junts 
per Vallbona, de la seva ban-
da, veia bé el pressupost i el 
compartia, però hi van votar 
en contra arran de la discon-
formitat amb l’antena de la 
Miranda.
Aquest any, a diferència dels 
últims anys, l’Ajuntament 
aprova els comptes a principis 
d’any i no al segon o tercer tri-
mestre. Un altre canvi respec-
te els pressupostos d’anys an-
teriors és que aquest any per 
primera vegada el pressupost 
no inclou el pagament de cap 
deute, un cop liquidat l’últim 
crèdit pendent amb la Dipu-
tació de Barcelona. El projecte 

que més marca el pressupost 
d’aquest 2022 és el de la im-
plantació del sistema de reco-
llida de residus porta a porta, 
que comportarà ingressos més 
elevats pel retorn que suposa-
ra per a l’Ajuntament, i també 
un augment de la despesa pel 
lleu increment del cost del 
nou servei respecte l’actual.
Al capítol d’inversions es po-
den destacar les partides des-
tinades a l’arranjament del 
carrer Nou, per seguir am-
pliant la zona de vianants del 
centre històric, i l’adequació 
de Cal Pitxeró com a espai 
multifuncional amb l’inici de 
la tramitació de les obres. D’al-
tra banda, el pla de resiliència 
de la Diputació de Barcelona 
permetrà inversions com la 
instal·lació de plaques foto-
voltaiques al poliesportiu, la 
creació d’una aplicació mòbil 
municipal i la continuació de 
la instal·lació de panys intel·li-
gents als equipaments del mu-
nicipi, complementar l’aporta-
ció municipal a la instal·lació 
d’una càmera de vigilància 
contra incendis i per vigilar la 
muntanya de Miramar davant 
el risc elevat d’incendi a l’estiu, 
un eventual asfaltat de carrers, 
i la compra d’un equip de clo-

ració i depuració de l’aigua del 
safareig. La resta de la inversió 
corrent es destinarà a la millo-
ra i a la instal·lació d’un �ltre 
a la piscina, per poder �ltrar 
amb sal i reduir així la despesa 
de manteniment de la instal-
lació.
A més, arran de les negocia-
cions amb els grups de l’opo-
sició, s’han obert partides que 
a �nal d’any es valorarà si es 
poden incrementar amb el 
romanent que quedi a la cai-
xa de l’Ajuntament. Aquests 
accions serien la compra de 
patrimoni, paci�car el trànsit 
substituint les bandes sono-
res de plàstic actuals per pas-
sos elevats d’asfalt, millorar 
l’edi�ci del poliesportiu i el 
de l’Ajuntament, canviar les 
cabines dels des�bril·ladors 
per cabines calefactables per 
millorar-ne el rendiment i el 
manteniment, trenar els cables 
de llum, adequar la instal·lació 
elèctrica del bar piscina, com-
prar accessoris per al tractor 
de l’Ajuntament i així faci-
litar les feines de manteni-
ment a la brigada municipal, 
millorar el quadre elèctric 
del carrer Pujals o començar 
un procés participatiu per 
renovar els gegants.

Vallbona aprova un pressupost per al 
2022 marcat per la implantació del 
porta a porta 

LA BRUFAGANYA / LA VEU

El passat diumenge dia 6 
de febrer, al Castell dels 
Comtes de Santa Colo-

ma de Queralt s’hi va celebrar 
la primera de les tres activitats 
previstes relacionades amb la 
natura propera a Sant Magí. 
L’acte va consistir en la confe-
rència: “Introducció al paisat-
ge geològic de la Brufaganya i 
la seva història” que va anar a 
càrrec del professor Pau Go-
mis Fernández.
La xerrada va anar des de la 
formació de l’univers fa quinze 
mil milions d’anys �ns a l’oro-
gra�a i els materials que en el 
secundari i el terciari van con-
�gurar les serres com la de la 
Brufaganya.
Començà parlant d’aspectes 
bàsics en geologia. Presentà la 
formació de l’espai, les galàxies 
i les plaques �otant sobre les 
parts més interiors de la Terra 
amb nucli mineral i tou. Ens 
explicava d’aquestes plaques  
que es mouen i que des de l’ac-
tual Àfrica, pressionen sobre la 
península ibèrica en direcció a 

Irlanda i produeixen a Cata-
lunya el plegament actual dels 
Pirineus, la Serra Litoral i la 
Prelitoral.
En aquest punt de la conferèn-
cia vàrem arribar a Sant Magí. 
Les plaques que es pleguen, 
diu en Pau, fan de la serra de la 
Brufaganya un plec de la serra 
prelitoral.
Per ampliar sobre el tema ens 
recomanà l’excel·lent llibre “Els 
fòssils de la Conca de Barberà . 
Evidències d’una vida passada 
“ de Joan Cartañà i Marti, pu-
blicada pel Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà l’any 
1992 i que va obtenir el primer 
premi “Aires de la Conca”.
Les properes activitats previs-
tes són les següents: 
- Diumenge 13 de març: “La 
geologia determina el paisat-
ge” a càrrec de Pau Gomis i 
Fernández. Es farà directa-
ment en una sortida a Sant 
Magí.
- Diumenge 10 d’abril: Passeig 
a la recerca i coneixement de 
la �ora de Sant Magí” A càrrec 
de l’Equip de Recerca Botàni-
ca de Sant Magí.

La natura a l’abast de 
tothom a Sant Magí
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Avui divendres hi havia 
prevista la represen-
tació de l’obra Quan-

ta, quanta guerra, però per un 
cas de covid en l’equip artístic, 
quedà suspesa. Properament 
s’informarà d’una nova data 
de representació.
Demà, dissabte, Elena Gadel i 
Marta Robles porten ‘Les do-
nes de la meva vida’, un con-
cert que neix de “la necessitat 
de donar llum a tantes i tantes 
dones que ens han enlluernat 
el camí fet �ns ara”. Robles i 
Gadel fan renéixer, a guitarra 
i veu, cançons que han marcat 
les seves vides i el seu viatge 
musical, creades per dones. 
El concert serà a les vuit del 
vespre.
El Casino de Calaf, entitat que 
fa poc va ser guardonada amb 
la Creu de Sant Jordi, con-
tinua fent una programació 
teatral i musical per a tots els 
gustos, que continuarà la set-

mana que ve amb el concert 
‘Perifèria’ de Clara Peya (19 
de febrer) i ‘Si tu te’n vas’ de 
Pepa Plana i Nan Valentí (26 
de febrer).

Venda d’entrades
Les entrades es poden com-
prar al portal web www.en-
trapolis.com o reservar-les al 
telèfon 93 869 83 77 // 620 134 
018 (Josep) o. També es po-

El Casino de Calaf continua la seva 
programació 

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles està 
treballant en l’elabora-

ció d’un llibre de fotogra�es 
d’urbanisme, festes i tradici-
ons del municipi. Per tal de 
fer-ho, fa una crida a tothom 
qui tingui fotogra�es �ns l’any 
1990 perquè ho faci saber, i 
permeti que siguin escaneja-

des pel consistori.
Les fotogra�es que s’entreguin 
seran escanejades i retornades 
als propietaris, i formaran part 
d’aquest recull històric.
Les fotogra�es es poden por-
tar els dijous del mes de fe-
brer, de 16.30 a 17.30 hores, 
a  l`Ajuntament, o bé trucar 
al 938681122. Caldrà dir l’any 
que es van fer i què o qui apa-
reix a la fotogra�a.

Sant Martí Sesgueioles fa 
una crida per aconseguir 
fotogra�es �ns l’any 1990

dran aconseguir a taquilla des 
d’una hora abans de l’especta-
cle, sempre que en quedin de 
disponibles. Per l’obra ‘Quan-
ta, quanta guerra...’ pel públic 
general, el preu és de 15 euros 
i per a les persones associades 
és de 12 euros. Pel concert d’ 
Elena Gadel i Marta Robles, 
pel públic general, el preu és 
de 18 euros i per a les perso-
nes associades és de 15 euros.

COPONS / LA VEU

El dissabte 12 de febrer a 
les 7 de la tarda, Terra 
Teatre porta a Copons 

La Farmaciola del Malat Imagi-
nari. El director igualadí Marc 
Hervàs escriu i dirigeix una 
adaptació d’El malalt imaginari 
de Molière. Any 2043. Som en 
un futur imaginari on sembla 
que les relacions afectives i fa-
miliars, en comptes d’haver-se 
modernitzat i millorat, han tirat 
enrere en el temps. En aquest 
futur la gent sembla més super-
�cial i abarrocada que mai. Això 
sí, la tecnologia i la ciència han 
seguit avançant �ns aconseguir 
una meravellosa �ta: la immor-
talitat. Una immortalitat que, 
d’altra banda, només la podran 
pagar la gent extremadament 
rica i viure, per sempre, sense 
por a la malaltia i la mort.
Serafí, el personatge principal 
d’aquesta comèdia escrita i diri-
gida per l’igualadí Marc Hervàs, 

fa un viatge des de la felicitat i el 
benestar �ns a la confrontació 
directe amb la malaltia i la mort. 
Òbviament, no és un viatge real 
sinó que és un viatge a l’interior 
del seu cervell que es descon-
trola a causa de la ingesta sen-
se control de medicaments. El 
nostre Malalt Imaginari haurà 
d’enfrontar-se a la temuda mort. 
Gràcies a la gent que se l’estima 
de debò, descobrirà l’antiga me-
dicina que necessita el seu cas: 
reconèixer que l’únic camí de la 
vida és el camí de l’amor.

Dissabte de teatre a Co-
pons amb “La farmaciola 
del malalt imaginari”

Refrigeració Industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2

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

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

CALAF / LA VEU

La recollida selectiva del 
residu tèxtil ha aug-
mentat un 39% a Calaf 

l’any 2021. Així es desprèn del 
balanç realitzat per l’entitat 
que en fa la gestió, Humana, 
que l’any passat va recuperar 
més de 18 tones de tèxtil usat 
per a donar-los una segona 
vida amb un bene�ci ambien-
tal i social.
L’entitat sense ànim de lucre 
va recuperar 18.362 kg l’any 

passat  en comparació als 
13.186 kg de l’exercici ante-
rior, la qual cosa es tradueix 
en un increment del 39,3%. 
El residu tèxtil (roba, calçat, 
complements i tèxtil de llar) 
es diposita en els contenidors 
situats a la via pública. La 
quantitat recuperada equival 
a 74.000 articles de roba que 
són classi�cats a la planta de 
preparació per a la reutilitza-
ció que Humana té a l’Ametlla 
del Vallès (Vallès Oriental). 
La major part tindrà una se-

gona vida: el 50% es pot reu-
tilitzar i més del 35% reciclar.
L’Agència de Residus de Ca-
talunya (ARC) calcula que es 
generen anualment 166.000 
tones de residu tèxtil; cada 
ciutadà en llença aproxima-
dament 20 kg, de mitjana. ot 
i això, els gestors autoritzats 
només en recuperen una pe-
tita part. En aquest sentit, cal 
dir que la mitjana per habi-
tant i any a Calaf per part dels 
contenidors d’Humana és de 
5,10 kg.

Els contenidors de roba usada de Calaf 
recuperen més de 18 tones de tèxtil
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D ivendres 4 de febrer 
el Casal de Calaf va 
acollir la cinquena 

edició de la Nit de l’Esport i 
la Cultura amb l’objectiu de 
reconèixer a les persones i 
entitats locals que han desta-
cat pels èxits assolits o per la 
promoció que han fet de l’es-
port i la cultura l’any 2021.
La cerimònia va ser presen-
tada per Marina Torra i Isa-
bel Gallego sota la direcció 
d’Eloi Hernàndez i va comp-
tar amb una banda de mú-
sics creada especialment per 
l’ocasió que va companyar 
tot l’acte.
La gala, que el 2021 no es 
va poder celebrar a causa de 
la pandèmia i que enguany 
celebrava la 5a edició, va te-
nir una mirada al passat. A 
través de diferents vídeos, 
va recordar alguns dels mo-
ments i premis destacats de 
les darreres edicions i de les 
activitats realitzades gràcies 
al gran teixit associatiu cul-
tural i esportiu del munici-
pi. Tampoc hi va faltar la 
nota musical sorpresa, pro-
tagonitzada per les pròpies 
presentadores. A partir de 
l’adaptació de la cançó “La 
Riquesa” del grup La Trinca, 
acompanyades per un cos de 
ball amb diferents persones 

voluntàries, van destacar 
totes aquelles coses que fan 
tan ric el municipi de Calaf 
des d’un punt de vista social, 
cultural i esportiu.
Els set premis esportius van 
ser per Julià i Ramon Isaac 
López Canet com a millors 
esportistes; Jan Molina Vi-
laseca com a millor espor-
tista infantil; Jorge Herrera 
Villagran com a trajectòria 
esportiva; 3x3 de futbol de 
la Penya Barcelonista com 
a millor iniciativa esporti-
va en promoció de l’esport; 
Unió Esportiva Calaf com a 
millor iniciativa pedagògica 

o social lligada als valors de 
l’esport; Carles Sòria Grau 
com ambaixador calafí i 
Club Tennis Taula Calaf com 
a premi Alta Segarra. 
En l’àmbit de la cultura es 
van repartir set premis com 
a: millor iniciativa cultural, 
infantil o juvenil a la Co-
missió de Reis Mags; premi 
a la trajectòria cultural a 
Elvira Colell Vilaseca; mi-
llor aportació cultural per a 
la promoció de la cultura a 
Calaf a la programació del 
Casino de Calaf en motiu 
dels 125 anys; millor aporta-
ció cultural en l’àmbit social 

La Nit de l’Esport i la Cultura de Calaf torna a la presencialitat 
i entrega quinze guardons

i pedagògic a Araceli López 
Herrera pel projecte “Les 
emocions en l’adolescència”; 
millor ambaixador cultural 
calafí al món a la represen-
tació de l’obra “El Crèdit” de 
l’ATC (Associació de Teatre 
de Calaf) i premi Alta Se-
garra al Pessebre Vivent dels 
Prats de Rei. A més, en la ca-
tegoria d’efemèride s’han en-
tregat dos premis, ja que són 
dues les entitats que el 2021 
han celebrat el seu 125è ani-
versari: el Casino de Calaf i 
el Casal de Calaf.  
Finalment, també s’ha en-
tregat un premi especial al 

projecte “El bon veïnatge” 
una iniciativa popular i soli-
dària que es va crear a Calaf 
a través de persones volun-
tàries que van fer tasques de 
suport i atenció a persones 
vulnerables durant la pan-
dèmia.
Jordi Badia va tancar l’ac-
te felicitant i agraint a totes 
les persones implicades per 
aconseguir fer una gala “ex-
cel·lent” mostrant un any 
més el “talent” de Calaf. A 
més, també es mostrava es-
pecialment orgullós que, 
malgrat la pandèmia, les en-
titats han aconseguit man-
tenir la cultura i l’esport viu 
i tirar endavant iniciatives 
com “el bon veïnatge”, pro-
jecte especialment necessari 
en una època tan difícil com 
la que ens ha tocat viure.

La cerimònia ha tingut 
un caràcter clarament 
emotiu, recordant mo-
ments especials d’altres 
edicions i fent un cant 
en forma de musical a 
“La Riquesa” de Calaf, 

a partir d’una versió 
d’aquesta popular 
cançó de La Trinca

Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada

Escolta'ls a www.4VIDES.cat i també a

Policia
Pol Esteller

Periodista 'Diari ARA'
Laia Vicens

Mossèn
Xavier Bisbal

Pacient oncològica
Montse Sanou
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HOQUEI PATINS / LA VEU

JUVENTUDE VIANA 6
IGUALADA RIGAT 2

L ’IHC RIGAT no va 
poder aconseguir la 
primera victòria de 

la temporada a Europa i ja 
no depèn de si mateix per 
classificar-se. Necessita que 
el Valdagno, líder del grup, 
guanyi el seu partit contra 
els portuguesos i després 
superar al Juventude a casa 
per més de 4 gols. 
L’últim gol encaixat a fal-
ta de 33 segons fa la ges-
ta encara més complicada. 
Però mentre hi ha opcions 
hi haurà lluita. Com sem-
pre l’equip garanteix aquest 
compromís
L’IHC va competir molt 
bé fins que li van aguantar 
les forces. Van passar fac-
tura els dos viatges seguits 
(l’equip va arribar a les 4 de 
la matinada de dijous d’Al-
coi i alguns jugadors s’havi-
en de llevar a les 7 per anar 

a treballar). També el fet de 
jugar sobre parquet. L’equip 
va fer una bona primera part 
però no va poder repetir a la 
segona. A més, es van fallar 
fins a 3 penals i això en l’ho-
quei actual és un handicap 
excessivament gran.
Els arlequinats, amb un des-
tacat Guillem Torrents sota 
pals, es van avançar molt 
d’hora, al minut i 10 segons 
de començar el partit amb 
un passi interior de Ton Ba-
liu que Riba va desviar a la 
xarxa. 4 minuts més tard va 
empatar Gustavo Lima de 
penal. 
Casanova va avançat als lo-
cals rematant de primera 
una assistència al segon pal. 
Podria haver empatat Mari-
mon en el llançament d’un 
penal 3 minuts més tard. En 
canvi van ser els lusitans els 
que van augmentar la dife-
rència amb un gol de remat 
interior de Joao Pedro.
Però els “rigats” estaven 
competint bé i Bernat Yes-

te va reduir diferències a 
falta de 10 minuts pel des-
cans  amb un remat exte-
rior a l’escaire del pal llarg. 
Quedava temps per empa-
tar i l’IHC ho hauria pogut 
fer amb un altre penal, que 
Palau tampoc no va poder 
aprofitar. 
Un altre cop el Juventude 
no perdonava i Gustavo 

Lima aprofitava un rebot a 
la tanca per fer el 4 a 2.  A la 
segona part tot es complica 
amb un tir de cullera de Pe-
dro Delgado a l’escaire des de 
la frontal. Quedaven 18 mi-
nuts però els igualadins co-
mençaven a jugar amb reser-
va. Tot i això, van tenir forces 
per provocar un altre penal, 
el tercer, que tampoc es va 

aconseguir marcar (aquest 
cop ho va provar Gerard 
Riba). Un minut abans, Gui-
llem Torrents havia aturat la 
FD número 10 donant ar-
guments a l’equip per seguir 
pedalant. I ho van seguir fent 
fins al final, quan va arribar 
el 6 a 2, amb una contra local 
que Pedro Delgado va rema-
tar al segon pal.

Un Igualada Rigat capitanejat per Elagi torna al camí 
de la victòria

HOQUEI PATINS / LA VEU

Extraordinària victòria 
de l’Igualada contra un 
potentíssim Caldes que 

va ser superior en moltes fases 
del partit, especialment a la 
primera meitat. Els arlequi-
nats van saber patir, van recu-
perar e�càcia a pilota aturada, 
van marcar (enlloc d’encai-
xar) els famosos “gols ràpids” 
i sobre tot van tenir un Elagi 
descomunal, que va aturar 3 

FD i es va carregar l’equip a 
l’esquena. Gràcies a la porten-
tosa actuació de l’Elagi l’IHC 
va poder acabar la primera 
meitat amb el marcador a zero 
i per davant. I això que el Cal-
des va sortir com un corró. 
Els primers 6 o 7 minuts va 
arribar a tancar als “rigats” a 
la seva àrea. Els igualadins no 
trobaven la manera de sortir 
de la pressió visitant que era 
altíssima. Tot i aquest domini 
visitant, va ser l’IHC qui es va 

avançar en el marcador amb 
una acció de Riba per darrera 
la porteria. Riba va rematar a 
porta i Carol va acabar de fer 
entrar la bola a la xarxa.
El gol va donar forces als de 
Francesc Fernàndez que a la 
segona part van poder treure’s 
de sobre el domini aclapara-
dor del Caldes i el partit es va 
igualar una mica més. 
Els visitants van seguir arri-
bant més a porta. Però aquest 
cop l’IHC va ser molt més 

efectiu amb la seguretat que 
l’Elagi va fer baixar un altre 
cop la persiana. L’Elegi imposa 
la llei en Tety hi posa la màgia
El porter igualadí va aturar 
dues FD en un minut i mig 
(una per 10 faltes i l’altra per 
blava al Ton). No va poder 
evitar que 20 segons després 
el Clades empatés a través del 
golejador Rovira. Tot i això. el 
porter arlequinat va tornar a 
aturar una altra FD 2 minuts 
més tard. Aquí va haver-hi 
una de les claus del partit, per-
què només 14 segons després 
l’Aleix va aconseguir marcar 
el 2 a 0. Va ser en una costa a 
costa de Marimon que va anar 
d’àrea a àrea conduint la bola 
en una contra i va de�nir per 
baix.
Quedava molt partit i encara 
havien de passar moltes cop-
ses. El Caldes va tornar a em-
patar… i altre cop “gol ràpid” 
dels igualadins. I a pilota atu-
rada! 13 segons després Riba 
va fer el 3 a 2 de FD. El ma-
teix Riba en va tenir una altra 
per acabar de sentenciar… no 
ho va poder fer i van haver de 
passar 6 interminables minuts 
�ns que en Tety va fer el gol de 

la tranquil·litat (i de la tempo-
rada).
El jugador arlequinat era a 
la lateral, a l’alçada de 3/4, al 
cantó contrari de les banque-
tes… el van pressionar dos 
jugadors, va fer un “canyo” 
passant pel mig dels dos, va 
córrer �ns a la porteria, en-
carant a Camps, va aixecar 
la bola, va congelar el temps 
amb la bola suspesa a l’aire i 
la va dipositar màgicament al 
fons de la xarxa. Un autèntic 
golàs que val 3 punts d’or pel 
conjunt arlequinat. Una gran 
recompensa per la capacitat 
de sacri�ci de l’equip, que 
aquesta temporada haurà 
aconseguit treure-li 4 punts 
de 6  a un gran com el Caldes.
L’equip arriba cansat per la 
marató de viatges d’aquest 
mes. Marató que encara no 
s’ha acabat... dissabte en toca 
un altre, a la Corunya. Espe-
ra el Liceo. Però de moment, 
un mes i un dia després, han 
tornat les victòries a les Co-
mes (i, curiosament, pel ma-
teix resultat:  4-2 el 8 de gener 
contra el Palafrugell, i ara 4 a 
2 un 9 de febrer contra tot un 
Caldes.

L’Igualada Rigat es complica la vida a Europa

Foto: Juan Guasch
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FUTBOL / LA VEU

CF PALLEJÀ 1
CF IGUALADA 1

Les blaves empataven 
diumenge a Pallejà, tot i 
avançar-se al minut 2 de 

partit. I és que les igualadines 
no passen per una bona rat-
xa de resultats. Venien d’una 
derrota a casa, davant el Manu 
Lanzarote i estaven molt mo-
tivades per sumar, de nou, els 
tres punts i no despenjar-se 

Empat del CF Igualada a tot i un gol molt matiner
de les places d’honor. Això es 
va notar en el primer tram de 
partit, quan Marina va batre la 
portera local i posava a l’Igua-
lada per davant en el marca-
dor. 
L’inici havia sigut molt bo, 
però quedaven 88 minuts per 
rea�rmar la victòria.  
El conjunt entrenat per en 
Víctor Torrijos va fer una bona 
primera meitat, però no va sa-
ber tancar el marcador i es va 
arribar al descans amb un tri-
omf parcial per la mínima.

El CF Igualada masculí comença la 
segona volta ensopegant a Valls

FUTBOL / LA VEU

CF VALLS  3
CF IGUALADA 2

E ls igualadins busca-
ven la desitjada vic-
tòria fora de casa. I 

el Valls volia imposar el seu 
joc directe al seu camp.
I el pla buscat pels locals 
es va complir en el primers 
vint minuts de joc. Pilotes 
directes i controlar les se-
gones jugades. Amb aquest 
panorama, els igualadins 
no van ser suficientment 

contundents i en els dos 
primers xuts a porteria del 
Valls, dos gols. Un càstig 
exagerat.
Tot i la situació, l’equip es 
va aixecar i va començar a 
dominar el duel, forçant un 
penal a la mitja hora de joc. 
Des dels onze metres, Joel 
va retallar distàncies.
I de nou, galleda d’aigua 
freda un minut més tard. 
Un xut des de fora l’àrea es 
convertia en el tercer gol 
local. Aquest cop sí que va 
fer mal i l’equip va quedar 
tocat fins al descans.

A la represa, el conjunt 
igualadí va sortir amb una 
cara molt diferent i va dis-
posar de fins a quatre grans 
oportunitat. Només Monc-
hu va ser capaç de batre el 
porter local i posar l’equip a 
dins l’enfrontament a quin-
ze minuts del final. 
L’últim esforç visitant no va 
servir per treure cap punt a 
domicili.
Els de Pedro Milla hauran 
d’aixecar-se i treure un bon 
marcador, el pròxim diu-
menge, a Les Comes, da-
vant el Vista Alegre.

A la represa, les forces es van 
igualar una mica més i els 
dos conjunts van disposar de 
les seves opcions. 
El Pallejà, al minut 32, va 
apro�tar la seva i va posar 
l’empat. Des d’aquell moment, 
les forces van ser més iguala-
des que mai i l’enfrontament 
va acabar amb empat a un.
Les blaves es troben en ter-
cera posició, en places de 
Playoff, però la part alta està 
molt ajustada i queda molt 
per jugar.

VÒLEI / LA VEU

El Jorba Sola Sénior 
Maculi referma el seu 
domini en la visita al 

Cunit guanyar per un 1-3 a 
domicili, i així aconseguir 3 
punts mes en aquesta segona 
fase.
El Sènior Femení A aconse-
gueix un punt molt impor-
tant a casa d’un del rivals més 
complicats de la fase d’ascens. 
Les igualadines, es despla-
çaven a Barberà amb baixes 
per lesions i per covid d’algu-
nes jugadores. Tot i així, van 
demostrar una vegada més 
que són capaces de mantenir 
durant més de dues hores un 
nivell de joc molt alt i amb 
una intensitat immillorable 
aconseguir plantar cara als ri-

vals en una lliga d’ascens que 
es preveu molt igualada i on 
serà importantíssim sumar 
punts a casa jornada.
El Sènior masculí B va en-
frontar el segon partit con-
tra el cv Parc Farners. Des de 
l’inici van enfrontar el partit 
amb baixa energia i això es va 
mostrar en el marcador que, 
tot i anar bastant estret en al-
guns moments va acabar amb 
un 0-3. Treballarem aques-
ta setmana per donar-ho tot 
diumenge a les pistes de casa
El Sènior Femení B va jugar el 
passat dissabte a Canet, partit 
molt ajustat en tot moment i 
amb un alt nivell de joc, tot 
i les nombroses baixes, van 
aconseguir guanyar el primer 
set i van continuar lluitant 
acabant amb una derrota 1-3. 

Bons resultats als equips 
del Igualada Vòlei Club

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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Dues jornades intenses 
pel CB Igualada masculí 

BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 79 
MATARÓ PARC B 76 

E l Monbus CB Iguala-
da disputava, el passat 
dimarts 8 de febrer, la 

13a jornada del grup C-2 de 
lliga EBA. Els igualadins ve-
nien de guanyar en l’anterior 
jornada contra A.E. Badalo-
nès, i en aquesta ocasió to-
cava enfrontar-se al Mataró 
Parc Boet Maresme. 
El partit començava amb un 
Igualada molt apagat i un 
equip visitant molt anotador 
des de totes les distàncies. 
El primer quart s’acabaria 
11-21. En el segon període, 
l’equip local va començar a 
activar-se, però no n’hi va 
haver prou per a igualar el 
marcador. Amb un triple en 
els últims segons de Roger 
Pérez es marxaria als vesti-
dors amb un 34-41.
En un tercer període empatat 
en el qual els dos equips van 
augmentar el nivell defensiu, 
es va arribar al final d’aquest 
amb un 54-59. 
El darrer període, el Boet 
Maresme no va poder amb 
l’equip d’Òscar Navarro. 
Amb feina espectacular de 
l’equip local, es va acon-
seguir girar el marcador 
i es va acabar emportant 

el partit amb un 79-76. 
El Monbus CB Igualada 
perd després d’un mes i mig 
sense jugar

PROSPERPLAST A. CB  69
CB IGUALADA 66

El Monbus CB Igualada dis-
putava, el passat dissabte 29 de 
gener, la 14a jornada del grup 
C-2 de lliga EBA. Els igua-
ladins van guanyar contra el 
AEA Solidaria Llucmajor, i en 
aquesta ocasió tocava enfron-
tar-se al Prosperplast Al�ndén 
CB. El partit va començar amb 
un Igualada dominant, amb 
un parcial inicial de 5-10 a fa-
vor i acabant el primer quart 
21-23.
El segon període, va ser molt 
igualat. L’equip local va ano-
tar dos triples seguits 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 lliures 
per l’equip igualadí el partit 
va acabar amb un 69-66.

Nova victòria del CB Igualada femení 
a domicili del TGN Bàsquet
BÀSQUET / LA VEU

TGN BÀSQUET 43
EVENTS CB IGUALADA 47

Un inici molt fred de 
partit, on les blaves 
van estar sense ano-

tar durant els quatre primers 
minuts de joc, amb moments 
de bon joc, però sense poder 
convertit.  Quan de cop van 
despertar, van endossar un 
parcial de 0-7 al marcador. 
Posteriorment, un intercanvi 
de cistelles i bon joc, marcava 
el �nal del primer quart, amb 
un resultat de 11-11.
En el segon període, va se-
guir l’intercanvi de cistelles 
i bones jugades per part dels 
dos equips, destacant l’encert 
des de la línia de triple de les 
igualadines, anotant dos tri-
ples que les va fer marcar dis-
tàncies amb l’equip de Tarra-
gona. El segon parcial va ser 
d’11-14, amb un marcador a 
la mitja part de 22-25.
En la represa del partit, les 
igualadines van sortir fredes, 

permetent a les jugadores de 
Victor Javier fer un parcial de 
6-0, retallant així distàncies 
�ns a posar-se per davant en 
el marcador. A la meitat del 
tercer període, van comen-
çar a sorgir els problemes per 
les jugadores de l’Events CB 
Igualada SFA, que van tenir 
problemes per anotar, que-
dant només les oportunitats 
d’anotació de tir lliure. El re-
sultat del període va ser de 
14-5, fent un resultat total de 
36-30.
En l’últim període del par-

tit, un principi amb anotació 
per part dels dos equips, va 
fer treballar de valent a les 
jugadores d’Igualada per a po-
der treure una nova victòria a 
domicili del TGN Bàsquet. Fi-
nalment, gràcies a la defensa de 
les jugadores blaves, van poder 
col·locar un parcial de 0-9 al 
marcador, que les va posar per 
davant i acabar de decantar la 
victòria cap a les anoienques. 
L’últim període era de 7-17.
El resultat �nal del partit va ser 
TGN Bàsquet 43 - Events CB 
Igualada SFA 47.

BÀSQUET / LA VEU

Xavi Borràs serà el nou 
director del club. Des 
del maig de 2021 és el 

responsable de l’àrea de co-
municació i secretaria. 
Diplomat en Magisteri Edu-
cació Física, té un Màster en 
Gestió Esportiva, així com el 
títol d’entrenador Nivell Na-
cional de basquet.
Té una llarga experiència al 
CBI, com a jugador durant 

quinze anys, arribant a ju-
gar dues temporades a lliga 
EBA. També té un ampli cur-
rículum com a entrenador 
a tots els nivells, amb una 
experiència de vint anys. En 
l’àrea de la gestió esportiva, ha 
estat responsable durant més 
de deu anys del 3x3 d’Iguala-
da. A nivell professional és el 
Secretari Tècnic del Consell 
Esportiu de l’Anoia i acumula 
més de vint anys d’experièn-
cia en gestió esportiva 

Xavi Borràs, nou director del Club 
Bàsquet Igualada
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NATACIÓ / LA VEU

E ls dies 8 i 9  de Gener 
va tenir lloc el Cam-
pionat de Catalunya  

Open Natació Màsters Hi-
vern P-25 a les Piscines del 
Club Natació Sabadell.

El Club Natació Igualada 
va tenir com a representant 
a Ernest Parcerisses, pri-
mer Classificat en 100 m. 
esquena (85-89).
Felicitats Ernest per part 
del Club!

Ernest Parcerisses, 
campió al IV Catalunya 
Màsters Hivern  

GIMNÀSIA RÍTMICA / LA VEU

E l passat diumenge 6 de 
febrer gimnastes i cos 
tècnic van participar 

a la 1a fase de copa catalana 
individual de nivell base, ce-
lebrada a Blanes. 
Amb aquesta competició 
vam estrenar la temporada 
d’aquest nivell en competi-
cions oficials organitzades 
per la Federació Catalana de 
Gimnàstica. 
Van participar  dues gimnas-
tes en categoria juvenil amb 
l´aparell de cèrcol, Itziar 
Mensa i la Paula Mensa.

Club Gimnàstic Ballerina 
es proclama subcampió 
a la Copa Catalana

Tot i els nervis que suposa la 
primera competició oficial 
amb l´estrena de nou exer-
cici de competició, van rea-
litzar uns exercicis molt di-
nàmics i expressius amb els 
quals van assolir les següents 
posicions:
Paula Mensa va assolir la 
plata i  Itziar Mensa la set-
zena posició d’un total de 93 
gimnastes.
Des del Club feliciten al Cos 
Tècnic i gimnastes per la 
seva capacitat de superació, 
esforç i les animem a seguir 
lluitant pels seus somnis. 

Els de la UECANOIA participen 
a la Cros de Sant Pau
CURSES DE MUNTANYA/ LA 
VEU

Diumenge passat 4 
membres de la secció 
de curses de mun-

tanya van desplaçar-se �ns 
Sant Pere de Ribes per dispu-
tar la 54a edició del “Cros de 
Sant Pau” de 13,7km i 443m 
de desnivell positiu. La cursa 
que transcorre la major part 
del seu circuit pel Montgròs, 
consta de 2 distàncies (14 i 
21km respectivament).
Els corredors de la UECANO-
IA que hi van prendre la sor-
tida van ser Marc Toda que 
va �nalitzar en 5a posició ab-
soluta (primera cursa després 
d’una forta caiguda que l’ha 

deixat  sense competir unes 
setmanes), Joan Rosich en 7a 
posició, David Núñez en 38è 
lloc (i 4rt M50) i Mario Gon-
zález en 64a posició d’un total 
de 168 participants. Aquesta 
cursa ha estat un bon entre-

Sortida d’skimo al Roc Melé 
de la UECANOIA

nament pels corredors que el 
proper 20 de febrer disputa-
ran la Cursa dels Biberons al 
Pinell de Brai (Terra Alta), que 
enguany és el Campionat de 
Catalunya per equips de cur-
ses de muntanya de la FEEC. 

ESQUÍ DE MUNTANYA / LA 
VEU

Aquest passat cap de 
setmana 11 membres 
de la Secció d’Esquí 

de Muntanya van realitzar 
una de les activitats progra-
mades al llibret d’activitats: 
l’ascensió al Roc Melé.
Apro�tant el bon temps 
d’aquests dies, un sol radiant 
va acompanyar l’expedició 
durant tot el dia acompanyat 

això sí amb un vent persistent 
que no va di�cultar la marxa.
La sortida es va iniciar al 

poblet francès d’Hospita-
let après Andorre pujant pel 
sud seguint el riu Ariege �ns 
a trobar-se amb el St Josep. 
Aleshores van anar guanyant 
alçada mica en  mica en ori-
entació sud. 
D’aquí pujant �ns anar a bus-
car el llom de l’aresta, el Cap 
de la Cometa del Forn i �nal-
ment remuntant �ns al cim.
La propera sortida d’esquí de 
muntanya seran els propers 
19 al 22 de febrer per la zona 
del Refugi de Colomina amb 
diverses sortides per la zona.
Si no sou d’esquí però us 
agrada la neu, aquest cap de 
setmana la secció de munta-
nya realitzarà una sortida hi-
vernal per Andorra. Trobareu 
més informació a la web del 
club www.uecanoia.cat

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

199
389

€
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

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

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS



ESPORTS  | 35Divendres, 11 de febrer de 2022

Sis medalles per als atletes del CAI al 
campionat Absolut i Sub-23 Indoor
ATLETISME / LA VEU

Els atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles, van 
assolir diumenge un 

total de 6 medalles als Campi-
onats de Catalunya Absoluts i 
Sub-23 en Pista Coberta, dis-
putats novament a Sabadell. 
Vint-i-dos atletes del CAI van 
participar en el 46è Campio-
nat català Absolut i Sub-23 en 
Pista Coberta, amb una gran 
actuació global, aconseguint 
diverses mínimes estatals, i 
obtenint el CAI el 4t lloc en 
la puntuació per clubs en ca-
tegoria Sub-23 amb 57 punts, 
i el 7è lloc en categoria. Ab-
soluta amb 34 punts, entre un 
total de 38 i 48 clubs partici-
pants, respectivament.
Cal ressaltar també que l’atle-
ta de l’Intec-Zoití i entrena-
dor del CAI Eduard Fàbregas, 
va obtenir la medalla d’Or i el 
campionat de Catalunya en 
el salt d’alçada absolut, amb 
2,10 m.
Entre la brillant actuació glo-
bal dels atletes del CAI, van 
sobresortir les actuacions 
d’Eloi Santafé, campió de Ca-
talunya Sub-23 i Argent abso-
lut en els 60 m. tanques, amb 
8”09, a més de campió Sub-23 
i 7è absolut en llançament de 
pes, amb 12,72 m. i 4t Sub-23 
i 10è absolut en llargada, amb 
6,61 m.
Carles Gómez era 3r absolut i 
Bronze en els 3.000 m.ll. amb 

8’21”18, prova en què era 9è 
absolut Ramon Linares, amb 
8’39”07, i 2n i Argent Sub-
23 i 11è absolut Gerard Bou, 
amb 8’51”03.
Marc Sánchez era 4t en el salt 
d’alçada, amb 2,03 m., matei-
xa marca que el 3r classi�cat. 
Hèctor Ramos era 3r i Bronze 
Sub-23 i 7è absolut en alçada, 
amb 2,00 m., i Pol Roca era 
4t. Sub-23 i 9è absolut amb 
1,96 m. en la mateixa prova.
Jordi Yoshinori Matsuoka era 
4t. en salt de llargada, amb 
7,13 m., lesionant-se en el de-
curs de la prova.
Laia Planas era 5a Sub-23 i 6a 
absoluta en el salt d’alçada, 
amb 1,63 m., prova en la qual 
Aina Eberlé era 8a absoluta 
amb 1,55 m. 
Carla Alemany era 5a Sub-23 
i 9a absoluta en els 3.000 m.ll., 
amb 12’06”43. Aitor Caldito 
era 5è Sub-23 i 11è absolut en 
llargada, amb 6,49 m. 
David Muñoz era 6è Sub-23 i 

12è absolut en llargada, amb 
6,42 m. a més de 7è en la 1a 
s/f. dels 60 m. tanques amb 
9”35, no accedint a la �nal 
corresponent.
Oriol López era 6è Sub-23 i 
11è absolut a la �nal dels 400 
m.ll. amb 51”12 i 50”33 en s/f. 
Ramon Sánchez era 8è abso-
lut en el llançament de Pes, 
amb 12,46 m. i Júlia Solé 9a 
absoluta en els 800 m.ll. fe-
meni amb 2’21”06.
Elia Ramos era 12a absoluta 
en el triple salt, amb 10,61 m. 
Ian Alves era 13è absolut 
en perxa, amb 4,30 m. i 
Isaac Baltà 13è absolut en 
alçada amb 1,82 m.
El Sub-23 Oriol Castells era 
4t en la 3a s/f. dels 200 m.ll., 
amb 23”61, que no li dona-
ren accés a la �nal. Es van 
retirar Igor Bychkov per in-
disposició en el salt de per-
xa i Mario Pérez per lesió, 
en el triple salt.

Eloi Santafé, campió de Catalunya Sub-21 / CAI

Ramon Sánchez, bronze 
en pes al campionat 
d’Espanya
ATLETISME / LA VEU

Els dos atletes vete-
rans del C.A. Iguala-
da Petromiralles par-

ticipants en el Campionat 
d’Espanya Màster Idoor de 
València, van assolir una me-
dalla de bronze i un 7è lloc, 
plaça de �nalista, en la prova 
del llançament de Pes M-40. 
El campionat es va disputar 
del 4 al 6 de febrer, amb la 
participació dels atletes esta-
tals capdavanters de les dife-
rents especialitats.
Ramon Sánchez era 3r i bron-
ze en llançament del pes en 
categoria M-40, amb un mi-
llor intent de 12,68 m., prova 
en la qual era 7è Josep Maria 
Lagunas, amb 11,01 m. 

Aleix Camats, mínima per a 
l’Europeu Sub-18
Cinc atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles van participar, 
diumenge, en la 4a Jornada
del Critèrium de llançaments 
d’hivern, a l’Estadi Serrahima 
de Barcelona.
Cal ressaltar el triomf d’Aleix 
Camats en el llançament de 
Disc Sub-18 masc., amb un 
millor intent de 57, 36 m mí-
nima per al Campionat d’Eu-
ropa Sub-18 de la prova. Al-
bert Gil era 2n, amb 43,40 m.
Guim Morcillo era el guanya-
dor en javelina Sub-18 masc. 
amb 53,56 m. i Josep Maria 
Lagunas era 2n en el disc Ab-
solut masc., amb 37,60 m.
Elsa Alías era 3a en martell 
S-18 fem., amb 44,92 m.

Bon ral·li d’Albert Fàbrega
i Anna Vives
JOSEP M. VIDAL / MOTOR

Aquesta era la novena 
edició del Ral·li Llo-
ret de Mar, població 

amb una gran i llarga tradi-
ció a l’especialitat de ral·lis. 
Primer amb el Costa Brava 
puntuable pel campionat eu-
ropeu i més endavant amb el 
ral·li Catalunya del mundial, 
ara des de fa anys amb la base 
a Salou.
137 van ser els equips partici-
pants en aquesta edició pun-
tuable pel campionat català 
de ral·lis d’asfalt així com pel 
català de regularitat. Entre els 
participants hi havia la co-
pilot igualadina Anna Vives 
dins el Seat 127 Gr. 2 de Seat 

MOTOR / LA VEU

L ’Isaac Feliu ha rebut 
l’alta hospitalària i ja 
és a casa amb la seva 

família. 
Després d’unes últimes pro-
ves mèdiques realitzades la 
setmana passada, el pilot del 
KLIM TwinTrail Racing po-
drà seguir la seva recupera-
ció al seu domicili habitual.
L’últim test mèdic ha con-
firmat que el cop que va pa-
tir l’Isaac Feliu al Dakar ha 
causat una lesió axonal difu-

sa de tipus 2, que l’ha man-
tingut hospitalitzat pràc-
ticament un mes. Durant 
aquest temps, l’Isaac ha anat 
evolucionant favorablement 
i mostrant-se cada cop més 
conscient. 
Els traumatismes com el 
que ell ha patit requereixen 
temps i paciència fins a po-
der recuperar-se del tot, de 
manera que, encara que ja 
té l’alta per estar a casa, en-
cara li queda un temps en-
davant fins a estar recupe-
rat completament. Durant 

El pilot Isaac Feliu ja és a casa

Històrics amb el pilot olotí 
Albert Fàbrega.
Bon ral·li d’Albert i Anna que 
es classi�caren en l’onzena 
posició en la classi�cació �-
nal de Regularitat Sport i ter-
cers dins la categoria de Pre 
75.
Tres eren els trams que es 
repetien dues vegades ca-
dascun d’ells a l’etapa del di-
vendres: Els Àngels, Sta. Pe-
llaia i Canyet. El dissabte es 
disputaren els trams també 
dues vegades cadascun: Tos-
sa-Sant Grau, Cladells i Osor. 
El ral·li va ser guanyat per 
l’equip de la Catalunya del 
Nord format Per Richard Ge-
nesca i Fabrice Nambruyde 
amb Skoda Fabia R5.

les setmanes vinents l’Isaac 
haurà de descansar i fer re-
pòs, també per recuperar-se 
de l’operació que li van fer la 
setmana passada d’una frac-
tura al turmell. 
El postoperatori va bé i hau-
rà de fer un seguiment mè-
dic i rehabilitació. 
La família del pilot està molt 
contenta de tornar-lo a tenir 
a casa i agraeix de nou tots 
els missatges de suport re-
buts. Ara esperen estar tran-
quils uns dies fins que l’Isa-
ac pugui tornar al dia a dia.

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

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

Preu 250 € més serveis.

Interessades, contacteu amb aquest correu electrònic.
gea7premsaigualada@gmail.com
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CULTURA / LA VEU

Igualada va inaugurar dis-
sabte passat l’any de la 
Capital de la Cultura Ca-

talana amb un concert de Jor-
di Savall a la Basílica de Santa 
Maria. El músic igualadí amb 
projecció internacional, va 
dirigir La Capella Reial de 
Catalunya i Hespèrion XXI 
que van interpretar l’obra el 
Llibre Vermell de Montserrat. 
L’acte inaugural va comptar 
amb els parlaments del regi-
dor de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada, Pere 
Camps, que va donar la ben-
vinguda i va donar pas a l’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells, que no va poder assistir 
presencialment a l’acte i va 
fer una connexió virtual: “És 
un goig immens per Igualada 
poder iniciar aquesta Capita-
litat Cultural amb aquest con-
cert del mestre Jordi Savall a 
la Basílica de Santa Maria. 
Igualada estarà sempre al seu 
costat per preservar la �gura 
i el llegat de l’obra d’aquest 
gran músic universal”. Tam-
bé assegurava que “venen 
mesos intensos, amb més de 
1000 actes programats i que 
no serien possibles sense les 
persones que treballen incan-
sablement en totes les entitats 
de la nostra ciutat. Igualada 
aposta inequívocament per 
la cultura, un element de co-
hesió imprescindible en la 
nostra societat”.
Van seguir els parlaments 
del president de l’Organit-

zació Capital de la Cultura 
Catalana, Xavier Tudela; la 
consellera de Cultura de la 
Generalitat, Natàlia Garriga 
i, �nalment, la intervenció de  
la presidenta del Parlament 
de Catalunya, Laura Borràs. 

El concert va ser signi�cati-
vament important i emotiu, 
tant per al públic en general 
com per als amics igualadins 
que van voler acompanyar al 
mestre Jordi Savall en els seus 
80 anys. També en el fet que 
el director i intèrpret amb 
projecció internacional, ac-
tuava a casa en un moment 
culminant de la seva carrera, 
després d’obtenir la distin-

ció de membre d’honor de la 
Royal Philharmonic Society. 
Un concert que va tenir lloc 
a pocs metres de la casa on va 
néixer, al carrer Custiol, i en 
el marc de la Basílica de San-
ta Maria on va iniciar la seva 
carrera artística.

Oriol Pérez va presentar el 
Llibre Vermell de Montserrat
Paral·lelament a l’acte inau-
gural, el musicòleg i assagis-
ta, Oriol Pérez, presentava 
l’obra de Jordi Savall en una 
conferència a l’espai Igualada 

Fashion Lab. Des d’allà, els 
assistents van poder seguir el 
concert en directe amb una 
qualitat òptima d’imatge i so.
L’acte inaugural també es 
va poder seguir en directe 
des del Canal de Youtube de 
l’Ajuntament d’Igualada.

Un any farcit d’actes
Igualada enceta l’any de la 
Capital de la Cultura Catala-

Igualada dona el tret de sortida a l’any de la Capital 
de la Cultura Catalana

Igualada encara la 
capitalitat amb l’ob-
jectiu de projectar la 
ciutat i reivindicar la 
cultura com un pilar 

de cohesió social

na, un nou repte per la ciutat 
i, alhora, una oportunitat per 
fer valdre la cultura catalana 
des d’un punt de vista local, 
des de totes les disciplines i 
mostrant el gran teixit cultu-
ral igualadí. Hi ha més de 250 
activitats culturals previstes 
pel primer quadrimestre de 
l’any que es troben recollides 
a la revista #CulturaIgualada 
i també al web www.iguala-
daccc2022.cat. 
Igualada encara la capitalitat 
amb l’objectiu de projectar la 
ciutat, mostrar la cultura com 
un bé essencial i un pilar de 
cohesió social. 

La Biblioteca Central 
d’Igualada compta amb el 
Fons Jordi Savall
El mateix dissabte 5 de febrer, 
Jordi Savall visitava la secció 
que inclou tot el seu fons a la 
Biblioteca Central d’Iguala-
da. El Fons Jordi Savall inclou 
més de 250 documents entre 
discos compactes i audiovi-
suals. Jordi Savall fa més de 
cinquanta anys que es dedica 
a la recerca de músiques anti-
gues, que llegeix i interpreta 
ja sigui amb la seva viola de 

gamba o com a director. Unes 
músiques que recrea amb les 
formacions Hespèrion XXI, 
La Capella Reial de Catalunya 
i Le Concert des Nations.
La creació d’aquest fons va ser 
possible gràcies a la col·labo-
ració de l’Associació d’Iguala-
da per la Unesco, la Fundació 
CIMA (Centre Internacional 
de Música Antiga) i el segell 
discogrà�c Alia Box, el qual 
va oferir a la Biblioteca tots els 
audiovisuals del seu catàleg 
amb unes condicions úniques. 
L’objectiu de la Biblioteca és 
conservar tota la seva obra 
com a part de la seva Col·lec-
ció Local, on es preserva tota 
la producció dels autors de 
la comarca pel seu valor pa-
trimonial. Per aquest motiu, 
aquests CDs i DVDs tenen 
unes condicions especials de 
préstec que cal consultar al 
taulell de la mateixa sala.

Més de 250 activitats 
culturals donen forma 
a l’agenda d’activitats 
previstes pel primer 

quadrimestre
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TEATRE / LA VEU

Aquest diumenge dia 
13 de febrer, a les 6 
de la tarda, al Teatre 

Municipal l’Ateneu, Àurea 
Márquez fa una interpretació 
brillant de La dona del tercer 
segona, una obra escrita per 
Víctor Borràs Gasch, produ-
ïda per Teatre Nu i dirigida 
per Ivan Benet que parla de 
l’estigma que arrosseguen les 
persones que pateixen alguna 
malaltia mental. Les entrades 
tenen un preu de 18 i 15 € i 
es poden adquirir per Inter-
net a https://teatremunicipa-
lateneu.cat/. També es poden 
comprar al Punt de difusió 
cultural i turística d’Igualada 
(Sala Municipal d’Exposici-
ons c. Garcia Fossas, 2 -pl. de 
la Creu). De dimarts a dijous 
de 18.30 a 20.30 h. Divendres 
de 18 a 21 h. Dissabtes d’11 a 
14 i de 18 a 21 h . Diumenges 
d’11 a 14 i de 18.30 a 20.30 
h. Durant aquesta setmana 
els joves fins a 25 anys poden 
comprar les entrades a cinc 
euros. A més hi ha descomp-
tes per a diversos col·lectius. 

La dona del tercer segona
A l’escala hi ha reunió de ve-
ïns. Hi ha una veïna que no 
sol assistir-hi, però avui creu 

que hi ha de ser; ha de dema-
nar als seus veïns i veïnes un 
favor incòmode. La dona del 
tercer segona té prop de cin-
quanta anys, treballa en un 
supermercat fent de carnis-
sera i avui ha demanat plegar 
abans per arribar a temps a 
la reunió de l’escala. Es diu 
Raquel i viu amb el seu fill, 
i avui s’explica davant de la 
seva comunitat. Explica un 
fet relacionat amb les malal-
ties mentals i amb l’estigma 
que arrosseguen les perso-
nes que en pateixen alguna. 

La Raquel demana un favor 
d’aquells que són difícils de 
demanar, i de concedir. Es-
coltarem les preguntes, pot-
ser sense resposta, que ens 
formularà la dona del tercer 
segona, i a descobrir entre 
el monòleg que pronuncia 
una història que us atraparà 
i tractarà de fer-vos reflexi-
onar. 
Potser les veïnes i els ve-
ïns només som un rostre, 
una ombra i una pregun-
ta que flota. Ens atrevim a 
mirar-nos i a escoltar-nos? 

Com diu el director, Ivan 
Benet: “La Raquel, la nostra 
veïna, ens vol parlar. L’hem 
d’escoltar. L’hauríem d’es-
coltar. La nostra veïna té un 
problema. L’hem d’ajudar. 
Ho hauríem de fer”.

Teatre Nu 
La dona del tercer segona és 
una nova proposta de Tea-
tre Nu, una companyia amb 
seu a Sant Martí de Tous que 
considera el teatre com un art 
comunitari i que en vint anys 
de vida ha produït dinou es-

“La dona del tercer segona”, de Teatre Nu, a l’Ateneu
L’obra, escrita per Víctor Borràs i dirigida per Ivan Benet, és interpretada per l’actriu Àurea Marquez

MÚSICA / LA VEU

Diumenge passat, 
l’Ateneu Igualadí 
s’omplia per gaudir 

del concert benè�c del Rotary 
Club Igualada que enguany 
anava a càrrec de l’orquestra 
simfònica Terres de Marca i 
que tenia com a objectiu re-
captar fons per a subvencio-
nar part d’un vehicle medica-
litzat per a Creu Roja Anoia.
Poques vegades tenim l’ocasió 
d’escoltar tot un programa de 
música dels nostres composi-
tors i compositores i diumen-
ge va ser possible a l’Ateneu 
Igualada. El concert portava 
com a títol “ Joies de la Músi-
ca Catalana” estava dirigit per 
Daniel Mestre i va comptar 
amb la soprano Ulrike Haller 
i Jordi Figaró com a tenora 
solista, un instrument molt 
nostre que, fora de plaça, es-
devé un instrument simfònic 

a cavall de la tradició i la mo-
dernitat i que poques vega-
des s’ha sentit en una sala de 
concert i menys acompanyat 
per una orquestra simfònica. 
L’Orquestra Terres de Marca 
va oferir un repertori de mú-
sica catalana excepcional i de 
qualitat, amb obres dels grans 

clàssics 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, 

es van poder sentir obres per 
a orquestra de cambra i altres 
per orquestra simfònica, des 
de lieds orquestrats a obres 
singulars per tenora i orques-
tra.
La subvenció d’una part del 
cost d’un vehicle medicalitzat 
per a Creu Roja Anoia era 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, s’es-
pera poder afrontar la des-
pesa que suposa la compra 
d’un vehicle ambulància. Si 
�nalment no s’aconsegueix 
tot l’import, l’entitat adqui-
rirà en el seu lloc, un vehi-
cle d’emergències secundari. 
L’objectiu és disposar d’aquest 
vehicle per a la realització de 
serveis preventius, guàrdies 
de teleassistència, emergèn-
cies activades des de Protec-
ció Civil (incendis, recerca de 

El concert benè�c del Rotary Club Igualada omple l’Ateneu
persones, nevades, onades de 
fred...).
En el seu discurs de benvin-
guda, el president del Rotary 
Club Igualada, Antoni Font, 
va dir que “des del Rotary 
Club, treballem amb uns va-
lors que per nosaltres són 
cabdals: servei, lideratge, in-
tegritat, companyonia, diver-
sitat, territori. És des d’aques-
ta �loso�a i des d’aquest 
aprenentatge que hem cregut 
escaient de fer entitat bene�-
ciària del concert a Creu Roja 
Anoia”.
Rotary Club d’Igualada enca-
ra té oberta la convocatòria i 
està recollint aportacions que 
se sumaran a l’import íntegre 
recaptat de les entrades del 
concert i de les donacions de 
la �la 0. Les persones inte-
ressades a col·laborar poden 
posar-se en contacte amb 
l’entitat a través del correu 
rc.Igualada@rotary2202.org.

pectacles, entre propostes per 
a públic adult i per a públic 
familiar. És un col·lectiu de 
professionals de l’art escènic 
que creen i fan girar les se-
ves creacions. Creuen en el 
teatre com un art comunita-
ri, en què la suma de talents 
individuals fa créixer cada 
nou projecte, mirant sempre 
d’aprendre i sorprendre’ns. 
Miren d’exportar arreu el 
seu projecte des de l’espai on 
treballen, La Casa del Teatre 
Nu, un local obert al públic 
i als professionals per acollir 
inquietuds, idees, projectes i 
múltiples sensibilitats.  
El text és de Víctor Borràs, ac-
tor i dramaturg format a l’Ins-
titut del Teatre i amb tota la 
seva trajectòria artística al Te-
atre Nu, i el dirigeix en aques-
ta ocasió Ivan Benet, actor i 
director que ja havia dirigit i 
coescrit amb Borràs un dels 
últims espectacles de la com-
panyia, La lleugeresa i altres 
cançons. Com a única intèr-
pret, una Àurea Márquez que 
és actriu de teatre (Pedra de 
tartera, Santa Joana dels escor-
xadors, Mort de dama, Hedda 
Gabler, Vida privada...) i cine-
ma (El perquè de tot plegat, A 
la ciutat...), a més de televisió 
(Poblenou, Ventdelplà, La Rie-
ra, Com si fos ahir...). 
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TEATRE / LA VEU

La Casa del Teatre Nu 
oferirà aquest cap de 
setmana l’estrena de 

l’obra Teatre de paper de la 
companyia Rauxa. Concreta-
ment serà dissabte 12 a les set 
de la tarda i diumenge 13 a les 
dotze del migdia al Teatre Nu, 
a Sant Martí de Tous.
Teatre de paper és un especta-
cle de circ contemporani que 
a través de la manipulació 
d’objectes, el clown, el teatre 
físic i un bagatge de titelles 
extraordinàries busca reivin-
dicar el poder de la imagi-
nació. Teatre de paper és una 
persona en la seva solitud, 
és una festa sense festeig, un 
monodiàleg on la imaginació 
alleugera el pes de la soledat 
per donar pas a un món poè-
tic i oníric. És una pausa, un 
error dins d’un sistema acce-
lerat. Un moment suspès en 
el temps on el món s’atura i la 
poesia dansa.
Xavi Sánchez i Analia Sere-
nelli són dos artistes de circ 
especialitzats en la manipu-
lació d’objectes, l’acrobàcia i 
la dansa que ofereixen aquest 
espectacle per a tots els pú-
blics.

Residència a la Casa del Te-
atre Nu
La companyia Rauxa ha fet 
estada a la Residència de 
la Casa del Teatre Nu amb 
l’objectiu d’acabar l’obra que 
inicialment tenia una dura-
da de 30 minuts i �nalment 
té gairebé una hora. Durant 
dues setmanes, els autors han 
�nalitzat el seu espectacle i 
l’estrenaran a la casa que l’ha 
acollit i acompanyat durant 
aquest temps en aquest pro-
cés creatiu.
Durant la seva estada a la 
Residència, els autors han 
ofert també un tallers de ti-
telles als nens i nenes de Sant 
Martí que han pogut gaudir 
i aprendre de la mà de dos 
grans artistes.

Teatre Nu obre una convo-
catòria per a una estada de 
creació en la seva residència 
per a artistes 
Teatre Nu ha obert una con-
vocatòria per a acollir en la 
seva residència de creació ar-
tística a companyies o artistes 
individuals. Les propostes tri-
ades podran fer ús de l’allot-
jament, els diferents espais de 
creació, el teatre de la Casa del 
Teatre Nu i se’ls acompanyarà 
en el seu procés creatiu. La 
beca inclou l’estada, el trans-
port aeri i terrestre, així com 
la manutenció a mitja pensió 
de �ns a 3 persones de l’equip 
resident, a més d’oferir eines 
virtuals per a l’intercanvi vir-
tual, l’equip humà de Teatre 
Nu i el registre documental 
de tot el procés.
La companyia o artista indi-
vidual ha de ser d’algun dels 
següents països: l’Argentina, 
Bolívia, el Brasil, Colòm-
bia, Xile, Costa Rica, Cuba, 
l’Equador, El Salvador, Gua-
temala, Mèxic, Panamà, Pa-
raguai, el Perú, Portugal o 
l’Uruguai. El projecte que es 
presenti ha d’estar relacionat 
amb la tradició oral -especi-
alment les llegendes-, ha de 
tenir un enfocament pluri-
disciplinari que contempli les 
tradicions culturals des d’un 
punt de vista antropològic i la 

La companyia Rauxa estrena “Teatre 
de paper”, aquest cap de setmana a la 
Casa del Teatre Nu

perspectiva de gènere. També 
es valorarà el foment del pen-
sament crític social.
Aquesta convocatòria està 
oberta a totes les disciplines 
d’arts escèniques, així com 
obres de sala o de carrer, d’ar-
tistes individuals o compa-
nyies de qualsevol dels països 
pertanyents al programa Ibe-
rescena, excepte Espanya (per 
tant, l’Argentina, Bolívia, el 
Brasil, Colòmbia, Xile, Cos-
ta Rica, Cuba, l’Equador, El 
Salvador, Guatemala, Mèxic, 
Panamà, Paraguai, el Perú, 
Portugal o l’Uruguai).
Poden consultar-se les bases 
completes en la web www.te-
atrenu.com/es/residencies i el 
termini per a presentar tota la 
documentació és el 3 de març 
de 2022.
Aquesta estada artística sub-
vencionada és gràcies a la col-
laboració amb Iberescena, el 
Fons d’Ajudes per a les Arts 
Escèniques Iberoamericanes. 
Maria Hervàs, cofundado-
ra de Teatre Nu, explica que 
l’objectiu de la convocatòria 
és “posar el nostre granet de 
sorra en la promoció de la re-
cerca, oferir alternatives a di-
ferents públics i promoure la 
diversitat i el diàleg intercul-
tural en relació a la llegendes, 
la mitologia i la tradició oral 
iberoamericana”.

LLIBRES / LA VEU

El proper dimecres 16 
de febrer es presenta-
rà a l’Ateneu Igualadí 

el llibre Cròniques negres del 
català a l’escola, escrit pel ca-
tedràtic de llengua catalana i 
literatura Pere Mayans i publi-
cat per Edicions del 1979.
Es tracta d’un assaig inspirat 
en El llibre negre de Catalu-
nya que l’any 1995 va publicar 
l’historiador i polític Josep 
M. Ainaud de Lasarte, on es 
documentaven els atacs que 
havia sofert Catalunya des de 
Felip V. En aquest cas, Pere 
Mayans en fa una actualitza-
ció centrant-se en el món de 
l’ensenyament, que s’ha con-
vertit en un camp de batalla 
polític i mediàtic per a tots 
aquells qui volen impedir que 
el català sigui la primera llen-
gua a l’educació. Cròniques 
negres del català a l’escola re-
cull disposicions legals, escrits 
periodístics, assajos sociolin-
güístics pretesament cientí�cs 
i declaracions de polítics que 
evidencien els atacs �agrants 
que ha rebut el català a l’escola 
les darreres dècades.
L’acte tindrà lloc el dimecres 

16 de febrer a les 19h a la sala 
de socis de l’Ateneu Igualadí, i 
comptarà amb la presència de 
l’autor, Pere Mayans, i la pre-
sentació de Francesc Ricart. 
Es tracta d’un acte organitzat 
per Òmnium Cultural amb la 
col·laboració de la Plataforma 
per la Llengua d’Igualada i 
l’entitat APLEC.

Presentació del llibre 
“Cròniques negres del 
català a l’escola”

LLIBRES / LA VEU

Dimarts vinent , dia 
15 de febrer, a la Sala 
de Socis de l’Ateneu 

Igualadí, a les 7 de la tarda 
tindrà lloc la presentació del 
llibre “Pasos hacia una nueva 
vejez” de l’autor Javier Yan-
guas. Un llibre que posa ac-
cent en l’extensió, importàn-
cia i dimensió d’aquesta etapa 
de la vida dels quals  no en 
som prou conscients moltes 
vegades, i no només això sinó 

que també parla de vida, de 
la importància de la cura, del 
compromís, del valor de la in-
terdependència, de la nostra 
fragilitat, de les desigualtats, 
del maltracte, del sofriment 
i la manca de reciprocitat, de 
l’oblit, etc.
La presentació anirà a càrrec 
d’Enric Morist, coordina-
dor de Creu Roja Catalunya 
i comptarem amb la presèn-
cia de l’autor. Organitza Lle-
gim…Llibreria amb la col·la-
boració de l’Ateneu Igualadí.

Presentació del llibre 
“Pasos hacia una nueva 
vejez” de Javier Yanguas

L’acte, organitzat 
per Òmnium Anoia, 
tindrà lloc el 16 de 

febrer amb la presència 
de l’autor, Pere Mayans, 

i serà presentat per 
Francesc Ricart

VINE A L’ESCOLA 
DE BÀSQUET

Reserves a: 639 522 176  ·  cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com
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MÚSICA / LA VEU

Fundada el 2002, la Cape-
lla de Música de la Tossa 
celebra enguany el seu 

20è aniversari. La formació, tot 
i que inicialment va centrar-se 
en el cant gregorià, va anar in-
corporant música religiosa i 
popular que els ha portat, en la 
seva trajectòria, a realitzar di-
verses produccions en àmbits 
i escenaris tan diversos com 
Camprodon, Lleida, Castelló 
d’Empúries, Montblanc i en-
tre altres destinacions �ns a 
Donostia, Burgos, Granada i 
Roma.
Per conèixer els seus inicis par-
lem amb Frederic Prat, direc-
tor i amb Pere Vives Florensa, 
president de l’associació Cape-
lla de música de la Tossa.

La fundació de la Capella va 
tenir un motiu molt concret 
P i F - Es va fundar un petit 
grup  per a enregistrar un disc 
de cant gregorià a Poblet amb 
alguns monjos. La gravació va 
donar lloc a la publicació del 
CD Venite, Exsultemus Do-
mino -un dia en gregorià al 
llarg de l’any litúrgic- i el grup 
format per a la ocasió es va 
animar per continuar com a 
formació coral. I van entrar a 
formar part de la FECEC, en el 
grup de cant gregorià.

I aquest nom tan concret, 
d’on va sorgir?
P i F - Va semblar, per uns con-

tactes que havíem tingut amb 
l’Ajuntament de Montbui, que 
es volia dinamitzar l’ermita ro-
mànica i entorn de la Tossa de 
Montbui com a objectiu cul-
tural i que el nostre repertori 
gregorià encaixava en aquest 
projecte. La nostra participació  
en actes a la Tossa ha estat ha-
bitual i acostumem a participar 
en l’aplec del Roser que s’hi ce-
lebra cada any al mes de mai.

Us considereu un grup 
d’amics que compartiu la pas-
sió per la música? 
P i F - Hem estat sempre un 
grup estable, d’uns 20 cantai-
res, i malgrat el parèntesi de 
la pandèmia mantenim l’acti-
vitat. Assagem habitualment 
els dijous de 9 a 11 del vespre 
i sí, podríem dir que són com 
una trobada d’amics, que ens 

agrada cantar i que fem pinya 
els uns amb els altres sense cap 
mena de tensió ni polèmica o 
rivalitat. Els nostres reptes són 
assolir una qualitat digna en 
un repertori ampli i assequible 
dins les especialitats que hem 
comentat.

Què és el que més destacarí-
eu d’aquests 20 anys de Cape-
lla?
P i F - Les produccions més 
destacables on hem participat 
són el Glòria de Vivaldi i la 
Cantata num.IV de Bach, amb 
l’orfeó de Santa Coloma de 
Queralt i la cantata Pere Jazz 
Aquí amb la coral Noves Veus 
de Capellades i el cor la Lira 
de Viladecans. Destaca també 
quan vam organitzar la VIII 
trobada general de Cant Gre-
gorià de la FECEC a Igualada 

l’octubre de 2019 i l’espectacle 
Gregorià De Ignoto Cantu.

20 anys de trajectòria deixen 
petjada
P i F - Hem estat i som enca-
ra un grup molt unit. Al llarg 
d’aquests anys hem perdut al-
guns membres, els darrers Jo-
sep Xaubet  per la covid-19 i 
Josep Reixachs fa pocs dies a 
causa d’un accident. També en 
el record tenim moments ale-
gres i algunes anècdotes. Com 
quan en un concert Conesa es 
van fondre els ploms només 
començar el concert que vam 
poder salvar gràcies als co-
neixements elèctrics d’alguns 
cantaires. O quan un cantaire 
va perdre l’anell de casat en 
una piscina a Menorca, o bé 
els que van anar de tapes a 
Granada i varen arribar una 
hora més tard al lloc acordat 
amb la resta del cor...

Aquests 20 anys els celebra-
reu amb una obra feta especi-
alment per l’ocasió...
P i F - El primer acte per com-
memorar aquests 20 anys serà 
un concert de polifonia religi-
osa el diumenge 20 de febrer 
a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa maria d’Igualada, on 
cantarem peces des del segle 
XIII �ns al segle XX.
Certament per l’aniversari ens 
hem proposat un repte per la 
seva novetat i característiques: 
es tracta d’un musical que amb 
el títol Auca de la Capella de la 

La Capella de Música de la Tossa fa 20 anys
Tossa, Òpera Coral en 10 qua-
dres, desgrana la vida interna 
de la coral amb un caire humo-
rístic sobre lletra i guió d’Isidre 
Prat i Música de Carles Prat. A 
banda seguirem els actes i els 
o�cis que ja fem durant l’any.

Serà un any força ple
P i F – De fet sí. Entorn del 
que serà l’any Ignasià preve-
iem algun concert de música 
gregoriana  en espais del pa-
trimoni històric del romànic, 
gòtic o barroc de les nostres 
contrades, probablement una 
missa gregoriana a la Tossa de 
Montbui que tenim pendent 
de concretar.
Les activitats que durem a ter-
me enguany s’incardinen tam-
bé en el programa d’Igualada 
com a Capital Catalana de la 
Cultura i agraïm també des 
d’aquí el suport que hem rebut 
de l’Ajuntament d’Igualada en 
totes les nostres propostes i 
iniciatives. 

I mirant endavant?
Pi F - La nostra projecció de 
futur planteja primer acabar 
de superar la pandèmia per 
a poder viure una mica tran-
quils, i reprendre l’activitat 
habitual en bones condicions i 
sense mascaretes,  però també 
som conscients de que cal re-
novar-se constantment i pen-
sar en el futur a mitja termini, 
3-5 anys. Hem de plantejar 
canvis i reptes nous per a no 
trobar-nos estancats. 

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

Temporada 
2021 - 2022

Anem al teatre!

       

FINAL DE PARTIDA Teatre Romea

Sortida amb el nostre autocar a les 15,00 hrs d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Romea. Entrades garantides a platea

 Con�nats dins una habitació amb dues �nestres que els connecten a un exterior sense vida, Hamm, un cec invàlid, i Clov, el seu servent, un home coix i 
hiperactiu, passen el temps i discuteixen. Nagg i Nell, vells progenitors de Hamm, que viuen dins de dues galledes d'escombraries, els acompanyen. Tot i les
adversitats, tot això és “un pur joc en què no es parla d'enigmes i de solucions”, perquè “per a les coses importants, ja hi ha les universitats, les esglésies i els 
cafès.” I Final de partida és teatre.

Amb Jordi Boixaderas - Jordi Bosch - Jordi Banacolocha - Margarida Minguillon

Preu per persona: 45 €
Inclou: Transport + beguda + entrada a platea (Files 7, 8 i 9)
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Dissabte, 2 d’abril de 2022       Hora Sortida: 15:00 h

LA FILLA DEL MAR      Teatre Condal

Sortida amb el nostre autocar a les 15,15 hrs d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Condal. Entrades garantides a platea

LA FILLA DEL MAR d’Angel Guimerà és una de les peces més memorables de la literatura dramàtica catalana. Una història d'una vigència absoluta que ens 
parla de la discriminació i la resistència de les comunitats a incorporar la diferència i que permet qüestionar-nos el paper dels instints en el comportament 
humà.

La companyia LA BARNI TEATRE la porta de nou als escenaris en forma de teatre musical amb la voluntat
d’acostar un dels grans clàssics del teatre català, carregat de força poètica i grans passions, al públic dels
nostres dies.

Preu per persona: 49 €
Inclou: Transport + beguda + entrada a platea (Files 10, 11 i 12)
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Dissabte, 12 de març de 2022       Hora Sortida: 15:15 h



Per afegir al  Llibre dels Traginers  (1)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Avui afegirem un capítol dedi-
cat a camins, hostals, Correos 
i postes d’abans, al llibre: “His-

torial de l’Antic Gremi de Traginers, 
1822-1997”, de Josep Riba Gabarró.
Evocació madrilenya - El mes de 
març de 1971, tancà portes la “Posa-
da del Peine”, oberta a Madrid el 1610. 
Tenia cent habitacions, cadascuna amb 
la seva clau d’artesania forjada. Aquest 
establiment considerat un cinc estre-
lles actual, acollia els viatgers de Tole-
do, Segovia, la Mancha, o de més lluny, 
en carros i mules.
Podria ser que si hagués hostatjat D. 
Jesús Palafox Escalera, que morí als 
105 anys, en el 1972. Aquest alcarreny 
fou conductor de diligències i, en và-
ries ocasions va portar-hi el Conde 
Romanones durant els seus viatges 
electorals.
Aquest hostal, que va tenir més de 
tres segles d’existència, estava ubicat al 
carrer Conde de Plascència, junt a la 
“Puerta del Sol” i al carrer “Postas”.

Aquest darrer, segons les guies madri-
lenyes, deu el seu nom al fet de que 
la primera casa de Correo Postal de 
la capital d’Espanya, que en els segles 
XVI i XVII es trobava al número 32 de 
dita via. Les plaques del carrer, com les 

del Madrid galdosià, són de ceràmica i 
representen una diligencia, en ruta.
Tot això i molt més, va evocar la Dili-
gencia d’Igualada que, en aquells dies, 
s’exhibia a la famosa “Feria del Campo” 
en el Pavelló que la Direcció de Cor-
reos tenia instal·lat en dit certamen 
internacional, amb un triomfal recor-
regut madrileny i va aconseguir  fer 
reviure unes pàgines recordatori dels 
temps del Servei de Correos, que en-
cara era incipient. Per això la Direcció 
General del citat cos va tenir especial 
interès en mostrar el carruatge, iguala-
dí, tan �delment reproduït, en un acte 
ple també de simbolisme com l’atorga-
ment d’uns títols de “Carter d’Honor”, 
a personatges de l’actualitat d’aquells 
anys. La Diligència igualadina va arri-
bar al Palau de Comunicacions, entre 
l’admiració dels habitants de la villa y 
corte.
Aquell mateix any 1972 va publicar-se 
-segons llegim a la revista “La Valija”  
que abaça diversos aspectes del servei 

postal-, una ordenança per la qual es 
creaven els “Maestros de Postas” i els 
seus ajudants “los postillones” que van 
tenir fama popular.
Pinzellada igualadina - El 15 d’agost 
de 1807 fou nomenat “Mestre de 
Postas” d’Igualada, D. Ramon  Rovi-
ra  (propietari de l’hostal que portava 
el seu cognom). Aquest suplí, per de-
funció, al seu antecessor, D. Miquel 
Franch Clusellas, pare d’Antoni Franch 
Estallella, famós per la seva participa-
ció a la Batalla del Bruc, al 1808.
Així consta en un escrit de Gabri-
el Castellà Raich, Arxiver Municipal 
d’aquesta localitat, en el programa del 
primer viatge que efectuà la nova dili-
gència d’Igualada, entre Barcelona i la 
capital de l’Anoia, en el mes de juny de 
1960. És el carruatge que cada any po-
dem veure la patxoca que fa des�lant 
en els típics i bicentenaris Tres Tombs 
de l’antic Gremi de Traginers.
E. Farré, revista “Vida...”  (números, 
962, 965 i 968, de 1972).  
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EXPOSICIONS / LA VEU

El Museu inaugurava, 
el passat 22 d’octubre, 
una exposició produï-

da pel Museu de la Vida Ru-
ral de l’Espluga de Francolí i 
comissariada per Núria Vila. 
Es tracta d’una proposta de 
re�exió sobre l’abús del plàstic 
al nostre planeta. Amb el nom 
de: “Plàstic. Genial o pervers, 
tu com ho veus?” ens presen-
tava, a través de la mirada de 
diferents artistes, la proble-
màtica d’aquest material a les 
nostres vides.
3.150 persones han passat per 
la Sala d’exposicions tempo-
rals del Museu de la Pell du-
rant aquests 3 mesos d’exposi-
ció. Els centres educatius han 
respòs de manera massiva a 
l’oferta educativa que acom-
panyava la mostra. La quasi 
totalitat d’escoles d’Igualada 
i algunes de la comarca, des 
d’infantil �ns batxillerat i ci-
cles formatius, han visitat l’ex-
posició. En concret han estat 
1.512 estudiants.

Oferta diversa
El Museu de la Pell aposta per 
una oferta expositiva diversa i 
pensada per a diferents tipus 
de públic durant aquest 2022.

Al febrer i març acull el Fine-
art 2022 amb dos Premis Na-
cionals de Fotogra�a com a 
plat fort. A l’abril s’inaugura 
l’exposició “Visions i projec-
tes. Passat, present i futur del 
disseny anoienc”. Una mostra 
sobre el disseny contempora-
ni a la comarca i el seu futur, 
en diàleg amb objectes de la 
col·lecció del Museu. Es po-

drà veure �ns al setembre i 
és una coproducció amb l’en-
titat Disseny=Igualada. A 
partir de l’octubre, acull una 
exposició del Museu de les 
matemàtiques, “Experiències 
Matemàtiques” amb la volun-
tat d’oferir una nova proposta 
educativa interessant per als 
centres educatius de la ciutat i 
comarca.

L’espai de la Nau de les Enca-
vallades del Museu es destina 
a exposicions d’entitats i de jo-
ves creadors i el calendari serà 
intens aquest any 2022, coin-
cidint amb la capitalitat de la 
Cultura Catalana.
A l’abril i maig la Coral in-
fantil Els Verdums exposarà, 
a l’Espai Cub, els 50 anys de 
l’entitat. Simultàniament a la 
Sala petita de la Nau de les 
Encavallades es podrà visitar 
l’exposició de les guanyadores 
del Premi Ciutat d’Igualada en 
la categoria de Disseny Gas-
par Camps, Mireia Muntadas 
i Mar Ribaudí. Al maig i juny, 
a l’espai Cub, els artistes locals 
Loloelemak, Enzila i Roger R. 
presentaran l’exposició “Va-
cuo”. Serà al juny i juliol, a la 
Nau de les Encavallades, quan 
es podrà gaudir d’”Hypnago-
gia” de l’artista igualadí, resi-
dent a Berlí, Joan Saló. Obra 
de gran format que es presen-
tarà primerament al Zementi-
ri de Miralles i Pinós.
A l’agost, a l’espai Cub, es po-
drà visitar la mostra “40 anys 
de la Veu de l’Anoia” i al se-
tembre, les guanyadores del 
premir Igual’ART 2021-2022 
del departament de Promoció
Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, Nadia Giménez i 

Èxit de visitants a l’exposició sobre el plàstic del Museu 
de la Pell d’Igualada

Rita Bosser exposaran “Sem-
previva”.
El vestíbul de Museu acollirà 
l’exposició “El Segre: la memò-
ria d’un riu” dins dels actes de 
la Jornada de cultura i recerca 
local dels territoris de parla 
catalana. Recercat, que es fa 
anualment a les ciutats que són 
Capital de la Cultura Catalana i 
que enguany es celebrarà del 6 
al 8 de maig de 2022.

Esposicions virtuals
El 2021, el Museu, ha creat un 
espai expositiu virtual al seu 
web donant resposta a l’incre-
ment de la demanda de con-
tingut digital que la pandèmia 
ha posat de manifest. La temà-
tica és el barri del Rec, espai 
on s’ubica el Museu. Es tracta 
d’obrir una �nestra a l’espec-
tador perquè apreciï un barri 
únic a través de la mirada de 
diferents fotògrafs. Fins a dia 
d’avui, tres fotògrafs, comple-
ten l’espai virtual: Rosa Sáez, 
Joan Solé i Pau Corcelles.
Per saber-ne més del catàleg 
expositiu del Museu de la 
Pell i el dia a dia de les activi-
tats associades a les diferents 
exposicions us recomanem 
visitar el web www.museu-
pelligualada.cat i les xarxes 
socials del Museu.
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El ballet “Romeo y Julieta” des de la Royal 
Opera House de Londres a l’Ateneu Cinema
DANSA / LA VEU

Dilluns, a 1/4 de 9 del 
vespre, a la sala gran 
de l’Ateneu Cinema 

tornen les retransmissions 
en directe des de la Royal 
Opera House de Londres. En 
aquesta ocasió es podrà gau-
dir del ballet Romeo y Julieta, 
en una versió creada pel di-
rector del Royal Ballet, Ken-
neth MacMillan, i estrenada 
el 1965, que ha esdevingut 
un pilar del repertori del ba-
llet modern. 
En aquesta projecció espe-
cial del dia de Sant Valentí, 
els amants desventurats in-
tenten obrir-se camí entre 
l’acció i el color de la Verona 
renaixentista, on un mercat 
molt concorregut es conver-
teix ràpidament a l’escenari 
d’una lluita d’espases, i una 
rivalitat familiar acaba a tra-
gèdia per als Montesco i els 
Capuleto.
Romeu i Julieta s’enamoren 
apassionadament, però les 

seves famílies es troben en 
una disputa mortal. Es casen 
en secret, però circumstànci-
es tràgiques porten a Romeu 
a lluitar i matar el cosí de Ju-
lieta, Tybalt. Com a càstig, és 
bandejat de la ciutat.
Quan els pares de Julieta 
l’obliguen a casar-se amb 

París, pren mesures dràsti-
ques bevent una poció per 
fer-la semblar morta per 
poder escapar per unir-se a 
Romeu. Les notícies del pla 
no arriben a ell i ell torna 
per visitar la tomba colpejat 
pel dolor de la pèrdua. Pen-
sant-se que  Julieta està sen-

se vida, es pren un verí. Ju-
lieta es desperta per trobar 
a Romeu mort. Devastada, 
s’apunyala.
L’obra té una durada de 3 
hores i 25 minuts.
Els preus de les entrades són 
de 18 euros per a no socis i 15 
euros per als socis de l’Ateneu.

CULTURA / LA VEU

Dilluns, Xavier Castro 
parlarà dels Beatles a 
l’AUGA. A ningú se 

li escapa que �e Beatles van 
ser les icones de la seva època. 
Admirats i estimats per totes 
les generacions passades i pre-
sents, representen un autèntic 
referent musical i artístic en-
cara vàlid i plenament vigent. 
La xerrada �e Beatles: Un fe-
nomen cultural irrepetible amb 
més de cinc dècades d’història, 
pretén ser una anàlisi succinta 
sobre la història del quartet de 
Liverpool, del temps que els va 
tocar viure i de les cançons que 
van escriure, convertides en la 
banda sonora d’uns anys con-
vulsos socialment però, al ma-
teix, temps meravellosos des de 
tots els punts culturals de vista.

�e Beatles, dilluns 
a l’AUGA

Dilluns 14 de febrer
Retransmissió en directe a les 20:15h

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

Romeu i
Julieta

Coreografia: Kenneth McaMillan
Música: Sergey Prokofiev
Dissenyador: Nicholas Georgiadis
Disseny d'Il·luminació: John B. Read
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Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

ANY 1925. PERSPECTIVA 
DE LA RAMBLA DE SANT ISIDRE, 

POC DESPRÉS D’UNA NOVA REMODELACIÓ.

Dades històriques:
Val a dir que aquesta via urbana ja va començar a veu-
re unes primeres remodelacions per a l’aplanament dels 
terrenys a tombants del segle XVIII, respectant la seva 
condició de l’antic Camí Real, i seguint el traçat de l’an-
tiga muralla pel cantó del nord de la ciutat tot donant de 
passada un alineament natural als distints edi�cis que 
s’hi van anar construint.

Després, va ser a propòsit del Gremi de Pagesos (propie-
tari d’alguns terrenys d’aquesta extensa àrea) que -com 
a Rambla- va rebre el nom de Sant Isidre; una circum-
stància que �ns i tot va veure una petita capella d’aquest 
patró a la cantonada del Carrer de Sant Magí, en el punt 
on hi havia l’antic Hostal d’en Rovira; capelleta, avui 
desapareguda. Tot i així, existeix una (moderna) �gura 
del sant damunt del portal de l’actual entitat bancària.

FOTOGRAFIA / LA VEU

FineArt Igualada enguany 
celebra la seva desena 
edició, una edició que 

rea�rma i consolida la posició 
del festival com a referent en el 
món de la imatge. Repartint les 
diferents propostes visuals en 
20 espais expositius de la ciutat 
es busca, un any més, apropar 
la fotogra�a, i tot allò que l’en-
volta, tant als professionals de 
la fotogra�a com als a�cionats 
i al públic en general.
El festival, pioner a nivell na-
cional en el sector de la foto-
gra�a, celebra la seva desena 
edició del 25 de febrer al 20 de 
març. Aquesta edició comptarà 
amb un programa especial per 
commemorar els 10 anys de 
vida del festival, amb fotògrafs 
provinents d’arreu del món, 
entre ells de Bolívia, Lituània, 
Itàlia, Cuba, Sibèria o Bèlgica, 
també d’Aragó, Madrid, Anda-
lusia, Tenerife i de Catalunya.
A més de les 47 exposicions, el 
festival inclou un gran nombre 
d’activitats paral·leles vincula-
des amb aquest art. En són un 
exemple les visites guiades de 
la Carme Masià, del Vladimir 
Romero, del Juan Carlos Her-
vás o de la Wayra Ficapal, entre 

d’altres. També la taula rodona 
sobre fotogra�ar la realitat. O 
els tallers de la Mercè Ribera, 
el del Josep Bou o el taller de 
fotogra�a nocturna; així com 
la xerrada de la situació avui al 
món del VIH. A més, per sisè 
any es celebrarà el Ral·li Fine-
Art Igualada.
FineArt 2022 compta amb pro-
fessionals d’àmbit internacio-
nal com la Wayra Ficapal - fotò-
grafa boliviana-, el belga Pierre 
Radisic, el Mindaugas Gabre-
nas –fotògraf lituà-, la italiana 
Cristina Garzone, el Vladimir 
Romero –fotògraf cubà- i la si-
beriana Alisa Sibirskaya. Tam-
bé comptem amb presència de 
grans fotògrafs estatals com el 
premi Nacional de Fotogra�a 
2000, Chema Madoz; el premi 
Nacional de Fotogra�a 2004, 
Ramon Masats; Jordi Camí, re-
conegut fotògraf documental i 
de reportatges; o la Carme Ma-
sià; entre d’altres.
També hi trobem altres noms 
de reconeixement dins l’àmbit 
fotogrà�c com Albert Gusi, 
Marc Hors, Dani Planas, Lo-
rena Cosba, Isaac Flores, Pepe 
Guinea, Alejandra Morales, 
entre d’altres. Com cada edi-
ció, i especialment en l’any que 
Igualada és Capital de la Cul-

tura Catalana, hi ha un espai 
dedicat a dos fotògrafs iguala-
dins: el reconegut fotògraf San-
ti Carbonell i la Sandra Gross.
L’esdeveniment també ofereix 
les fotogra�es del Premi Ciu-
tat d’Igualada Procopi Llucià i 
el 71è Trofeu Pell de l’Agrupa-
ció Fotogrà�ca d’Igualada, així 
com del concurs que l’organit-
zació fa a Instagram, les mos-
tres fotogrà�ques del col·lectiu 
InLOFT i Vall d’Hebron Bar-
celona Hospital Campus i el 
treball periodístic de Cultura i 

El FineArt Igualada porta la millor proposta fotogràfica
en el seu desè aniversari

Con�icte.
Per la seva banda, les escoles de 
disseny i fotogra�a continuen 
apostant per FineArt. Es mos-
tren els treballs dels alumnes 
de l’escola Leandre Cristòfol de 
Lleida, de GrisArt, de l’Institut 
d’Estudis Fotogrà�cs de Ca-
talunya (IEFC), d’Elisava, de 
Fotoespai B.C.I., Barcelona, de 
l’Escola Groc, de Tecnocam-
pus Mataró, de la Gaspar Es-
cola Municipal d’Art i Disseny, 
de El Observatorio, de l’Escola 
d’Art i Disseny de la Diputació 

de Tarragona i de l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny d’Olot.
A través de les xarxes socials 
FineArt Igualada comunica 
totes les novetats, tant de parti-
cipants com el programa d’ac-
tivitats. A través de les plata-
formes Facebook, Twitter - @
�neartigualada i Instagram 
– �neartigualada - podeu eti-
quetar les vostres fotogra�es 
amb el hashtag #Fineartigd22. 
També podeu accedir a tota la 
informació a través de la web: 
www.�neartigualada.cat.

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

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons de Documentació 
de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
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Aquest divendres 11 
de febrer el Teatre 
de l’Aurora presenta 

un nova proposta del Cicle 
Música de Primera Fila din-
tre de la Programació Gener/
Maig 2022.
Es tracta del concert de la 
soprano Laia Frigolé i pia-
nista Lamia Bensmail, que 
oferiran un viatge musical a 
través de cançons de dones 
compositores del s.XX en 
l’estrena d’una obra de l’igua-
ladí Carles Prat.
La soprano Laia Frigolé i 
la pianista Lamia Bensmail 
proposen un recorregut per 
descobrir la cançó del segle 
XX, en un viatge que s’ini-
cia a França i que acabarà a 
Igualada mateix. Comença 
amb música de dones com-
positores, algunes d’elles poc 
conegudes però amb un gran 
talent: Pauline Viardot, Cé-
cile Chaminade, Lili Boulan-
ger, Amy Beach i Elisabeth 
Maconchy.
I acaba a casa nostra, amb 
dues estrenes de dos joves 
compositors catalans: el ter-
rassenc Jordi Cornudella i 
l’igualadí Carles Prat. S’es-
trenarà Sóc sols absència de 
tu..., una cançó de Cornude-
lla sobre text de Maria-Mer-
cè Marçal; i les Cinc cançons 

de la Lluna al barret, de Car-
les Prat amb text de Miquel 
Desclot, que van ser editades 
per Boileau l’any 2008 però 
que el compositor ha revisat 
per a la seva estrena.

Horari i venda d’entrades
El concert de Laia Frigolé i 

La soprano Laia Frigolé i la pianista 
Lamia Bensmail al Cicle Música de 
Primera Fila del teatre de l’Aurora

Lamia Bensmail tindrà lloc el 
divendres 11 de febrer a les 20 
h. Les entrades tenen un cost 
de 12 € i 10€ (amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció.

TEATRE / LA VEU

Apocs mesos de la ce-
lebració de la 33a edi-
ció, Mostra Igualada 

fa una crida per trobar volun-
taris interessats en participar 
activament en l’organització 
de la Fira. Cada edició formen 
part de l’equip de voluntaris 
una vuitantena de persones. 
El voluntariat és una peça clau 
en l’organització de la Mostra. 
S’ocupa del control d’espais, 
l’atenció al públic, la prepara-
ció del lliurament de materi-
al per als professionals, entre 
d’altres funcions coordinades 
amb el suport del Grup Xarxa 
Igualada i gaudeixen d’avan-
tatges com entrades i regals. 
L’edat mínima per ser volunta-

ri és de 18 anys i s’hi pot parti-
cipar 1, 2, 3 o 4 els dies de Fira.
A causa de la crisi sanitària 
de la Covid-19, no s’obrirà la 
convocatòria de Famílies aco-
llidores per allotjar artistes a 
casa.

Inscripcions
Els voluntaris es poden ins-
criure �ns el 27 de febrer a tra-
vés d’aquest formulari a www.
mostraigualada.cat o presen-
cialment el diumenge 20 de 
febrer d’11.15 h a 12.15 h al 
vestíbul de l’Ateneu.
Per a més informació es pot 
consultar https://www.mos-
traigualada.cat/ca/sigues-vo-
luntari.html o escriure un cor-
reu electrònic a voluntaris@
mostraigualada.cat

Mostra Igualada fa una 
crida per captar voluntaris 
per la 33a edició

MÚSICA / LA VEU

El jove artista iguala-
dí Roger Argemí re-
presentarà la llengua 

catalana en l’important cer-
tamen musical Liet Interna-
tional 2022, conegut popu-
larment com l’Eurovisió de 
les llengües minoritàries.
El certamen tindrà lloc en-
guany a la ciutat de Tønder 
(Dinamarca) el proper 13 
de maig, i Argemí ha estat 
seleccionat entre 28 candi-
datures, on finalment s’han 
escollit 13 cançons. Tots els 
escollits representen dife-
rents territoris d’Europa amb 
llengües pròpies com el frisó, 
el còrnic, el cors, el danès o 
el gallec, entre d’altres.

Roger Argemí interpretarà 
la seva cançó “La Contradic-
ció”, un tema ple d’influèn-
cies pop i que ha sonat amb 
força a les ràdios musicals 

Roger Argemí representarà el català en 
l’Eurovisió de les llengües minoritàries

catalanes. (https://youtu.be/
fmYnKOAy8E8). És el segon 
cop que l’artista és escollit 
per representar el català, des-
prés que l’edició del 2020 es 
cancel·lés per la pandèmia.
Segons informen els organit-
zadors, Liet International va 
sorgir l’any 2002 per oferir 
un escenari a les bandes mo-
dernes que canten en una 
llengua minoritària. En deu 
anys, s’ha convertit en una 
alternativa multilingüe del 
festival d’Eurovisió, amb la 
principal diferència que està 
prohibit cantar en anglès. 
Liet International està orga-
nitzat per la fundació frisona 
Liet International en estreta 
col·laboració amb els seus 
socis europeus.

MÚSICA / LA VEU

D ivendres que ve, 18 
de febrer, tindrà lloc 
a les 8 de del vespre 

un concert benèfic pel càn-
cer infantil al teatre l’Ateneu.
En aquesta ocasió hi parti-
ciparà la coral Gatzara, la 
coral Els Verdums i el grup 
Ventijol de l’escola munici-
pal de música d’Igualada.
El concert és organitzat per 
l’associació Amics de Sant 
Joan de Déu d’Igualada, as-
sociació que va néixer amb 
l’objectiu de donar suport a 
la investigació de malalties 
que afecten al desenvolupa-
ment dels infants.
Les entrades es poden com-
prar el mateix divendres 18 
de febrer, de 17 a 19,30 al 
vestíbul de l’Ateneu, al preu 
de 5 euros. Si una persona 
no té intenció d’assistir al 

concert però té el desig de 
fer una aportació pot adqui-
rir entrades fila 0 el mateix 
divendres 18 de febrer. Al 
mateix temps també hi ha 
oberta una campanya de mi-
cromecenatge per fer apor-
tacions online.
www.paralosvalientes.com/
p2p/8/igualadacontraelcan-
cerinfantil és l’enllaç per qui 
vulgui col·laborar. A través 
d’aquesta web, les aporta-
cions van directament als 
laboratoris de Sant Joan 
de Déu per la investigació 
d’aquesta malaltia i hi ha les 
recompenses fiscals en la de-
claració de renda d’acord a la 
llei de mecenatge vigent.
Entre tots posem el nostre 
gra de sorra per la investiga-
ció d’una malaltia molt cruel 
i amb el desig de què cada 
vegada més nens i nenes la 
superin.

Concert benèfic pel 
càncer infantil
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Del tot recomanables, “Espai, Forma i Natura”, 
els gravats de Dolors Escala, a La Tossa de Montbui

S ortosament, aquest any, la Fundació La Tossa, 
amb la col·laboració del Consorci La Tossa 
de Montbui, novament ha pogut organitzar i 

donar continuïtat a la tradicional festa de La Can-
delera i St. Blai, en un acte que ha estat programat 
per aquest passat diumenge, dia 6 de febrer; una 
avinentesa que ha permès, de retruc, inaugurar les 
activitats d’aquesta entitat programades per al pre-
sent 2022.
A propòsit de l’esmentada celebració de la Cande-
lera, una festa d’arrels antiquíssimes, i que des de 
fa molts anys la Fundació ve celebrant en el marc 
incomparable de La Tossa de Montbui, el festeig 
també va comptar a més d’una lectura narrada de 
Llegendes de La Tossa i el tradicional o�ci religiós, 
amb l’esperada inauguració de l’Exposició de Gra-
vats: “Espai, Forma i Natura”, de l’autora capella-
dina Dolors Escala Massagué, a la Sala del Refugi 
de La Tossa; una imperdible mostra que romandrà 
oberta �ns al mes de maig.
L’artista, per a aquesta ocasió, presenta una col·lec-
ció de gravats realitzats amb diferents tècniques 
additives i monotips; una mostra que ens permet 
descobrir i -per què no- gaudir del talent creatiu i la 
capacitat d’experimentació d’aquesta autora a l’hora 
de treballar amb tota mena de processos i materials; 
al capdavall una prolí�ca producció que exigeix el 
seu temps i no amaga una profunda càrrega emo-
tiva.
Filla de Capellades, Dolors Escala, després de cur-
sar els estudis elementals; per qüestions familiars, 

ben aviat es va vincular al món de l’empresa tèxtil, 
raó per la qual va residir uns anys a Tàrrega i uns 
altres a Barcelona. Tanmateix, de ben jove, ja ende-
vinava una afecció inconfusible per al món de l’Art, 
una circumstància que va empènyer-la a estudiar, 
a l’Escola de Disseny Textil Ramon Folch, de Bar-
celona; una etapa acadèmica en què va descobrir 
la tècnica del gravat. Més endavant, el seu pas per 
l’Escola Gaspar Camps d’Igualada va convidar-la a 
endinsar-se en el perfeccionament d’aquesta tècni-
ca que -segons subratlla- li ha permès de fer-se-la 
seva, atès que s’hi troba summament còmoda.
El visionat de la seva producció artística et convida 
a un passeig per unes obres que mostren les nom-
broses possibilitats que ofereix la tècnica del gravat. 
Per exemple, tal i com ella explica: des d’una planxa 
de coure o de ferro, posades a l’àcid, i prèviament 
dibuixades (aiguaforts, aiguatintes...); o bé  també 
es pot gravar sense àcid (monotips, col·lagra�a, fo-
togravat,  etc.). Tot són treballs que donen uns re-
sultats prou òptims, després d’algunes entintades i 
passades pel tòrcul (premsa utilitzada per a l’estam-
pació de gravats); en  unes creacions que abracen 
una dimensió temàtica d’un marcat segell abstracte.
Siguin quines siguin les tècniques; al capdavall, de 
la vasta producció impresa d’aquesta artista n’ob-
tens que gravar és la seva gran passió; una dona 
que, avui, als seus 78 anys, és tota una artista del 
gravat, una competència a la qual hi dedica la major 
part de les hores del dia al seu taller de Capellades.
Amb una llarga trajectòria, Escala compta amb un 

reeixit calendari d’exposicions, tot passant per la 
mateixa Capellades i diferents poblacions de l’Ano-
ia i el Bages, �ns a gaudir del privilegi d’haver ex-
posat als Estats Units,  a Oregon (a la Universitat), 
i a Florida, (també a la Universitat); alhora que, a 
Santiago de Xile, molts particulars tenen obra seva.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa
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AGENDA

segueix desdoblar-se en els elements 
diversos d’una banda, que neixen i re-
crea a partir de la seva imaginació.
Diumenge a les 12 del migdia al Kiosk 
del Rec

TEATRE
Vilanova del Camí 

Un món (i un munt!) de Dracs és un 
recull de llegendes d’arreu del món 
protagonitzades per dracs. Organitza 
Xarxa Vilanova
Diumenge a les 12 del migdia a  Can 
Papasseit

CONCERT-VERMUT
Capellades

La Bertran Swing Band. Quatre músics 
que ens presenten una tria musical 
dels anys 30 i 40 i cançons pròpies. Un 
concert fresc i alegre
Diumenge a les 12 del migdia a la ca-
feteria de la Lliga

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“Teatre de paper” amb la Cia la Rau-
xa. Un espectacle de circ contempora-
ni que busca reivindicar el poder de la 
imaginació.
Diumenge a les 12 del migdia a la Casa 
del Teatre Nu

DILLUNS 14 
CONFERÈNCIA 

Igualada 
Conferència  a càrrec de David de Cas-
tro “THE BEATLES. Un fenomen irre-
petible”. A ningú se li escapa que The 
Beatles van ser les icones de la seva 
època.. Organitza AUGA. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Cicle Com protegir el nostre cervell. 
“Mou les neurones! Importància de 
mantenir la ment activa” A càrrec de A 
càrrec de Gilma Acosta, neuropsicòlo-
ga. Ho organitza: DCA Anoia 
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

DANSA 
Igualada 

“Romeu i Julieta”. Retransmissió en 
directe des de la Royal Opera Hou-
se de Londres. Aquesta versió creada 
pel director del Royal Ballet, Kenneth 
MacMillan, ha esdevingut un pilar del 
repertori del ballet modern
Dilluns a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

DIMARTS 15

DIVENDRES 11 
MÚSICA
Igualada 

Cicle Música Primera Fila. La sopra-
no Laia Frigolé i la pianista Lamia 
Bensmail proposen un recorregut per 
descobrir la cançó del segle XX. Amb 
música de dones compositores com 
Pauline Viardot, Cécile Chaminade, 
Lili Boulanger, Amy Beach i Elisabeth 
Maconchy.
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

LABORATORI DE LECTURA
Igualada 

Activitat familiar que convida a experi-
mentar al voltant de la lectura. Durant 
una sessió, es proposen fórmules di-
verses d’aproximació, descoberta i 
lectura dels llibres a infants..
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

XERRADA
Piera 

“Com és i com volem que sigui l’en-
vellment a l’Anoia?”. Sessió partici-
pativa per parlar sobre el present i el 
futur de l’envelliment a l’Anoia.
Divendres a 2/4 d’11 del matí a la Bi-
blioteca

LITERATURA
Els Hostalets de Pierola 

Tast de literatura. Lectura de l’obra de 
Mercè Rodoreda. Es tracta d’un cicle 
dedicat a la literatura catalana.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la 
Torre del Sr. Enric

TALLER
Sta. Margarida de Montbui 

Taller d’elaboració d’instruments mu-
sicals amb Vermican.
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Mont-Àgora

CINEMA
Capellades 

“La vida era eso”. Maria i Verónica són 
dues immigrants espanyoles de dife-
rents generacions que es troben en un 
hospital a Bèlgica
Divendres a les 7 de la tarda al cinema 
de la Lliga

DISSABTE 12 
TEATRE
Copons 

“La farmaciola dels malalt imagina-
ri”  de Terra Teatre. El director igua-
ladí Marc Hervàs escriu i dirigeix una 
adaptació de  El malalt imaginari  de 
Molière.
Dissabte a les 7 la tarda a la sala po-
livalent

MÚSICA
Calaf 

“Les dones de la meva vida”. Especta-
cle musical amb Elena Gadel i Marta 
Robles que a guitarra i veu, ofereixen 
cançons que han marcat les seves vi-
des i el seu viatge musical, creades 
per dones.
Dissabte a les 8 del vespre al Casino

TEATRE
Vilanova del Camí 

Espectacle “Una nit amb el Mag Lari”.
Dissabte a les 7 de la tarda a Can Pa-
passeit

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“Teatre de paper” amb la Cia la Rauxa. 
Un espectacle de circ contemporani 
que busca reivindicar el poder de la 
imaginació.
Dissabte a les 7 de la tarda a la Casa 
del Teatre Nu

DIUMENGE 13 
TEATRE
Igualada 

“La dona del tercer segona”. Àurea 
Márquez es posa en la pell d’una dona 
que ha de demanar un favor incòmode, 
difícil de concedir relacionat amb l’es-
tigma que arrosseguen les persones 
que pateixen alguna malaltia mental.
Diumenge a les 6 al Teatre Municipal 
l’Ateneu

VISITA GUIADA
Igualada 

El fort de Sant Magí és una construcció 
rehabilitada per l’Ajuntament que s’ha 
recuperat com a element patrimonial 
per a la ciutat. En origen era l’ermi-
ta dedicada a Sant Magí que durant 
la primera guerra carlina 1833-1836 
va ser reconstruïda com a fort. Visita 
guiada gratuïta
Diumenge a les 11 del matí des del 
carrer de la Salut, 40

MÚSICA
Igualada 

Concert de Diego Paqué. Aquest músic 
contemporani, versàtil, audaç acon-

CONFERÈNCIA
Igualada 

“L’eutanàsia: concepte, tipus, aspectes 
ètics i com s’aplica” a càrrec del doc-
tor Xavier Cantero, metge de família de 
l’EAP Igualada Urbà.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Pasos hacia 
una nueva vejez” de Javier Yanguas. 
Un llibre que posa accent en l’exten-
sió, importancia i dimensió d’aquesta 
etapa de la vida
Dimecres a les 7 de la tarda a la Sala 
de socis de l’Ateneu Igualadí

DIMECRES 16
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Igualada 
Presentació del llibre “Cròniques ne-
gres del català a l’escola”, un recull 
dels atacs més flagrants a la immer-
sió lingüística, escrit pel catedràtic 
de llengua catalana i literatura Pere 
Mayans.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Sala 
de Socis de l’Ateneu Igualadí

TALLER
Igualada 

Llegim el Riu. A la sessió de retorn del 
projecte Llegim el riu els investigadors 
del FEHMLab presentaran els resul-
tats de l’estudi realitzat al riu
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

TALLER DE MÀSCARES
Òdena 

Ja som el mes de febrer, el mes de 
carnestoltes, per això les noies de la 
biblioteca us hem preparat un taller 
familiar de màscares! Vine i tria la 
teva!!.
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda a la 
biblioteca l’Atzavara

DIJOUS 17
CONFERÈNCIA

La Pobla de Claramunt 
Cicle de conferències Km0. Conferèn-
cia de Xavier Medina  “Falsificació de 
bitllets del banc de França a la Pobla 
de Claramunt”
Dijous a les 7 de la tarda a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal

TALLER
Sta Margarida de Montbui 

Taller de Biblioterapia i recomanaci-
ons literàries a càrrec de Laura Gar-
cia, de Booklife
Dijous a les 6 de la tarda a la bibliote-
ca Mont-Àgora.
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Mares i �lles
A Tous •  Vuelta a casa de mi hija

REDACCIÓ/ 

Si primer va ser la �lla, ara és la 
mare. Tornada a casa de la 
meva mare 2 és el segon lliu-

rament d’aquesta famosa comèdia 
francesa. En aquesta ocasió és Jac-
queline, que es troba en plena reno-
vació del seu apartament, qui es veu 
(feliçment) obligada a anar a viu-
re uns dies amb la seva filla major 
Carole i el seu gendre, que estan en 
plena teràpia de parella. Unes obres 
a casa obliguen a Jacqueline (Josi-
ane Balasko) a buscar recer a casa 

de la seva filla, que es troba enmig 
d’una crisi amb el seu marit. L’arri-
bada de la seva mare al principi no-
més li complica més les coses, però 
amb el temps aquesta es converteix 
en la seva millor aliada.
L’humor pròxim i familiar amb ac-
cent francès són marca de la casa, però 
en el rerefons està aquesta paradoxa 
tan típica del cinema d’Adam Sandler: 
els més adults es comporten com a 
nens i als més joves els toca fer d’adults, 
i és en aquest procés de regressió a la 
infància en el qual mare i �lla per � co-
mencen a acostar postures.

Fronteres invisibles
El racó del Cineclub •  Las leyes de la frontera

REDACCIÓ/ 

La crisi mundial esclata l’any 
2007. Florence Aubenas, una 
prestigiosa i inquieta repor-

tera, decideix investigar la realitat 
dels més afectats per aquest esde-
veniment: els aturats i treballadors 
precaris. Per a això, decideix ficar-se 
en la pell de les persones d’aquest 
sector. Florence es muda a ciutat de 
grandària mitjana, crea una nova 
identitat i tracta d’aconseguir un tre-
ball. Ara la periodista pretén ser una 
dona de quaranta-vuit anys, recent-
ment separada i sense experiència 
laboral. Així començarà una recerca 
que la portarà a descobrir l’explota-
ció i la solidaritat que han regit un 
temps tan complicat.
Emmanuel Carrère (Els Revenants, 

L’adversari) dirigeix aquesta cinta, 
protagonitzada per Juliette Binoche 
(High Life, Dobles vides) que encap-
çala un repartiment format per ac-
tors i actrius no professionals.
La pel·lícula ens submergeix en les 
tribulacions de diversos personatges 
en una oficina d’ocupació a Caen, a 
Normandia, en un retrat esquinça-
dor i precís de la cara quotidiana de 
la precarietat laboral i dels límits dels 
serveis socials que intenten aplacar-la. 
Però, a mesura que avança el metratge, 
la veu en o� de la principal protago-
nista, Marianne, a qui interpreta Juli-
ette Binoche, introdueix un element 
de distorsió. I ens adonem que l’actriu 
no interpreta a una dona de mitjana 
edat en l’atur. Sinó que dona vida a 
un personatge que al seu torn es fa 
passar per algú en busca de feina.

Realisme social
Estrena •  En un muelle de Normandia

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 17 de gener, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema 
i dintre del Cicle Gaudí, el 

Cine-club presenta la producció del 
2021 Las leyes de la frontera, dirigida 
per Daniel Monzón. 
Després d’abordar la comèdia coral 
a Yucatán (2018), Daniel Monzón 
torna al thriller tot adaptant una no-
vel·la de Javier Cercas; Las leyes de 
la frontera, ambientada l’any 1978, li 
permet recuperar el cinema quinqui 
i jugar amb la nostàlgia d’una època 
perduda per sempre; no ens referim 
solament a l’adolescència que reme-
mora el protagonista en un flaix bac 
cap al seu passat de delinqüent, sinó 
a les postals baby-boomers que cons-

titueixen la raó de ser d’un �lm en què 
els atracaments no són el més impor-
tant: les sales de joc amb les màquines 
de matar marcians, els televisors en 
blanc i negre, les discoteques i les can-
çons de l’època, els hippies a la Costa 
Brava i la frontera que separa els bar-
ris d’una ciutat, Girona, que té poc a 
veure amb el seu aspecte actual.
Fronteres físiques i metafòriques en 
un �lm atractiu sobretot per la seva 
passió, per la fascinació d’una his-
tòria d’amistat entre personatges 
quasi tan antagònics com ho eren 
els protagonistes de Celda 211 o El 
Niño, i de la història d’amor a tres 
bandes que té en el seu vèrtex a la 
Tere (impressionant Begoña Var-
gas). Per cert, rècord de nomina-
cions als Gaudí.



   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.

  EN UN MUELLE DE NORMANDIA
França. Drama. De Emmanuel Carrère. Amb Juliette Bi-
noche, Didier Pupin, Emily Madeleine
Marianne Winckler, una reconeguda autora, decideix es-
criure un llibre sobre la precarietat laboral vivint aquesta 
realitat de primera mà. Per a això, ocultant la seva identitat, 
aconsegueix treball com a netejadora en un poble de Nor-
mandia, al nord de França, i descobreix una vida ignorada 
per la resta de la societat en la qual cada euro guanyat o 
gastat importa. 

   UNCHARTED
Estats Units. Aventures. De Ruben Fleischer. Amb Tom Ho-
lland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle,
Adaptació de la reeixida sèrie de videojocs creada per 
Naughty Dog, és una preqüela de la saga en la qual desco-
brirem els detalls de com el jove cazarrecompensas Nathan 
Drake (Tom Holland) va arribar conèixer al seu mentor i 
amic Victor Sullivan (Mark Wahlberg). Produeix la pel·lícu-
la Ari Llaureu, responsable de �lms com Ghost in the Shell: 
L’ànima de la màquina (2017) i Iron Man (2008).

   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.

   BELFAST
Regen Unit. Drama. De Kenneth Branagh. Amb Jude Hill, 
Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench
Drama ambientat en la tumultuosa Irlanda del Nord de �-
nals dels anys 60. Segueix al petit Buddy mentre creix en un 
ambient de lluita obrera, canvis culturals, odi interreligiós i 
violència sectària. Buddy somia amb un futur que li allunyi 
dels problemes, però, mentrestant, troba consol en la seva 
passió pel cinema, en la nena que li agrada de la seva classe, 
i en els seus carismàtics pares i avis.

   EL BRINDIS
França. Comèdia. De Laurent Tirard. Amb Benjamin La-
vernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi,. 
Adrien té 35 anys, és neuròtic i hipocondríac i està estan-
cat en una crisi de maduresa. Durant un sopar amb la seva 
extensa família, la seva núvia no contesta els seus missatges 
i el seu estúpid cunyat li demana que s’encarregui de fer el 
discurs de les seves noces. Què podria anar pitjor?

   VUELTA A CASA DE MI HIJA
França. Comèdia. De Eric Lavaine. Amb Josiane Balasko, 
Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur
En aquesta seqüela, aquesta vegada és la mare Jacqueline, 
d’obres a la seva casa, la que es veu obligada a anar-se a viu-
re alguns dies a casa de la seva �lla major Carole i del seu 
gendre, tots dos en plena teràpia de parella. Els “alguns dies” 
s’acaben convertint en “alguns mesos”. I en tot aquest temps 
Jacqueline se sent com a la seva casa, prepara els sopars, aca-
para la tele, canvia la cuina

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/UNCHARTED
Dv a Dg i Dc: 17:00/19:40/22:20

2/UNCHARTED
Dll i Dj: 17:00/19:40/22:20
Dt: 17:00/22:20
2/UNCHARTED (VOSE)
Dt: 19:40
2/MOONFALL
Dv a Dg i Dc: 17:15/20:00/22:35

3/ CANTA! 2
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds i Dg: 15:50/18:00
3/ BELFAST
Dv a Dj: 20:20
3/ SCREAM
Dv a Dj: 22:30

4/ SPIDER-MAN: NO WAY 
HOME
Dv a Dj: 18:30/21:30
4/MAMÁ O PAPÁ
Ds i Dg: 16:15

5/UNCHARTED
Dv i Dc: 18:25/21:05
Ds i Dg: 15:45/18:25/21:05

6/LA ABUELA
Dv i Ds: 18:10/20:30
Dg a Dj: 18:10
6/AGENTES 355
Dv Dg Dt i Dj: 22:45
6/CLIFFORD, EL GRAN PERRO 
ROJO
Ds i Dg: 16:05
6/THE KING’S MAN: LA PRI-
MERA MISION
Ds Dll i Dc: 22:45

8/LUNATICOS
Dv a Dj: 17:00
8/EL METODO WILLIAMS
Dv a Dj: 19:00
8/EL CALLEJON DE LAS AL-
MAS PERDIDAS
Dv a Dj: 22:00

Gràcies per con�ar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

CULTURA / CARTELLERA  |  47Divendres, 11 de febrer de 2022

Casal
St. Martí de Tous

MEDJUGORGE, LA PELÍCULA
Ds: 17:30
SIS DIES CORRENTS
Dg: 17:30
VUELTA A CASA DE MI HIJA
Dg: 19:05

SALA GRAN

MOONFALL 
Dv: 17:30
Ds: 20:15
Dg: 17:00
Dc: 20:15

EN UN MUELLE DE NORMAN-
DIA 
Dv: 20:15
Ds: 17:30
Dg: 19:45
Dc: 17:30

SALA PETITA

EL BRINDIS 
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:15/20:00
Dll: 19:30
Dc: 17:45/20:30

EL BOSC DE HAQUIVAQUI (Ci-
nexic) 
Ds: 11:30

LAS LEYES DE LA FRONTERA  
(Cicle Gaudí)
Dj: 20:00



Les millors sèries
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“Carnival Row”, criatures mitòlogiques i humans 
en una ciutat en guerra

Orlando Bloom i Cara 
Delevingne són els 

protagonistes d’aquesta 
producció 

REDACCIÓ / LA VEU

Carnival Row és una 
sèrie de fantasia sobre 
criatures mítiques que 

viuen entre la població des-
prés de fugir de la seva terra 
devastada per la guerra. Està 
protagonitzada pels grans 
actors Orlando Bloom, Cara 
Delevingne i Jared Harris. La 
sèrie va debutar en Amazon 
Prime Vídeo l’estiu de 2019 i 
es va renovar per una segona 
temporada, que encara no té 
data d’estrena. Carnival Row 
és una de les sèries més vistes 
de la plataforma, i tres anys 
després de la seva estrena, en-
cara segueix amb alts núme-
ros d’audiència.
Ambientada en la fosca i fu-
turística ciutat neo-victo-
riana de Burge, la sèrie ens 
mostra la convivència entre 
els humans i les criatures mi-
tològiques, que han fugit dels 
seus respectius mons assolats 
per la guerra. En un context 
en el qual les relacions entre 
totes dues espècies no són 
fàcils, tot es complica encara 
més quan un assassí en sè-
rie comença a donar caça a 
aquestes criatures. L’inspec-
tor de la policia Rycro� Phi-

lostrate serà l’encarregat de 
liderar la recerca i concreta-
ment l’últim cas que ha tin-
gut lloc a la ciutat: l’assassinat 
d’una ballarina. Tot i que el 
protagonista tracta de no in-
volucrar-se personalment, a 
mesura que avança la trama 
li resultarà inevitable separar 
els sentiments del treball.
Carnival Row és una produc-
ció d’Amazon i Legendary 
Television creada i escrita per 
René Echevarria (creador de 
sèries com Teen Wolf, Castle 
i Travis Beacham. Echevar-
ria exerceix com a director i 
productor executiu al costat 
de Paul McGuigan (Sherlock, 
Luke Cage).
Curiosament, quan aquest 
projecte va començar al ge-
ner de 2015, el famós director 
espanyol, Guillermo del Toro 
era coguionista, productor 
executiu i director. No obs-
tant això, en 2017, Amazon 
va ordenar que es produís la 
sèrie amb Beacham i Eche-

verria com a productors exe-
cutius, prescindint així de del 
Toro. El que sí que era clar 
des del principi era la pare-
lla protagonista formada per 
Orlando Bloom (Piratas del 
Caribe) i Cara Delevingne 
(Valerian i la ciutat dels mil 
planetes). Al seu costat van 
completar l’elenc principal 
David Gyasi (El atlas de las 
nubes), Karla Cromi (Mis-
fits), Indira Varma (Roma), 
Tamzin Merchant (Los Tu-
dor) i Scott Reid (Veep).

Carnival Row s’ha convertit 
en una de les produccions 
més ambicioses d’Amazon, 
en la qual l’estètica i ambien-
tació destaquen com la seva 
gran aposta. La sèrie va estar 
gairebé cinc mesos en pre-
producció abans de comen-
çar l’enregistrament, que va 
tenir lloc a la ciutat de Praga, 
a la República Txeca, durant 
gairebé dos-cents dies de ro-
datge.
Molts la van catalogar en el 
moment de la seva estrena 
com la substituta de Joc de 
Trons i la veritat és que Car-
nival Row té diverses referèn-
cies de la producció d’HBO. 
Així i tot, aquesta ficció té 
una essència pròpia marcada 
per una impactant ambienta-
ció i un elenc sòlid. Pel que fa 
a la producció, Carnival Row 
té molt pocs defectes. L’am-
bientació és impressionant, 
amb una Praga reconvertida 
fins a l’últim mil·límetre. El 
mateix es pot dir dels escena-

ris, vestuaris, caracteritzacions. 
Pel que fa al guió, la sèrie falla 
en com presenta les diferents 
subtrames. Aquesta primera 
temporada Carnival Row ha 
jugat molt amb els seus refe-
rents i ens ha portat per ter-
renys familiars des de Ver-
ne fins a Jack l’Esbudellador
passant per sèries com Penny 
Dreadful. 
Carnival Row té el seu punt 
fort en l’exploració de to-
tes les capes de la societat 
de Burgo: una gran ciutat 
dickensiana en la qual convi-
uen humans amb tota mena 
de criatures màgiques, nor-
malment refugiades i de 
classe ja no baixa sinó deshe-
retades. Es mostra, des d’un 
primer moment, un drama 
polític, social i criminal. 
En un puzle que sol funci-
onar sobre el paper veiem 
importantíssimes famílies 
rivals; una jove desespera-
da per no perdre el llegat de 
casa seva; racisme en tots 
els estrats de la societat; cert 
amor entre els protagonis-
tes; brutalitat policial; ban-
des criminals i criatures que 
no dubten a matar-se entre 
ells... és un drama de baixos 
fons i d’ambicions.

La sèrie té una essència 
pròpia marcada per una 
impactant ambientació i 

un elenc sòlid 
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        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 ·



Febrer
11: Mare de Déu de Lourdes; Alexandre; Ansbert.

12: Eulàlia; Gaudenç; Damià.
13: Benigne; Gregori II, papa; Maura; Gimer.

14: Ciril; Metodi; Valentí; Antoni .  
15: Faustí i Jovita; Geòrgia; Claudi de La Colombière.

16: Onèsim; Juliana; Honest; Por�ri 
17: Aleix Falconieri; Ròmul; Silví 

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

En Sebastià Camins Tala-
vera ens ha deixat als 92 
anys. Sempre va ser una 

persona emprenedora i d’ini-
ciatives de visió llarga. Iniciat 
en el món proper a la sanitat, 
va ser l’ànima fundacional i 
president durant molts anys de 
la Clínica Sant Josep d’Iguala-
da. També va ser conseller de 
Tècniques i Terapèutiques Mè-
diques i de l’empresa familiar 
Camins Grup i membre del 
col·legi de Mediadors i Assegu-
rances.
Afeccionat a la música, a la 
neu i l’esquí, l’excursionisme i 
la fotogra�a, sent membre ac-
tiu d’entitats relacionades amb 
aquestes activitats, especial-
ment la UEC. Home de pro-
fundes conviccions, amb una 
forma planera d’entendre els 

problemes pels que sempre hi 
tenia una solució pràctica.  La 
seva frase “Massa sovint pas-
sa el que no havia passat mai” 
de�neix molt bé el seu tarannà 
i la seva manera d’entendre els 
entrebancs amb els que s’havia 
d’enfrontar.
La seva tasca, sempre allunya-
da dels protagonismes públics, 
no l’impedia ser una persona 
amb la que s’hi podia comptar 
per endegar noves iniciatives, 
on ha deixat una fonda petjada. 

Recordant el Sebastià 
Camins Talavera

RELIGIÓ / LA VEU

Al casal de Sant Martí 
de Tous es projectarà 
Medjugorje, la película,

en estrena al bisbat de Vic i a la 
comarca de l’Anoia, els pròxims 
dissabtes 12 i 19 de febrer a 2/4 
de 6 de la tarda.
És una adaptació cinematogrà-
�ca basada en el llibre homò-
nim, escrit per Jesús García Co-

lomer. El documental se centra 
en la narració de les aparicions 
de la Mare de Déu que versem-
blantment han tingut lloc en el 
recòndit poble de Medjugorje, 
situat a Bòsnia i Hercegovina.
A través de les imatges docu-
mentals i testimoniatges, es 
mostra a l’espectador l’impacte 
sociocultural que s’ha produït 
al poble després d’aquests esde-
veniments.

Estrena de la pel·lícula 
«Medjugorje» a Tous
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Sebastià Camins Talavera

Els teus estimats: esposa, Fany Just Rabell; fills, Jordi i Montse, Xavi i Mayte; nets, Xènia i 
Néstor, Bern i Anna, Clara, Marc; besnets, Albert, Edna, Ainet, Pol, Ia... i família tota volem 
agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc ahir dijous dia 10 
a la parròquia de la Sagrada Família.

Morí cristianament  el passat dimarts  dia  8  de febrer a l'edat de 92 anys.

Igualada, febrer de 2022

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia S.L.

Jordi Feixas Raich

Els teus estimats: esposa, Anna; fills, Ester i Carles; neta, Marta; germans, Ramon i Tina i 
família tota volem agrair les mostres condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el 
passat dijous dia 10 a la parròquia de Sant Hilari de Vilanova del Camí.

Morí cristianament el passat dimecres  dia 9 de febrer a l'edat de 74 anys.

Febrer de 2022

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L

SEBASTIÀ CAMINS
TALAVERA

President del Consell d'Administració
de la Clínica Sant Josep d'Igualada

La Clínica Sant Josep d'Igualada expressa el
més sentit condol a la família i amics per tan

sentida pèrdua.

Igualada, febrer de 2022



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. És el caràcter que té el típic programador de �lmoteca / 2. Podria 
ser rater, però va equivocat. Semblar, a parer del valencià / 3. Societat. En solem dir “les 
necrològiques”, d’aquest racó del diari. Anònima / 4. És a la túnica com a la corbata l’encor-
batat. Propina pel mossèn / 5. Badia tan xica que ni l’àncora hi cap. Moviment causat per 
un corrent d’aigua (al reòstat del taxi?) / 6. De dilluns a diumenge. M’esmunyo gel enllà. 
Anticipació de l’ut / 7. Temperatura que l’estufa ateny inhumana. Per altra banda és educat 
/ 8. Us reconeixeu en un salari. Parlant de temperatura: escalfa més que els fogons / 9. Tre-
ballin en el sector de la inversió. Minava tot eliminant vocals / 10. Apliqueu impostos per 
ocultar el xueta. Regalimosa de setrill / 11. La més vibrant. Alacantins gairebé murcians. 
Igual de vibrant però en xinès / 12. Tardor del poeta. Tal com cal presentar-se a cal dentista 
/ 13. El mesquer en segrega, però no l’arriba a mesclar. Es té el primer de la llista.

VERTICALS: 1. Respostes tennístiques a detreure. Fragment circulable del trampolí / 2. 
A �nals de febrer. Que es pronuncia alhora. Uns quants països de per aquí, entre cues / 3. 
Com que és cèntric, el compartim amb els arbres. Bons pernils de ciclista mallorquí / 4. 
Rebequeria de criatura per la coca-cola. Guariu de peus a cap / 5. Quin coit més acrobàtic!: 
és d’oïda. Llot que es fa a les basses i per allà a cal Quim / 6. Mor en estranyes circumstàn-
cies. Omplin la llista de preus. Dones sense cap ni peus / 7. Normes per a una mala pro-
núncia del patuès. Més centrat que el geògraf, més dur que el dermatòleg / 8. Enemics de 
Passar Avall. Que consta de vuit parts, com el famós any dels Octubre i en Pla. L’alternativa 
/ 9. El cosí navarrès d’en Renato. Quan no fa el ximple fa de dolent de la pel·li / 10. Fa de 
mal tibar, per ser una barrina grossa. Boniques?: però si són estèrils! / 11. Abracen l’Irene. 
Compostos d’oxigen com n’hi ha tants. Jota sense o ni a / 12. Té el seu hàbitat al sostre de 
la barraca. Valor que no implica coratge.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                         
2                       
3                     
4                       
5                     
6                     
7                   
8                       
9                     

10                       
11                     
12                       
13                     

R E T R O S P E C T I U 
E R R A T   A P A R E R 
S   O B I T U A R I   A 

T U N I C A T   O B O L 

A N C O   R E O T A X I 
D I   L L I S C O   E T 

E S C A L F   T N E T A 

S O U   A I G U E R A   
  N I U Q N E P   M N V 

T A X E U   O L I O S A 

R   O R I O L A N S   L 
A U T U M N E   D E J U 

M E S C   E G O I S T A 
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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 11:
MR SINGLA

Pujades, 47

DISSABTE 12:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 13:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 14:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIMARTS 15:
SECANELL

Òdena, 84

DIMECRES 16:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 17:
BAUSILI
Born, 23
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Tot gira, no puc sortir de casa. És vertigen ?

M’he despertat 
de sobte i tot 
em dona vol-
tes; sembla 

que vagi en un vaixell; tinc 
ganes de vomitar i sembla que 
�oti, pot ser digestiu? Fa dies 
que camino de tort, vaig cap a 
un costat... Aquestes i també 
d’altres, són preguntes que ens 
fan a la consulta molt sovint, 
quan el pacient té símptomes 
vertiginosos.

Vertigen, inestabilitat o mareig 
són les maneres diverses de 
descriure la sensació de des-
plaçament del cos o dels ob-
jectes del seu voltant. És una 
il·lusió de moviment o gir de 
l’entorn o d’un mateix i sensa-
ció de precipitació al buit.

És important fer la diferència 
entre el mareig i el vertigen. 
El mareig consisteix en una 
sensació d’inseguretat i ines-
tabilitat, mentre que el ver-
tigen provoca la sensació de 
gir o moviment.

L’alteració de l’equilibri pot 
ser permanent o transitòria.

Mantenim l’equilibri del nos-
tre cos gràcies a l’actuació 
conjunta del sistema visual, 
del sistema musculoesquelè-
tic i del sistema vestibular. 
Quan falla algun d’aquests, 
apareixen els símptomes.

El sistema vestibular té els 
seus receptors a nivell de 
l’oïda interna (laberint poste-
rior) i una malaltia o alte-

ració en aquest lloc fa que 
aquests receptors donin una 
informació equivocada i el 
cap fa com si ens moguéssim.

El vertigen s’acompanya so-
vint del nistagme, que és un 
moviment involuntari dels 
ulls que ens ajuda a fer el di-
agnòstic més precís.

Causes , tipus i símptomes 
del vertigen:
1.Vertigen perifèric: 
És l’afectació del sistema ves-
tibular, ja sigui el laberint 
(oïda interna) o bé el nervi 
vestibular. Per això també es 
pot anomenar vertigen oto-
lògic o vestibular.
Els símptomes són molt in-
tensos, acompanyats de nàu-
sees i vòmits, sudoració i en 
alguns casos pèrdua auditiva 
i acúfens (sorolls). 

Podríem comentar molts ti-
pus, però els més freqüents 
són:
-Vertigen posicional paro-
xismal benigne (VPPB): és el 
que té més prevalença i es ca-
racteritza per episodis breus 
però repetitius relacionats 
amb els canvis posturals. 
Pot ser motivat per un trau-
matisme al cap, una cirur-
gia de l’orella, per un procés 
in�amatori entre d’altres… 
Es produeix per l’alteració 

d’unes estructures anome-
nades otòlits (formades per 
calci) i es con�rma el qua-
dre per l’observació de mo-
viments oculars nistàgmics 
en posar el cap en la posició 
que ho produeix. En molts 
casos la repetició de la ma-
teixa maniobra fa que es curi 
el vertigen.

- Malaltia de Ménière: Provo-
ca vertigen, sensació de tap a 
l’orella, pèrdua auditiva i acú-
fens. Normalment després de 
la crisi tot torna a la norma-
litat. Es poden anar repetint 
crisi al llarg dels anys.

-Neuronitis vestibular, la-
birintitis: Són provocades 
per causes in�amatòries i/o 
infeccioses de l’orella i es ca-
racteritzen per crisis intenses 
que poden durar dies.

-Neurinoma de l’acústic: Tu-
mor benigne que s’origina en 
el nervi auditiu i de l’equilibri.

-Accident vascular de l’orella 
interna

2. Vertigen central: 
Provocat per lesions a dife-
rents nivells de l’encèfal. Pot 
anar acompanyat de visió 
doble, inestabilitat a la marxa 
i mal de cap. Els símptomes 
vertiginosos solen ser menys 
intensos, però continus. En-
tre les causes destacarem 
les tumoracions de la fossa 
posterior de l’encèfal, els ictus 
cerebel·losos i l’esclerosi múl-
tiple.

Com fer el diagnòstic:
- Fer una bona història clínica 
i exploració física. Destacant 
l’otoscòpia i  la comprovació 
de la mobilitat ocular, i des-
cartant la presència de movi-
ments nistàgmics. Si n’hi ha 
i són horitzontals i rotatoris 
s’associa amb vertigen peri-
fèric, si són verticals s’associa 
amb vertigen central.

- Audiometria tonal, per ava-
luar l’audició.

- Proves vestibulars compu-
teritzades, a destacar avui dia 
el VHIT (Video Head Impul-
se Test).

- Proves d’imatge com la Res-
sonància Magnètica i el TAC.

El Video Head Impulse Test 
(VHIT) és una prova de fà-
cil realització, per avaluar  i 
estudiar els vertígens, que 
avui dia supera la Videonis-
tagmogra�a (molt més apa-
ratosa).

Consisteix en l’estudi com-
puteritzat de l’impuls cefàlic, 
gràcies a una microcàmera 
de vídeo d’alta velocitat, que 
permetrà comparar així la 
velocitat del moviment ocu-
lar amb el moviment del cap. 
D’aquesta manera podem 
quanti�car la relació entre 
ambdós moviments i detec-
tar diferències anormals, a 
més de registrar moviments 
oculars anòmals que aparei-
xen en pacients amb lesions 
vestibulars.

A l’Institut Mèdic estem rea-
litzant aquest tipus de prova a 
molt pacients amb símptomes 
vertiginosos. Es tracta d’una 
prova de curta durada i gens 
agressiva que ens permet ava-
luar íntegrament al pacient, i 
poder fer un bon seguiment. 

Tractament:
En funció de si es tracta d’un 
procés central o perifèric, i 
dintre d’aquests, d’on es lo-
calitza la malaltia, el tracta-
ment pot variar molt.
Durant les crisis de verti-
gen s’acostumen a donar els 
fàrmacs anomenats sedants 
vestibulars.
En les fases posteriors es po-
den pautar exercicis de reha-
bilitació vestibular.
En funció de l’etiologia i 
gravetat pot requerir-se ci-
rurgia. Els principals pro-
cediments quirúrgics són la 
labirintectomia i la neurec-
tomia vestibular.
En l’actualitat, en els casos de 
vertigen més rebels, i abans 
de proposar una dràstica ci-
rurgia, existeix la possibilitat 
de recórrer a les injeccions 
transtimpàniques de dife-
rents tipus de medicaments, 
com ara corticoesteroides en 
primer lloc, i la gentamicina 
com a segona opció en cas de 
fracàs amb els primers. 

Av. Barcelona 168, baixos ·  08700 Igualada  ·  Tel. 93 804 74 64  ·   www.institutclaramunt.com
CONCERT AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES ASSEGURADORES

VISITA OTORRINOLARINGOLOGIA NENS I ADULTS 
(RECONEGUDA EXPERIÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA)

LOGOPÈDIA PER NENS I ADULTS

ESTUDIS AUDITIUS INFANTILS I ADULTS

RETARD DEL LLENGUATGE, DE LA PARLA 
I DE L’APRENENTATGE 

ESTUDI I AVALUACIÓ DEL VERTIGEN  

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

PSICOLOGIA
                                                                                                                                                           

TERÀPIES NATURALS
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Salvador Tous
Farmacèutic comunitari a Igualada, Farmàcia Tous, Grup de treball a HTA i RV de SEFAC, CAMFIC, 

iPharmacistACT, Societat Catalana HTA

El repte del post-COVIDEl repte del post-COVID

La covid-19 ha 
estat i continua 
sent un problema 
sanitari de pri-

mera índole, que ens ha 
canviat la manera de viu-
re i de treballar i que, en 
especial, als sanitaris ens 
ha suposat canviar les pri-
oritats i ens ha allunyat de 
forma inexorable de vos-
altres, els pacients.

I més enllà de les morts i 
seqüeles que ha deixat en-
tre els companys, col·la-
boradors o familiars, del 
record del confinament 
comarcal de la Conca 
d’Òdena, de la manca ini-
cial de mascaretes i ma-
terial de protecció, dels 
aplaudiments que van ve-
nir a continuació, del tras-
bals dels tests d’antígens 
que ja es veia a venir per la 
falta de previsió (ja no en-
trarem de qui), de la ma-
rató de tests a la comunitat 
educativa de les últimes 
setmanes que han portat 
a fer quasi mig milió de 
tests a les farmàcies comu-
nitàries catalanes i de l’es-
gotament de tots plegats; 
s’obre una realitat d’uns 
pacients recuperats al-
guns amb seqüeles visibles 
i d’altres d’invisibles que 

potser cal tenir en compte 
en els pròxims anys i que 
es recullen en el que s’ha 
vingut a anomenar com a 
Síndrome Post-Covid,  en-
cara que no està clarament 
establerta.

A Catalunya, una xifra 
superior als 25.000 morts 
i més de 2 milions de ca-
sos. A l’estat espanyol, més 
de 6 milions de casos, dels 
quals almenys 400.000 han 
estat hospitalitzats i dels 
més de 40.000 que han 
passat per l’UCI, ens mos-
tra una part de la població 
prou nombrosa per pensar 
en les seves necessitats, la 
seva recuperació i els ris-
cos associats a haver supe-
rat aquesta patologia.

D’una banda, cal tenir en 
compte les seqüeles psi-
cològiques associades al 
fet de patir una patolo-
gia que pot haver portat 
a les portes de la mort a 
algunes persones. Una ex-
periència traumàtica com 
aquesta requereix digestió 
i pot superar la capacitat 
de maniobra a nivell emo-
cional de molta gent i es 
reflecteix en un increment 
de la patologia psiquiàtri-
ca, present encara que no 

hagi calgut l’hospitalitza-
ció. L’ansietat, depressió i 
l’estrès posttraumàtic pas-
sen factura i caldrà acom-
panyar i tractar, a vegades, 
als qui ho pateixen.

En un altre àmbit de co-
ses, l’afectació de la micro-
circulació, de la paret dels 
vasos  i de molts òrgans es 
presumeix que provocarà 
un augment de risc vas-
cular que pot acabar tra-
duint-se en un augment 
de mort sobtada, IAM, 
ictus i altres processos 
relacionats com trombo-
si pulmonar o problemes 
renals. També les seqüeles 
en l’àmbit pulmonar tenen 
el seu resultat en la reducció 
de capacitat vital que pot re-
cuperar-se o no totalment.

Menció a part mereix l’in-
crement de problemes de 
fatiga crònica i confusió, 
que poden tenir l’origen en 
una barreja de problemes 
orgànics i neurològics, i 
que donen tota una sèrie 
de problemes que s’entre-
llacen amb els psiquiàtrics.

Cal no oblidar els proble-
mes d’anòsmia o pèrdua 
d’olfacte que afecta mol-
tes persones inclús havent 

patit una covid lleu i que 
curen espontàniament en 
general, però que poden 
durar molt temps.

Així doncs a l’espera de 
què acabarà significant 
realment quant a l’incre-
ment de risc, el millor 
consell per a persones que 
han patit una covid greu és 
prestar especial atenció a 
un estil de vida saludable, 
a unes xifres de tensió ar-
terial òptimes, sense obli-
dar un bon control òptim 
de xifres de lípids i glucè-
mia  per contenir tant com 
sigui possible un augment 
de risc vascular, i sense 
oblidar-nos de deixar de 

fumar, si aquest és el cas. 
Tasques en les quals, com 
a farmacèutics comuni-
taris, us podem ajudar en 
col·laboració amb la resta 
de professionals sanitaris 
que us atenen.

Per altra banda, en alguns 
casos caldrà potser bus-
car ajuda si els símptomes 
tenen entitat o no es re-
cuperen espontàniament. 
D’entrada, al metge de 
capçalera, o a algunes de 
les unitats especialitzades 
que comencen a aparèixer 
o segons l’afectació pre-
dominant, és a dir p. ex. 
reumatologia en el cas de 
fatiga crònica, o d’altres.

Farmàcia Tous, 
la teva farmàcia 

de serveis

Ortopedia tècnica

93 103 35 93
696 895 433

farmaciatous.com
@farmaciatous



Montserrat Caro /  
Cofundadora de Finques M.Caro 

Soc la Montse, nascuda a Barcelona, �lla d’Igualada, mare de dos �lls, la Sara i el Jordi, casada 
amb el Joan Vives. Quarta generació dedicada al sector de la construcció i immobiliari. Cofundadora 
juntament amb el meu pare de Finques M. Caro. Enguany celebrem el 30è aniversari al servei 
immobiliari de l’Anoia. Tinc la gran sort de treballar en un sector que requereix de constant formació 
per tal de créixer com a professional, és un sector que m’apassiona.

Com van ser els inicis de la immobiliària?

Els inicis van ser il·lusionants, el sector immobili-
ari ha estat sempre arrelat a la nostra família, com 

a constructors, tècnics, jurista en dret immobiliari. L’any 
1991 vam decidir engegar un nou projecte i actuar com 
agents immobiliaris, després de formar-nos professio-
nalment vam obrir les �nques, una perfecta combinació 
l’experiència del meu pare, que és un grau, amb les ganes 
de la meva joventut.

A quins municipis treballeu?

Principalment a Igualada i la comarca de l’Anoia. Tam-
bé realitzem gestions arreu de Catalunya, tenim portes 
obertes a treballar a altres zones. De fet, en aquest mo-
ment tenim producte al Pirineu Aragonès-Cerler. 

El sector ha canviat molt al llarg de tots aquests anys, 
no?

Sí. El sector immobiliari en el nostre país està sotmès 
a un gran canvi. El concepte de propietat, sobretot en-
tre els joves, no és el que era als inicis, sigui per raons 
laborals, de mobilitat, precarietat laboral o la petjada 
deixada per la crisi del 2008, el client en un percentatge 
elevat contempla com a primera opció el lloguer.  A part 
hem d’estar en constant formació que ens proporciona el 
nostre  col·legi d’Apis, que vetlla perquè estem al dia de 
normatives. 

Tot i disposar d’espais a Internet i xarxes socials, el con-
tacte personal amb el client encara és molt important, 
imagino.

Sí, internet i les xarxes socials han arribat per quedar-se i 
està molt bé, ens obre una �nestra on el ventall d’opcions 
són in�nites. Però crec fermament en el tracte proper com 
a valor en alça, un servei de proximitat, d’acompanyament i 
assessorament al client, resoldre dubtes cara a cara i vetllar 
perquè les transaccions es realitzin de manera satisfactòria.

Què és el més important a l’hora d’ensenyar un pis o una 
casa?                  

Visualitzar la �nca d’una manera correcta i efectiva per tal 
de buscar el client idoni, intentant optimitzar el temps a les 
parts.

Heu hagut de superar moments de molta di�cultat, com 
la crisi del 2008. Us va canviar molt la vostra manera de 
treballar? 

És evident que la crisi ha afectat molts sectors i l’immobi-
liari és un d’ells. Crec que la crisi també ens ha fet buscar 
alternatives a les mancances. És a dir, sortir de la zona de 
confort fa que t’hagis d’espavilar més, el que abans semblava 
fàcil es complica i ho has de resoldre buscant alternatives 
com col·laboracions i projectes nous. Tot i que la nostra 
manera de treballar sempre ha remat seguint una mateixa 
línia de servir bé al client al màxim possible.

Noteu més demanda de gent de l’àrea metropolitana 
que vol venir a viure a la comarca, últimament?

Sí, és un fet que els preus d’Igualada i la comarca són més 
assequibles per a la gent de Barcelona i l’àrea metropo-
litana. A part, Igualada és una ciutat atractiva per viure, 
l’emplaçament és ideal, a prop de la capital, la platja i la 
muntanya. Sense l’estrès de les grans ciutats però amb ser-
veis. La seva gent és propera, trobem qualitat de vida tant 
per grans com per als petits.

Fan falta pisos de lloguer? 

Sí, hi ha molta més demanda que oferta. Necessitem pro-
pietaris que apostin per la compra i posterior lloguer o 
aquells que tenen propietat que optin per posar-la en el 
mercat del lloguer. Entre altres coses necessitem facilitats 
institucionals, incentius, i que la Llei de desnonament a 
persones NO vulnerables sigui més àgil. La Llei 11/2020 
del 18 de setembre de mesures urgents en matèria de con-
tenció de rendes en contractes d’arrendament d’habitatge, 
ajuda a posar topall als preus, però ens està demostrant que 
no ajuda que es creï més habitatge de lloguer.  L’habitatge 
és una de les necessitats bàsiques de tot ciutadà i, entre tots, 
hem de garantir que es produeix en les condicions òptimes 
i justes per a totes les parts.  

“Crec fermament en el tracte proper 
com un valor a l’alça”

  Marc Vergés Albareda @marcverges8

Divendres, 11 de febrer de 2022

Espai patrocinat per:

Al Congrés agrada més el pit de la Rigoberta i les panderetes de les Tanxugueiras que la Chanel “Eurovisiva”. Afegeixen al “sidral nacional” 
la votació “de la reforma laboral”. Al Parlament la Presidenta “insinua” l’èpica “Juvillana” i els sociates diuen que és “pessic de monja”. 
Temes “importants”. Els vots van “amb el vent” de les “Institucions serioses” dels “cobraments”. Cadascú a la seva, “jugant cara la galeria”. 
En lloc de negociadors, són negociants sense escrúpols, ni por al ridícul. Manen “debatent” allò que “els interessa”.  “Nunca secondary” 
com canta “la guanyadora” a Benidorm Fest. Engalipen “l’estampeta actualitzada”. Els Pressupostos Generals de l’Estat eren el 1975 de 
3.942 milions d’euros (al canvi). Ara 281.400 milions, inflació a part. El deute públic ha passat del 9% al 122% d’un PIB molt més gran. 
Els funcionaris han passat de 373.783 a 3.430.445. I els polítics que aleshores es “designaven” a dit, ara “els posen a dit” a la llista i n’hi 
ha per embafar. Sort que aleshores, estàvem en dictadura i s’anava malament. L’atur era del 3,7% i ara del 15,57%.  I criticàvem que ens 
“anestesiaven” amb el futbol mentre feien política. Ara fan teatre i diuen que “representen” el ciutadà.




