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Igualada ja gaudeix d’un nou 
equipament: el Centre Cívic Nord

  PÀGINA 8

El Campus Universitari estrena un Grau en 
Enginyeria Informàtica

El nou equipament, de quatre plantes, compta amb espais polivalents i transformables/ FOTO: Joan Guasch
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Aquest nou 
espai completarà 
la xarxa  
d’equipaments 
cívics de
la ciutat
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Més de 300 
joves anoiencs 
participen 
al programa 
“Cultura 
Emprenedora”

L’entorn del 
Centre Cívic Nord 
compta amb un 
nou parc, obert a 
la ciutat

Es tracta d’un grau amb 
molta demanda amb una 
alta taxa d’inserció laboral

A partir del curs vinent 
s’oferirà aquest nou grau 
amb 35 places de nou 
accés

Comença 
l’Escola de 
Confecció 
BUFF® per 
formar joves a 
l’atur
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Emissions CO₂ (g/km): 110 – 120. Consum mitjà (l/100 km): 4,9 – 5,3.

TOYOTA IGUALADA
www.toyotaigualada.toyota.es

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

TOYOTA C-HR 
ELECTRIC HYBRID
LIDERANT EL
CANVI

www.gestjops.cat
hola@gestjops.cat
623 462 338

A L’ABRIL COMENÇA 
LA CAMPANYA DE RENDA

JA POTS DEMANAR CITA PRÈVIA 
TRUCANT-NOS O PER WHATSAPP

Acaba la 10a 
edició del 
FineArt amb 
èxit de públic
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ESPECIAL
REFORMES,
PISCINES I 
JARDINS



L’EDITORIAL

La llengua
S’ha trencat un llarg període de pau escolar i 

d’aplicació tranquil·la de la immersió lingüísti-
ca. La política ha anat enterbolint els avantatges 
del sistema i han fet forat els que consideren que 

viure a Catalunya ha de ser com fer-ho a Castella. I en 
aquest context el TSJC va dictar una polèmica sentència 
que, amb l’anuència del TS va esdevenir ferma, on s’esti-
pula que el 25% de les classes s’han de fer en castellà. Una 
resolució feta emparant-se 
en el dret comparat (hi ha 
una fórmula semblant a 
Bèlgica pel problema �a-
menc-való) però sense cap 
fonament pedagògic, ni 
cientí�c, que trenca amb 
el consens que hi havia des 
de fa molts anys.   
Les posicions s’han radicalitzat i el Govern de la Gene-
ralitat ha anat intentant adaptar-se a la nova situació, 
sense perdre els principis originals, però amb la cau-
tela que imposen les duríssimes sentències que s’han 
donat al territori en els darrers temps, a causa de la de-
sobediència a les decisions judicials. És una tasca difí-
cil ja que ens trobem davant bàndols estructurats, que 
han anat construint els seus arguments i radicalitzant 
les seves posicions darrere de banderes partidistes que 
desborden l’àmbit escolar.

Així es va avançant de nou cap a enfrontaments més 
signi�catius. Hom defensa els drets que considera indis-
cutibles i les manifestacions, vagues i posicionaments es 
van estenent arreu. Els diferents informes sobre la reali-
tat de la llengua catalana indiquen que les onades d’im-
migració ja no s’integren com abans. S’ha gairebé perdut 
l’interès a adaptar-se a una realitat diferencial catalana i 
avui es torna a utilitzar la llengua com arma política de 

formacions que defen-
sen opcions sociològi-
ques oposades.
Així, la llengua que hau-
ria de ser un instrument 
de concòrdia i comuni-
cació, esdevé una eina 
de confrontació. Els més 

grans recorden les prohibicions al català del temps de la 
dictadura. Altres creuen que per aquest camí es pot cau-
re en la marginalitat. I també hi ha qui cerca la uniformi-
tat per acabar d’una vegada per totes amb els anhels d’un 
poble que havia fet de la llengua un dels seus estendards. 
Malament quan els ciutadans han d’alinear-se darrere 
les seves banderes per defensar-se del que es considera 
l’enemic. La llengua ha de ser un element d’unió i no una 
barrera. I l’aniquilament dels contraris una vergonya per 
la humanitat. No hi ha altre camí que el respecte per la 
cultura i els signes identitaris de tots els pobles. 

La llengua que hauria de ser 
un instrument de concòrdia i 

comunicació, no de confrontació

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Clara Ponsatí, europarlamentària, 
ha dit “totes les grans causes tenen 
costos. Dir que no faràs la inde-
pendència pel risc de violència és 
el mateix que dir que no la faràs 
mai: en tenen prou amb amena-
çar-te”.

Gabriel Ru�án, portaveu d’ERC al 
Congrés ha dit, “Jo intento no par-
lar mai de Junts o d’aquest espai de 
l’antiga Convergència, però amb la 
que està caient ho vaig a fer. Crec 
que són senyorets, que es passeja-
ven per Europa, reunint-se amb la 
gent equivocada, perquè així du-
rant una estona es creien que eren 
James Bond. No ens representen. I 
m’estic contenint, perquè és d’una 
frivolitat terrible. Els puc assegurar 

que era simplement era per fer-se 
un sel�e en segons quins despat-
xos. I ja està. Crec que les explica-
cions les han de donar ells i elles”.

Miriam Noguera, portaveu de 
JxC al Congrés, va respondre-li 
“aquell qui ens diu James Bond ha 
de treure la informació d’en Mor-
tadelo i Filemó.”

Josep Martí Blanch, periodista, 
va concloure que “mentre con-
visquin, ERC i Junts no tenen res 
més a oferir que la tírria que es 
professen.”

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat a l’exili, va respon-
dre “els vincles amb el Kremlin 
són pura fantasia i especulació 
contra el moviment independen-
tista, perquè el catalanisme sem-
pre ha estat compromès amb la 
llibertat”

Quim Torra, expresident de la 
Generalitat,  va dir “em tornen a 
jutjar, sí, però jo avui no legitima-
ré aquesta farsa amb la meva pre-
sència en el judici.”

Laura Borràs, presidenta del Par-
lament, ha dit “si hagués vetllat pel 
meu interès personal no hauria 
anat acceptant compromisos polí-
tics. Però plegar per estalviar-me 
problemes seria ensenyar la via per 
apartar les persones que molesten.”

Mar Pijoan, mestra i delegada dels 
sindicat USTEC, va dir “ens hem re-
unit amb el conseller Josep Gonzà-
lez-Cambray i no se’ns ha fet cas.”

José Manuel Albares, ministre 
d’assumptes exteriors espanyol, 
ha dit que “el govern espanyol as-
sumeix la iniciativa d’autonomia 
marroquina, presentada el 2007, 
com la base més seriosa, realista i 
creïble per resoldre les diferències 
i al seu torn el Marroc es compro-
met a garantir la integritat territo-
rial d’Espanya.”

Abdulah Arabi, delegat del Front 
Polisari a l’estat espanyol, ha dit 
“la societat espanyola està cabre-
jada perquè no entén que, de cop, 
la Moncloa hagi abandonat la via 
de la llei internacional”.

Oligarques

Anant pel món he viscut maneres de 
treballar ben peculiars. Podríem parlar 
de les relacions comercials entre les em-
preses capitalistes i les empreses estatals 
dels antics paradisos comunistes, aque-
lla utopia que fa tres dècades es va desfer 
com un terròs de sucre. A la Xina, per 
exemple, el comerç dels subproductes 
ramaders estava en mans d’una empresa 
estatal que tenia un nom molt llarg: Chi-
na National Native Produce & Animal 
By-Products Import & Export Corpo-
ration. L’empresa disposava de sucur-
sals a cada província, però els directors 
provincials (alguns, amb els anys, han 
esdevingut oligarques) tenien tan poca 
autonomia de funcionament que, per 
no relliscar, abans de tancar un negoci 
gairebé tot ho consultaven a la casa cen-
tral, a Pequín. El ritme comercial, que 
tractant amb xinesos sempre és lent, en-
cara s’alentia més. El fet és que sota els 
governs comunistes els errors dels diri-
gents es paguen molt cars.
Podríem rememorar també el funciona-
ment comercial de l’antiga URSS abans 
de la seva descomposició en una quinze-
na de repúbliques independents. Algu-
nes ho han acabat sent, d’independents, 
i se n’han sortit prou bé. N’hi ha d’altres, 
però, com Bielorússia, que segueixen 
depenent del Kremlin, i actuen seguint 
les instruccions de l’amo. Així, no costa 
gaire d’entendre que el dictador bielorús 
hagi fet costat a Putin en la seva guer-
ra boja contra Ucraïna; és el peatge de 
protecció que s’ha de pagar quan no tens 
la voluntat d’independitzar-te dels teus 
amos. A l’URSS, l’empresa estatal que 
monopolitzava el comerç internacional 
dels subproductes ramaders tenia un 
nom bastant més curt que el de la cor-
poració xinesa: Soyuzpusnina. Tinc un 
record especial de les trobades, normal-
ment a París, amb el màxim responsable 
de l’empresa, el camarada Ivanov, però 
després el vaig perdre de vista. 
Els oligarques russos es van començar 
a fer notar a partir de l’enfonsament del 
comunisme. No s’explica gaire com, a 
partir d’aquells fets, uns personatges van 
passar de ser obedients funcionaris pú-
blics a persones immensament riques. 
Es posaven a la venda grans imperis in-
dustrials a preu de saldo. El fet és que 
quan es van privatitzar, molts dels seus 
directors van aconseguir la propietat de 
les empreses estatals que ells mateixos 
dirigien. Un cop privatitzats moltes van 
acabar tancant per un plantejament eco-
nòmic erroni en una economia de mer-
cat. Algunes, però, es van saber adaptar 
i se’n van sortir, i van fer immensament 
rics als seus nous propietaris, els que 
avui anomenem oligarques russos.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Des de l’última “Tribuna”, d’encara 
no fa un més, vivim dos esdeve-
niments d’una gran rellevància 
que ocupen la nostra atenció. 

Tots dos, la invasió d’Ucraïna i la vaga dels 
docents de Primària i Secundària, ens tenen 
ben preocupats.  
El primer, la guerra de Rússia contra Ucraï-
na. Des de fa quatre setmanes: quanta, quan-
ta guerra, manllevant el títol de la novel·la de 
Mercè Rodoreda. Breument. “Patim” 
la invasió d’Ucraïna a càrrec de la 
Rússia de Putin, una situació impen-
sable que no enteníem que es pogués 
produir en ple segle XXI en territori 
europeu �ns que ... Fins que van co-
mençar els atacs increïbles dels rus-
sos, amb els primers recomptes de 
víctimes i l’èxode d’ucraïnesos. 
Un con�icte tan pròxim que ens té 
atuïts oi més amb la cobertura inces-
sant dels mitjans que ens fan viure 
cada hora la tragèdia i les misèries de 
la guerra, de les guerres. La d’Ucraï-
na, amb tot la crueltat, ens ha portat 
a conviure amb  tots els colors de la tragèdia: 
la cruesa de l’exili forçat de milers i milers 
de persones, la devastació de ciutats, les mi-
sèries, el morts... Com en totes les guerres.. 
Aquesta, però, ens toca més de prop, amb 
els efectes col·laterals indesitjables, però ben 
tangibles: pujada dels preus dels productes de 
consum, dels carburants, de les calefaccions, 
és a dir, que ens veiem abocats a una recessió 
econòmica sense un �nal a la vista. Quanta, 
quanta guerra!   
L’altre punt calent que vivim a casa nostra 
és la vaga dels docents. Quan hi ha una vaga 
“d’ensenyament” l’afectació és majúscula i els 
més afectats, ja ho sabem, en són els alumnes. 

Dita l’obvietat, hem de parar l’atenció a la im-
portància de les raons dels docents per pren-
dre una decisió tan dràstica. A l’educació ens 
ho juguem tot, una veritat que hem de tenir 
present cada dia de cada dia. Davant aquesta 
vaga no ens podem quedar amb la idea que 
s’han aturat les classes per una reacció contra 
l’anunci  d’un canvi en el calendari escolar: tot 
és més complex i de gran “tonatge”. Cal escol-
tar el clam dels docents. 

La vaga respon a exigir el compliment de 
demandes pendents des de les retallades sa-
larials de fa més de deu anys; demandes de 
més recursos davant les noves exigències que 
comportaran els canvis que s’han d’aplicar 
a partir dels “nous plans” educatius; segur 
que heu sentit parlar de treball per projectes, 
assoliment de competències, treballar amb 
grups reduïts, etc. que sens dubte demanarà 
un professorat més ben format, necessitat de 
més temps de preparació de la feina... Tot ple-
gat ja sabem què vol dir: vol dir disposar de 
més recursos econòmics, allò que ningú no 
discuteix però que no es fa o que no es fa en la 
magnitud necessària, sobretot si pensem que 

la dotació pressupostària s’hauria d’acostar 
al 6% dels pressupostos generals quan ara 
ens movem per sota del 4%.
D’ací el sentit de les vagues, amb l’objectiu 
de disposar d’una educació d’acord amb els 
temps que vivim, al servei dels alumnes, 
els nostres futurs ciutadans, nens i joves 
en uns temps que, també tots ho sabem, 
reben molts estímuls sovint estranys i con-
traris a l’objectiu educatiu, temps en què 

les famílies no tenen les mateixes 
possibilitats..., tot un cúmul de cir-
cumstàncies que, sovint, “recauen” 
en els docents. El resum, doncs, és 
relativament senzill: hi ha a sobre 
la taula un munt d’elements que cal 
abordar per afrontar l’educació dels 
temps que vénen i que requereixen, 
a més del requisit de la millora dels 
recursos, reflexionar, debatre i fer-ho 
amb la complicitat i participació del 
col·lectiu dels docents; els docents 
que des de fa temps reclamen aquest 
protagonisme i coresponsabilitat que 
se’ls ha negat des de la Conselleria i 

els ha abocat a la vaga.
I per acabar-ho d’adobar  tenim a sobre la 
llosa del 25%, recordeu, l’obligació d’haver 
de fer aquest percentatge lectiu en castellà, 
un cop per a la nostra llengua, que la tenim 
en perill i que necessita de mesures discri-
minatòries a favor, com hem dit tantes ve-
gades. Aquest dimecres “s’haurà dedicat”,  
precisament, a aquest punt, mostrant així 
la rellevància de la qüestió lingüística per al 
nostre sistema educatiu. 
Prou guerres! Un crit universal i una exi-
gència. 
Més recursos  per a l’educació! Una reivindica-
ció indispensable per a la societat catalana. 
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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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Guerres i vagues

 Creus que l’administració catalana està responent 
bé a la sentència del 25% del castellà?

Sí 24,5% No 75,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART
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ESCOLA MOWGLI

El llibre creat per tots els alumnes de l’Escola Mowgli “El misteri 
de la galàxia Bibliotecus” ha estat converti en un conte animat pel 
programa del Super3 “Una mà de contes”.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

ADHESIÓ DE LES DI-
RECCIONS DE L’ANOIA 
I LA CATALUNYA CEN-
TRAL A LES CARTES 
DIRIGIDES AL DEPAR-
TAMENT D’EDUCACIÓ

Les direccions dels instituts públics de 
l’Anoia volem fer constar que ens hem 
adherit a l’escrit que s’ha fet públic des 
dels instituts públics de Girona, però 
també del Garraf i de l’Alt Penedès i que, 
com a direccions públiques de l’Anoia, 
ja fa temps que en parlem i contrastem 
les nostres inquietuds. En aquest sentit, 
a �nals del passat mes de gener vam 
fer un escrit similar amb propostes de 
les quals hem pogut parlar en dos mo-
ments diferents, directament amb la di-
recció dels Serveis Territorials, i amb la 
Secretària de Transformació Educativa 
i la Subdirectora de la Funció Directi-

va, a qui agraïm haver llegit i recollit les 
nostres propostes.
Volem reconèixer públicament el gran 
esforç i dedicació que s’ha fet i s’està 
fent des dels claustres docents en un 
moment de canvi tan complicat com 
el que estem vivint des de fa dos anys: 
una pandèmia que ha sacsejat la socie-
tat de dalt a baix, amb tot el que implica 
de gestió de con�naments i de repensar 
la resposta educativa, però també un 
canvi de llei orgànica i canvis de gestió 
cap a l’administració electrònica, entre 
d’altres actualitzacions. Tot plegat, en 
un període molt curt de temps, quan 
precisament el que necessita l’educació 
és temps i pausa per pensar i compar-
tir, i amb la preocupació que els canvis 
afecten directament als alumnes, raó i 
motiu central de tot el que està passant.
Els moments de canvi són sempre com-
plicats i l’educació és un bé que ens im-
plica i ens ocupa a la comunitat educa-
tiva: professorat, direccions, personal 

d’administració i serveis, alumnat, fa-
mílies, entorn escolar i, de retruc, a tota 
la societat. 

EN LA MORT DE JOSEP 
M. VIVES, 
UNS AGRAÏMENTS
Família Vives Sabaté

El passat divendres ens va deixar el 
nostre pare. Va ser un adeu fet des de 
l’amor... des de casa, amb la família sem-
pre al costat. Fills i nets el vàrem poder 
acompanyar amb tendresa i cura �ns al 
darrer moment.
Això ha estat possible gràcies al gran 
equip que sou la gent de PADES: la 
Raquel, l’Eva, la Clara, la Jana, el Dani, 
la Begoña... i tots els qui formeu part 
d’aquest grup.
Gràcies per guiar-nos i acompanyar-nos 
en aquest viatge difícil i trist, fent-lo més 
humà. Gràcies pels vostres consells, tru-

cades, visites i empatia... tot de manera 
suau i gens invasiva, al vostre lloc. Po-
dem dir que heu estat el nostre full de 
ruta. Gràcies per ajudar-lo a minimitzar 
el seu sofriment i, així, poder centrar-nos 
en la vida, en els records i les vivències 
compartides i, �nalment, tenir una mort 
plàcida. Gràcies per tenir cura del nostre 
pare i de tots nosaltres. Les vostres visites 
i el vostre temps han estat essencials en 
aquest moment, combinant la profes-
sionalitat amb una delicadesa humana 
excepcional.
També volem donar les gràcies a tot 
l’equip mèdic del CAP Sud i al de l’Hos-
pital Comarcal d’Igualada que el van 
atendre en moments delicats i difícils.
A les persones, cuidadores i cuidadors 
que a casa, han estat atentes en tot mo-
ment a les necessitats del pare, però tam-
bé de la mare i la resta de la família, fent 
el procés més portador. A totes elles, i a 
tots els que ens heu fet arribar el vostre 
condol, el nostre més sincer agraïment.
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Aquests són els quilòme-
tres que he de fer cada 
any per poder anar a 
treballar d’Igualada a 

Sant Quirze del Vallès. Això im-
plica que, aproximadament, al mes 
són 200€ de carburant, 300€ anu-
als d’assegurança del vehicle, 300€ 

anuals de revisions del cotxe i també una provisió 
de neumàtics que ronda anualment els 100€. Per 
tant, un igualadí que per arribar a la seva feina no 
tingui combinació amb transport públic o tampoc 
pugui compartir cotxe, cada mes ha de pagar 258€ 
aproximadament. Això sense tenir present que se-
gurament amb 10 anys haurà de renovar el vehicle i 
sense comptar, tampoc, la nefasta petjada climàtica 

QUIM ROCA
Regidor d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta)

30.000 km fora d’Igualada
que generem.
Aquesta re�exió la faig, bàsicament, per dos motius. 
La mala comunicació amb transport públic que 
Igualada tenim amb la resta de Catalunya. Ja fa mas-
ses anys el tren gran es troba en un calaix. S’hi ha 
d’apostar clarament i començant pel ramal Igualada 
- Martorell que és el que té més consensos i possi-
bilitats. Nosaltres l’hem defensat sempre. La inacció 
d’alguns no ha de condemnar a la resta. Aparcar el 
tema i no lluitar-lo amb el “qui dia passa any que 
empeny” és esborrar de l’horitzó dels ciutadans i 
ciutadanes d’Igualada un futur i una esperança mi-
llor. Fa poc ja va sortir als mitjans que el 45% dels 
joves d’Igualada no esperaven trobar futur laboral a 
la nostra ciutat o comarca. Això es dramàtic.
Vivim en una ciutat i una Conca immersa al “No a 

tot”. S’ha de fer un canvi. Una comarca sense ofer-
ta laboral és una comarca pobre, sense futur i sense 
il·lusió. No podem tancar la porta a tota empresa 
que es vulgui instal·lar a la Conca, la nova indús-
tria és i serà respectuosa amb el medi ambient i sinó 
forçarem que sigui així. Les lleis europees així ho 
marquen. Els alcaldes que, de bones a primeres, 
busquen sobreviure les properes eleccions asseguts 
al tron del immobilisme condemnaran els joves i no 
tant joves, a treballar i viure fora. S’ha de ser valent 
per prendre decisions, fer pedagogia i sobretot can-
viar la mentalitat del “No a tot”. Aquells que pensen 
que ja estan bé com estan que re�exionin sobre el 
futur dels seus �lls, o també dels seus negocis on 
els consumidors seran cada cop més envellits per la 
marxa dels joves. 
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I a tu,
qui
et cuida?

www.mgc.es

Quadre mèdic
Més de 40.000 
especialistes.

Assistència en
viatge · Obertura
a tot el món.

Psicologia clínica
Sense prescripció 
mèdica. Fins a 24 
sessions/any.

Teleconsulta i 
videoconsulta
Sense
desplaçaments.

Hospitalització a 
qualsevol centre
del món · Fins a 42.000 €
per a tractaments 
especials fora del Quadre.

Pròtesis · Inclou 
totes les pròtesis 
d’implantació
interna.

Assistència integral 
del càncer · Inclou 
medicacions i teràpies 
que altres companyies 
no cobreixen.

Cobertura dental
Odontologia bàsica
i 2 higienes anuals.

Oferim les cobertures més àmplies i una atenció personalitzada que, 
enfront de la malaltia, garanteix que ningú quedarà desatès.

A MGC Mútua fa 40 anys que cuidem la salut de les famílies.

*Quota mitjana 2022 calculada per a un col·lectiu familiar de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys i fi lls de 10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona i amb l’A-S Total contractada (modalitat sense franquicia). 

Des de 42 € al mes *



El món actual o època 
postmoderna viu un dels 
moments més confusos i 
líquids en l’àmbit del pen-

sament i d’idees dels darrers mil-
lennis d’història escrita; ho a�rmo 
tenint present la paradoxa que es-

tem vivint i gaudint d’un desenvolupament cientí�c 
sense precedents que ens aporta millor benestar que 
mai i molta informació. Malgrat viure una etapa de 
creixement estrepitós a nivell tecnològic i de màxima 
creació literària i artística, l’ésser humà en general ha 
caigut en una espiral caòtica de desconcert i contra-
dicció que ens pot arrossegar cap a l’abisme del no 
retorn. L’actitud de la immensa majoria de perso-
nes és deixar-se portar pel desinterès del saber, del 
coneixement i de la proliferació de noves idees que 
reforcin i reformin ideologies i posicionaments in-
tel·lectuals. El món present viu sotmès a una desídia 
propiciada pels poder fàctics i les grans corporacions 
i pels governants, per descomptat, amb l’objectiu de 
crear una societat estèril, fràgil i manipulable. Vivim 
moments on la ideologia s’enfonsa per manca d’un 
substrat sòlid i �able propiciat per la incongruèn-
cia, la incoherència, la coexistència de multiplicitat 
d’idees contradictòries i la proliferació de tendènci-
es “culturals” que barregen premeditadament la raó 
amb els sentiments i les emocions creant un corpus 
insostenible. 
Ni l’Edat Mitjana, aquella llarga etapa de mil anys 
que s’inicia al segle V amb el trasllat de la capitalitat 
imperial romana a Orient, és a dir, a Constantinoble 
(l’actual Istanbul) i s’acaba al segle XV amb la des-
coberta catalana d’Amèrica, injustament catalogada 
d’època obscura, va ser pobre a nivell de pensament, 
ans al contrari, el món medieval va esdevenir una 
franja de la història de la humanitat  caracteritzada 
per la pletòrica efervescència de set de coneixement 
per desxifrar les incògnites i els enigmes suscitats en 
el si d’una societat eminentment teocràtica.  
Tanmateix actualment l’ambivalència i la confusió 
minven la racionalitat erosionant posicionaments 
epistemològics sòlids provinents del passat. El nostre 

A�nals dels anys 70, 
Igualada encapçalava 
els nivells de renda i 
de producció indus-

trial de Catalunya. La ciutat -que 
institucionalment mai ha sabut 
fer de capital de comarca- oferia 

llocs de treball i benestar a les famílies de la Con-
ca d’Òdena. Especialment en el ram del tèxtil i el 
punt, que són rams que donen molta mà d’obra 
femenina. La possibilitat que l’home treballés en 
el cuir o el metall i la dona en el tèxtil, feia entrar 
dos sous a les famílies de la ciutat. Igualada gau-
dia d’un empresariat local ocupat en fer créixer la 
fàbrica sense sortir de l’entorn. 
La majoria de les empreses d’Igualada eren de 
caràcter familiar. Sovint en incorporar-se els �lls 
també es diversi�cava el negoci i un germà porta-
va la pell i un altre el gènere de punt. Els llocs de 
treball -i les empreses auxiliars- naixien i creixien 
a l’Anoia. En Josep Maria Vives Vidal va ser un 
genuí representant d’aquesta classe d’empresaris 
igualadins que donava caràcter a l’economia de la 
ciutat i la comarca. L’empresa es radicava a Igua-
lada i els seus bene�cis es reinvertien a la ciutat. 
Començant amb una petita empresa familiar, Jo-
sep Maria Vives Vidal la va fer créixer �ns a ul-
trapassar els mil treballadors i donant valor inter-
nacional a diverses marques de bany i cotilleria. 
L’edi�ci de la fabrica dissenyat per Josep Maria 
Vives Vidal era un exemple d’arquitectura mo-
derna molt allunyat del “xabolisme” industrial de 
l’altre cantó de la N-II. Els bene�cis en forma de 
serveis que hi tenien els seus treballadors -majo-
ritàriament dones- eren un exemple que, malau-
radament, no s’ha mantingut a Igualada després 
del tancament de l’empresa. 

La professió periodística em va donar ocasió de 
conèixer Josep Maria Vives Vidal tant en l’àmbit 
empresarial com en l’associatiu on sempre actua-
va en positiu i mai a la contra. El seu parlar tran-
quil i segur del que deia, no li era obstacle per 
preguntar i escoltar. La seva generositat va fer 
que, malgrat haver-lo tractat molt injustament 
en una ocasió des del setmanari, mai ens ho va 
retreure.
La globalització i una política industrial errant 
dels governs -central i autonòmic- va fer que 
aquella situació d’empresariat igualadí es perdés 
a poc a poc i avui l’economia de la Conca d’Òde-
na es decideix lluny de la comarca i sovint lluny 
de Catalunya. 
Amb la desaparició física de Josep Maria Vi-
ves Vidal es perd també el darrer representant 
d’aquells grans empresaris igualadins de �nals 
del segle XX, tan injustament tractats en el seu 
moment i tan importants que podrien ser en el 
futur. 
Ens queda però una àmplia nissaga seguint-li 
els passos. A la resta ens queda el seu irrepetible 
exemple i el record d’haver conegut un igualadí 
exemplar, un gran empresari i un home de fer-
mes conviccions i dedicació a la família. 

En Josep Maria Vives Vidal va ser un 
genuí representant d’aquesta classe 
d’empresaris igualadins que donava 

caràcter a l’economia de la ciutat 

JOSEP ORIOL JORBA COSTA

El darrer dels grans 
empresaris

Molta informació i poca cognició

Des de l’AFA de  l’Emili Vallès 
volem denunciar l’estat en què es 
troba l’exterior de la nostra esco-
la. No tenim ni un banc per po-
der seure i berenar, les tanques 
que protegeixen de caure per el 
terraplè estan en un estat lamen-
table trencades, caigudes, tenim 
manca de papereres i  no tenim 
cap zona lúdica per poder gau-
dir quan s’acaba l’escola, l’esbarjo 
dels infants forma part de la seva 
quotidianitat. Hem demanat de 
totes les maneres possibles una 
solució i no tenim una resposta 
real, demanem un espai net, se-
gur i lúdic on gaudir en família! 

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

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

JAUME SINGLA
@jaumesingla

món coadjuva a la construcció d’ambients polièdrics 
mitjançant les noves tecnologies de la informació 
que massa vegades promouen aplicacions idiotes 
en comptes d’espais per al desenvolupament cogni-
tiu. Els poders en general solen estar interessats en 
la creació de núvols tòxics de decadència que jun-
tament amb les interrupcions i el soroll digital deri-
ven en el que es coneix amb el nom de síndrome de 
dispersió.

Al llarg de la història les diferents societats humanes 
han fet servir les revolucions com a eines per produir 
canvis per  activar millores generals d’interès comú; 
processos molt complexos que han ajudat a transfor-
mar i millorar la vida de l’ésser humà al planeta blau. 
Les revolucions tecnològiques també, per descomp-
tat, han servit per millorar el nostre món, sobretot les 
referents al camp mèdic i sanitari. Malauradament, 
però, el món actual s’ha quedat aturat a l’hora d’em-
prendre rumbs cap als canvis substancials de manera 
revolucionària, de forma radical. Em refereixo espe-
cialment a l’aturada de consciència global referent al 
greu problema que representa la desigualtat; davant 
el drama execrable de la fam al món; davant la cobdí-
cia que genera i promou guerres amb �nalitats pura-
ment especulatives, econòmiques i �nanceres. 
La decadència present ens té immersos en un con-
text d’incerteses i inseguretats que afecten inelucta-
blement la vida pública en el sentit real, vivencial i 
quotidià. 
Ens cal una societat que opti per la revolució dels 
valors ètics i morals per enfortir posicionaments i 
plantar cara als poders, els que siguin, i sortir airosos 
i més forts per produir canvis de veritat. Estiguem 
atents al passat per saber què fer en el present; els 
historiadors com a guardians de la memòria ens po-
den ajudar en aquest camí cap a la cognició plena. 

Al llarg de la història les diferents 
societats humanes han fet servir 

les revolucions com a eines 
per produir canvis 

6  |  OPINIÓ Divendres, 25 de març de 2022



Igualada és la ciutat que mai para 
i que batega al ritme del seu co-
merç. De fet, si mirem enrere, 

Igualada ja neix fa més de mil anys 
com a punt de trobada natural i que 
evoluciona cap a un punt d’intercan-
vi de productes per la pagesia i co-
merciants. 

Al llarg dels darrers anys el govern de la ciutat ha 
mirat d’impulsar polítiques destinades a convertir la 
ciutat d’Igualada en una capital comercial i de serveis. 
Les zones blanques d’aparcament gratuït han suposat 
una estratègia de facilitació de l’activitat econòmica, 
molt necessària per atraure visitants de la comarca, 
però especialment de les comarques entorn la nostra. 
De fet, els estudis demostren que els compradors pro-
cedents de fora d’Igualada valoren molt positivament 
aquesta iniciativa.  
Un altre element imprescindible per potenciar l’acti-
vitat comercial és tenir un centre històric amb un en-
torn urbà de qualitat i dinàmic, i tota una ciutat amb 
una gran vocació comercial. Igualada actua com un 
autèntic centre comercial a cel obert, amb una  oferta 
cultural i d’oci potent i variada, que ha demostrat la 

JORDI MARCÈ
Regidor de Comerç i Turisme de l’Ajuntament d’Igualada

Igualada, centre comercial a cel obert
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seva força amb la inauguració recentment 
d’una segona sala de cinema, justament en 
un moment on la dinàmica dels cinemes és 
que se’n tanquin.
També la capacitat d’atraure grans esdeveni-
ments i de dotar la ciutat d’una imatge que la 
faci referent en l’àmbit econòmic, universita-
ri i cultural, és un element clau per convertir 
Igualada en un lloc atractiu per venir a com-
prar, a passar el dia i sobretot per viure-hi.
En aquest sentit, un exemple d’aquesta bona 
salut comercial que viu Igualada són les da-
des que ofereix la Generalitat sobre el cens 
de comerç, que posen en relleu que som 
la segona ciutat de la vegueria del Penedès 
que té més establiments comercials per cada 
1000 habitants, concretament 17’06, per davant de 
ciutats com Vilanova i la Geltrú (amb 13’33) o Vila-
franca (amb 16’56), i només per darrere, per molt poc, 
de Sitges (amb 18’19), i que demostra que Igualada 
tenim una elevada densitat comercial. A més, les ma-
teixes fonts indiquen que els establiments de la nostra 
ciutat tenen una mitjana de 138m2 de superfície, dada 
que denota el predomini i força del petit comerç, en 

contraposició de les grans superfícies comercials. 
I aquest és el nostre model, el model del govern de 
Junts per Igualada, escoltar les necessitats del nostre 
comerç al costat de les entitats que el representen i 
treballar plegats per generar un ecosistema  que fa-
ciliti impulsar projectes de futur perquè Igualada 
sigui més que mai una ciutat comercial i de serveis 
a cel obert: una ciutat que mai para. 

Ens havíem acostumat a 
la quotidianitat de les 
coses que consideràvem 
normals. Cada dia el co-

mençàvem accionant l’interruptor 
i es feia la llum, per d’hora que fos. 
Funcionava la calefacció i podíem 

esmorzar traient aliments de la nevera on s’hi po-
sava el que ens permetia la butxaca i ens venia de 
gust. Anàvem al forn i hi havia pa i al bar de la can-
tonada s’hi podia prendre un cafè amb llet amb una 
queixalada de qualsevol cosa. 
I ara ens adonem de la fragilitat de tot aquest en-
tramat social. La guerra ha entrat a casa nostra per 
dir-nos que érem uns privilegiats. Milers de despla-
çats arriben, ja no en cerca d’un món millor, sinó 
empesos per les bombes i la mort, on res d’això es 
fa amb normalitat. Així ens adonem que la realitat 

PERE PRAT

Moments de trasbals
mundial és molt diferent a la que ens havíem acos-
tumat. 
Ara veiem que el fet que el llum s’encengui a l’acci-
onar l’interruptor, que el gas alimenti cuines i ca-
lefaccions i hi hagi gasolina a l’estació de servei, és 
el resultat d’un complex entramat de mercats glo-
bals, de so�sticades cadenes logístiques i d’acords 
comercials fets per estats i multinacionals, als quals 
massa sovint, critiquem i menystenim per la seva 
gasiveria o per un desmesurat afany de lucre. Un 
equilibri precari com la vida mateixa, on treballa-
dors i persones hi posen la cara humana a la madei-
xa tecnològica i política. 
Per això avui no ens hauria de sorprendre que a 
l’anar al supermercat trobem prestatgeries i lleixes 
buides. Aquelles pors que havien començat per un 
watsapp que va ser titllat com un fake new, on  els 
transportistes autònoms havien dit prou, s’ha aca-

bant convertint en una realitat que va incorporant 
noves adhesions cada dia que passa. Els preus pu-
gen i també la pressió de la caldera. El quietisme del 
govern, que potser funcionava amb Rajoy, ara no 
ajuda. Europa, que va reaccionar políticament amb 
unitat i rapidesa a l’inici de la invasió a Ucraïna, 
no sap què fer davant les repercussions socials de 
les puges de l’energia. La in�ació es dispara i, com 
sempre, les conseqüències es fan sentir en la franja 
social més desfavorida. Però el preu del petroli que 
és insuportable pels transportistes, ho és també per 
moltes empreses pel que fa el gas i l’electricitat. I les 
aturades s’estenen. I tot ho pateix de manera imme-
diata el ciutadà. Això en un moment on encara no 
hi hauria d’haver desabastiment, ni s’ha posat en 
marxa un procés seriós de descarbonització. Així 
d’aquell “bulo”, s’ha passat a la realitat i del rumor 
mal intencionat a la notícia de primera pàgina. 

Carrer de Ripoll, 31  Vic 
T. 93 889 00 26  ·  friotex.com

Dissenyem, elaborem i mantenim instal·lacions solars connectades a xarxa. 
Construïm una nova cultura energètica més eficient, eficaç i respectuosa.

Patrocinador oficial de la Fundació UE Vic

Transformem el sol, 
il·luminem el futur.
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El Campus Universitari Igualada-UdL estrenarà el nou 
grau en Enginyeria Informàtica el curs vinent
REDACCIÓ / LA VEU

El Campus Universitari 
Igualada-UdL oferirà a 
partir del curs vinent el 

nou Grau en Enginyeria Infor-
màtica (GEI) amb 35 places de 
nou accés, que al llarg dels qua-
tre anys d’implantació de la titu-
lació aportaran �ns a 140 nous 
alumnes universitaris a la ciu-
tat. Així ho ha anunciat aquest 
dimarts el delegat del rector de 
la Universitat de Lleida (UdL) 
al Campus d’Igualada, Carles 
Capdevila, acompanyat de la 
directora de l’Escola Politècnica 
Superior (EPS) de la UdL, Mag-
da Valls; l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells; i Marc Tomàs, 
representant de TIC Anoia i 
professor associat de la UdL.
Tant la Direcció General d’Uni-
versitats com l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya (AQU) han 
donat el vistiplau a l’ampliació 
de l’oferta formativa en l’àmbit 
de la Informàtica a Igualada, 
“una reivindicació de la ciutat 
i del sector de les TIC des que 
la UdL es va fer càrrec dels es-
tudis universitaris a la capital 
de l’Anoia”, segons ha detallat 
Capdevila. La nova titulació té 
com a �nalitat la formació de 
professionals competents en 
el disseny, desenvolupament i 
gestió de sistemes informàtics, 
amb una orientació pràctica i 
professional “que facilita la in-
corporació en empreses punte-
res en l’àmbit internacional”.
Aquest grau s’ofereix amb la 

Menció de Tecnologies de la 
Informació, i dona accés di-
recte al Màster en Enginyeria 
Informàtica. “És un grau amb 
molta demanda per part dels 
joves que volen accedir a la 
universitat i també amb una 
gran demanda laboral per part 
de les empreses”, segons ha 
apuntat la directora de l’EPS, 
que ha assegurat que és  una 
titulació amb una taxa d’inser-
ció laboral “pràcticament del 
100%”. En la mateixa línia, To-
màs, de TIC Anoia, ha expres-
sat que “actualment no podem 
cobrir tota la demanda que te-
nim de professionals de l’àmbit 
tecnològic”.
Els tres darrers cursos s’han 
cobert totes les places d’Infor-
màtica ofertes a Catalunya, fet 
que fa preveure “que també 
cobrirem les places que oferi-

rem el curs vinent a Igualada”, 
ha dit Capdevila. El nombre 
de places per curs, 35, “per-
met treballar en grups reduïts, 
garantint una docència d’alta 
qualitat, basada en l’avaluació 
continuada, l’aprenentatge per 
projectes i les metodologies 
actives”, ha detallat Valls. Per la 
seva banda, el delegat del rec-
tor ha afegit que “la proximi-
tat i implicació d’aquest sector 
empresarial permet oferir un 
ampli ventall de pràctiques en 
empresa obligatòries a quart 
curs, que afavoreixen l’alta in-
serció laboral”. Un altre dels 
punts forts de la nova titulació 
és que el Treball Final de Grau 
es podrà realitzar en el si de la 
mateixa empresa on es realit-
zen les pràctiques.
Capdevila i Valls han apro�-
tat la presentació del nou grau 

per fer una crida a totes les no-
ies a estudiar una enginyeria: 
“Es necessiten noies al sector 
de les TIC, un sector que s’ha 
demostrat en alça i que ha per-
mès que el món continuï fun-
cionant durant la pandèmia”, 
ha manifestat la directora de 
l’EPS. L’alcalde d’Igualada, per 
la seva banda, ha posat en valor 
“la visió estratègica” dels res-
ponsables del campus igualadí 
“per retenir el talent al territori 
i atraure’n de nou”, i ha conclòs 
que “no hi ha futur sense co-
neixement”.
En l’àmbit internacional, com 
a tret diferencial, el Grau en 
Enginyeria Informàtica ofereix 
el Minor Internacional Global 
Acting in ICT. Es tracta d’una 
especialització internacional 
de 30 ECTS que es desenvolu-
pa durant el primer semestre 

de quart curs. Els estudiants 
visiten de forma consecutiva 
durant períodes de tres set-
manes les universitats que 
participen en el projecte: la 
Universitat de Lleida, Fontys 
University of Applied Sciences 
(Països Baixos), PXL Univer-
sity of Applied Sciences and 
Arts (Bèlgica), University of 
Applied Sciences Upper Aus-
tria (Àustria) i Belgium Cam-
pus ITversity (Sudàfrica). De la 
mateixa manera, també es pot 
obtenir la doble titulació inter-
nacional Ingenieria Informáti-
ca & Engenharia de Computa-
çao amb la universitat brasilera 
de Facens.
Pel que fa a la qualitat docent, 
el Grau en Enginyeria Infor-
màtica compta amb el segell 
internacional de qualitat Eu-
roinf, que garanteix que la ti-
tulació assoleix els màxims es-
tàndards europeus de qualitat, 
tant acadèmics com de capaci-
tació professional, reconegut a 
nivell global.
Així doncs, segons ha subrat-
llat Capdevila, “poder oferir 
aquesta titulació a Igualada 
facilita a l’estudiantat de la Ca-
talunya Central l’accés a una ti-
tulació de futur i d’alta deman-
da en el sector professional”. 
Atenent el darrer informe de 
l’Observatori del Treball i Mo-
del Productiu de la Generalitat, 
les feines relacionades amb el 
sector TIC acaparen el top 10 
del rànquing de les ocupacions 
millor posicionades en el mer-
cat de treball català.

El bus urbà d’Igualada modificarà el seu recorregut i passarà 
per la Rambla Sant Isidre
REDACCIÓ / LA VEU

El regidor de mobilitat 
de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Miquel Vives, ha 

anunciat aquest dimecres que 
l’autobús urbà de la ciutat mo-
di�carà el seu recorregut en 
horari lectiu i passarà per la 
Rambla Sant Isidre. 
El regidor Miquel Vives ha 
explicat que aquest canvi “mi-
llorarà encara més el servei i 
ajudarà a equilibrar el trànsit 
del centre a partir del moment 
en què es talli la ronda del 

Rec per les obres de connexió 
d’Igualada amb la Ronda Sud”.

Nou recorregut en horari 
lectiu 
El regidor Vives ha explicat 
que aquest canvi afecta úni-
cament al bus urbà en horari 
lectiu i en dies de jornada es-
colar. 
De l’1 de setembre al 30 de 
juny, tots els dies laborables, 
el bus passarà per la Rambla 
Sant Isidre, de 7h a 18:30h. 
Dissabtes, diumenges i festius 
ho farà per la plaça de la Creu 

com també passarà de l’1 de 
juliol al 31 d’agost.
El regidor de mobilitat i soste-
nibilitat, ha recordat que quan 
el bus urbà passi per la Rambla 
Sant Isidre “ho farà amb una 
velocitat anormalment reduï-
da per que puguin conviure la 
paci�cació de la rambla, que ja 
s’ha convertit en un espai d’oci 
de vianants, amb el transport 
col·lectiu i sostenible”.
En les properes setmanes es 
farà una campanya informati-
va per als usuaris que són més 
de 15.000 viatgers mensuals.

Igualada



IGUALADA  | 9Divendres, 25 de març de 2022

REDACCIÓ / LA VEU

El Centre Cívic de Fà-
tima d’Igualada cele-
bra aquest any 2022 
el 27è aniversari de la 

seva posada en marxa, que es 
va produir l’any 1995. Aquest 
any es recupera la celebració 
habitual per la qual els res-
ponsables del centre i les en-
titats i col·lectius que hi estan 
implicats han preparat un se-
guit d’activitats per aquest dis-
sabte, dia 26 de març, que es-
taran obertes al barri i també 
al conjunt de la ciutat. L’Any 
passat la celebració es va ha-
ver de fer en format virtual, 
oferint diverses classes i un 
vídeo commemoratiu.
La celebració d’aquest dissabte 
s’iniciarà a les 10.30h amb una 
xocolatada, jocs infantils i un 
taller de polseres que compta-
rà amb el suport de l’associació 
Pulseres Candela. A les 11.15h 
es durà a terme la inaugura-
ció de l’exposició dels treballs 
d’artesania i manualitats fetes 

per l’alumnat de l’equipament 
cívic.
A les 12h s’inaugurarà la pri-
mera de les Petites Biblio-
teques Lliures de Barri, que 
forma part d’una de les acci-
ons emmarcades dins de la 
Capitalitat de la Cultura 2022. 
Seguidament, es farà una lec-
tura de contes a càrrec d’Anna 
Garcia i els Músics del Parc en 
un acte organitzat per la Bibli-
oteca Central d’Igualada.
A la tarda, a les 17h, se cele-
brarà novament la iniciativa 
De collita pròpia, amb actu-
acions de totes les persones 
que al llarg de l’any participen 
en diferents classes, com ara 

El Centre Cívic de Fàtima celebra 
aquest dissabte el seu 27è aniversari 

dansa i balls, cant, gimnàstica 
o conversa en català i, com a 
�nal de festa, hi haurà pastís 
per a tots els assistents. En cas 
de pluja, aquesta activitat es 
desenvoluparà al gimnàs del 
Centre Cívic.
Per acabar es repartirà pas-
tís per a tots els assistents i 
es farà un concert i ballada 
de swing amb el grup Three 
Cool Cats i Anoia Swing. 
També participarà dels ac-
tes la Banda de Cornetas y 
Tambores de Fàtima. Aques-
tes activitats les coordina el 
departament d’Entorn Co-
munitari de l’Ajuntament 
d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada 
ha instal·lat un sistema 
de retenció de residus 

sòlids per evitar que plàstics 
i tovalloletes puguin arribar 
al riu. D’aquesta manera es 
preveu que els residus sòlids 
quedin retinguts mitjançant 
una estructura reixada que 
permetrà fàcilment, la retira-
da i quanti�cació dels residus 
retinguts.
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives ha explicat que 
la prova pilot d’aquest dispo-
sitiu “servirà per valorar si cal 
introduir millores al sistema 
i poder fer el desplegament 

per la xarxa de sobreeixidors 
del clavegueram de la ciutat”. 
D’aquesta prova pilot, també 
s’obtindrà la quantitat de resi-
dus que es retenen i se’n po-
drà fer una caracterització de 
la seva tipologia. Aquest nou 
sistema s’ha col·locat al sobre-
eixidor d’aigües residuals que 
hi ha a la ronda del Rec prop 
del Tanatori, ha estat dissenyat 
per tècnics de l’ajuntament i 
la fabricació i instal·lació de 
l’estructura reixada han anat 
a càrrec de la Brigada Muni-
cipal.
Miquel Vives, ha explicat que 
aquesta actuació està gestio-
nada i �nançada exclusiva-
ment per l’Ajuntament i ha 

assegurat que “el riu es una 
prioritat pel govern d’Iguala-
da i exigim que també ho ho 
sigui per la Generalitat”. Vives 
ha demanat a l’Agència Cata-
lana de l’Aigua més recursos 
pel bon manteniment del riu i 
que actuï contundentment da-
vant de les tovalloletes d’un sol 
us que cal indicar que no son 
biodegradables
Aquesta actuació s’inclou en 
el conjunt de millores que el 
departament de Sostenibilitat 
de l’Ajuntament d’Igualada 
està desenvolupant per tal de 
protegir el riu Anoia. Un al-
tre exemple és el projecte de 
recerca participativa “Llegim 
el Riu”, amb la col·laboració 
voluntària de veïns i veïnes i, 
a través del qual, es van identi-
�car diferents problemàtiques 
relacionades amb les deixalles 
al riu. Una de les propostes 
de millores que van sorgir, va 
ser la instal·lació d’aquestes 
estructures de retenció. En 
aquest sentit, l’Ajuntament ha 
engegat també una campanya 
per les xarxes socials per tal 
de sensibilitzar a la ciutadania 
de la problemàtica que suposa 
pel medi ambient tirar tova-
lloletes al vàter.

Igualada posa en marxa una prova pilot 
d’una estructura reixada al riu Anoia

Inaugurat el Centre 
Cívic Nord d’Igualada 
REDACCIÓ / LA VEU

El passat diumenge 20 
de març, s’ha inau-
gurat el Centre Cívic 

Nord d’Igualada en una jor-
nada festiva en què s’han re-
alitzat 14 visites teatralitzades 
a aquest nou equipament que 
donarà servei a la zona nord 
de la ciutat. Degut a la gran 
demanda que hi ha hagut 
s’han obert altres visites al 
centre cívic, no teatralitzades, 
que realitzaran els treballa-
dors dels equipaments cívics i 
on s’hi pot apuntar qui vulgui 
al telèfon 93 804 90 52 de 9h 
a 14h.
L’acte inaugural ha comp-
tat amb la participació de la 
consellera de Drets Socials 
de la Generalitat de Catalu-
nya, Violant Cervera; la di-
putada presidenta Àrea de 
Desenvolupament Econò-
mic, Turisme de la Diputació 
de Barcelona, Eva Menor; 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells i els regidors i regi-
dores del Consistori.

En els parlaments inaugurals, 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha recordat la situ-
ació d’aquests últims anys 
de pandèmia que ha obligat 
a mantenir tancats els equi-
paments cívics “no ha estat 
�ns ara quan el Centre Cívic 
Nord s’ha pogut obrir, ara 
que podem assegurar la pre-
sencialitat de totes les seves 
activitats i omplir-lo de vida 
i interacció social”. Castells 
ha quali�cat el Centre Cívic 
Nord com un equipament 
total, ja que “estem davant 
d’un espai totalment poliva-
lent, que pot transformar tots 
els seus espais i adaptar-se a 
les necessitats canviants de la 
nostra societat”.
De la seva banda, la conselle-
ra de Drets Socials, Violant 
Cervera, ha destacat el fet 
que aquest nou equipament 
“completarà la xarxa d’equi-
paments cívics de la ciutat i 
farà possible la descentralit-
zació d’activitats, alhora que 

donarà un impuls molt im-
portant als barris del nord de 
la ciutat”.

El Centre Cívic Nord
L’edi�ci del Centre Cívic 
Nord, compta amb quatre 
plantes totalment accessi-
bles amb espais polivalents 
i transformables. Entre els 
principals espais hi ha una 
gran sala de lectura, un es-
pai per les entitats, diverses 
aules de formació (una de les 
quals està destinada a clas-
ses de cuina, completament 
equipada i amb una pantalla 
de televisió que permet veure 
en directe el detall de tots els 
procediments), diverses sales 
de reunions i una terrassa on 
es podran realitzar activitats 
a l’aire lliure. De fet, l’espai 
s’ha concebut per que pugui 
obrir-se a l’exterior i utilit-
zar part de l’entorn per rea-
litzar-hi activitat sota d’una 
gran pèrgola o a les terrasses.
L’entorn del Centre Cívic 
Nord compta amb un nou 
parc, un espai obert i exte-

rior que multiplicarà la vida 
al barri, amb vegetació, jocs 
infantils i un mural pintat per 
l’artista Núria Riba que recor-
da el passat agrícola d’aquesta 
zona de la ciutat d’Igualada.
El nou equipament tam-
bé acull diversos serveis de 
l’ajuntament seguint la vo-
luntat de descentralitzar-los 
i distribuir-los entre els dife-
rents barris de la ciutat per 
aproximar-los a la ciutada-
nia. Al nou Centre Cívic ja 
hi treballen els departaments 
de Salut Pública, Entorn Co-
munitari, Cooperació, Con-
sum. També els departaments 
d’Igualtat de gènere i LGTBI 
de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena.
El Centre Cívic Nord dona 
servei als barris de Set Ca-
mins, Les Comes i Poble Sec 
de la ciutat. Les activitats 
que s’hi organitzaran com-
plementaran i engrandiran 
l’oferta que s’ofereix al conjunt 
d’espais cívics d’Igualada.
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Junts per Igualada 
segueix apostant pels 
estudis universitaris 
IGUALADA  / LA VEU

E l grup municipal que 
governa la ciutat se-
gueix treballant per 

oferir el màxim d’opcions als 
joves perquè encertin el seu 
camí i ajudar-los en la tria 
d’estudis un cop finalitzin 
l’ESO.  Així ho explica la re-
gidora d’ensenyament Patrí-
cia Illa “Per a nosaltres és una 
prioritat poder assessorar als 
joves i a les seves famílies la 
tria d’estudis superiors. Per 
aquest motiu durant el Saló 
de l’Ensenyament d’Igualada 
oferirem un servei intensiu 
a famílies i a joves d’asses-
sorament laboral i educatiu”. 
En aquest Saló les famílies i 
els joves podran trobar tota 
la oferta formativa de Cata-
lunya i de l’Anoia, així com 
xerrades i diferents serveis 
d’assessorament i orientació 
acadèmica i formativa.
Cal seguir treballant perquè 
els joves i les seves famílies 
coneguin les sortides labo-
rals de la ciutat i de la comar-
ca, quins seran els sectors 
estratègics del futur, cap on 
evoluciona el mercat laboral, 
i ajudar-los en aquesta tria 
tant complicada.
Així mateix, el grup de Junts 

per Igualada insta de nou al 
departament d’educació de la 
Generalitat a apostar ferma-
ment per la FP a la ciutat, i 
estenen de nou la mà a tre-
ballar plegats per fer possi-
ble nous estudis tant de grau 
mitjà com de grau superior.
L’aposta pels estudis univer-
sitaris a la ciutat és un bon 
model de treball. I més quan 
aquesta setmana s’ha pre-
sentat un nou grau en engi-
nyeria informàtica, que aju-
darà a les empreses del sector 
TIC a guanyar i retenir el 
talent igualadí. La regidora 
de Talent explica que “Era 
una demanda no només dels 
sectors de la tecnologia i la 
informàtica, sinó que també 
del sector industrial, que veu 
una oportunitat de futur per 
als grans projectes empresa-
rials”. Així mateix, el govern 
de Marc Castells es mostra 
molt satisfet per l’amplia-
ció d’una línia de l’especia-
litat d’infermeria. Les dues 
tinents d’alcalde Patrícia Illa 
i Carlota Carner aposten per 
“seguir sent pol d’atracció 
i retenció de talent, i poder 
assessorar i oferir el màxim 
d’opcions als joves perquè 
puguin estudiar i treballar a 
la nostra ciutat”. 

Igualada Som-hi proposa crear punts d’assessorament energètic 
per ajudar les famílies
IGUALADA / LA VEU

E l grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
(PSC – Comuns – 

Igualada Oberta) proposa 
més mesures per fer front 
a l’increment del preu de la 
llum. Després que la setma-
na passada demanés que el 
govern de Junts actualitzi 
l’ordenança de l’Ajuntament 
que regula les ajudes perquè 
es puguin ajudar més famí-
lies, aquesta setmana propo-
sa que l’Ajuntament impulsi 
Punts d’Assessorament Ener-
gètic municipals per ajudar 
la ciutadania a optimitzar el 
consum i reduir el cost de la 
factura.
El regidor d’Igualada Som-
hi Quim Roca detalla que 
“aquesta és una experiència 
que ajuntaments com el de 
Barcelona, Sabadell o Bada-

lona ja han impulsat tot aju-
dant milers de famílies. Als 
Punts d’Assessorament Ener-
gètic que proposem impulsar 
a Igualada s’ajudaria les famí-
lies a revisar les condicions 
de les factures elèctriques i 
guiar-les en la tramitació de 
possibles canvis de tarifa, de 
potència o en la tramitació 
d’ajudes. Igualment es reco-
manarien actuacions i millo-
res per reduir i optimitzar el 
consum mitjançant el canvi 
d’hàbits de consum i la difu-
sió de bones pràctiques”.
La formació que integren 
PSC, Comuns i el grup ciuta-
dà Igualada Oberta proposa 
que aquests Punts d’Asses-
sorament Energètic oberts 
a tota la ciutadania siguin 
itinerants i facin l’atenció als 
centres cívics de la ciutat en 
funció del dia de la setmana: 
l’Espai Cívic Centre, al Cen-

tre Cívic de Fàtima, el Casal 
Cívic Montserrat, el Casal 
del Passeig i al Centre Cívic 
Nord.
Quim Roca explica que “des 
del Punt d’Assessorament 
Energètic, a més d’informar 
sobre les oportunitats d’estal-
vi energètic també pretenem 
sensibilitzar la població da-
vant la realitat de vulnerabi-
litat energètica. Amb aques-
ta mesura podem ajudar a 
moltes famílies treballadores 
de la nostra ciutat i això és 
el que volem. Que sigui una 
acció al servei de tothom. 
Recordem que les dades ens 
diuen que es pot estalviar 
fins a un 30% de l’energia 
que utilitzem a casa només 
fixant-nos com l’utilitzem”.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
afirma que la pujada del preu 
de la llum és “una enorme 

preocupació per les famílies 
de la nostra ciutat i reclamem 
que el govern de Junts tingui 
sensibilitat social per oferir 
solucions. Seguim recla-
mant que l’Ajuntament apli-
qui l’eina que té al seu abast 
per pal·liar aquesta situació 
i actualitzi l’ordenança que 

regula les ajudes, que data 
del 2014, per actualitzar els 
barems i arribar a més famí-
lies i que impulsi els Punts 
d’Assessorament Energètic. 
Són eines de justícia soci-
al en mans de l’Ajuntament 
que reclamem adoptar per 
no deixar ningú enrere”.

ERC Igualada exigeix al govern de 
Castells que finalitzi el pla de 
mobilitat de la ciutat

IGUALADA / LA VEU

La formació republi-
cana de l’Ajuntament 
d’Igualada ha posat 

sobre la taula altre vegada la 
“mancança de plani�cació de 
la ciutat d’Igualada”, en pa-
raules del seu portaveu Enric 
Conill. Des d’ERC volen que 
no quedi en l’oblit que “Igua-
lada encara té molta feina a 
fer en matèria de plani�cació 
i també en mobilitat” i que 
la “indiferència de l’alcalde 
en aquest àmbit denoten un 
estancament d’idees en el 
govern”. Conill ha explicat 
que “constantment veig altres 
municipis que s’estan posant 
les piles i transformant la 
mobilitat interna de la ciutat, 
més enllà d’asfaltar-les o am-
pliar voreres”. Des d’Esquerra 
creuen que les coses podri-

en fer-se molt millor i d’una 
forma més e�cient i ràpides 
i lamenten que encara avui 
Igualada no disposi del pla 
quan els tràmits el govern els 
va iniciar fa molts anys. Con-
sideren que “denota una dei-
xadesa total”.
Esquerra Republicana creu 
que s’hauria de prioritzar la 
mobilitat activa i dedicar zo-
nes més amplies a bicicletes, 
també que caldria construir 
més zones per vianants de 
plataforma única i no només 
al centre. Asseguren que “el 
pla hauria de comptar amb 
un pressupost realment am-
biciós, que integri una visió 
àmplia i amb perspectiva de 
gènere en matèria de segu-
retat i inseguretat respecte la 
mobilitat, on es tinguin en 
compte les percepcions de les 
dones i orientar les actuaci-

ons a l’eliminació o modi�ca-
ció d’aquells factors que ge-
neren pors i inseguretat, i que 
per tant, limiten la capacitat 
i la llibertat de moviment de 
les dones per l’espai públic”. 
En valoracions de Conill, 
“tot això són un llistat d’ele-
ments bàsics i indiscutibles 
que hauria d’incorporar un 
pla de mobilitat en ple 2022, 
i no del segle passat, un dis-
seny de ciutat que permeti 
humanitzar Igualada. Una 
mobilitat que prioritzi els 
vianants i les bicicletes, i no 
pas el vehicle privat, i on la 
transformació posi les famí-
lies i les persones al centre”. 
Des d’Esquerra exigeixen 
“d’una vegada per totes” que 
el govern presenti un pla de 
mobilitat adequat per enca-
rar la ciutat del futur i amb 
consens amb tots els grups 
de l’oposició. Finalment, els 
republicans adverteixen que 
“la feina s’hauria d’haver fet 
ja fa molt de temps, i que si 
el govern actual de Castells 
continua “sense estar dispo-
sat a arremangar-se i arris-
car-se”, consideren que “hau-
rà de ser el pròxim alcalde i 
govern qui assumeixi el rep-
te. I des d’Esquerra Republi-
cana tenim molt clara quina 
és la feina a fer”.
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Jèssica Albiach visita a la Conca d’Òdena: “La recuperació vindrà 
gràcies a la gent valenta, pionera i coherent”

IGUALADA / LA VEU

La presidenta del grup 
parlamentari d’En 
Comú Podem, Jèssi-

ca Albiach i el diputat Marc 
Parés visitaven, aquest di-
vendres a la tarda, la ciutat 
d’Igualada per a conèixer de 
primera mà alguns dels pro-
jectes i iniciatives singulars en 

marxa a la Conca. Al matí, ho 
feia el portaveu dels comuns, 
David Cid, trobant-se a Santa 
Margarida de Montbui amb 
l’ajuntament i la plataforma 
de famílies “Montbui, per una 
sanitat pública digna”.
El diputat, Marc Parés, acom-
panyat per membres dels 
Comuns del Penedès i el re-
gidor de Promoció Econò-

mica d’Igualada, Jordi Marcè 
ha visitat les instal·lacions 
de la Igualada Fashion Lab 
conèixer de prop aquest pro-
jecte singular i especialitzat 
de suport i desenvolupament 
al teixit de les Indústries del 
Disseny d’Igualada i l’Ano-
ia. Segons Parés” cal valorar 
i fer conèixer arreu, i espe-
cialment a altres territoris 
que estan patint la crisi i el 
risc de desindustrialització, 
aquest tipus d’iniciatives que 
posen l’accent en una manera 
proactiva i positiva d’actuar: 
col·laborar i teixir sinergies 
comunes per a la millora i la 
innovació”.
A l’Espai Cívic Centre Jèssica 
Albiach es trobava en assem-
blea oberta amb els comuns 
de la Conca d’Òdena amb 
l’objectiu de valorar i animar 
a continuar en el treball des 
de l’Anoia de fer que la coali-
ció, En Comú Podem, sigui la 
força que lideri les propostes 
més innovadores i ambicioses 
destinades a assolir un país 
més just, més feminista, més 

verd i més democràtic.
En aquesta línia a�rmava: 
“Som un espai polític sò-
lid, útil i con�able. Un espai 
amb vocació guanyadora, per 
transformar els nostres bar-
ris, els nostres pobles i ara, 
més que mai, en moments 
que cal cuidar i protegir a la 
gent que està patint durament 
els efectes de la crisi pandè-
mica”. 
Per a la líder dels comuns és 
imprescindible que des del 
govern de la Generalitat hi 

hagi una resposta de soluci-
ons, i especial, per a la Conca 
d’Òdena on es va viure i patir 
amb més intensitat  i duresa 
el con�nament. Va insistir en 
el fet que cal una nova ma-
nera de fer política i social, 
“compartir les energies, els 
esforços i les oportunitats des 
del treball comú, com a co-
munitat i col·lectivitat terri-
torial... La recuperació vindrà 
gràcies a la gent valenta, pio-
nera i coherent que té ganes 
de canviar les coses”.
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REDACCIÓ / LA VEU

Després de molts me-
sos de feina, aquest 
dilluns neix a Igua-

lada l’Escola de Confecció 
BUFF®, un projecte totalment 
pioner que donarà oportuni-
tats als joves i que promourà 
el relleu generacional al sector 
tèxtil, en especial a l’o�ci de la 
confecció. Es tracta d’una ini-
ciativa de l’empresa igualadi-
na Original Bu� S.A. que, per 
cobrir les necessitats del seu 
propi pla de creixement, ha 
decidit fer un pas endavant i 
impulsar una escola de con-
fecció per poder formar des 
de zero els professionals que 
necessitaran incorporar a la 
plantilla els propers anys.
El projecte compta amb el 
suport de la Fundació tèxtil 
FITEX, l’Ajuntament d’Igua-
lada i la seu de l’escola serà a 
l’Igualada Fashion Lab, el nou 
hub d’innovació i creativitat 
inaugurat el passat mes de 
novembre amb unes instal-
lacions de més de 700 m2 a 
l’antiga fàbrica Vives Vidal. La 
Fundació FITEX coordina la  
relació  amb les empreses del  
sector  i  posa  a  disposició 
la maquinària i el material pe-
dagògic per als cursos de l’Es-
cola, l’Ajuntament d’Igualada 
aporta les instal·lacions de 
l’Igualada Fashion Lab per al 
desenvolupament de les acti-
vitats formatives i el dispositiu 
Ig-Nova Ocupació del Servei 
de Dinamització Econòmica, 
que ajuda a atraure i gestionar 
recursos públics destinats a la 
formació ocupacional, men-
tre que les empreses del sector 
faciliten pràctiques empresa-
rials als joves i formularan 
propostes de contractació un 
cop acabada la formació.
La nova Escola de Confecció 
BUFF® reuneix dues carac-
terístiques que la fan única; 

d’una banda dona oportuni-
tats professionals a persones 
que tenen di�cultats per acce-
dir al mercat laboral i, de l’al-
tra, propicia el relleu genera-
cional al tèxtil, un sector que 
cada vegada té més baixes de 
plantilla per jubilació i grans 
di�cultats per trobar professi-
onals formats en tasques i tec-
nologies de confecció tèxtil. 
Aquesta falta de relleu genera-
cional a l’o�ci de la confecció 
s’ha convertit en un veritable 
problema per les empreses 
tèxtils que, com Original Bu�, 
S.A volen potenciar la seva fa-
bricació al territori.
L’objectiu de les entitats que 
cooperen en la posada en 
marxa de la nova Escola és ge-
nerar accions formatives que 
permetin la capacitació per a 
la inserció laboral de, com a 
mínim, 100 persones durant 
els propers tres anys.
L’Escola arrenca amb un pri-
mer curs de Confecció en 
Tèxtil organitzat per Ig- Nova 
Ocupació de l’Ajuntament 
d’Igualada. Aquesta actuació 
està impulsada i subvenciona-
da pel Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) amb 
fons rebuts del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SEPE) 
en la modalitat de formació 
ocupacional dual, la primera 
d’aquestes característiques a 
la Comarca de l’Anoia. D’entre 
gairebé els cent candidats que 
es van presentar, se’n van pre-
seleccionar els 42 que com-
plien els requisits (tenir entre 
16 i 29 anys i estar en situació 
d’atur) i �nalment les empre-
ses han escollit els 14 alumnes 
que formaran part de la pri-
mera promoció que �nalitza-
rà el març de 2023.
Els 14 joves escollits  per  re-
alitzar  aquest  primer  curs  
arrenquen  dilluns  dia 28 
de març la formació amb un 
contracte laboral i d’un any 

de durada –amb la remune-
ració que marca el conve-
ni- combinant una part de la 
jornada fent formació a l’aula 
(25% d’hores anuals) i una al-
tra part fent feina a l’empresa 
(75% d’hores anuals). Les em-
preses que contractaran alum-
nes són, a més d’Original Bu� 
S.A., Indústries Valls (Punto 
Blanco), Gavipunt, Tex51 i 
Diutex, que volen recuperar 
la tradicional �gura de l’apre-
nent formant-lo des del propi 
lloc  de treball, i amb l’objectiu 
que els joves es puguin quedar 
treballant a l’empresa un cop 
expiri el contracte el març de 
l’any que ve.

La col·laboració publicopri-
vada, clau de l’èxit

La nova Escola de Confecció 
BUFF® l’han presentat aquest 
dimarts en roda de premsa 
una àmplia representació del 
sector tèxtil anoienc i de les 
institucions implicades en el 
projecte. En nom d’Original 
Bu� S.A. hi han assistit el di-
rector general, David Camps, 
i la directora de Persones, Al-
mudena Cara, i en nom de 
l’Ajuntament d’Igualada hi 
han estat presents l’alcalde, 
Marc Castells, i el regidor de 
Dinamització econòmica, Jor-
di Marcè. També hi ha estat 
presents els directius de Pun-
to Blanco, Diutex, Gavipunti 
Tex51, així com membres de 
la Fundació per a la Innova-
ció Tèxtil FITEX i l’agrupació 
tèxtil FAGEPI amb el presi-
dent Josep Ignasi Reixach al 
capdavant i el director general 
David Garcia.
Totes les intervencions han 
coincidit a destacar la col·la-
boració publicoprivada com a 
clau de l’èxit d’aquest projecte, 
que ha nascut gràcies a la ini-
ciativa de l’empresa Original 
Bu� S.A i el suport de FITEX, 

així com de l’aposta de l’Ajun-
tament d’Igualada que assu-
meix la seu de l’escola i la part 
organitzativa de la primera 
formació dual ocupacional 
impulsada i subvencionada 
pel SOC, i el compromís de 
les empreses tèxtils anoien-
ques que contracten els alum-
nes de la formació dual.

Una escola dins un projec-
te global: Igualada Fashion 
Lab

L’Escola de Confecció BUFF® 
és una més de les accions que 
es duran a terme a l’Igualada 
Fashion Lab, el laboratori de 
moda inaugurat el novem-
bre de 2021 a l’antiga fàbrica 
Vives Vidal per fomentar la 
col·laboració entre empreses, 
universitats, centres tecnolò-
gics, i administració pública, 
i per ajudar a les indústries 
del disseny de l’Anoia (tèxtil 
i pell) a ser més competitives 
gràcies a la creativitat, la in-
novació, la digitalització i la 
sostenibilitat.

Reimpulsar la indústria de 
la moda de l’Anoia

A més de donar oportunitats 
laborals a col·lectius desfavo-
rits, un dels principals objec-
tius de l’Escola de Confecció 
BUFF® és enfortir la indústria 
de la moda de l’Anoia do-
tant-la d’un relleu generaci-
onal potent per fer front a la 

nova situació que viu el sec-
tor tèxtil.
La pandèmia sanitària i les 
polítiques industrialistes de 
la Unió Europea han acce-
lerat un canvi que ja s’estava 
començant a produir els dar-
rers anys: la relocalització de 
les empreses tèxtils. Els pro-
blemes logístics i de trans-
port derivats del nou context 
mundial han complicat les 
cadenes de subministrament 
�ns al punt que el transport 
marítim de mercaderies cada 
vegada surt menys a compte; 
no només per l’encariment 
del petroli sinó també perquè 
es creen colls d’ampolla que 
produeixen desabastiments. 
Això ha fet que, cada vega-
da més, les empreses apostin 
per fabricar en proximitat i 
aquesta és una gran oportu-
nitat per a l’Anoia, considera-
da el “backstage” de la moda, 
un territori que actualment 
representa un dels grups 
d’empreses fabricants de gè-
nere de punt més importants 
d’Europa.
Un mapeig elaborat per FI-
TEX el novembre de 2021 
va concloure que a l’Anoia 
hi ha actualment en actiu 
104 empreses del sector tèx-
til-confecció que ocupen a 
918 professionals i sumen 
una facturació de 140 mi-
lions d’euros, fet que supo-
sa el 27% de la indústria de 
l’Anoia. Si hi sumem el cuir, 
el sector manufacturer (tèx-
til-confecció-cuir) arriba a 
ocupar prop de 1.500 profes-
sionals i genera una factura-
ció agregada de 220 milions 
d’euros a Igualada i comarca, 
fet que el converteix en el 
primer sector industrial del 
territori i una palanca essen-
cial en el desenvolupament 
econòmic de la comarca.

Arrenca l’Escola de Confecció BUFF® per formar joves 
a l’atur i fomentar el relleu generacional al tèxtil

L’Escola arrenca amb 
un acord publicoprivat 
que involucra empreses 
del sector, el centre de 
coneixement FITEX i 

l’Ajuntament d’Igualada
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Un any més, en el marc 
de la Mostra d’Iguala-
da, tindrà lloc el con-

curs d’aparadors comercials 
que organitza l’àrea de comerç 
de l’Ajuntament d’Igualada 
amb l’objectiu de dinamit-
zar l’activitat comercial de la 
ciutat, sumant i apro�tant les 
sinergies d’un esdeveniment 
que porta a la ciutat gent d’ar-
reu. Una vintena de botigues 
s’han sumat al repte de deco-
rar l’aparador seguint la temà-
tica d’enguany i l’exposaran 
del 21 de març al 3 d’abril. Per 
distingir-los tots ells compta-
ran amb un distintiu que acre-
ditarà la seva participació al 
concurs. Aquest any més que 
mai, els comerços d’Igualada 
han obert la ment i la mirada 
per reproduir el concepte dels 
360º amb què la �ra reivindi-
ca tenir un esperit crític. Al 
cartell o�cial apareix la icòni-
ca imatge d’un cavall amb els 
ulls tapats que, obedient, no-
més veu el que el fan mirar. El 
divendres 1 d’abril a la tarda, 
un jurat integrat per perso-
nes vinculades a la Mostra i al 

món de l’art premiarà els tres 
guanyadors per tal que du-
rant el cap de setmana tothom 
tingui ocasió de visitar-los. El 
primer premi rebrà 500 euros, 
el segon 300 euros i el tercer 
una falca publicitària a Ràdio 
Igualada. També torna el Joc 
del Comerç Conjuntament 
amb el Concurs d’Aparadors, 
el departament de Dinamit-
zació Econòmica de l’Ajunta-
ment d’Igualada promou �ns 
al 10 d’abril una nova edició 
del Joc del Comerç. Es tracta 
d’un concurs en el què s’anima 
als passejants a observar els 
aparadors decorats en motiu 
de Mostra Igualada i emple-
nant una butlleta que es troba 
al diari o�cial de la Mostra, 
participar del joc i guanyar 

Una vintena de comerços se sumen al 
concurs d’aparadors amb motiu de la 
Mostra Igualada

una tauleta digital. Enguany 
el joc consisteix en relacionar 
un mínim de 15 establiments, 
els quals també participen al 
concurs d’aparadors, amb un 
color; blau, groc, verd o ver-
mell. Aquest color és visible a 
l’aparador en format de pilota. 
Una vegada omplerta la but-
lleta, s’ha de retallar i lliurar 
al Punt d’informació de la 
Mostra instal·lat al Punt de 
difusió cultural i turística (c/ 
Garcia Fossas, 2).
Entre tots els participants 
que hagin relacionat correc-
tament, com a mínim, 15 co-
merços amb el seu color, se 
sortejarà una tauleta digital 
el dia 23 d’abril de 2022, a 
Cal Font, en directe per Rà-
dio Igualada.
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En el marc del Dia 
Mundial Contra el 
Càncer de Còlon, l’As-

sociació Contra el Càncer 
a l’Anoia ha organitzat una 
conferència, el 31 de març 
a les 19 h, de la mà del Dr. 
Rubén Hernando Tavira, di-
rector de Servei de Cirurgia 
i Especialitats Quirúrgiques 
del Consorci Sanitari de 
l’Anoia, Hospital Universita-
ri d’Igualada.
En la conferència es parlarà 
sobre com podem prevenir 
el càncer de còlon i la impor-
tància del diagnòstic precoç.
A Catalunya l’any passat 
es van diagnosticar més de 
6.400 persones amb càn-
cer de còlon. Les principals 
eines que tenim per a la pre-
venció d’aquesta mena de 
càncer són els hàbits de vida 
i el programa de cribratge. 
Hi ha un test del qual nin-
gú parla però que salva vi-
des...El test de sang oculta 
en femta és l’eina més bara-
ta i eficaç per a detectar el 
càncer de còlon en les seves 
primeres etapes i d’aquesta 
manera poder afrontar els 
tractaments amb uns índexs 

de supervivència molt més 
favorables.
Qualsevol persona entre 50 i 
69 anys pot rebre la invita-
ció al programa de cribrat-
ge. L’Associació Contra el 
Càncer vol aconseguir un 
objectiu: incrementar la par-
ticipació en el programa de 
cribratge d’un 42 % fins a un 
65 %.
En aquesta conferència, vine 
i informa’t en què consisteix 
el programa per a ajudar-nos 
a transmetre el missatge.
Aquesta activitat es realitza 
gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada i el 
Consorci Sanitari de l’Anoia. 

Conferència: “Podem 
prevenir el càncer de 
còlon? Importància d’un 
diagnòstic precoç”
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Després de mesos de 
trobades amb les 
empreses per detec-

tar quines necessitats tenen, 
la Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena ha organitzat un 
curs d’operari de packaging, 
un per�l que la indústria del 
sector necessita de manera re-
current.
Durant tres mesos –de maig 
a juliol del 2022- els alumnes 
seleccionats rebran formació 
en quatre àrees: impressió di-
gital i òfset, materials, disseny 
estructural i packaging. En 
total seran 112 hores de for-
mació especí�ca del sector i 
47 hores de formació en ma-
tèries transversals com ara la 
prevenció de Riscos Laborals 
o intel·ligència emocional, 
sempre en horari de matí. El 
curs inclou suport en la cer-
ca de feina i entrevistes amb 
empreses (Speed Dating). Un 
cop �nalitzat el curs s’oferirà 
als alumnes la possibilitat de 

fer pràctiques en empreses de 
la Conca d’Òdena.
Al curs d’operari de packa-
ging s’hi poden inscriure totes 
aquelles persones que tinguin 
un nivell d’estudis d’ESO o 
equivalent, que estiguin re-
gistrades a l’atur, que tinguin 
un nivell bàsic d’informàtica i 
que siguin residents en algun 
dels set municipis de la Conca 
d’Òdena (Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, La Pobla de 
Claramunt, Jorba i Castellolí).
La formació s’impartirà a 
Igualada i també a Barcelona, 
concretament a l’Institut Es-
cola del Treball de Barcelona, 
un centre educatiu especia-
litzat en aquest tipus de for-
mació que disposa de tota la 
maquinària per tal que l’apre-
nentatge sigui el màxim pro-
per a l’entorn laboral real.
El curs arrencarà a inicis de 
maig i ja estan obertes les ins-
cripcions a través de la pàgina 
web micod.cat , al correu elec-
trònic ocupacio@micod.cat o 

bé telefònicament al 93 805 
57 10. Cal inscriure’s abans 
del 29 d’abril, i les places són 
limitades a 15 alumnes.

Programa d’innovació digi-
tal Conca Tech
El programa d’innovació 
digital Conca Tech concen-
tra els ajuts concedits per la 
Diputació de Barcelona (del 
programa TTT) als set ajun-
taments de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena per tal 
d’ajudar a fer la transforma-
ció digital de la indústria del 
packaging, un sector que a la 
Conca compta amb 51 em-
preses, 162 milions d’euros 
de facturació i 905 treba-
lladors. La cadena de valor 
inclou fabricants d’envasos 
i etiquetes, proveïdors espe-
cialitzats, manipulats de car-
tró i fabricants d’embalatges, 
converting de paper i cartró, 
distribuïdors d’embalatges i 
envasos, disseny i impressió 
de materials per a màrque-
ting i comunicació.

Obertes les inscripcions per al curs 
gratuït d’operari de packaging

somosomun.com

Som el que vibrem

TRANSPERSONAL COACHING
LIFE · FAMILY · BUSINESS
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Després de la bona 
acollida de la prime-
ra edició l’any pas-

sat, des de l’Àrea de Comerç 
de l’Ajuntament d’Igualada 
s’ha volgut impulsar un nou 
cicle de les xerrades: “fem un 
cafè amb el comerç”, un espai 

dedicat a compartir experi-
ències del sector.
En cada trobada, programa-
da a les 3 de la tarda, just 
abans d’obrir les botigues, es 
mantindrà una conversa amb 
un convidat o convidada que 
explicarà bones pràctiques, 
per després compartir entre 
tots l’experiència, el seu fer, 

dins cada negoci.
La primera edició està pre-
vista pel dimarts 29 de març. 
En aquesta trobada es par-
larà sobre l’experiència de 
compra en l’entorn presen-
cial i virtual i anirà a càrrec 
de Pep Valls, especialista en 
màrqueting estratègic en Re-
tail, posicionament de mer-

cat i disseny i comunicació 
gràfica.
El segon cafè és previst pel 28 
d’abril i es vol donar les ba-
ses per fer fotos de productes 
per les xarxes socials. Serà a 
càrrec d’Esteve Morera, Clic 
Fotografia. 
El darrer dels cafès es farà el 
26 de maig per tractar les bo-

L’Aula de Comerç reedita “Fem un cafè amb el comerç”, un espai 
dedicat a compartir experiències del sector

nes pràctiques per reduir resi-
dus a la botiga i estalviar-se 
costos. Ho explicarà Martí 
Morato, de Mou-te pel Zero.
Totes les sessions tindran lloc 
a les 15,00 al Cafè de l’Ateneu. 
Tothom que hi estigui interes-
sat, s’haurà d’inscriure enviant 
un Whatsapp a 639 09 69 45.

EMPRESA: Dona a conèixer les teves ofertes de feina!
CANDIDAT: Fes arribar el teu CV per ser escollit!

TANT SI ETS EMPRESA COM CANDIDAT, ENTRA A 
LA NOSTRA WEB I GESTIONA 

LES TEVES NECESSITATS DE MANERA GRATUÏTA!

www.jobanoia.cat
NOMÉS CAL REGISTRAR-SE A

Des de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia volem 
fer un homenatge a 

la �gura com a un dels funda-
dors de l’entitat empresarial, i 
també, el seu primer president: 
Josep M. Vives Vidal.
Es va iniciar en el món del tèx-
til de molt jove, als 21 anys va 
muntar un petit taller per fa-
bricar mitjons i més endavant, 
va iniciar la fabricació de tei-
xits elàstics. El 1957 va acon-
seguir la llicència per Espanya 
i Portugal de la marca de coti-
lleria americana WARNER’S. 
Als anys seixanta va participar 
en cursos de formació en la di-
recció d’empreses al IESE que 
marcaren la seva vida profes-
sional. 
Als anys 80 va obtenir de PI-
ERRE CARDIN la llicència ex-
clusiva de cotilleria i llenceria 
per tot Europa. L’espai se li va 
fer petit, i després de tres can-
vis, va edi�car una nova fàbri-
ca de 15.000 metres quadrats 
donant ocupació a més de 700 
persones que la converteix en 
la primera empresa d’Espanya 
en el seu sector. A més de les 
marques estrangeres, va im-
pulsar-ne de pròpies com IN-
TIMA, CHERRY i MAJESTIC. 
Als anys 90 va comprar les 

empreses franceses GEMMA i 
BILYTIS i tenia organitzacions 
comercials pròpies al Benelux, 
Itàlia, França i Portugal. 
Des del principi va tenir una 
especial preocupació pel ben-
estar de les persones que esta-
ven a l’empresa. La nova fàbri-
ca disposava d’una guarderia 
infantil i un servei mèdic diari 
per atendre primeres cures i 

servei d’injeccions. L’empresa 
subvencionava als pares amb 
�lls en edat escolar amb el 80% 
de les despeses mensuals i als 
treballadors que volguessin 
fer algun curs de perfecciona-
ment, també se’ls ajudava amb 
el 80% dels costos. També esta-
va establert que cada persona, 
en el moment de la seva jubi-
lació, percebés un increment 

addicional en proporció a les 
retribucions que hagués tin-
gut en la seva vida laboral. El 
1999, el sr. Vives Vidal va rebre 
el Premi Idea-UEA a la Trajec-
tòria Empresarial.

El seu vincle amb la UEA
Als inicis dels 80, l’empresa-
riat igualadí estava vivint uns 
moments d’una certa inquie-
tud per la incertesa del futur 
de les empreses en general, i 
d’Igualada en particular. Amb 
aquesta idea, els presidents 
d’uns quants gremis decidiren 
constituir una entitat que els 
agrupés i pogués ser un instru-
ment de pressió davant les ad-
ministracions públiques.
El 3 de juny de 1982 es van 
aprovar els primers estatuts de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia. El desembre de 1993 va ser 
nomenat president de l’entitat. 
Sota la seva presidència del sr. 
Vives Vidal s’inicien les acti-
vitats de la UEA en una petita 
o�cina dels locals de Fagepi, 
situada al Passeig Verdaguer 
d’Igualada. Es reorganitzen els 
gremis a � i efecte de formar 
una UEA ben estructurada i 
vertaderament representativa 
i es comença la tasca comerci-
al per donar a conèixer l’entitat 

no només a les empreses, sinó 
també a entitats i ajuntaments. 
Va ser president de la UEA �ns 
al 1999; i membre de la Junta 
Directiva des del 1999 �ns l’any 
2011.
El mandat del sr. Vives va ser 
clau per l’aposta de l’entitat em-
presarial per la formació de les 
persones treballadores, i també 
de la gent que estava a l’atur. 
El sr. Vives tenia una visió de 
millora de les empreses, de les 
persones i la societat, una línia 
que l’entitat manté gràcies al 
seu llegat. 
La Unió Empresarial de l’Anoia 
ha tingut una llarga trajectòria 
gràcies a la perseverança, pas-
sió, entrega i bondat de perso-
nes com en Josep M. Vives, una 
entitat que va néixer amb els 
valors dels seus fundadors: la 
voluntat de cooperació i la col-
laboració per al progrés eco-
nòmic i social de la comarca. 
Des de l’entitat empresarial ens 
afegim a les mostres de condol 
per a la seva família i amistats, 
però també, li volem expressar 
el nostre més sincer agraïment 
per tot el que va fer per l’entitat 
i el teixit empresarial de la co-
marca. Descansi en pau.

Unió Empresarial de l’Anoia

Homenatge a Josep M. Vives Vidal
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El passat 14 de març, 
l’Escola Mowgli va as-
sistir a la preestrena 

de l’episodi ”El misteri de la 
Galàxia Bibliotecus”, un llibre 
que van crear conjuntament 
entre tots els seus alumnes, 
des del més gran �ns el més 
petit.
Després de mesos d’espera, �-
nalment els alumnes van po-
der gaudir de la història ani-
mada pel programa “Una mà 
de contes”, el qual ja està dis-
ponible a dia d’avui a la bibli-
oteca de programes del web 
del Super3. Aquesta preestre-
na en exclusiva formava part 
del premi de Finalistes dels 
Jocs Florals de Catalunya.
L’acte va prendre un caire 
molt emotiu, ja que va comp-
tar amb la presència del se-
nyor Manuel Barrios, direc-
tor del programa “Una mà de 
contes”, l’il·lustrador Bernat 
Serrat i el productor Isidre 
Rosich. Primerament va te-
nir lloc un visionat del conte 
original en format audiovisu-

al i després es va projectar la 
nova adaptació televisiva.
En acabar, els alumnes van 
poder gaudir d’una estona de 
con�dències amb il·lustra-
dor, director i productor, els 
quals van explicar als infants 
el dia a dia del procés de cre-
ació d’aquesta nova versió del 
conte i van donar resposta a 
les preguntes que els tenien 
preparades els i les represen-
tants de la Comissió artística 
de cada classe.
L’Escola Mowgli és una escola 
petita i familiar per a infants 

Super3 treu a la llum la versió televisiva 
de la història “El misteri de la galàxia 
Bibliotecus” de l’Escola Mowgli

des d’1 �ns a 12 anys, ubicada 
a Igualada, amb un projecte 
pedagògic en constant evo-
lució, on l’infant és el cen-
tre de l’aprenentatge. Escola 
Mowgli es caracteritza per 
ser una escola activa, creati-
va, participativa i democràti-
ca, cooperativa, que treballa 
l’autonomia i l’autocon�ança, 
integradora i respectuosa, 
d’inspiració cristiana, catala-
na, multilingüe i orientada a 
desenvolupar competències 
tècniques, personals i socials 
de cada infant.

REDACCIÓ / LA VEU

D esprés de molts 
mesos d’haver de 
celebrar el Mercat 

d’Antiguitats en un sol cos-
tat de l’espai central del Pas-
seig Verdaguer per evitar 
aglomeracions, finalment 
aquest proper diumenge 27 
de març es recupera el for-
mat tradicional amb exposi-
ció a dues bandes i s’escurça 
el recorregut, ja que les pa-
rades es concentraran entre 
els carrers Sant Magí i Sant 
Vicenç.
Com cada darrer diumenge 
de mes, el Mercat d’Antigui-
tats, col·leccionisme, art i ar-

tesania, organitzat per Fira 
d’Igualada, aplegarà aquest 
proper diumenge antiquaris, 
brocanters, col·leccionistes, 
artesans i venedors de ma-
terial vintage d’arreu de Ca-
talunya que faran les delícies 
dels amants de les antigui-
tats i del col·leccionisme que 
acudeixen a la cita mensual 
a Igualada per vendre, per 
comprar o per fer intercanvi 
de materials entre els matei-
xos expositors.
La mostra estarà instal·la-
da de 9h del matí a 14h del 
migdia. L’organització recor-
da que, en cas de concentra-
ció de visitants, és obligatori 
l’ús de mascareta.

El Mercat d’Antiguitats 
recupera el format a dues 
bandes

REDACCIÓ / LA VEU

L’Hospital Universitari 
d’Igualada, a través de 
l’Escola Internacional 

d’Endoscòpia Ginecològica, 
ha celebrat la jornada for-
mativa “Tractament del sòl 
pelvià”. Un curs que ha reunit 
una dotzena de ginecòlegs 
experts en aquest àmbit per 
aprofundir, durant dos dies 
–17 i 18 de març– en el conei-
xement de les disfuncions del 
sòl pelvià i el seu tractament i 
diagnòstic.
La jornada ha atret més de 
vint ginecòlegs d’arreu de 
l’Estat, que han apro�tat 
l’oportunitat d’assistir a una 
de les formacions punteres en 
sòl pelvià a nivell nacional, 
amb cirurgies en directe, pre-
sentacions i taules rodones 
amb experts de primer nivell. 
Tot plegat, en un format inte-
ractiu per facilitar la partici-
pació dels assistents.
Entre els ponents hi ha ha-
gut professionals del servei 
de Ginecologia i Obstetrí-

cia de l’Hospital Universitari 
d’Igualada: el cap del servei, 
Dr. Pere Brescó i les ginecò-
logues Dra. Alba López i Dra. 
Alda Amela. També de l’hos-
pital igualadí, la �sioterapeu-
ta Gemma Piñol. A més, hi 
han participat altres metges i 
especialistes d’hospitals d’ar-
reu de Catalunya, com l’Hos-
pital Universitari Mutua de 
Terrassa, el Consorci Sanitari 

Jornada sobre tractament del sòl pel-
vià al’Hospital Universitari d’Igualada

de Terrassa, l’Hospital Santa 
Creu i Sant Pau, el Centre Sa-
nitari Parc Taulí, i l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron.
Segons explica el Dr. Brescó, 
“aquests cursos permeten als 
professionals estar actualit-
zats i poder liderar les últimes 
tecnologies i tractaments en 
diferents àmbits de la nostra 
especialitat pel bé de les nos-
tres pacients”. Ajuntament d'Igualada

NOCES D’OR 2020 / 2021 / 2022

Després de dos anys marcats per les restriccions a 
causa de la Covid i davant la millora de la situació 
sanitària a la nostra ciutat, l’Ajuntament d’Igualada ha 
decidit reprendre l’homenatge a les parelles que 
celebren 50 anys de casats. 

Per aquest motiu, es proposa a tots els matrimonis 
igualadins que durant els anys 2020, 2021 i 2022 
hagin celebrat o celebrin les NOCES D’OR (50 ANYS DE 
CASATS) i que no hagin contactat amb l’Ajuntament, 
que s’adrecin personalment al Departament de 
Protocol, (cal demanar cita prèvia al 93 803 19 50), 
abans del dia 12 de maig. Allà seran convidats formal-
ment a l’homenatge que es durà a terme el dijous dia 
19 de maig de 2022 (en què es seguiran totes les 
mesures sanitàries vigents en aquell moment).

Els matrimonis interessats poden dirigir-se al Depar-
tament de Protocol de dilluns a divendres entre les 
11h i les 13h.  Recordem que cal portar DNI i el Llibre 
de Família.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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L’enrenou de la plusvàlua municipal

El precio del gasoil, el de la electricidad, el de los �etes marítimos, la 
falta de recambios, de componentes para piensos, de ciertos minerales. 
Suben los precios porque no hay oferta pero la demanda no va a poder 
pagar los costes crecientes. Y eso tiene un nombre.

Avui hem anunciat una nova inversió a Catalunya. L’empresa catalana 
Bold crearà 100 nous llocs de treball amb la posada en marxa d’una 
planta de 2.500 m2 per al disseny i producció de bateries elèctriques 
d’altes prestacions per a aviació i automoció d’alt rendiment.

Bona notícia:
Les exportacions catalanes van augmentar un 16% el gener d’enguany respecte 
del mateix mes de l’any anterior, tot assolint els 6.088,5 milions d’euros.

“Recolzar-se en un sistema de gestió ERP 
suposa un gran avantatge competitiu 

per a l’empresa.”

“Fins fa ben poc, era un impost basat en la 
ficció que el valor del sòl 

es va incrementant amb el temps ”. 

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.

ERP, què és?

Un software ERP, sigles en 
anglès que corresponen 
a: Enterprise Resource 
Planning (Sistema de 

planificació de Recursos empresa-
rials), és un programa que s’encar-
rega d’integrar i connectar tots els 
departaments d’una empresa per a 
aconseguir una gestió més àgil, es-
talviant diners i guanyant temps. 

Es tracta doncs d’un sistema de ges-
tió empresarial global, que contro-
la tots els processos d’una empresa: 
comandes, vendes, departament 
comercial, facturació, comptabilitat 
i tributació, l’estoc, els recursos hu-
mans o els informes necessaris per a 
les preses de decisions.

Si bé invertir en aquesta mena 
d’aplicacions requereix una certa 
inversió inicial, està demostrat que 
val la pena, i és que segons els re-
sultats d’una enquesta realitzada 
en 2013 per Panorama Consulting, 
el 40% de les empreses que van im-
plantar un ERP van augmentar la 
seva productivitat a curt i mitjà ter-
mini.

A més de les seves incidències en 
la productivitat i en l’estalvi de di-
ners, aquests sistemes milloren la 
comunicació entre departaments, 
minimitzen els errors, permeten ac-
cedir a tot tipus d’informació real i 
actualitzada de l’empresa (pel que 
poden prendre’s decisions en més 
curt termini), suposa un menor im-
pacte mediambiental al reduir-se 
significativament el paper i l’ús de 
les tintes de les impressores i porta 
l’avantatge afegit que es pot treba-
llar en remot, en qualsevol moment 
i des de qualsevol lloc.

Sens dubte, recolzar-se en un siste-
ma de gestió ERP suposa un gran 
avantatge competitiu per a l’empresa.

Actualment, existeixen moltes apli-
cacions d’aquest tipus en el mercat i 
per a totes les butxaques, des de les 
versions més estàndard o les que es 
contracten per mòduls a aquelles 
més complexes i fetes especialment 
a mida, sent aquestes últimes òbvia-
ment, les de major cost, ja que com 
més personalitzada l’aplicació, ma-
jor és el seu preu. 

Xavier Llopart 
Assessor immobiliari a Grup Carles Immobiliaris.
@grup_carles  

Abans de vendre un immo-
ble, cal fer primer els nú-
meros. Si comprar un pis 
comporta despeses, ven-

dre’l també pot comportar-les, i so-
vint són elevades.

Una de les possibles despeses és la 
plusvàlua municipal, una font cons-
tant de consultes, darrerament. 

Fins fa ben poc, era un impost ba-
sat en la ficció que el valor del sòl 
es va incrementant amb el temps (el 
totxo no baixa mai, us sona?) i que, 
per tant, com més temps fa que ets 
propietari d’un immoble, més has 
de pagar. Una fórmula relativament 
senzilla de càlcul, però totalment in-
justa i desconnectada de la realitat.

L’esclat de la bombolla immobiliària 
va deixar clar que els preus de l’im-
mobiliari també poden baixar, i no 
tenia sentit pagar aquest impost si 
s’havia patit una pèrdua econòmica.

Les reclamacions judicials van por-
tar a l’anul·lació de l’impost i a la 
confecció d’un de nou a corre-cuita. 
Com molt sovint passa, les coses 

fetes amb presses són pedaços, i ja 
veurem quant de temps durarà l’ac-
tual configuració.

Ara mateix pots triar dues formes 
de fer el càlcul. El pots fer segons el 
bene�ci real que ha suposat la venda 
(que ja tributa també a la renda), o 
acollir-te a una fórmula objectiva se-
gons el valor cadastral. Et deixen triar 
la que sigui més bene�ciosa.

La conseqüència més immediata serà 
l’impacte als pressupostos municipals 
(es calcula que la plusvàlua aporta uns 
4.000 milions d’euros), i és que afron-
tar correctament  el �nançament dels 
Ajuntaments hauria de ser l’objectiu, 
i sembla que aquesta nova normativa 
simplement és una pilotada endavant 
que haurà de resoldre qui vingui.

Mentrestant, el contribuent està una 
mica millor del que estava, però amb 
la sensació que es fa un pedaç rere un 
altre, i amb la inseguretat jurídica que 
sovint afecta el sector immobiliari.

Esperarem a la propera anul·lació/
modificació de l’impost, a veure què 
ens depara.

“Recolzar-se en un sistema de gestió ERP 

Eva Remolina
Economista 



R ehabilitació i manteniment de piscines
P rodu ctes i accessoris
M anteniment de descalcif icadors
E t portem a casa tot el q u e necessitis

Telf 652 9 52 19 6

P ropera obertu ra de botig a 
al carrer B ellprat,  3 7  -  I g u alada

Av. Catalunya, 57 - 08700 CARME (BCN)
Tels. 93 804 43 61 - 600 005 771
drrneger@yahoo.es 



t-quattre.com    info@t-quattre.com

t-quattre Igualada
Carrer de la Concepció, 11 

Tel: 938 030 852 /687 345 179

FINESTRES DE PVC I ALUMINI

MAMPARES DE BANY

PORTES DE GARATGE

c/Córdoba, 14 - Sta. Mgda. de Montbui
T. 93 805 27 94 

info@fernandezsanglas.com 
www.fernandezsanglas.com

Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES 
-PORTES
-BALCONERES
-CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE 
PARETS
-SOSTRES

SOM FABRICANTS

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

30 anys al seu servei!


Instal.lador autoritzat 

AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ,

CLIMATITZACIÓ I ENERGIES RENOVABLES 



C/ St. Francesc d’Assís, 25  08700 Igualada


BOMAR INSTAL.LADOR, s.l.

Pep Bové
Instal·lador autoritzat

AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ
CLIMATITZACIÓ I ENERGIES RENOVABLES

c/St. Francesc d’Assís, 25
08700 Igualada

T. 93 803 07 86 · 609 42 97 72

·Si ho tens comprat, també t'ho instal·lem  
·Màxima seriositat i anys d’experiència

·Desplaçament gratuït  
·Pressupost tancat i sense compromís

CONSTRUCCIONS I REFORMES
Reparacions i manteniment de la llar

reformasjac@gmail.com

659 562 247

Posa a punt la
teva piscina 

· I N S T A L · L A CI O N S  DO M È S T I Q U E S  
  I  I N DU S T R I A L S
· E L E CT R I CI T A T  -  A U T O M A T I S M E S
· B O M B E S  DE  P I S CI N E S ,  E L E CT R Ò L I S I  S A L I N A  
  I  R E G S
· DE S CA L CI F I CA DO R S ,  G A S  I  CA L E F A CCI Ó
· A / C,   E N E R G I E S  R E N O V A B L E S
· ( S O L A R  F O T O V O L T A I CA  I  T È R M I CA ,  
   A E R O T È R M I A …)

6 9

c. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38
Mòbil 669 70 00 57  -  IGUALADA

www.angelescura.com
escura@angelescura.com
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Ala gent gran, discapa-
citats o persones amb 
mobilitat reduïda, és 

essencial facilitar-los la mo-
bilitat en espais amb barreres 
arquitectòniques; això és pos-
sible amb un ascensor, una 
cadira pujaescales o platafor-
ma elevadora.

Ascensors unifamiliars
Si desitgem instal·lar un as-
censor per millorar la mobi-
litat dins el nostre habitatge, 
l’alternativa més viable (i més 
econòmica) serà instal·lar un 
ascensor per a cases unifami-
liars.
És la millor opció per a per-
sones amb algun tipus de dis-
capacitat o gent gran. Instal-
lar un d’aquests ascensors no 
representa una gran despesa. 
No necessitem fer una exces-
siva inversió per poder tenir 
un ascensor d’aquest tipus a 

casa.
Poden adaptar-se a gairebé 
tot tipus d’habitatge. La ins-
tal·lació és ràpida, tenen un 
baix consum i baixos costos 
de manteniment. Són abso-
lutament personalitzables, 
tant a nivell de dimensions 
com de decoracions. Un gran 
avantatge és que el valor de 
l’immoble es revaloritzarà 
notablement al mercat.

Cadires pujaescales
Les cadires pujaescales són 
realment còmodes i tenen 
l’opció d’instal·lar-se tant en 
interiors com en exteriors.
S’han de considerar els as-
pectes estructurals d’on ani-
rà instal·lada la cadira. És 
un tram recte o hi ha alguna 
corba? En funció d’aquest as-
pecte, el model i el preu seran 
diferents.
És molt important valorar 

Opcions per millorar la mobilitat i superar 
les barreres arquitectòniques

l’espai disponible per a la ca-
dira per què la resta de per-
sones tinguin espai su�cient 
per passar.
Solen instal·lar-se molt ràpid. 
Normalment, no necessiten 
de modi�cacions en l’habitat-
ge per poder ser instal·lades.

Altres solucions
També podem trobar altres 
sistemes d’elevació com són 
plataformes verticals de curt 
recorregut, plataformes puja-
escales, etc.
A Mitopu estem comprome-
sos en millorar la qualitat 
de vida de les persones amb 
mobilitat reduïda. Oferim 
als nostres clients solucions 
adaptades a cada projecte 
mitjançant un servei perso-
nalitzat. Tots els nostres siste-
mes d’elevació estan homolo-
gats i amb la nostra màxima 
certi�cació de qualitat.



Pintar les parets és la ma-
nera més ràpida i efec-
tiva per transformar 

la decoració de casa teva. No 
només “neteges” la cara a les 
parets sinó que, a més, només 
canviant el color, casa teva 
semblarà una altra. El poder 
transformador de la pintura 
és enorme. Si t’animes a pintar 
casa teva, amb aquests con-
sells i trucs de professional, ho 
podràs fer tu.

Plani�ca per on començar
L’ideal és buidar al màxim les 
habitacions. Prepara el mate-
rial. Comprova si ho tens tot 
(cinta de pintor, plàstic i paper 
protector, massilla, vidre, espà-
tula, corró gran i petit, cubeta 
per a rodets, paletina, pintura 
i esmalt). Si tens llençols vells, 
et pots estalviar el plàstic.

Prova diferents colors per 
encertar
Si dubtes sobre el color, fes 
brotxades a parets on incideixi 
la llum de manera diferent i mi-
ra-les a diferents hores del dia. 
Tingues en compte que la pin-
tura enfosqueix en assecar-se.
Un color especial? Les di-
ferents �rmes de pintura 
ofereixen una paleta molt 

extensa de referències de co-
lors entre els quals escollir.

Prepara bé les parets i fes ar-
ranjaments
Si estan en mal estat, cal po-
lir-les bé, netejar-ne la pols, 
fer-los una emprimació i 
massillar abans de pintar. 
La pintura, per si mateixa, 
no elimina imperfeccions.

Protegeix mobles i superfí-
cies
Posa cinta de pintor a sòcols, 
cantonades de sostres, portes i 
marcs que no siguin de fusta 
–si són de fusta, també caldrà 
pintar-los– i cobreix la cin-
ta de les persianes. Els inter-
ruptors, si pots, desmunta’ls; 
si no, posa-hi també cinta. A 
terra, millor paper que car-
tró, perquè el paper és �exible 
i repel·leix més que el cartró.

Tria la pintura més adequada 
Si les parets estan en bon es-
tat, podeu utilitzar pintura 
plàstica per a totes les estan-
ces, �ns i tot cuina i bany. 
Però tens altres opcions:
- Tixotròpica. Amb un gran 
poder de cobriment, és ide-
al per a parets amb taques 
de greix, fum, humitat i �ns 

i tot de �oridura i d’òxid.
- Antial·lèrgies. Eviten la 
proliferació d’àcars i fongs 
i minimitzen l’emissió de 
compostos volàtils (el millor 

per a persones al·lèrgiques).
- 100% Eco. Són transpira-
bles i les reconeixeràs perquè 
compten amb l’etiqueta eco-
lògica europea (Ecolabel).
- Amb olor i antiolor. Hi ha 
pintures que �ns i tot po-
den perfumar casa teva per-

què tenen essències naturals 
que desprenen aroma len-
tament. Això sí, l’efecte du-
rarà només uns quants dies. 
I també pots fer tot el con-

trari, neutralitzar olors amb 
pintures que els absorbei-
xen. Són les fotocatalítiques.
I els esmalts? Tria’ls acrílics i 
no sintètics: reduiràs els dis-
solvents. 

Sostres, cantonades i parets 

Comença pel sostre per po-
der tapar les gotes que cai-
guin sobre les parets. Però si 
hi ha defectes per emmasca-
rar, comença per aquí i apro-
�ta per pintar cantonades.
Per evitar la diferència entre 
el rastre de brotxa de la can-
tonada i la resta de la paret, 
pinta-les primer, amb brotxa, i 
difumina el traç amb un corró.

Sis hores després, una altra 
capa
Obre bé les �nestres perquè la 
pintura assequi bé. En el cas 
de la pintura plàstica espera 
almenys sis hores entre capa 
i capa. Si és esmalt, �xa’t bé 
a les indicacions de l’envàs.
Si utilitzes pintura monocapa 
no hauràs de fer una segona 
capa encara que l’aplicació pot-
ser et costi una mica més. Va-
lora-ho bé abans de decidir-te.

Treu la cinta i fes retocs
Un cop s’hagi assecat la pintu-
ra no tardis a treure la cinta. Si 
la deixes i s’asseca, hi ha mol-
tes possibilitats que es trenqui.
Últims retocs. Un cop tot està 
net, fes una ullada i amb un 
petit pinzell o amb un cor-
ró petit, arregla els possibles 
desperfectes.

T’atreveixes a pintar casa teva?

www.construccionspanades.com
info@construccionspanades.com

606 94 94 49
c/St. Antoni de baix, 7 · Igualada 

jorditomasvila@gmail.com
www.parquetsigualada.cat 
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La cuina és sense dubtes, 
una de les parts més 
importants de la llar. 

No només és el lloc on cuinar 
o menjar, a vegades és el punt 
clau d’una casa, el lloc de re-
unió amb família o amics. 
De fet, al llarg de la història, 
les reunions es feien al vol-
tant d’un foc o d’un bon àpat. 

Hi ha coses que no canvien 
amb el pas dels segles, però el 
que sí que ha canviat, afortu-
nadament, són les prestacions 
que pot oferir-nos una cuina. 
Fins fa relativament pocs anys 
no se li donava la importància 
que té avui en dia. Abans era 
un lloc físic on preparar els 
aliments; avui en dia, és un 
espai on experimentar, cre-
ar, compartir... Per tot això és 
molt important dedicar tota 
l’atenció que mereix  l’elecció 
d’una bona cuina. No només 
hem de tenir en compte l’em-
magatzematge o els electrodo-
mèstics d’última generació, és 
més important combinar-ho 
tot, de manera que ens resul-
ti un espai acollidor, aportant 

tocs personals que ens recor-
din que és un espai exclusiu, el 
nostre lloc de trobada.

No només hem d’escollir el 
color dels mobles o la disposi-
ció, hem de decidir què serà la 
nostra cuina: Un espai per ela-
borar aliments o potser quel-
com més? Un lloc per rela-
xar-nos? Per evadir-nos creant 
noves receptes? En qualsevol 
cas, decidim el que decidim, la 
nostra cuina es convertirà en 
el cor de la nostra llar.

Per escollir el color dels mo-
bles de la cuina cal tenir en 
compte tant la lluminositat 
de l’espai com la seva mida, 
ha de ser un lloc confortable 
que transmeti relax. És per 
això que hem d’escollir colors 
que  puguin transmetre aques-
ta sensació: en espais grans es 
poden combinar colors amb 
més llibertat, en canvi si tenim 
una cuina petita, amb poca 
llum natural, és millor optar 
per colors clars, com el blanc 
o el color de la fusta natural, 
que hi donaran sensació d’am-

La cuina, eix de la casa
plitud i convertiran la teva pe-
tita cuina en un lloc relaxant i 
acollidor.

La forma de la cuina és una 
de les coses on tenim menys 
marge de decisió. La dimen-
sió de l’espai i la seva pròpia 
forma condicionaran en gran 
manera, la forma que tindran  
els mobles (rectes, en U, en 
L...). Aquí és millor deixar-se 
assessorar per experts; quan 

10%
Vàlida �ns el 30/06/2022

En la compra de
la teva cuina

DE DESCOMPTE

PROMOCIÓ

Tel. 93 801 91 94
info@expoanoia.com
www.expoanoia.com

(Igualada)
Av. Caresmar, 37

C. Argent, 13
(Igualada)

nosaltres veiem la forma de 
l’espai i coneguem les teves 
necessitats i els teus gustos, 
estem segurs que t’assesso-
rarem perquè escullis l’opció 
que més s’adapti a tu.

Ja tenim el color i la forma 
dels mobles, ara toca esco-
llir quin taulell de cuina hi 
posarem. Aquesta no és una 
decisió que s’ha de prendre 
no només tenint en compte 

el que t’agrada, el taulell és 
la part de la cuina que més 
pateix ja que ho deixem tot a 
sobre, li donem cops, hi po-
sem coses calentes o acabades 
de treure del congelador... per 
tot això, i molt més, ha de ser 
resistent i funcional. El mar-
bre i el granit són sempre una 
bona opció; si volem estètica, 
la fusta o el Dekton-Silesto-
ne són materials que donen 
aquest toc modern a la cui-
na, però s’haurà de tenir més 
cura a l’hora d’utilitzar-la. La 
millor manera d’escollir-la és 
guiar-nos per les teves neces-
sitats i ritme de vida, ja que 
podem trobar taulells que ca-

sin a la perfecció amb el teu 
estil de cuina. 
Ja comencem a tenir-ho tot 
però ens queda el més impor-
tant, on s’ajunten els gustos i 
la funcionalitat. Ambdós són 
igual d’importants i si un dels 
dos falla, l’altre també.

No importa quants siguem a 
casa, si un, dos, quatre o nou, 
perquè sense explicar-nos 
massa bé com, sempre aca-

bem omplint els armaris de 
coses i sempre ens faltarà 
espai. Per això el millor és 
apro�tar tot l’espai, optant 
per mobles alts i armaris can-
toners per apro�tar tots els 
racons. 

Nosaltres t’ajudarem a disse-
nyar la teva cuina i prendre la 
decisió correcta, és per això 
que el primer que farem, serà 
escoltar les teves necessitats, 
gustos i idees, perquè tu saps 
millor que ningú, què és el 
que necessites i què vols. No-
saltres t’ajudarem a trobar la 
cuina perfecta, t’assessora-
rem i t’acompanyarem.
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Taulers per camperització
 Portes
 cuines

Parquet*
Llistonatge etc.

Servei de tall i mecanitzat

*Parquet ecològic 
i waterproof

CARRETERA D’IGUALADA - SITGES, KM. 1’450
VILANOVA DEL CAMÍ 08788 

Tel. 938 060 600 - 654 159 457    
Info@fustesclosa.com    www.fustesclosa.com

crta. Manresa, 137 
IGUALADA

Tel. 93 805 26 94

IGUALADA Tel. 639 594 596
www.josepaluminisividres.com
josep@josepaluminisividres.com

TREBALLS
DE QUALITAT
AMB ALUMINI, 
PVC, VIDRE...

www.inoutyourspace.com

M. 610 250 889
M. 607 819 492

TIPOLOGIES de MÒDULS

· Gimnàs
· Habitació infantil
· Sala de música
· Habitació de convidats
· Teletreball/Oficina
· Taller
· Menjador/Cafeteria
· Personalitzat

T’ho portem i t’ho instal·lem el mateix dia
Pressupost tancat i data d’entrega pactada

Sense tràmits administratius
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Aquestes i moltes més 
respostes ens les 
dona l’equip d’in-

teriorisme d’Espais Anna 
Marsal.

Les tendències d’interioris-
me per aquest 2022 conti-
nuen mantenint, encara que 
amb algunes novetats, la idea 
d’aquests dos últims anys que 
hem conviscut amb una pan-
dèmia, i per tant, hem passat 
molt més temps a casa, con-
vertint la nostra llar en un 
refugi i un temple on trobar 
la nostra calma i sentir-nos 
en un espai acollidor.

Pel que fa a la distribució 
dels espais:
Guanyen terreny els espais 
funcionals, on res ens sobra 
i tot és útil, viurem amb l’im-
prescindiblement necessari, 
d’aquesta manera aconsegui-
rem espais més lleugers i vi-
sualment nets.

El més important és es-
tar còmode a casa i gaudir 
d’ella, això només passarà si 
els espais estan pensats per 
tu. Les estances s’han anat 
transformant, tenim altres 
necessitats que fins fa poc no 

hi eren, com una zona de tre-
ball, o un espai per fer exer-
cici. Espais oberts per poder 
compartir estones en famí-
lia, com la cuina, que sol ser 
un punt de reunió per tots. 
Si aquesta la integrem amb 
la sala d’estar i el menjador, 
aconseguim que sigui el cor 
de la casa, un espai amb vida 
i activitat.

Durant aquest any es man-
tindrà una clara tendència 
cap al minimalisme natural:
Apostem pel disseny d’am-
bients serens, atemporals, 
multifuncionals i càlids.

Que aconseguirem gràcies 
als materials que ens apor-
tin puresa i calma a l’espai, 
amb textures com la fusta o 
els tèxtils que ens vesteixen a 
casa; una correcta il·lumina-
ció serà clau; i la polivalèn-
cia dels espais. Fem que cada 
peça de la decoració tingui 
una raó per ser on està.

Tots portem un ritme fre-
nètic, i cada cop ens apropa 
més a voler viure d’una for-
ma més pausada quan arri-
bem a casa. Amb la neces-
sitat d’espais útils i que ens 

Quines tendències en interiorisme venen aquest 2022? 

facin sentir millor.

Els materials:
Pedres, terracotes, fustes i 
fibres naturals. I no obli-
dar-nos del toc verd de les 
plantes.

El mobiliari:
Les línies suaus, orgàniques i  
fluïdes. Mobles molt còmo-
des, com sofàs amb formes 
corbes.
Combinat amb el disseny ar-

tesanal i el valor del moble 
fet a mà. Un producte fet de 
forma artesanal comporta un 
sentit emocional i sostenible, 
que mai aconseguirem amb 
productes industrialitzats.

Posem especial atenció a la 
il·luminació:
Una bona il·luminació juga 
un paper imprescindible en 
el resultat del disseny d’un 
espai interior. Ens ajudarà a 
generar confort i contribueix 
a sentir-nos bé.

Ens agrada pensar en les di-
ferents funcions que cada 
espai té durant el dia  i cre-
ar aquelles atmosferes. Per 

exemple, la llum de l’espai. 
Necessitem una llum dife-
rent a l’hora de mirar-nos al 
mirall que quan ens estem 
dutxant, on la llum ha de 
crear una atmosfera de relax.

I de colors...?
La tendència per crear 
aquests ambients acollidors 
i harmònics ens farà man-
tenir els colors neutres que 
aporten sensació d’amplitud 
i potencien la llum natural. 
Tot i que també apareixen les 
gammes fosques i elegants, 
ressaltant alguna paret per 
crear un punt focal.

En aquesta mateixa tendèn-
cia de cercar el nostre ben-
estar emocional a casa, una 
paleta suau de tons blancs, 
beix, gris i teula és una de les 
meves preferides, tons que 
ens connecten amb la natura. 

Quines pautes seguim per 
decidir els tèxtils i papers?
Aquí podem atrevir-nos i 
apostar pel color. Els tèxtils 
els més naturals possibles.  
Els estampats naturals o geo-
mètrics ajudaran a potenciar 
interiors avorrits i ens faran 
recuperar la vitalitat i un aire 
fresc a la nostra decoració. 

*Totes les fotos són de projectes 
fets per l’estudi



ESPECIAL
REFORMES

Ens trobareu a 
C/ Sant Faust 2, Igualada

www.intimum.es
93 805 19 22

@intimumestudi

@intimum

· Estudi d’interiorisme 
  i disseny
· Reformes integrals 
  i nova construcció
· Botiga de mobles, 
  il·luminació i decoració

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

Banys i Cuines

Mides, projectes i 
pressupost sense 
compromís. 

Nord
c/Piera, 4 
Igualada

93 804 94 47

Ens encarreguem 
de tot, materials

 i feines

Centre
Pl. Espanya.3
Igualada
93 803 11 16

 c/ Antonio Machado, 15.
08788 Vilanova del Camí.

Tirsan
instal·lacions

electricitat · calefacció 
aigua · gas · climatizació

Tel. 669 692 627

Instal·lacions

Tel. 93 803 64 03  /  93 768 14 09
www.viveselectricitat.com  

 vives@viveselectricitat.com

Electricitat Fred Calefacció Aigua

Gas Energia Solar Sistemes 
Programables

Tele-
comunicacions

Av. Mestre Muntaner, 31  · tel. 619 076 040 
 Igualada · www.josepcasellas.com

ELECTRICITAT · AIGUA/GAS 
CALEFACCIÓ 
AIRE CONDICIONAT
TRACTAMENTS D’AIGUA 
ENERGIA SOLAR
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La principal proble-
màtica que afronta-
rem com a societat 

durant els propers anys és 
la crisi d’abastiment i d’ac-
cés a l’energia, que farà que 
lliguem tota la nostra quo-
tidianitat a rebaixar la nos-
tra dependència energèti-
ca. Això implica tres grans 
reptes: el control del preu 
de l’energia, la regulació del 
nostre consum de gas i elec-
tricitat i la millora en l’efici-
ència energètica.

El primer repte va lligat amb 
el segon, doncs serà la mare 
dels ous de tota la proble-
màtica del segle XXI, al cap 
i a la fi, i el tercer dependrà 
sobretot de la cultura ener-
gètica i constructiva que de-
senvolupem els propers anys 
com a societat i com a indi-
vidus. A escala domèstica te-
nim eines per ajudar a con-
trolar la nostra despesa i el 
nostre consum, i la tecnolo-
gia ens ofereix cada cop més 
facilitats per aconseguir-ho, 
i assolir la transició energè-
tica necessària per oblidar 
els combustibles fòssils!

D’una banda, ens podem 
plantejar la instal·lació 
d’energies renovables d’au-
toconsum, que a més ens ga-
ranteixen una rebaixa imme-
diata de la factura elèctrica, 
com la fotovoltaica o la solar 
tèrmica. De l’altra, la millo-
ra de l’eficiència energètica 
d’una llar amb un canvi de 
concepte respecte com fun-
cionem també afavoreix l’ús 

de renovables, com les me-
sures d’electrificació de casa 
nostra i renovació i aplica-
ció d’aïllaments tèrmics en 
vivendes antigues (i no tan 
antigues).

En el context d’una reforma 
el més important actual-
ment és el comportament de 
la construcció respecte els 
canvis estacionals, i més en 
un context de canvi climàtic 
on els fenòmens extrems se-
ran cada cop més habituals 
al llarg de les properes dè-

L’energia solar com a peça clau de la rehabilitació 
energètica de casa nostra

cades. Millorant aquests els 
elements constructius gua-
nyem un bon estalvi, però 
si no ho acompanyem d’in-
dependència energètica ens 
quedarà un element coix de 
tot un projecte. L’augment 
del preu de l’energia és evi-
dent, amb pujades de més 
del 40% en la nostra factura 
i el cost de producció.

A Biorenovables col·labo-
rem en reformes amb aquest 
element energètic, amb so-
lucions integrals que por-

ten l’energia renovable dins 
de casa. Fem instal·lacions 
d’energia solar tèrmica i fo-
tovoltaica a nivell residencial 
i industrial, a més de molta 
altra feina d’instal·lació ava-
lada per anys d’experiència.

L’evolució dels materials 
tant en cost com rendiment 
permet cada cop a més gent 
gaudir del confort i tran-
quil·litat d’una casa que no 
genera pèrdues econòmi-
ques en matèria energètica, 
que no suposen una despesa 

viure-hi. Com a societat ens 
hem guanyat el dret (i el 
deure) de sobreviure dins les 
nostres quatre parets sense 
patir per com i quant gas-
tem!
El món va cap aquí, i no po-
dem deixar que casa nostra 
es quedi enrere quan l’opor-
tunitat és ara!

Demana una consulta gra-
tuïta a la nostra pàgina web 
https://www.biorenovables.
cat/residencial o trucant al 
93 807 00 62
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En una reforma no pot 
fallar res, per això és 
imprescindible que 

quedi ben determinat què 
s’ha de fet i totes les necessi-
tats del projecte: distribució, 
instal·lacions, materials es-
collits…

Un cop ho tinguem ben de-
�nit en un projecte, amb els 
corresponents plànols i pres-
supost, arriba el moment de 
plani�car i gestionar tots els 
treballs que s’hagin de realit-
zar durant l’obra. Per prevenir 
imprevistos el més adequat és 
acudir a un professional que 
us ajudi a dissenyar el projec-
te i a dirigir les obres.

PERMÍS D’OBRES
Per a reformar qualsevol im-
moble, és obligatori sol·licitar 
una llicència d’obres a l’Ajun-
tament del municipi on es vol 
fer l’obra. El tipus de permís 
dependrà del tipus d’obra que 
s’hagi de realitzar i dels requi-
sits que estableix l’Ajuntament

ENDERROCS
Aquesta fase consisteix en de-
molir totalment o parcialment 
les construccions que no es 
vagin a reutilitzar. Per evitar 
que es produeixin danys en 
l’entorn és important aplicar 
mesures preventives mitjan-
çant proteccions i senyalitza-
cions.

FEINES DE PALETA
En aquesta fase s’inclouen 
diversos treballs. Els més ha-
bituals en una reforma de pis 
són: el correcte anivellament 
del terra, la construcció d’en-
vans, preparació de les rega-
tes per on passen els tubs i 

cablejats de les instal·lacions, 
les caixes on van els endolls i 
interruptors…

INSTAL·LACIONS
En tota aquesta etapa es pre-
paren totes les instal·lacions 
previstes per a l’habitatge. En 
tots els casos s’ha de comptar 
amb instal·ladors autoritzats 
que demostrin que coneixen 
les normes de seguretat vi-
gents.

REVESTIMENTS
 I PAVIMENTS
Els treballs d’aquesta àrea 
estarien dins el grup de les 
feines de paleta. Un cop rea-
litzades totes les instal·lacions 

Fases a seguir en una reforma d’un pis o una casa

es passaria a realitzar l’arre-
bossat i enguixat de les super-
fícies construïdes

PLADUR
Correspon a la col·locació del 
fals sostre amb plaques de 
cartró-guix amb estructura 
resistent d’acer galvanitzat, i 
al posterior empastat de les 
juntes. A més ofereix altres 
avantatges com ocultar les 
irregularitats i desperfectes 
dels sostres, permet instal·lar 
qualsevol tipus d’il·lumina-
ció, amagar els cables i tubs 
de les instal·lacions, crear 
diferents formes o nivells, i a 
més se li pot afegir aïllant tèr-
mic. També es pot fer servir 

estu
REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ

C/ Sant magí, 113, 08700 Igualada                        info@estureforma.com                     639 666 077                    www.estureforma.com

pladur per construir envans.

ALUMINIS
Correspon al subministra-
ment i instal·lació de tots els 
elements fabricats amb es-
tructures d’alumini: portes, 
�nestres…

FUSTERIA I EBENISTERIA
En aquest cas seria el submi-
nistrament i instal·lació de 
portes i �nestres de fusta i 
mobiliari fet a mida

EQUIPAMENTS
En aquest punt ja es submi-
nistren i instal·len tots els 
materials útils escollits, per 
exemple, electrodomèstics, 

sanitaris, aixetes, plats de 
dutxa…

PINTURA
Arribats a aquest punt, és 
molt importants que les 
superfícies estiguin ben llises, 
per això és important reparar 
i allisar totes les parets. Per 
procedir a la pintura el que és 
recomanable és protegir i ta-
par les zones on es treballarà 
per tal d’evitar embrutar.

NETEJA
Correspon a la neteja de fi-
nal d’obra. Un equip de ne-
teja farà la neteja final per 
tal d’entregar l’obra neta i 
sense brutícia.
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La terrassa per a molts 
és un dels punts més 
importants d’una llar i 

ho és perquè és el lloc ideal 
per fer reunions amb els nos-
tres amics, família o parella. 
Mantenir-la en un estat òp-
tim és un repte considerable 
a causa que en moltes oca-
sions es troben en una zona 
que s’exposa als canvis de la 
temperatura i de la climato-
logia. 
Els experts en impermeabi-
litzacions treballaran amb els 
materials més adequats en 
cada cas, després d’haver fet 
un estudi previ de la situació. 
Han sorgit problemes d’im-
permeabilització a les ter-
rasses de casa teva? Abans 
de decidir res cal conèi-
xer quina és la situació.
Cal conèixer sobre quina 
superfície es treballarà i en 
quin estat es troba i a partir 
d’aquí, començar a treballar. 
Les empreses especialitza-
des s’encarregaran de tot.

- El pendent: Cal que la ter-

rassa tingui un bon pen-
dent que acabi en que aca-
bin desguassos. D’aquesta 
manera evitarem que el 
material impermeabilit-
zant faci un sobreesforç.

En superfícies irregulars 
caldrà realitzar primer 
un petit treball de paleta 
per crear pendents llises.

- Els punts singulars: Els 

Un bon aïllament de la terrassa o el terrat de casa ens ajudarà 
en el benestar

punts singulars solen ser els 
llocs on es presenten la ma-
joria de problemes a l’hora 
d’impermeabilitzar. Embor-
nals, marges, desguassos... 
No són pocs els punts singu-

lars que es troben a les terras-
ses i és important tenir-los en 
compte a l’hora de dur a terme 
qualsevol acció relacionada 
amb la impermeabilització.

- Els usos que es donen a la 
terrassa: Principalment el 
trànsit sol ser l’ús que fa que 
es prenguin unes mesures o 
altres pel que fa als materials, 
la protecció, el mètode d’apli-
cació, etc.
Òbviament, una terrassa 
transitable requereix materi-
als més resistents, asseguran-
ces, etc.

- L’aïllament tèrmic: El gran 
oblidat als treballs d’imper-
meabilització de terrasses. 
No hem d’oblidar que les ter-
rasses, en moltes ocasions, 
cobreixen el total dels pisos 
superiors. És a dir, són una 
entrada i sortida de tempe-
ratura molt gran. Per tant un 
bon aïllament tèrmic ajudarà 
a  mantenir la temperatura de 
l’habitatge més constant, tant 
a l’hivern com a  l’estiu.

RAMBLA SANT ISIDRE, 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 

Email: info@trivazquez.com
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Les noves normatives 
i exigències europees 
que van entrant en vi-

gor amb l’objectiu de reduir 
emissions de CO2, eliminar 
petjada de carboni, prote-
gir el medi ambient... fan 
que cada vegada sigui més 
comú el terme “eficiència 
energètica” i que, a més a 
més, l’haguem d’aplicar a la 
nostra vida quotidiana. 

L’eficiència energètica opti-
mitza el nostre consum ener-
gètic per assolir uns nivells 
adequats de confort i servei. 
Revestiments, tancaments, 
materials de construcció o 
les instal·lacions d’aigua i 
climatització influeixen en 
el nostre consum energètic, 
ens poden fer estalviar ener-
gia i evitar pèrdues durant el 
procés. I això, en un context 
en el qual el cost de la llum 
està disparat, encara té més 
importància. 

En quins àmbits es pot aplicar? 
L’eficiència energètica es fa 
efectiva en habitatges i edi-
ficis a través de solucions 
constructives que milloren 
l’eficiència energètica dels 
edificis, sense deixar de 
costat l’ús i el gaudi de les 
persones a la seva llar. Les 
solucions d’eficiència s’han 
de plantejar en habitatges o 
edificis nous o factibles de 
ser reformats. Són diversos 
els factors sobre els quals po-
dem actuar. 

L’envoltant tèrmica de l’edi�ci: 
les noves façanes ventilades. 

Si vols començar per estalviar 
a la comunitat de veïns, mi-
llorar l’envoltant tèrmica de 
l’edi�ci és el primer pas. Per a 
reformes i rehabilitacions de 
l’edi�ci es recomanen les fa-
çanes ventilades: un sistema 
constructiu de tancament que 
crea una cambra ventilada 
entre el revestiment de l’edi-
�ci i l’aïllament. Aquesta so-
lució arquitectònica afavoreix 
estalvis de �ns a un 25% en el 
consum d’energia de l’edi�-
ci on està instal·lat. A més a 
més, evita la condensació i la 
humitat, prolonga la vida útil 
de la façana, redueix els mo-
viments estructurals i millora 
l’aïllament tèrmic i acústic. 
Són moltes les comunitats de 
veïns que apro�ten els ajuts 
en rehabilitació d’edi�cis per 
instal·lar façanes ventilades i 
reduir els seus consums. Lou-
velia és una de les empreses 
pioneres que et faciliten tota 
la contractació i la instal·lació. 

Formigó YTONG: l’amic del 
medi ambient. 
Si hi ha un material de cons-
trucció que destaca per la 
seva e�ciència energètica és 
el formigó cel·lular YTONG. 
Es fa servir per a murs de 
càrrega, tancaments, envans, 
forjats i cobertes. Un material 
100% mineral, sense químics, 
que permet que sigui 100% 
reciclable. És un molt bon 
amic del medi ambient per 
diversos motius: la seva fa-
bricació requereix molt poca 
energia, durant el seu ús no 
desprèn pols o olors nocives 
per a l’operari, ofereix un ele-

Què és l’E�ciència Energètica? Com aplicar-la si 
reformo la meva llar i per què redueix les meves factures

vat aïllament tèrmic i redueix 
el consum energètic i de cli-
matització. Per descomptat, 
compta amb declaració me-
diambiental EPD. No dubtis 
en preguntar-li al teu pro-
fessional per aquest materi-
al que no pot faltar a la teva 
reforma. 

Si busques una alternativa 
més econòmica, i amb me-
nor capacitat d’aïllament, 
pots optar pel guix laminat, 
conegut com a pladur, molt 
útil per separar estances, 
recobrir parets o fer falsos 
sostres. Això millora consi-
derablement l’aïllament de la 
casa des de l’interior i també 
redueix el soroll que entra des 
de l’exterior, convertint-se en 
aïllant acústic. El teu refor-

Ámplia gamma de productes: fontaneria, 
climatizació, material eléctric y espai bany

Consulta qualsevol dubte 
amb el teu professional 

Saltoki Igualada
Carrer Dinamarca 2-4-6
08700 Igualada
(Sortida 555 des de l’A2)

Tel. 938 06 60 00
www.saltoki.com

Tot en materials de construcció 
per a la reforma 

Accés amb el teu propi 
vehicle i càrrega directa

mista et podrà indicar quin 
tipus és el més adequat per al 
teu projecte. 

L’e�ciència de les instal·la-
cions: petits canvis, grans 
estalvis. 
Una vegada definida l’edifi-
cació, també podem fer pe-
tits canvis a l’interior, petits 
gestos de ens donin grans 
estalvis. Per exemple, l’ai-
xeteria de la marca Stillö té 
un nou sistema Cold Open 
que et permet estalviar fins a 
un 90% d’aigua calenta i fins 
a un 50% en el consum de 
l’aigua. I ara que està millo-
rant el temps, en climatitza-
ció, pots optar per sistemes 
de ventilació mecànica, que 
aconsegueixen estalvis del 
20% a la factura de la llum, 

a més a més d’una òptima 
qualitat de l’aire interior. So-
lucions que el teu reformista 
o instal·lador et pot facili-
tar per al teu projecte, sen-
se oblidar les fonts d’energia 
renovable, com els panells de 
fotovoltaica, que cada vega-
da s’instal·len a més edificis 
i unifamiliars. 
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La humitat és un dels 
problemes més habitu-
als de les llars. Se sol de-

tectar per l’aparició de taques 
de �oridura, bacteris, �ltraci-
ons d’aigua i pintura escrosto-
nada en les parets.
A més, aquest problema no 
sols afecta a l’estètica de la llar, 
sinó que afecta la salut provo-
cant problemes respiratoris o 
al·lèrgies.
La pintura antihumitat és per-
fecta per a eliminar i evitar 
aquest tipus de taques provo-
cades per la humitat i protegir 
les parets. No obstant això, 
encara que resultin e�caces, 
hem de resoldre el problema 
que provoca la humitat per-
què no torni a succeir.
Abans d’aplicar la pintura an-
tihumitat hem de detectar el 
tipus d’humitat que és per a 
eliminar-la.
- Humitat per condensació: 
es tracta de la humitat més 
comuna. Sol sortir en banys 
i cuines quan el vapor toca 
la paret amb menys tempera-
tura. Per a solucionar aquest 
problema només caldrà sane-
jar la zona i aplicar la pintura 

antihumitat.
- Humitat per capil·laritat: es 
tracta d’una humitat provo-
cada pel subsol. La humitat 
puja pels murs. L’habitual és 
trobar-la en zones baixes de 
la paret. 
Per a acabar amb aquesta hu-
mitat necessitem aïllar la pa-
ret i posteriorment aplicar la 
pintura antihumitat.
- Humitat per �ltració: són 
humitats produïdes a conse-
qüència de l’entrada d’aigua 
des de l’exterior. Per a solucio-
nar-lo hem d’arribar a l’origen 
de la �ltració i reparar-la.

Pas a pas per a aplicar pintu-
ra antihumitat
- Hem de sanejar la zona 
abans d’aplicar la pintura an-
tihumitat. En el cas de tenir 
�oridura en les parets, farem 
servir un producte especí�c 
per a netejar taques de �ori-
dura. Esperem uns minuts 
perquè faci efecte i aclarim 
amb abundant aigua.
- Si la zona de les taques la 
pintura es troba en mal estat, 
hem de raspar amb una espà-
tula o una llima �ns a retirar 

aquesta pintura.
- A continuació, desinfectem 
en profunditat la zona afec-
tada. Per a això, apliquem un 
producte fungicida, encara 

que també es podria aplicar 
lleixiu rebaixat amb una es-
ponja per la zona.
- Si la zona té desperfectes i 
irregularitats, apliquem una 

Pintura antihumitat: com aplicar-la?
massilla per a allisar-la. Dei-
xem assecar i l’allisem quan el 
producte estigui sec.
- Apliquem una capa de pin-
tura antihumitat amb un cor-
ró i deixem assecar seguint les 
indicacions del fabricant.
- Finalment, apliquem una 
segona capa de pintura an-
tihumitat. D’aquesta manera, 
haurem aconseguit sanejar la 
paret deixant-la perfecta.

Característiques de la pintu-
ra antihumitat
Es tracta d’una de pintura que 
bloqueja la humitat evitant 
l’aparició de taques i bacte-
ris. La pintura antihumitat és 
molt resistent i actua com a 
segellador que evita el vapor 
d’aigua.
A més, existeixen diversos 
tipus de pintura tant per a 
interior com per a exterior 
que permeten l’aplicació en 
qualsevol mena de superfíci-
es. Normalment s’aplica amb 
corró, però es pot aplicar amb 
pistola o brotxa fàcilment.
Es tracta d’una pintura que 
podem usar com a base o 
com a pintura única.
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T’has plantejat la pos-
sibilitat de renovar la 
imatge dels interiors a 

través de nous recursos estè-
tics? Per a dur a terme aquesta 
labor, solem canviar el mo-
biliari, introduir noves peces 
decoratives o aplicar nous co-
lors; no obstant això, existeix 
una altra alternativa molt in-
teressant que, en realitat, pot 
donar un gir a la decoració. 
Qui no s’ha cansat alguna 
vegada de la decoració de les 
parets? Segurament, en més 
d’una ocasió se t’ha passat pel 
cap fer una cosa nova per-
què una estada es dinamitzi 
i adquireixi una altra imatge. 
Doncs bé, una aposta segura 
és el paper pintat o els murals, 
recursos molt interessants per 
a transformar completament 
un espai.
Per què utilitzar el paper pin-
tat? S’aconsegueixen qualitats 
com la calidesa, el color, la 
textura i l’estil, conceptes que 
comencen a tenir presència 
destacada en els espais inte-
riors. Redecorar és una tasca 
complexa que, al cap i a la �, 

ens permet canviar la imatge 
i aconseguir major confort i 
benestar. I és una bona alter-
nativa si no saps com decorar 
bé les parets.
A més, la disposició d’un bo-
nic paper pintat et garanteix 
la correcta ambientació d’una 
estada al teu gust. Són moltes 
les varietats i estils que estan 
disponibles avui dia, tot és 
qüestió de conèixer-los i com-
binar colors en les parets ade-
quadament.

Varietats i temàtiques
La varietat de papers pin-
tats que hi ha en el mercat és 
sensacional. Si busques una 
temàtica concreta, la pots tro-
bar. Cal tenir en compte que 
n’hi ha de diferents tonalitats 
i amb dissenys realment so�s-
ticats. Tots ells es poden adap-
tar a les necessitats que tinguis 
per a decorar la teva casa amb 
bon gust.
El paper pintat de �ors és un 
dels més utilitzats. Aspira a ser 
un element dinamitzador grà-
cies a que introdueix la prima-
vera en la llar. De la mateixa 

manera, el paper pintat amb 
vegetals és variat i molt curi-
ós per la varietat d’estampats, 
sobretot els que són de tipus 
tropical. De totes maneres, el 
paper pintat de colors, junta-
ment amb el de formes geo-

Renovem l’ambient de les nostres estances amb el paper pintat

mètriques i el que té símbols 
o �gures reconegudes, es pot 
treballar si es desitja decorar 
una habitació infantil, una 
sala d’estar o un dormitori.
Quant al paper pintat a mane-
ra d’arti�ci, pretén enganyar la 

nostra ment amb una imatge 
realista que, en el fons, adqui-
reix cert caràcter naturalista. 
Un cas en particular pot ser la 
imatge d’una ciutat o simular 
una paret de maó. 
Atreveix-te a provar-ho!

Reparacions de la llar  |  Desembussos
Canvis de banyera per plat de dutxa  |  Cuines

Reformes a mida  |  Localitzacions de fuites d'aigua

 Tel. 698882244   |c. Caritat, 19   |   Igualada 
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Si has de comprar una 
mampara per a la teva 
banyera, veuràs que en el 

mercat existeixen uns quants 
sistemes que et poden valer.
Però quina és la millor mam-
para de banyera per a tu?

Tapo tota la banyera o només 
una part?
Aquesta és una decisió perso-
nal que depèn de tu i de la teva 
manera de dutxar-te.
Si ets una persona acurada 
quan et dutxes, l’opció que la 
teva mampara de bany només 
cobreixi una part de la banyera 
et pot anar bé.
En aquest cas, recomanem les 
mampares d’una sola fulla, les 
d’una fulla amb segment �x o 
les plegables de dues o tres fu-
lles.
El que tenen de bo aquestes 
mampares de bany és que no 
necessiten gaire estructura. A 
més, són molt funcionals per-
què les uses quan et dutxes 
però donen una imatge més 
«oberta» al teu bany.
Per contra, són mampares 
menys segures per a l’aigua ja 

que al no tenir marc i només 
tenir una goma inferior, és més 
fàcil que l’aigua pugui sortir pel 
que hauràs de dutxar-te amb 
una mica més de cura.
També existeixen les mampa-

res abatibles que porten doble 
sistema d’estanquitat, és a dir, 
que a més del rivet de goma en 
la part inferior, porten un petit 
per�l d’alumini que queda en-
ganxat a la banyera i que ajuda 

que no surti l’aigua.
El sistema en concret que tri-
ïs dependrà de la mesura que 
vulguis cobrir de banyera:
- Les mampares de bany d’una 
fulla et cobriran entre 70 i 100 
cm. 
- Les mampares de bany d’una 
fulla amb segment �x solen fer 
entre 100 i 120 cm.
- Les mampares de bany ple-
gables també oscil·len en-
tre 100 i 120 cm. però tenen 
l’avantatge que si la banyera 
no és molt gran, et permeten 
plegar-les i entrar amb tota la 
banyera lliure.

Mampares de banyera abati-
bles o corredisses?
Si prefereixes dutxar-te amb 
més tranquil·litat et recoma-
no tancar la banyera amb una 
mampara de paret a paret. 
L’avantatge és que podràs apro-
�tar tot l’espai de banyera.
Per a banyera són molt més 
còmodes i segures les mampa-
res corredisses ja que en portar 
marc, és més difícil que l’aigua 
surti. Les mampares abatibles 
de banyera no són tan còmodes. 

Quin tipus de mampara has de col·locar a la teva banyera?

Les banyeres solen mesurar en-
tre 120 i 180 cm. de llarg amb 
el que si posem una mampara 
de dues portes batents, et que-
daran portes molt grans, incò-
modes d’obrir i tancar. Això sí, 
aquestes mampares permeten 
no tenir marc superior, amb 
la qual cosa s’aconsegueix una 
estètica més lleugera.
Actualment existeixen models 
de mampara corredissa que no 
tenen guia inferior (van amb 
un sistema guiat per una peça 
guiadora que elimina la ne-
cessitat d’un marc inferior) fet 
que millora molt la seva neteja.

Mampara amb vidre transpa-
rent o amb vidre opac?
Si vols que el teu bany no per-
di «espai visual» recomanem 
el vidre transparent. Amb ell 
aconseguiràs continuar ve-
ient l’interior de la banyera i 
el bany et semblarà igual de 
gran.
Si t’inclines per un vidre més 
aviat translúcid aconseguiràs 
una major intimitat a l’hora de 
dutxar-te, però la mampara farà 
que el teu bany es vegi més petit.

info@tupinturex.com Tel. 93 116 01 81
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Quan disposem d’es-
pai su�cient, dispo-
sar d’un rebost o lloc 

d’emmagatzematge ens facili-
ta molt el dia a dia. Per això, 
no està de més saber què dis-
seny de rebost s’adapta millor 
al nostre cas.

Com fer un bon disseny 
de rebost?
En primer terme, l’aïllament 
per mantenir frescos els ali-
ments emmagatzemats és un 
factor clau i imprescindible.
Tot i la particularitat de ca-
dascun, en termes generals se 
solen dotar de prestatgeries, 
barres, penjadors, ampollers, 
cistelles... Depenent de l’espai 
amb què comptem, podrem 
tenir també zones habilitades 
per a la manipulació d’ali-
ments.
Si comptem amb l’espai per 
a això, el rebost hauria de 
ser gairebé obligatori. Serà la 
manera correcta de conservar 
aliments i, a la vegada, un vàl-
vula d’oxigen per a la cuina.

Els materials
La fusta i l’acer inoxidable 

són dos bons materials per 
a la construcció del rebost. 
Tant per la seva estètica, més 
natural, com per al manteni-
ment dels productes.
No obstant això, hi ha altres 
materials que podem utilitzar 
en cuines i rebosts. Aquests 
altres materials conserven els 
aliments en bon estat durant 
més temps. A part del ja co-
mentat ferro forjat, l’acer in-
oxidable i la fusta, hi ha altres 

materials com el vidre, la ce-
ràmica i la silicona. Tots ells 
també ens ajudaran a crear 
disseny de rebosts increïbles.

La llum
Addicionalment a la llum 
general de l’habitació, es po-
den situar unes petites barres 
de led a l’interior d’armaris i 
ampollers. Això es fa per eli-
minar les ombres i tenir tot 
visualment a l’abast.

Al tractar-se d’espais on no 
passem massa temps, excepte 
en aquelles que s’allunyen del 
concepte d’emmagatzematge i 
passen a ser un espai habita-
ble (per a tastos de vi, petites 
reunions o �ns i tot d’atelier 
per a aquells que els agradi 
invertir hores cuinant) , la il-
luminació hauria d’estar molt 
ben de�nida per capes.
Una primera capa de llum ge-
neral hauria bastar-per poder 

Si es disposa d’espai, un rebost a casa és imprescindible

observar tota la sala. Mentre 
que a altres nivells inferiors, 
seria correcte anar situant 
punts de llum puntuals per a 
aquelles zones i racons que, 
pel motiu que sigui, queden 
en ombra o poc il·luminades.
És per aquest motiu que hem 
de saber quina funció volem 
que tingui aquest espai per 
dedicar més esforç o menys 
en la situació dels llums i les 
seves característiques.

Caldera mural de condensació de baix consum amb 
bescanviador primari monoespira d’alta circulació:

 · Classe 6 Nox, que ja compleix amb les 
 exigències de la ErP per 2019

 · Màxima classe d’e�ciència estacional 
 de calefacció A

 · Rendiment d’ACS per�l XL i XXL

 · Estalvi energètic �ns a un 30%

*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent 
  de la instal·lació
*Condicions de garantia especi�cades 
  pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial 
 + 1 corba de 90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga
  anualment o semestralment durant 
  els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera 
  �ns a 7 anys NO té cap cost addicional

OFERTA HIVERN 2022 CALDERA CONDENSACIÓ

995€ (IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys +
Contracte Manteniment de 7 anys*

*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent 
  de la instal·lació
*Condicions de garantia especi�cades 
  pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial 
 + 1 corba de 90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga
  anualment o semestralment durant 
  els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera 
  �ns a 7 anys NO té cap cost addicional

Emporta’t un neutralitzador de condensats 

gratuït si la sol·licites de de la pàgina web!
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Les terrasses són un espai 
ideal on passar una esto-
na agradable. Però mol-

tes vegades estar a l’aire lliure 
sense protecció o resguard del 
sol, fa que no puguem gaudir 
d’elles tot el que voldríem.
Per aquest motiu existeixen les 
pèrgoles. Aquestes solucions 
són perfectes per a aconseguir 
una millora de la teva terrassa 
a tots els nivells. Són atracti-
ves, fan ombra i cada vegada 
ofereixen més innovació, com 
les pèrgoles bioclimàtiques.

Pèrgoles d’obra
Les pèrgoles amb formigó, 
ciment o amb maó, ofereixen 
una protecció total a la terras-
sa i avui dia gaudeixen de dis-
senys molt innovadors.
No obstant això, el cost de tre-
ball és més gran que qualsevol 
altre tipus de pèrgola i és com-
pletament �xa, no podrem 
orientar-la o moure-la segons 
necessitem.

Pèrgoles de lona o tèxtils
Les pèrgoles amb tèxtils es 
construeixen sobre estructu-
res de diversos materials com 
a fusta o alumini, però la co-
bertura s’obté normalment 
amb una lona.
Les lones es poden plegar i 
desplegar però per això ma-
teix és habitual que creïn bos-
ses. En elles s’acumula l’aigua 
de pluja i la brutícia de l’ambi-
ent (pols, fulles…) enlletgint 
molt la part de dalt. Són frà-
gils a l’exposició solar i al vent, 
és comú veure pèrgoles tèxtils 
esquinçades amb poc ús. No 
protegeixen de la pluja i creen 
goteres.

Pèrgoles de fusta

Aquest tipus de pèrgoles uti-
litza la fusta en tota la seva 
estructura, incloent també el 
sostre. La fusta transmet ca-
lidesa però també requereix 
moltes cures. De manera peri-
òdica, cal tractar-la amb pro-
ductes especials perquè no es 
podreixi, s’esquerdi, hi entrin 
arnes i, �nalment, es deterio-
ri per complet. La humitat i la 
incidència solar són nefastes 
per a la fusta.
A l’estiu, la pèrgola de fusta 
acumula calor i a l’hivern, és 
molt humida, amb el que no-
més podràs gaudir d’ella a la 
primavera.

Pèrgoles de canya
Les pèrgoles de canya oferei-
xen molta varietat. Hi ha sos-
tres amb canyís, sostres amb 
bambú, etc. No ofereixen un 
aïllament complet i poden 
requerir canviar-se sovint. A 
més, els canyissos desprenen 
petites �bres amb el que la ne-
teja a l’interior de la pèrgola 
ha de ser molt més assídua.

Pèrgoles bioclimàtiques
Sens dubte, aquesta és l’op-

Donem un bon ús i nova imatge a la 
terrassa amb una pèrgola

ció més innovadora i reco-
manable en l’actualitat. Les 
pèrgoles bioclimàtiques són 
estructures amb sistemes de 
làmines d’alumini.
Aquestes làmines poden obrir-
se en una inclinació diferent 
segons les condicions climàti-
ques, d’aquí el nom que reben. 
D’aquesta manera, poden es-
tar completament tancades o 
obertes �ns a 135º. Fins i tot 
tenen sistemes d’obertura amb 
els quals deixar passar l’aire, 
però per exemple si està plo-
vent, no entra l’aigua.
Les pèrgoles bioclimàtiques 
també compten amb un com-
ponent tecnològic impor-
tant. Poden programar-se 
des del mateix mòbil, perquè 
les làmines s’obrin a l’alba o 
al capvespre, que es tanquin 
al migdia, etc. També tenen 
instal·lació d’il·luminació in-
terior.
Estèticament són les soluci-
ons més atractives del mer-
cat. Només has de triar els 
materials i acabats que millor 
encaixin amb el teu estil i do-
naràs a la teva terrassa una 
imatge renovada. 
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El Home staging (la casa posa-
da en escena en català) és una 
de les tècniques de màrqueting 

immobiliàries més importants enfoca-
da a la venda o lloguer dels immobles. 
És un fenomen que va néixer als Es-
tats Units als anys 1970 i la creadora 
va ser Barb Schwarz, que es va ado-
nar que un immoble s’ha de preparar 
abans de treure’l al mercat. Consisteix 
a preparar un immoble perquè agradi 
al nombre més gran de compradors: 

optimitzar l’estat de presentació dels 
habitatges, buscar una millor il·lumi-
nació dels espais amb fotogra�es més 
atractives, moblar i decorar els espais 
buits o bé redecorar amb mobles exis-
tents o  mobles de cartró.

El Home Staging proporciona un 
estil serè, neutre i acollidor però en 
cap moment un estil en concret.

L’objectiu d’aquesta tècnica és ven-

Home Staging
“No hi ha segones oportunitats per a una primera bona 
impressió” Oscar Wilde

dre al millor preu en el menor temps 
possible.

Despersonalització d’espais i un bon 
reportatge professional fotogràfic 
són les claus de l’èxit. 

Les tècniques de Home Staging s’usen 
també per a la creació de pisos mostra 
en habitatges d’obra nova, amb l’objec-
tiu de facilitar la venda dels habitatges 
d’un mateix edi�ci nou.

Tel. 936 01 48 58             662 90 60 30    ·     Plaça del Pilar, 4  · Igualada, BCN

 @immohecla          @immoheclabcn   ·   info@immo-hecla.com  ·  www.immo-hecla.com

SERVEIS QUE OFERIM A IMMO-HECLA

QUINES GARANTIES DONEM A IMMO-HECLA?

-VALORACIONS GRATUÏTES
-TAXACIONS
-VENDES
-COMPRES
-PERMUTES
-CÈDULES D’HABITABILITAT

-CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA
  ENERGÈTICA
- LLOGUER/ASSEGURANCES 
  DE LLOGUER
-I.T.E (Inspecció tècnica d’edifici)
-FINANÇAMENT HIPOTECARI

CONFIANÇA, EXPERIÈNCIA, PROFESSIONALITAT, 
TRANSPARÈNCIA I SEGURETAT

A IMMO-HECLA, per vendre o llo-
gar de forma més ràpida, el nostre 
equip s’encarrega de la posada a punt 
del seu immoble. Disposem de totes 
les eines necessàries per neutralitzar 
o despersonalitzar l’habitatge i per 
crear un estil que agradi a tothom. 
Realitzem magní�ques fotogra�es 
amb qualitat professional i també uti-
litzem el Home-Staging Virtua que 
consisteix a  moblar o remoblar virtu-
alment els immobles. 
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El Viver del Rec, el garden center on trobaràs tot el que 
necessites per al teu jardí, balcó o terrassa 

NOELIA GARCIA / LA VEU

El Viver del Rec és un 
garden center on troba-
ràs tota classe de plan-

tes, arbres, planters, testos i 
complements, productes �to-
sanitaris, eines de jardineria, 
rams, �ors naturals o de roba 
i guarniments �orals... En de-
�nitiva una gran varietat de 
productes del món de la jar-
dineria imprescindibles per al 
teu jardí, balcó o terrassa.
El personal de la botiga és 
altament quali�cat i profes-
sional, i té una àmplia ex-
periència en el sector de la 
jardineria. Són experts en 
aconsellar el producte més 
adient per a cada client, tant 
si tens un balcó petit com 
una terrassa gran o un jardí 
assolellat. Tanmateix, t’asses-
soren en com has de cuidar 
les plantes i tenen al seu abast 
totes les eines i productes que 
necessitaràs.
Les plantes que podem acon-
seguir aquí són de màxima 
qualitat i de productors de 

la zona. Els professionals del 
Viver trien personalment els 
seus productes i s’asseguren 
d’oferir la millor planta pos-
sible.
Al Viver es preocupen pel 
medi ambient, és per això 
que els testos són de plàstics 
reutilitzats i reciclables, a 
més d’econòmics i atractius; 
també donen prioritat a les 
torretes clàssiques de fang 
o ceràmica fetes a partir de 
productes naturals.
Pel que fa als productes �to-
sanitaris disponibles hi po-
dem trobar des dels més ge-
nèrics �ns als més especí�cs 
com ara insecticides, fungi-
cides, adobs i fertilitzants per 
a tota mena de plantes. Cal 
destacar que a la seva botiga 
també podem adquirir una 
gamma de productes �tosa-
nitaris ecològics, ideals per al 
nostre hort.
L’empresa ha duplicat l’espai 
de planta interior, assolint 
l’assortiment més gran de 
planta interior i testos de tota 
la comarca. 

Dins del gran espai que té al 
seu abast hi podem descobrir 
plantes d’interior o d’exterior, 
que varien segons la tempo-
rada. A més d’arbres fruiters 
de mida petita o gran, cactus 
de totes grandàries i formes, 
orquídies, rosers, oliveres...
El Viver compta amb tota una 
selecció de productes per fer 
el teu hort urbà. El planter 
està format per productes ja 
crescuts perquè els puguem 
consumir com més aviat mi-
llor sense la necessitat d’es-
perar mesos per fer la collita. 
També pot oferir productes 
més alternatius com ara pas-
tanagues de colors, diferents 
tipus de pebrots picants...
A part de l’espai del garden al 
Rec, també podem comprar 
a la �oristeria Viver del Rec 
ubicada a l’Hospital d’Iguala-
da. Allà disposen d’una gran 
varietat de rams i �ors ideals 
per regalar. Tant en aquesta 
botiga de l’Hospital com la 
del Rec, es poden fer encàr-
recs de decoració persona-
litzada per decorar l’espai de 

casa o �ns i tot celebracions 
com ara casaments o comu-
nions.
L’Art del Jardí és una altra 
branca del gran tronc que 
conforma El Viver del Rec. 
Es tracta d’un equip de pro-
fessionals especialistes en 

jardineria. S’encarreguen de 
dissenyar, construir i fer el 
manteniment a tota mena de 
jardins arreu de Catalunya.
Si tens ganes de posar �ors, 
llum i color a casa teva, tens 
dubtes sobre com tenir cura 
del teu jardí o vols redecorar 
la teva terrassa, no dubtis en 
visitar-los. El seu horari és de 
dimarts a divendres de 9:30h 
a 13:30h i de 16:00h a 20:00h, 
dissabtes de 10:00h a 14:00h i 
de 16:00h a 20:00h i diumen-
ges de 10:00h a 14:00h. El Vi-
ver del Rec de l’Hospital obre 
també els dilluns. 



Les plantes que no poden faltar 
al teu jardí o terrassa

REDACCIÓ / LA VEU

Les plantes són elements 
essencials de qualsevol 
espai, no només do-

nen color i vida, �ltren l’aire i 
són capaces de generar bones 
energies. Per al fengshui són 
un element que tota casa ne-
cessita per atraure l’abundàn-
cia i la prosperitat. A l’estiu 
les temperatures augmenten, 
passem menys temps a casa i 
el dia és més llarg, una com-
binació explosiva que ens 
convida a escollir les plantes 
més resistents per fer front a 
aquests elements. Pren nota 
de les plantes que sobreviu-
ran a l’estiu mostrant la seva 
millor de cara al jardí o ter-
rassa.
Gerani
És una planta acostumada a 
rebre el sol de forma més in-
tensa que �oreix de la prima-
vera a la tardor. No necessiten 
molta aigua, per això són es-
pecialment recomanables si 
tenim poc temps o passem 
moltes hores fora de casa

Petúnies
Una planta amb �or que té el 
seu màxim esplendor durant 
tot l’estiu. No necessiten mol-
tes cures per mostrar la seva 
millor cara, només s’han de 
mantenir sempre humides, 
en la mesura del possible. Les 
podem trobar de diferents 
colors i mides.

Citronel·la
La citronel·la és una de les 
plantes que no pot faltar a 
cap casa a l’estiu. A més de ser 
fàcil de mantenir, necessita 
poca aigua i aconseguirà allu-
nyar els mosquits i insectes. 
Té aspecte arbustiu i �oreix a 

la primavera i estiu, és a dir, 
la veurem en el seu màxim 
esplendor durant aquestes 
dates.

Margarides
Són perfectes per donar la 
benvinguda al bon temps i 
decorar la casa amb un ele-
ment que destaca per si sol. 
Hi ha de diferents colors i 
necessiten poc manteniment, 
a més creixen amb rapidesa i 
les seves arrels ‘s’expandeixen.

Hibisc
Un arbust de fulla perenne 
que pot créixer �ns a cinc 
metres d’alçada (si es planta al 
jardí). La seva �or és exòtica i 
pot ser de diferents colors. Li 
agrada el sol de primera hora 
i el llum directe. A l’estiu cal 
regar-lo de manera freqüent 
i podar-lo a la primavera, si 
vols que la seva �oració esti-
gui en el millor moment d’es-
plendor durant l’estiu.

A Xavier Palau 
t’ho posem fàcil!

Tenim les millors piscines 
i gespes artificials 

per a casa teva!

@xavipalauxp



REFORMES, PISCINES I JARDINS  | 37Divendres, 25 de març de 2022

Coneixes els beneficis de les piscines d’aigua salada?

La cloració salina és el 
procés en el qual s’afe-
geix sal comuna (clorur 

sòdic) a l’aigua de la piscina. 
Aquest mètode funciona amb 
clorador salí en comptes de 
clor químic, emprant subs-
tàncies menys nocives per a 
la higiene i la cura personal. 
Durant el procés, el sistema 
de �ltratge genera el clor ga-
sós necessari a través d’elec-
tròlisi, que desinfecta l’aigua 
i es converteix de nou en sal 
creant un cicle tancat con-
tinu en què la pèrdua de sal 
és mínima. Permet conservar 
l’aigua i redueix el consum 

del seu volum, essent més 
respectuosa i sostenible amb 
el medi ambient.
Aquest sistema permet una 
desinfecció més e�cient i, 
en conseqüència, una millor 
qualitat de l’aigua. A part de 
ser menys agressiva, gràcies 
a la combinació del clor amb 
els agents que es generen du-
rant l’electròlisi i l’oxidació de 
la matèria orgànica de l’in-
terior de la piscina, s’evita la 
formació d’algues i bacteris. 
Per això és molt important 
valorar-ne la inclusió en pis-
cines públiques, tenint en 
compte l’existència d’equips 

especialitzats per a elles. A 
més a més, la seva tecnologia 
està altament provada i s’uti-
litza a Austràlia des de fa més 
30 anys, al 95% de piscines.

Com es manté una piscina 
d’aigua salada?
El manteniment d’uns nivells 
estables i el baix consum en 
productes químics, generen 
un rellevant estalvi econòmic 
i de manteniment. Gràcies a 
l’electròlisi salina, el procés 
de regulació i dosi�cació és 
automàtic. Així i tot, és reco-
manable una revisió periòdi-
ca per assegurar un correcte 
funcionament. Amb l’absèn-
cia de clor, s’eliminen els ris-
cos del seu transport i mani-
pulació.

Bene�cis de l’aigua salada 
en les piscines
Les piscines salades ofereixen 
múltiples bene�cis per a la 
cura personal, ja que l’aigua 
és més saludable i compleix 
funcions de la talassoteràpia, 
evita la irritació dels ulls i la 
pell amb l’eliminació de clo-
ramines i protegeix els cabells 

de ser danyats. A més a més, 
elimina la incorporació ex-
cessiva d’àcid isocianúric i és 
considerada un antisèptic na-
tural per als tractaments des-
congestius i dermatològics. 
El seu contingut de iode pro-
porciona un bronzejat més 
natural.
Com un altre bene�ci, cal po-
sar l’accent en el manteniment 
de les piscines d’aigua salada i 
l’estalvi que comporten. Com 
hem comentat anteriorment, 
una vegada aboquem la sal 
recomanada el procés es re-
generarà i només caldrà afe-
gir petites dosis en funció 
de les fuites d’aigua que es 

produeixin. Amb això, a més 
de reduir en gran manera la 
nostra despesa en productes 
químics per al manteniment 
de la nostra piscina, els costos 
derivats de personal encar-
regat de mantenir els nivells 
idonis de clor en la piscina 
desapareixeran.
Finalment, la sensació de 
bany és més plaent a causa de 
la concentració de sal a l’aigua 
i al nostre cos (augmentant el 
confort segons l’acostament 
de la concentració entre els 
dos). Gràcies a la reducció 
de la pressió osmòtica de les 
cèl·lules de la pell, retarda la 
formació d’arrugues.

◆ Disseny i construcció 
de jardins

◆ Arbres exemplars i arbustos
◆ Planta vivaç i de temporada

◆ Bruc, terres, jardineres i 
complements

◆ Manteniment de jardins
◆ Poda d’arbrat

Vivers: Urb. St. Jaume Sesoliveres
HORARI:

De dilluns a dissabte de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 19:00
Diumenge de 10:00 a 13:00

(Diumenge només de març, abril, maig i juny)

PER A MÉS INFORMACIÓ  

666 468 786   
rosetjardins@rosetjardins.com

Segueix-nos!

roset_jardins



Sis consells bàsics per cuidar i mantenir el teu jardí 

Ara que s’acosta l’es-
tiu, el nostre jardí i 
les nostres plantes 

requereixen unes cures espe-
cials perquè no pateixin les 
altes temperatures i acabin 
secs o malalts. A continuació, 
t’aconsellem com tenir cura 
del jardí a l’estiu.

L’hora del rec
La primera dels costums que 
has d’adoptar per mantenir 
en bones condicions el teu 
jardí amb l’arribada del bon 
temps és la freqüència i l’hora 
de regar. Perquè el teu jardí es 
mantingui verd, fresc i bonic, 
el reg s’ha de fer a primera 

hora del matí o a última de la 
tarda, si no, l’únic que acon-
seguiràs serà cremar les fulles 
i l’herba pel re�ex de la llum 
del sol. A més, si regues a pri-
mera hora o al capvespre, la 
terra romandrà humida du-
rant més temps.

Tallar la gespa
A l’estiu la gespa ha d’estar 
una mica més alta del que se-
gurament creus, així protegi-
rà l’arrel dels forts raigs de sol. 
El més recomanable és tallar 
la gespa amb freqüència però 
sense deixar-lo molt baix.

Encoixinar la superfície

Moltes plantes necessiten 
que la superfície de la terra o 
la seva base estiguin protegi-
des per poder mantenir el ni-
vell d’humitat de terra. Pots 
fer aquest encoixinat amb 
escorça d’arbre, petxines o 
grava, fins i tot combinant 
diversos d’aquests elements 
per donar-li un toc deco-
ratiu i de color al teu jardí. 
Aquests encoixinats resulten 
molt útils per protegir de les 
temperatures extremes. 
Estris de jardineria

Per tenir cura teu jardí has   
de començar per tenir un 
seguit d’estris que són im-
prescindibles perquè les te-
ves plantes llueixin perfec-
tament. Eines de jardineria 
com uns guants, una tallado-
ra de gespa, unes tisores per 

podes o un rastell no poden 
faltar a l’hora de treballar en 
el teu jardí.

Abonar el jardí i les plantes
Abonar el jardí segons la 
seva necessitat, és a dir, si 
tens moltes plantes amb flors 
i arbustos, necessitaràs una 
bona quantitat d’abonament. 
El millor moment per ado-
bar les nostres plantes és la 
primavera i l’estiu, quan ac-
celeren el seu creixement. 
Una de les millors opcions és 
utilitzar adobs orgànics, els 
pots trobar a hipermercats i 
establiments especialitzats. 
Per als testos i les jardine-
res pots aprofitar i afegir a 
l’aigua de reg fertilitzants 

líquids. Sigui quin sigui el 
fertilitzant que facis servir, 
respecta les quantitats reco-
manades pel fabricant en les 
seves instruccions, un excés 
d’adobament a la planta pot 
provocar l’efecte contrari al 
fet que esperes aconseguir, i 
podries arribar a cremar-la.

Espai entre les plantes i els 
arbres
Hem de deixar que les nostres 
plantes i arbustos tinguin es-
pai entre elles, ja que, en cas 
contrari, poden produir-se 
malformacions en el creixe-
ment de les mateixes i, també, 
hi ha més facilitat perquè es 
propaguin malalties o pla-
gues d’una planta a una altra.

����������������������������������������

��������������������������������������������
��������������������������
��������	��
�������������������	������
����������
��������������������	��
� ��������������� ��������������





comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

ANOIA / LA VEU

Els amants de la bicicleta 
elèctrica o convencio-
nal tenen una cita els 

dies 30 d’abril i 1 de maig a 
l’E-bike Tour Anoia, una ini-
ciativa esportiva no compe-
titiva i de promoció turística 
que els portarà a recórrer els 
indrets naturals i patrimonials 
més simbòlics de la comarca i 
els farà gaudir de la seva millor 
gastronomia.
La primera etapa, dissabte, 
sortirà del Parc Central d’Igua-
lada a partir de les 9h. Hi hau-
rà esmorzar al Bruc, amb pa 
amb tomàquet, embotits, vins 
i oli del Bruc. El dinar serà als 
Hostalets de Pierola, on també 
es podran carregar les bateri-
es de les bicicletes elèctriques, 
i l’arribada serà novament a 
Igualada, amb una degustació 
de productes de l’Anoia gen-
tilesa d’Igualada Comerç i la 
sectorial de Turisme de la Unió 
Empresarial de l’Anoia. També 
hi haurà música en viu. L’ende-
mà, diumenge, se sortirà tam-
bé del Parc Central d’Igualada 
a partir de les 8:30h, hi haurà 
esmorzar al castell de La Pobla 
de Claramunt i, a l’arribada a la 

capital de la comarca, s’oferirà 
un vermut �nal a tots els par-
ticipants.
Divendres de la setmana pas-
sada es va fer la presentació 
als Hostalets de Pierola, amb 
la presència dels consellers de 
Turisme i d’Esports del Con-
sell Comarcal, Dani Gutiérrez 
i Rafael Galván, del regidor de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Marcè, de l’alcalde de La Pobla 
de Claramunt, Toni Mabras, 
de l’alcalde dels Hostalets de 
Pierola, Gerard Parcerisas, i 
d’altres regidors i regidores del 
territori.
El conseller de Turisme, Dani 
Gutiérrez, a�rma que “promo-
vem que l’Anoia esdevingui una 
e-bike land, un territori e-bike 
de referència a nivell català, tot 
seguint l’estratègia del territori 
basada en el turisme sostenible 

i especialitzada en el segment 
slow tourism”. Afegeix, a més, 
que “la iniciativa de les Vies 
Blaves del riu Anoia, liderada 
per la Diputació de Barcelona, 
ja comença a ser una realitat. 
A través de l’e-bike i d’altres 
projectes ens alinearem per 
fer que aquelles persones que 
arribin a la comarca seguint el 
riu Anoia facin ús de la nostra 
xarxa de camins i de la infra-
estructura associada a la bici-
cleta elèctrica, per arribar als 

L’E-bike Tour Anoia recorrerà els camins de la comarca el cap 
de setmana del 30 d’abril i l’1 de maig

Aquesta iniciativa es-
portiva no competitiva 
permet descobrir el pa-
trimoni de la comarca, 
endinsar-se en els seus 
paisatges i gaudir de la 

seva gastronomia

nombrosos municipis i punts 
d’interès de la nostra comar-
ca”. El conseller recorda també 
que la comarca disposa d’una 
completa xarxa d’allotjaments 
turístics que es pot trobar al 
web www.anoiaturisme.cat.
L’E-bike Tour Anoia l’im-
pulsen el Consell Comarcal 
de l’Anoia i els Ajuntaments 
d’Igualada, El Bruc, La Pobla 
de Claramunt i Els Hostalets 
de Pierola, amb la col·labora-
ció d’Anoia Turisme. És una 

forma activa, dinàmica i origi-
nal de viure la vida a l’aire lliu-
re, una proposta d’activitat no 
competitiva amb bicicleta de 
muntanya o bicicleta de mun-
tanya elèctrica, que posa en 
valor el patrimoni, la natura 
i la gastronomia del territori.
Les inscripcions, per una eta-
pa o per totes dues, es poden 
efectuar al web www.ebike-
tour.es. També s’ofereix la 
possibilitat de llogar bicicle-
tes per participar-hi.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

El centre de Can Papas-
seit de Vilanova del 
Camí va acollir la pre-

sentació de la nova associació 
de dones ASocProCat (Asso-
ciació de Dones Socialistes i 
Progressistes de Catalunya). 
Es tracta d’una entitat amb 
vocació comarcal que té com 
a objectiu treballar en clau fe-
minista per una societat més 
lliure, igual i justa per a tot-
hom.
L’acte va comptar amb un 
monòleg explicant l’inici i 
primers passos de l’entitat, 
també s’han presentat les dife-
rents membres de l’associació 
amb Felicidad Ruiz i Camen 
Robles al capdavant com a 
presidenta i secretària que han 
destacat que “des de l’entitat 
defensem que al feminisme no 

hi ha classes, totes som iguals 
al servei de la dona per empo-
derar-la i informar-la”.
ASocProCat farà tot el que si-

gui necessari per empoderar 
les dones tot fent tallers, xer-
rades o activitats. També par-
ticiparà en actes i �res i també 

Neix la nova associació de dones ASocProCat

en l’àmbit de la justícia social i 
la solidaritat.
L’acte de presentació d’ASo-
cProCat ha comptat amb la 

presència de la diputada al 
Congrés dels Diputats Sò-
nia Guerra i de l’alcaldessa 
de Vilanova del Camí Noemí 
Trucharte, a més del diputat al 
Parlament Jordi Riba i altres 
regidors i regidores de la co-
marca.
Durant aquest mes de març, 
al voltant del Dia Internaci-
onal de les Dones, l’entitat ja 
ha participat en diferents es-
deveniments com la Festa de 
la Dona de Piera, la Fira de la 
Dona de Montbui i els actes 
del 8 de març a Igualada i Vi-
lanova, entre altres.

Es tracta d’una 
entitat amb vocació 

comarcal que té com a 
objectiu treballar
 en clau feminista
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ANOIA / LA VEU

Amb motiu del Med Pe-
arls Bridge Event, els 
dies, 3, 4 i 5 de març, 

Catalunya va acollir una se-
tantena d’empreses i membres 
provinents dels sis països que 
formen part del projecte, per 
tal de dur a terme diferents 
jornades de treball i visites a 
alguna de les zones catalanes 
que han estat escollides per 
realitzar les proves pilot.
L’eix central d’aquesta troba-
da, organitzada per l’Agència 
Catalana de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya com 
a líder del projecte, ha estat la 
incorporació de la digitalitza-
ció i les TIC al sector turístic 
que, al mateix temps, és tam-
bé un element estratègic per 
al desenvolupament d’un nou 
model turístic a Catalunya.
Entre les diferents accions, 
l’Anoia va acollir dues jorna-
des, la del dijous, 3 de març, 
amb unes sessions de treball 
a Can Bonastre de Masque-
fa, i una altra el divendres, 4 
de març, a les Caves Bohigas 
d’Òdena, on va tenir lloc la 
taula rodona Tourism & Me-

tavers: a threat or an oppor-
tunity?, que va comptar amb 
ponents com la Head Destina-
tion de Mabrian, Sonia Huer-
ta, la CEO de Liviar, Barbara 
Prodinger, el cofundador de 
Multiversial, Carlos Molina, i 
el professor de la Universitat 
Oberta de Catalunya, Pierre 
Bourdin. Al llarg dels dos dies 
també van poder realitzar al-
gunes visites al territori, en-
tre altres indrets a la Tossa de 
Montbui.
El conseller de Turisme del 
Consell Comarcal, Dani Gu-
tiérrez, agraeix a l’Agència 
Catalana de Turisme haver es-
collit l’Anoia per realitzar una 
part d’aquest esdeveniment, 
refermant així l’aposta del 
Consell per una comarca slow 
i afegeix que “a partir d’ara 
comença una nova fase del 
projecte Med Pearls, gràcies 
a la contractació de les agen-
cies turístiques que crearan 
productes i comercialitzaran 
les experiències slow i soste-
nibles a la nostra comarca”.
El projecte Med Pearls, que 
promou l’Slow Tourism a 
l’Anoia, les Garrigues i la Ri-
bera d’Ebre de la mà l’Agència 

Catalana de Turisme, té com 
a objectiu crear 26 productes 
turístics, repartits en 13 àre-
es pilot de diversos països de 
la Mediterrània: Catalunya, 
Egipte, Italià, Jordània, Grè-
cia i Palestina. Un cop cre-
ats, s’oferiran ajuts a startups 
locals i emprenedors per-
què desenvolupin solucions 
TIC incorporables a aquests 
nous productes turístics. I, a 
més, un total de 6 agències 

L’Anoia acull, durant dos dies, una setantena de representants 
de les sis destinacions del projecte Med Pearls

de viatges de les comarques 
de l’Anoia, les Garrigues i la 
Ribera d’Ebre rebran �nan-
çament per a desenvolupar 
productes que responguin a 
la �loso�a de l’Slow Tourism.
A través d’aquest projecte, 
Catalunya vol esdevenir un 
referent en Slow Tourism, 
una tipologia de turisme res-
ponsable i sostenible que posa 
èmfasi en promoure i involu-
crar les economies locals per 

tal de donar a conèixer ex-
periències turístiques cultu-
rals i naturals, tot respectant 
els llocs visitats.
Amb aquest projecte es vol 
posicionar internacional-
ment la Mediterrània com 
una destinació de qualitat 
i excel·lència per a l’Slow 
Tourism i les 26 experiènci-
es que es creïn es comercia-
litzaran sota la marca parai-
gües Breathing Land.

CONCA / LA VEU

Dimecres va tenir lloc 
una jornada al Cen-
tre Innovació sobre 

ciberseguretat, digitalització 
i sostenibilitat. L’acte va inici-
ar-se amb la benvinguda del 
president de l’Associació, Sr. 
Ramon Felip.
Tot seguit, Nestor Giner de 
l’empresa Epson va parlar 
sobre la sostenibilitat i l’e�ci-
ència dels seus productes per 
tal de complir amb els ODS 
(objectius de desenvolupa-
ment sostenible). Les seves 
impressores funcionen amb 
tinta freda i per tal estalvien 
energia i també tenen un pro-
jecte d’economia circular (pa-
per Lab) amb la qual reciclen 
el paper i en tornen a fabricar 
de nou a partir del residu de 
paper imprès.
La jornada va continuar amb  
la presentació per part de 
Jordi Camps, de l’empresa 

Remsa, qui va parlar del “kit 
digital” i també de les sub-
vencions i ajudes per a la di-
gitalització de les empreses.
El darrer ponent del matí 
va ser en Ruben Castello, de 
Ciberstorm, qui va parlar 
dels tipus de ciberatacs més 
comuns a les empreses com 
p.ex. ramsomware, phishing, 

APTs 0-Day. Va explicar tam-
bé els errors més habituals a 
les empreses i la importància 
de la prevenció i de la inver-
sió en ciberseguretat, que és 
fonamental.
Des de l’Associació Polígons 
dels Plans es mostren molt 
satisfets per la presència de 
25 empreses a la jornada.

Jornada sobre ciberseguretat i digita-
lització a les empreses de l’Associació 
Polígons dels Plans

CONCA / LA VEU

Aixina, conjuntament 
amb el col·lectiu juve-
nil La Gran Pagesada, 

han iniciat un micromecenatge 
per �nançar part del projec-
te audiovisual “Tenim altres 
plans”. Es tracta d’un docu-
mental al voltant dels con�ic-
tes territorials que van sortir 
arran del Pla Director de la 
Conca d’Òdena del 2008 -que 
obria la porta a requali�car 
hectàrees rurals de l’Espelt i 
Òdena-, i els nous projectes 
de macro-polígons que s’han 
anunciat als darrers anys a Can 
Morera, Can Titó o Jorba.
Però més enllà de la denúncia, 
el documental es vol fer ressò 
de tots els debats territorials 
que han sortit com a resposta a 
aquests projectes especulatius. 
Debats iniciats des dels movi-
ments de defensa del territori i 
que han posat propostes con-

cretes damunt de la taula.
El documental surt des de 
l’activisme, recollint tot el ma-
terial audiovisual generat al 
llarg d’aquests anys i es vol que 
serveixi com arxiu-memòria 
així com a espai de debat sobre 
quin model territorial volem.
És per això que es publicarà en 
obert i sota una llicència Cre-
ative Commons. També se’n 
farà una presentació pública 
al Casal Popular El Foment 
d’Igualada a �nals d’abril o al 
mes de maig.
El micromecenatge està actiu a 
la plataforma Verkami i recolli-
rà fons �ns a �nals d’abril.

“Tenim altres plans”, un 
documental per denunciar 
els macro-projectes urba-
nístics de la Conca d’Òdena
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MONTBUI / LA VEU

“El govern de l’estat espanyol 
sotmet a informació pública 
un projecte de línia elèctrica 
de transport de grans dimen-
sions (MAT)  des de l’Aragó 
a l’estació transformadora de 
Pierola. Aquest projecte afec-
ta severament diversos mu-
nicipis de l’Anoia, entre ells 

Santa Margarida de Montbui 
i Vilanova del Camí. Per ex-
plicar com resultaria afectat 
el territori i la gent es convoca 
un acte informatiu i de debat 
el dijous,  31 de març, a les 
7 del vespre al Mont-Àgora. 
L’acte l’organitza el Grup Im-
pulsor del Consell per la Re-
pública de Santa Margarida 
de Montbui”

Acte sobre la MAT a Sta. 
Margarida de Montbui

MONTBUI / LA VEU

El Diputat i Portaveu del 
grup En Comú-Podem 
al Parlament de Ca-

talunya David Cid Colomer 
va visitar divendres passat l’ 
Ajuntament Santa Margarida 
de Montbui on es va reunir 
amb la Tinent d’Alcalde de 
Salut Pública Coral Vázquez, 
els regidors en el govern Jordi 
Bòria Taixé, Sara Bergantiño 
i Joel Serrano, i també amb 
diverses integrants de la Pla-
taforma ciutadana “Montbui, 
per una sanitat pública dig-
na”. L’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez no hi va poder assistir 
presencialment a l’acte per 
motius sanitaris.
L’objectiu de la reunió va ser 
traslladar en persona al por-
taveu dels Comuns la proble-
màtica existent per la neces-
sitat de reobertura completa 
dels serveis d’atenció sanità-
ria al CAP montbuienc. 
Des de l’Ajuntament la regi-
dora de Salut Pública Coral 
Vázquez va explicar les gesti-
ons realitzades �ns ara per la 
institució. També va recordar 
l’aprovació unànime d’una 
moció a l’Ajuntament mont-
buienc, que insta el Govern 

Visita del diputat i portaveu 
d’En Comú-Podem al Parlament 
de Catalunya David Cid

de Catalunya a la recupera-
ció de tots els serveis públics 
de salut existents a Montbui 
abans de la pandèmia de co-
vid-19. Vázquez va recordar 
que la moció demana la re-
cuperació de tots els serveis 
al CAP Montbui, inclòs el de 
Pediatria.  
El portaveu del grup En Co-
mú-Podem, David Cid, es 
va comprometre a traslladar 
les reivindicacions a tots els 
grups polítics presents en el 
Parlament de Catalunya, i 
també va convidar a les res-
ponsables de la plataforma 
perquè puguin adreçar pre-
sencialment la seva reivin-

dicació als grups polítics del 
Parlament.
David Cid va poder conèixer 
també diferents projectes pels 
quals aposta l’Equip de Go-
vern Municipal, com ara la 
reivindicada continuació de 
la Ronda Sud (en el seu tram 
Oest), cada cop més neces-
sària per garantir la logística 
d’ús del polígon “Plans de La 
Tossa”. Cid, que va signar al 
Llibre d’Honor de l’Ajunta-
ment, va �nalitzar la seva vi-
sita al nostre municipi parti-
cipant en una trobada al CAP 
Montbui, amb professionals i 
l’equip de direcció del centre 
de salut del municipi.

MONTBUI / LA VEU

Dilluns passat va co-
mençar al CCC La 
Vinícola un curs d’au-

xiliar de magatzem, en què hi 
prenen part una desena de 
persones de Montbui, majori-
tàriament joves. Es tracta d’una 
formació de 160 hores lecti-
ves en la qual els participants 
aprendran operacions d’auxi-
liar d’emmagatzematge, també 

de preparació de comandes i 
s’inclou també la realització 
d’un curs de carretoner. Cal 
remarcar que està previst que 
durant el mes de maig es realit-
zin les pràctiques en empreses. 
En la selecció de les persones 
inscrites, s’ha prioritzat a les 
persones joves del municipi. 
Val a dir que és un curs gratuït 
del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, emmarcat dins el pro-
grama Treball als Barris.

Comença un curs 
d’auxiliar de magatzem

MONTBUI / LA VEU

AMontbui continju-
en realitzant-se, amb 
bona participació, un 

seguit de propostes en el marc 
de la celebració del 8-M, Dia 
Internacional de les Dones.
Dissabte passat es va dur a 
terme amb una bona parti-
cipació un xerrada dinamit-
zada amb la jove rapera Miss 
Raisa, un autèntic símbol 
del rap urbà que planta cara 
a la discriminació i als pre-
judicis pel fet de ser dona, 
migrada i musulmana. L’ac-
te, conduït per Delia Mance-
bo, va permetre conèixer de 
més aprop el talent musical i 
personal de Miss Raisa, que 
va explicar-se a Mont-Àgo-
ra amb tota naturalitat i es-
pontaneïtat, demostrant que 
planta cara als estereotips, i 
mostrant-se com un autèntic 
símbol de la cultura urbana 
de casa nostra.

Properes activitats: Marxa 
exploratòria i lliurament de 
premis del Concurs de Foto-
gra�a per a Dones
Aquest divendres, entre dos 
quarts de vuit i les nou del 
vespre, s’organitzarà una 
Marxa Exploratòria per dife-
rents indrets del Nucli Urbà 
montbuienc. L’activitat, con-
duïda pel Col·lectiu Punt 
6, permetrà que un grup de 
dones del municipi puguin 
identi�car aspectes urbans 
relacionats amb la percepció 
de la seguretat a l’espai públic 
des d’una perspectiva de gè-
nere. El punt de trobada per a 
totes les participants (es trac-
ta d’una activitat no mixta) 
és la Plaça de l’Ajuntament. 
Organitza l’activitat el Depar-
tament d’Igualtat de l’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui. 
Aquest dissabte 26 de març a 
partir de la una de la tarda es 
farà al vestíbul de Mont-Àgo-

ra el Lliurament de Premis 
del concurs de fotogra�a 
“Com ens veiem les dones ?.
Amb motiu del 8-M Dia In-
ternacional de les Dones s’ha 
organitzat per dinovena edi-
ció el Concurs de Fotogra�a 
“Com ens veiem les dones ?”, 
que enguany porta per lema, 
“Nosaltres, �ns el mismíssim 
!”. El concurs s’ha organitzat 
en línia, per Instagram. Per 
participar, es podien penjar 
les fotos a qualsevol per�l 
d’Instagram, directament, 
amb l’etiqueta #Concurs-
DAE2022 i menció a  @Done-
sAmbEmpenta, o enviant-les 
per correu electrònic a comu-
nicacio@DAE.cat, perquè ho 
fes l’entitat organitzadora.
Les obres participants que-
daran exposades a la web de 
l’entitat organitzadora, Do-
nes amb Empenta, a l’adreça 
www.dae.cat. Hi col·labora 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui.

Montbui continua celebrant les 
activitats del 8-M 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Temporada 2021-22
- Data: 30-03-2022
- Lloc: Pavelló de les Comes.  C/ Carles Riba s/n
- Hora: 
a les 19:30h en primera convocatòria 
i a les 20:00h en segona convocatòria.

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l’acta de l’assemblea 
anterior.
2.- Informe de Presidència.
3.- Balanç econòmic de la temporada 2020-21.
4- Pressupost per a la temporada 2021-22
6.- Balanç esportiu de la temporada 2020-2021.
7.- Precs i preguntes.

L’assemblea se celebrarà seguint tots els protocols 
COVID-19 sempre i quan les autoritats sanitàries ho perme-
tin. En cas de suspensió segons evolució de la pandèmia ja 
es decidirà una nova data per poder dur a terme.

Manel Burón Peñalba Martí Ollé
President IHC Secretari IHC 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha reobert 
l’o�cina d’atenció ciu-

tadana a l’interior del Mercat 
municipal. Es tracta d’un punt 
d’informació i suport en la 
tramitació telemàtica adreçat 
especialment a la gent gran i a 
les persones que no disposen 
de mitjans per fer aquest tipus 
de gestions per internet. 
Hi ha moltes persones que no 
disposen dels aparells ni de 
les connexions necessàries i 
tampoc dels coneixements ne-
cessaris per poder fer les ges-
tions telemàtiques que moltes 
administracions han anat acti-
vant en els darrers anys.
Amb la voluntat de com-
pensar aquestes mancances, 
l’Ajuntament, va posar en 
marxa aquest servei el febrer 
de 2021. Ho va fer amb el su-
port de la Generalitat de Ca-
talunya a través del programa 
Treball als barris, que va fer 
possible la contractació d’una 
integradora social que es va 

encarregar de gestionar un 
punt telemàtic a l’interior del 
Mercat Municipal St. Hilari. 
Després d’uns mesos en pausa 
per qüestions administratives, 
l’Ajuntament, ha tornat a obrir 
la �nestreta i des d’aquest di-
lluns es presta de nou el servei 
de suport per a fer tràmits i 
gestions a través d’internet.
El punt telemàtic, atès per Na-
tàlia Martínez,  funciona de 
dilluns a divendres de 8:00 a 
14:30 h i dimecres i divendres 
també a la tarda, de 17:00 a 

19:30 h. És imprescindible de-
manar cita prèvia al telèfon 93 
805 44 22, extensió 194, o bé al 
correu electrònic vnvc.puntte-
lematic@vilanovadelcami.cat 
Des del punt telemàtic, ubicat 
al mercat municipal, s’ofereix 
informació, assessorament i 
orientació sobre els recursos 
existents i es dona suport per 
fer tràmits telemàtics amb les 
diferents administracions com 
l’Ajuntament, però també amb 
la Seguretat Social, el SEPE o 
el SOC, entre altres.

S’ha reobert el Punt Telemàtic del 
Mercat 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

A lumnes i professorat 
de l’escola Sweet In-
dia tornaran a pujar 

a l’escenari de Can Papasseit, 
el pròxim dissabte, amb un 
objectiu solidari. Han pre-
parat un gran festival, ple 
d’actuacions molt variades, 
per tal de recaptar diners 
per ajudar un grup de nenes 
i dones de l’Índia en la seva 
formació i apoderament. 
Aquesta no és la primera 
vegada que Sweet India or-
ganitza un festival benèfic. 
En aquesta ocasió tornen a 
mirar cap a l’Índia, on l’es-
cola té vincles personals i 
afectius, per tal de donar 
suport a la Fundació Fior de 
Loto que es dedica a ajudar 
a nenes de l’Índia, concreta-
ment de Pushkar, que no te-
nen oportunitat de rebre cap 
mena d’educació.
Durant aquest show soli-
dari (com l’han descrit des 
de l’escola) actuaran  pro-
fessors i alumnes de Sweet 
India i també altres alumnes 
de Manresa, Miralles i Can 
Ros, així com el grup fla-
menc de Masquefa Aires del 
Sur, Los flamencos de Can 
Ros, el grup de hip hop Blue 
moon dance i Barna bhan-
gra group. Així, podrem 
veure actuacions molt va-
riades de bollywood, dansa 
oriental, bhangra, ioga, fla-
menc… 
La directora de Sweet India 
es mostra molt contenta de 
poder tornar a fer activitats 
de cara al públic. Afirma 
que després de superar els 
mesos més complicats, amb 

les restriccions per la pan-
dèmia, a l’escola es respira 
més tranquil·litat. Un cli-
ma que es nota també entre 
l’alumnat, “molt content i il-
lusionat amb aquesta cita de 
dissabte”.
Silvia Bautista recorda que 
ballar és una activitat molt 
terapèutica: “el ball no és 
només ballar, és teràpia, és 
energia” diu “i tothom que 
es dedica a això o qui col-
labora, qui va a una simple 
classe… surt molt diferent 
de com ha entrat”. 
Les portes de Can Papasseit 
s’obriran a les 17:00 h per tal 
de poder començar puntuals 
el festival a partir de 17:30 
h. L’entrada serà voluntària, 
per tal que cada especta-
dor pugui contribuir amb 
l’aportació que consideri 
més adient o estigui a les se-
ves possibilitats. 
La quantitat de diners recap-
tats es farà pública el mateix 
dia del festival i s’enviaran als 
contactes que l’escola té amb 
la Fundació Fior de Loto.
A l’agost, segons ens avan-
çava també Silvia Bautis-
ta, ella mateixa i un grup 
d’alumnes del centre tenen 
previst viatjar a Pushkar 
per conèixer la fundació i 
contribuir també, encara 
que només sigui durant uns 
dies, en l’acompanyament 
de les nenes per tal d’oferir 
algunes classes de dansa.

Sweet India celebra un fes-
tival solidari per ajudar les 
dones i nenes de Pushkar 

Aquesta no és la pri-
mera vegada que Sweet 

India organitza un 
festival benè�c

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena i 
la Biblioteca l’Atzava-
ra van voler celebrar 

el Dia mundial de la Poesia, 
que té lloc el 21 de març, 
amb un acte previ dissabte 
19 al migdia a la sala d’actes 
de la biblioteca municipal al 
qual van participar 68 per-
sones. Dos alumnes alumnes 
de 2n d’ESO de l’Institut-Es-
cola Castell d’Òdena, Hafsa 
Nahraoui i Emili Morros van 
arrencar l’acte interpretant 
amb veu i piano el tema ‘Ima-
gine’ de John Lennon.
Tot seguit, es van recitar els 
poemes dels infants que van 
participar al taller de poesia 
que va acollir la biblioteca di-
mecres 16 de març, a càrrec de 
M. Àngels Oliva. També es va 
poder sentir el poema ‘Si puc’ 
de Gabriel Ferrater en 10 de 
les 22 llengües a les quals s’ha 
traduït, amb la lectura de di-
versos voluntaris/es. Aquest 
poema ha estat l’escollit per 
la Institució de les Lletres 
Catalanes per commemorar 

el Dia mundial de la poesia 
aquest any, coincidint amb 
el centenari del naixement i 
el cinquantenari de la mort 
de Ferrater. L’acte va conti-
nuar amb la intervenció de 
8 voluntaris, que van recitar 
o cantar poemes de creació 
pròpia o d’altres autors/es.
Per tancar l’acte, l’autor i his-
toriador local Josep Vicenç 
Mestre Casanova va pre-
sentar el poema ‘Òdena’, de 

Òdena celebra el Dia mundial de la 
Poesia recitant i cantant a la biblioteca 
l’Atzavara

l’autor local Josep Romeu i 
Figueras (Òdena, 16 de març 
de 1917 - Barcelona, 18 de 
desembre de 2004), i segui-
dament el Grup de Taverna 
d’Òdena va estrenar la versió 
musicada del poema.
A més, per celebrar l’arri-
bada de la primavera es va 
regalar una planta de la jar-
dineria El Garden a tots els 
voluntaris/es que van parti-
cipar en la diada.
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

L’Agropecuària Coperal 
de Santa Coloma va re-
bre el passat dimecres 

16 de març el reconeixement 
de la Cambra de Comerç de 
Reus. Ho va fer en el marc 
dels Premis Cambra, que 
distingeixen a persones i di-
ferents realitats empresarials 
dels sectors agroalimentari, 
comercial, industrial, turís-
tic, �ral, així com de la res-
tauració i serveis de les co-
marques que formen part de 
l’àmbit de treball de la Cam-
bra de Reus.
Els Premis Cambra Reus 

2021 van ser l’acte central del 
135è aniversari de la corpora-
ció que s’ha celebrat, amb més 
de seixanta actes programats 
arreu del territori corporatiu, 
durant el darrer trimestre de 
l’any passat.
El reconeixement a la Coperal 
està relacionat amb la promo-
ció de productes agroalimen-
taris, amb especial atenció a 
la creació de la Farina i Pa de 
Mestral, el projecte en què hi 
participa la Coperal acom-
panyada de la Cambra de 
Reus en col·laboració amb 
el Gremi de Forners de Reus 
i el Baix Camp i la Farinera 
Poquet d’Ascó.

La Coperal rep el reco-
neixement de la Cambra 
de Reus

ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal de 
l’Anoia participa, un 
any més, en el progra-

ma Cultura Emprenedora a 
l’Escola, que lideren el depar-
tament d’Educació i l’àmbit 
d’Estratègies per l’Ocupació 
de l’ens, amb la col·laboració 
dels respectius ajuntaments 
i que promou la Diputació 
de Barcelona. L’objectiu és 
fomentar la cultura empre-
nedora i les competències 
bàsiques en el cicle superior 
d’educació primària i, en con-
cret, a l’alumnat de 5è.
Al programa hi participen 8 
escoles de l’Anoia i 329 in-
fants: l’Escola Alta Segarra de 
Calaf, l’Escola Les Passeres 
de Castellolí, l’Escola Castell 
d’Òdena, l’Escola Joan Ma-
ragall de Vilanova del Camí, 
l’Escola Les Flandes de Piera, 
l’Escola Maria Borés de La 

Pobla de Claramunt i, aquest 
curs escolar 2021-2022, s’hi 
han sumat l’Escola Font del 
Roure i l’Escola Vinyes Ver-
des de Masquefa.
El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cu-
adras, a�rma que “és molt 
important ensenyar als nens i 
nenes, des de la seva etapa es-
colar, que poden traçar el seu 
propi camí professional i com 
poden emprendre el seu pro-
pi projecte i desenvolupar i 
fer realitat les seves il·lusions. 
El programa és una capacita-
ció que els serà altament útil 
a la seva vida perquè que en-
carna valors com el treball en 
equip, la capacitat d’inventar, 

Més de 300 alumnes adquireixen 
cultura emprenedora gràcies 
al Consell Comarcal i a la Diputació

Vuit escoles de la co-
marca participen 

aquest curs en el pro-
grama Cultura Em-

prenedora a l’Escola, 
que també implica els 

centres escolars i altres 
agents del territori

saber-se explicar i la respon-
sabilitat d’impulsar un pro-
jecte propi”.
Els alumnes, amb el suport 
de la comunitat educativa, 
les institucions i altres agents 
socials de les respectives lo-
calitats, creen i gestionen una 
cooperativa escolar durant el 
curs. Cadascuna d’elles comp-
ta amb una estructura orga-
nitzativa, NIF fictici, nom 
i logotip i, a la finalització, 
venen els seus productes en 
un mercat del seu munici-
pi, prèvia tramitació dels 
permisos correpsonents. El 
projecte es desenvolupa a 
la demarcació de Barcelona 
des de l’any 2011.
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CAPELLADES / LA VEU

Les darreres setmanes 
s’ha treballat en la re-
modelació de la part 

antiga del Cementiri de Ca-
pellades, gairebé la prime-
ra que es veu a l’entrar en 
aquest espai. Aquí és on hi 
ha la majoria dels panteons 
i la capella. Tal com explica 
l’Alcalde de Capellades, Sal-
vador Vives, “la part antiga 
del Cementiri s’havia anat 
degradant, feia molts anys 
que no s’hi feia pràcticament 
res i calia alguna cosa més 
que netejar les herbes. Hem 
volgut digni�car aquest espai 
també incloure una demanda 
que ens feien arribar diverses 
famílies: la creació d’un espai 
per al dol perinatal. Creiem 
que amb l’actual interven-
ció s’ha pogut integrar bé les 
dues propostes”.
Des dels serveis tècnics s’ha 
dissenyat un projecte que 
elimina les anteriors voreres, 
per facilitar la circulació de 
la màquina elevadora, que 
no hi podia passar. S’ha fet 
una pavimentació nova, tot 
encerclant els panteons amb 

llambordes. Ara hi ha 3 to-
nalitats, amb les voreres de 
color gris, el color terrós del 
centre i el blanc de l’espai 
per al dol perinatal. Aquest 
s’ha delimitat amb diferents 
prismes d’alçades variades 
que simbolitzen les diferents 
etapes dels no-nats, acompa-
nyats d’una frase que convida 
a la re�exió: “No hi ha exis-
tències efímeres, totes deixen 
una empremta”.
Finalment la zona externa 
s’ha preservat amb una lona 
que impedirà que surtin 

L’Ajuntament de Capellades dignifica 
la part antiga del Cementiri

males herbes, coberta amb 
pedres de grava. Les parets 
s’han sanejat de color blanc, 
després de repassar la zona 
de la sortida d’aigües.
La regidora d’Acció Social, 
Marta Alarcón, destaca com 
“reiteradament hi ha hagut 
famílies que se m’han adre-
çat demanant aquest espai 
que abans no existia i que, 
mica a mica, els municipis 
van incorporant als cemen-
tiris per tal que les famílies 
també puguin acomiadar-se 
dels seus fills no-nats”.

CAPELLADES / LA VEU

El mes de febrer tanca a 
la Biblioteca el Safareig 
amb una proposta per 

adults. Es tracta d’una xerra-
da sobre òpera que es farà el 
proper dimarts 29 de març a 
les 7 de la tarda, especialment 
sobre el Rèquiem de Verdi 
que es podrà gaudir el dilluns 
11 d’abril en viu a Igualada.
La Fundació Òpera Catalu-
nya està realitzant el projecte 
òpera a les biblioteques. La 
FOC està integrada per l’As-
sociació d’Amics de l’Òpera 
de Sabadell (que enguany 
celebra 40 anys d’activitat) 

i l’Orquestra Simfònica del 
Vallès. Es tracta d’una acti-
vitat gratuïta per a les bibli-
oteques consistent a oferir 
una xerrada sobre les pròpies 
produccions, com és el cas de 
l’esmentat Rèquiem de Verdi. 
Cal destacar també que 
presentant el carnet de bi-
blioteques, els assistents 
que vulguin anar a l’espec-
tacle tindran un descomp-
te. Igualment es poden fer 
descomptes per a grups. La 
intenció de la iniciativa és 
apropar la cultura i la mú-
sica, alhora que fer valer el 
fons documental de la bibli-
oteca a la ciutadania.

Agenda d’actes a la 
Biblioteca el Safareig 
de Capellades

PIERA / LA VEU

Des de l’Ajuntament s’ha ha-
bilitat un formulari al web 
municipal per tenir un regis-
tre i un control de les perso-
nes i famílies ucraïneses que 
estan sent acollides a Piera 
com a conseqüència del con-
�icte bèl·lic. En aquest sentit, 
es fa una crida als veïns i les 

veïnes que s’han ofert com 
a persones acollidores que 
omplin el formulari que tro-
baran al web viladepiera.cat.
Recordem que la via oficial 
d’acollida la gestiona la Ge-
neralitat de Catalunya. Tan-
mateix, hi ha persones que 
ho estan fent de manera ex-
traoficial, sigui per un vincle 
familiar o per amistat, i tam-

bé és important que l’Ajun-
tament en tingui constància.
A banda, si les famílies aco-
llides arriben acompanyades 
d’una mascota procedent del 
seu país d’origen, també és 
important que aquestes si-
guin identificades a través 
d’un segon formulari que 
trobareu com a document 
adjunt.

S’habilita un formulari per registrar les 
persones refugiades acollides a Piera
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PIERA / LA VEU

S’han publicat les bases 
d’una nova convocatòria 
per a la provisió de cinc 

places d’agent de la Policia 
Local de Piera, mitjançant el 
sistema de concurs oposició 
lliure amb creació de borsa de 
treball. Aquesta convocatòria 
entra dins del pla d’incorpora-
ció d’agents previst per aques-
ta legislatura per reforçar el 
cos de la Policia Local, amb la 
voluntat d’ampliar la plantilla 
i seguir mantenint la seguretat 
a la vila.
Entre els requisits per poder 
optar a aquests llocs de treball 
hi ha tenir la ciutadania espa-
nyola, comptar amb una titu-
lació mínima i haver complert 
18 anys i no superar l’edat de 
jubilació forçosa. El procés de 
selecció inclourà una valora-
ció de determinades condici-
ons de formació, mèrits o ni-

vell d’experiència relacionats 
amb la tasca policial a exercir i 
la superació de les proves cor-
responents.  
Les persones que superin el 
procés de selecció però no 
aconsegueixin la plaça, passa-
ran a formar part d’una borsa 
de treball que permetrà cobrir 
de manera més àgil futures va-
cants per baixa o jubilació. 
Les persones interessades a 
accedir a aquests llocs de tre-
ball han de presentar la seva 
sol·licitud mitjançant model 
d’instància normalitzada que 
es pot descarregar de la pà-
gina web de l’Ajuntament de 
Piera. El termini per a forma-
litzar la sol·licitud serà de vint 
dies naturals a comptar des de 
l’endemà de la data de publica-
ció de la  convocatòria al Dia-
ri O�cial de la Generalitat de 
Catalunya.
Podeu consultar les bases de la 
convocatòria a viladepiera.cat.

Nova convocatòria de la 
Policia Local per incor-
porar cinc nous agents PIERA / LA VEU

La sisena i penúltima 
experiència a la Bibli-
oteca de Piera convida 

l’escriptora i periodista Sílvia 
Soler a presentar Nosaltres, 
després una novel·la sobre el 
pas del temps, sobre l’amor i 
els daltabaixos que cada vida 
comporta.
Ambientada a la Barcelona 
contemporània, Soler ha es-
crit amb un estil caracterís-
tic, detallista i cinematogrà-
�c, una novel·la que no es pot 
deixar i que atrapa. Quatre 
personatges principals, dos 
homes i dues dones, que co-
neixem en la seva joventut, 
quan la vida està pràctica-
ment per estrenar i ja arros-
seguen una infantesa sin-
gular, tenen els seus anhels, 
expectatives i esperances que 
els mouen. I descobrirem 
com experimenten frustra-
cions, alegries i desitjos i, so-

bretot, l’amor; i l’amistat, que 
n’és una de les seves princi-
pals formes. 
Sílvia Soler Guasch és Llicen-
ciada en Ciències de la Infor-
mació per la UAB. Al llarg 
de la seva trajectòria pro-
fessional ha fet de redactora 
de programes de ràdio i de 
col·laboradora en diferents 
mitjans de comunicació com 
Catalunya Ràdio, Televisió 

L’escriptora i periodista Sílvia Soler 
a Piera

de Catalunya i el diari Ara. 
Va ser guionista d’El matí de 
Josep Cuní. Entre els progra-
mes en què ha treballat hi a 
Diccionari dalinià, per com-
memorar l’Any Dalí; Estima-
da Rodoreda, Les Hores d’En 
Pla o Els Matins de TV3. Ha 
compaginat l’activitat perio-
dística amb la creació literària 
i la seva obra novel·lística s’ha 
traduït a múltiples idiomes. 
L’any 1984 va rebre el premi 
de narració Recull Francesc 
Puig i Llensa de Blanes per 
l’obra Semblava de vidre. El 
2003 obté el Premi andorrà 
Fiter i Rossell per l’obra Mi-
ra’m als ulls. Amb l’obra Pe-
tons de diumenge guanyà el 
41è Premi Prudenci Bertrana 
de novel·la 2008. El 2013 rebé 
el premi Ramon Llull per 
L’Estiu que comença. 
El 7 d’experiències serà di-
jous 31 de març a les 19h i 
serà presentat pel pierenc 
Francesc Jorba.

PIERA / LA VEU

En la línia de seguir treba-
llant per a oferir l’opor-
tunitat de conèixer, ex-

perimentar i crear continguts 
entorn diferents disciplines i 
matèries, la Biblioteca de Pie-
ra enceta un nou catàleg d’ac-
tivitats lúdico-formatives per 
aquests mesos d’abril a juny 
dirigit al públic adult. La ins-
cripció als tallers és gratuïta i 
per participar-hi cal inscripció 
prèvia en els terminis establers 
per cada un. 
Set són les propostes formatives 
que la biblioteca ha programat 
pels mesos d’abril a juny.
La primera, Alfabetització in-
formàtica, és una aposta per 
apropar l’ús de la informàtica i 
les TIC a les persones amb més 
de 55 anys. En aquesta edició de 
s’atendran peticions individu-
alitzades en tres sessions d’una 
hora a escollir els dimarts de 10 
a12h i de 15.30 a 16.30h. 
A la segona, Dibuix amb tiso-

res, s’experimenta amb el paper 
amb diferents tècniques i mate-
rials. Les classes eminentment 
pràctiques es programen els 
dijous 19 i 26 de maig de 10 a 
12h i estaran impartides per la 
Lourdes Busquets de El Taller.
Escriu les teves memòries és 
la tercera proposta. Aquest és 
un taller pràctic on es donaran 
els recursos, pautes, tècniques 
i estratègies. Està impartit pel 
Francesc Jorba i les classes se-
ran tots els dilluns de maig de 
18 a 20h. 
Qui vulgui aprendre a treure el 
màxim pro�t de la càmera del 
nostre mòbil per obtenir foto-
gra�es diferents pot participar 
del taller Fotogra�a amb el 
mòbil que es durà a terme els 
dissabtes 4, 11 i 18 de juny de 
10 a 12h i estarà impartit per la 
Rosina Ramírez. 
La cinquena proposta, Intro-
ducció a la llengua de signes, 
ens aproparà al coneixement de 
la llengua de signes i la cultura 
de les persones sordes o sig-

nants. La formació es fa en col-
laboració amb Dispiera i estarà 
impartida per la Roser Vila els 
dissabtes de maig de 10.30 a 13h
Mindfulness-Atenció plena, 
és la sisena formació. En ella 
ens aproparem a la capacitat 
d’aprendre i entrenar per viure 
les nostres experiències de la 
vida amb total plenitud i trobar 
el camí de l’equilibri i el benes-
tar. L’encarregada de conduir les 
sessions és l’Ana Guinaldo i es 
farà els dimarts 5, 12 i 19 d’abril 
d’11 a 13h. 
I la darrera, Tràmits en línia 
ens ofereix la possibilitat de 
resoldre i solucionar de forma 
puntual alguns dels dubtes o 
processos. L’atenció és indivi-
dualitzada i cal demanar cita 
prèvia a hores convingudes. 
Qui desitgi més informació 
o formalitzar la inscripció ho 
pot fer presencialment a la 
Biblioteca, per correu elec-
trònic a b.piera@diba.cat, 
per telèfon 93 7789665 o per 
whatsapp 608917920.

Nou programa formatiu a la Biblioteca

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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VALLBONA D’A. / LA VEU

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha instal·lat 
plaques fotovoltaiques a 

l’Escola Josep Masclans i a la 
llar d’infants El fangueig, dins 
del ‘Projecte tècnic per a la mi-
llora, e�ciència i sostenibilitat 
energètica dels edi�cis mu-
nicipals de Vallbona d’Anoia’. 
L’objectiu del projecte és im-
pulsar el desenvolupament 
de les energies renovables, la 
utilització d’equips elèctrics de 
baix consum i la substitució 
de tancaments poc e�cients en 
els edi�cis municipals.
Així, també s’han substituït els 
tancaments de les �nestres de 
l’edi�ci de l’Ajuntament, que 
permet una reducció apro-
ximada del 45% del consum 

energètic anual de climatitza-
ció. 
Durant aquest any també 
s’instal·laran a l’Ajuntament 
plaques fotovoltaiques, i s’hi  
substituiran les lluminàries per 
noves amb tecnologia LED, 
cosa que suposarà una reduc-
ció aproximada del 55% sobre 
el consum energètic anual.
La coberta de l’Escola Josep 
Masclans compta ara amb ins-
tal·lacions d’energia solar foto-
voltaica d’autoconsum amb una 
potència de 8kW amb corrent 
altern monofàsic de 230 AC, els 
barracons compten també amb 
8kW amb corrent altern trifà-
sic 400/230 AC, i la  instal·lació 
de la coberta de la llar d’infants 
El fangueig té una potència de 
2,2kW amb corrent altern mo-
nofàsic de 230 AC.

Vallbona instal·la 
plaques fotovoltaiques a 
l’escola i la llar municipal

VALLBONA D’A. / LA VEU

L’ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha implantat 
el sistema d’aigua ozo-

nitzada, per a la neteja i des-
infecció de la Llar d’Infants 
“El Fangueig”. Es tracta d’un 
sistema innovador i ecològic, 
funciona a través d’una tec-
nologia d’acció d’oxigen actiu 
que neteja i desinfecta elimi-
nant el 99,6% dels gèrmens i 
microorganismes, sense cap 
efecte nociu per a la salut.
Després de realitzar una prova 
pilot durant les tres setmanes 
els resultats han estat més que 
satisfactoris. La neteja amb 

ozó és altament e�caç per a 
eliminar virus, bacteris i fongs 
augmentant així les mesures 
dins del projecte de desinfec-
ció i neteja en el municipi.
El personal de neteja, que ha 
estat degudament, pot fer ús 
de l’aigua generada per a tre-
ballar i desinfectar en totes les 
superfícies de l’immoble. Pot 
abocar-se directament a la ga-
lleda del pal de fregar o en un 
polvoritzador. A més, l’aigua 
ozonitzada serveix com a anti-
sèptic de mans, amb una efec-
tivitat �ns i tot major que els 
gels hidroalcohòlics. Un altre 
dels bene�cis és l’estalvi que 
suposa en lleixiu, detergents 

Vallbona implementa el sistema 
d’aigua ozonitzada a la llar d’infants

LA TORRE DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt ha pu-
blicat el plecs de la li-

citació per a la concessió del 
servei de bar-restaurant del 
recinte Torresport, on es tro-
ben les piscines municipals. 
El licitador pot optar també a 
gestionar els serveis de neteja 
dels vestuaris i de l’espai de la 
gent gran i el servei de control 
d’accés, a la caseta de la qual 
també hi pot vendre llamina-
dures, refrigeris, gelats i cafès.
El bar-restaurant, que també 
incorpora la utilització de la 
terrassa, haurà d’obrir de l’1 

de juny al 30 de setembre de 
10 a 22 h de dilluns a dijous 
laborables, podent tancar a 
les 20 h dos vespres, i de 10 
a 24 h els divendres, dissabtes 
i vigílies de festiu. A l’hivern, 
entre l’1 d’octubre al 31 de 
maig, es podrà obrir de 10 a 
22 h els divendres, dissabtes 
i vigílies de festius. El servei 
es podrà tancar per descans 
entre els dilluns i els dijous 
laborals. El control d’accés i 
la neteja dels vestuaris de la 
piscina s’haurà de prestar du-
rant tota la temporada en què 
estigui oberta, i la neteja de 
l’espai de la gent gran, durant 
tot l’any. 

El concessionari del servei 
haurà de contractar el per-
sonal que cregui oportú i 
encarregar-se de les seves 
retribucions, assumirà les 
despeses corresponents al 
consum de l’energia elèc-
trica, gas i de l’aigua de les 
instal·lacions del bar i de la 
terrassa, i s’encarregarà del 
manteniment de l’ordre i 
l’acompliment de les normes 
dels plecs de la licitació.
El detall del plec de clàusu-
les administratives i del plec 
de prescripcions tècniques es 
poden consultar al portal de 
contractació públic de la Ge-
neralitat de Catalunya.

La Torre de Claramunt licita el servei de 
bar-restaurant del recinte de la piscina

i altres productes químics, a 
més d’evitar l’ús d’envasos de 
plàstic. El sistema ja funciona 
en centres públics d’altres mu-
nicipis de la comarca, com el 
de Cabrera d’Anoia.
Roc Farreras, regidor de sa-
lut pública de l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia explica-
va que “aquest sistema és sa-
ludable, ecològic ja que l’ús 
d’aquest aigua ozonitzada és 
un completament natural i a 
l’hora econòmic, només ne-
cessita aigua freda”.  I afegia “el 
consistori continua adoptant 
mesures dins del projecte de 
desinfecció, neteja i ecologia 
en el municipi”.

CARME / LA VEU

Aquest passat dimarts 
22 es realitzà una altra 
activitat per comme-

morar la diada del 8-M, amb 
la projecció, feta al Casal, del 
�lm “Mustang”. La sessió fou 
organitzada per l’Ajuntament 
de Carme i el Grup de Gent 
Gran.
“Mustang” (2015), pel·lícula 
turco-francesa i ‘òpera prima’ 
de la cineasta Deniz Gamze 
Ergüve, i premiada a molts 
festivals, ens explica la historia 
de cinc germanes òrfenes i els 
seus diferents destins a la vida. 
La presentació i posterior, i 
animat, col·loqui del �lm, amb 

el públic assistent, va anar a 
càrrec de Toni Cuadras.
Els actes es clouen aquest 
diumenge 27 de març, a 

Carme commemora el 8-M amb el �lm 
“Mustang”

les 12h, i al Teatre de Car-
me, amb la representació de 
“Manera de parlar”, teatre 
per a tota la família.
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CALAF / LA VEU

Aquest dissabte 26 de 
març a les 20.00 ho-
res, el cantautor Joan 

Isaac i l’actriu Carme Sansa 
s’uneixen per primer cop per 
crear un espectacle únic de 
música i poesia. L’eix central 
del concert són set cançons de 
Joan Isaac que parlen dels ‘Set 
pecats capitals’, set cançons 
d’una gran alçada musical i 
força poètica creades durant 
el con�nament dels mesos de 
març i abril de 2020.
Les cançons estarán pre-
cedides per set poemes de 
grans poetes (Vicent Andrés 
Estellés, Maria Mercè Mar-
çal, Luis Eduardo Aute, Pere 
Quart, Bartomeu Rosse-
lló-Pòrcel, Ángel González i 
Montserrat Abelló), recitats 
per Carme Sansa. La força 
dramàtica d’una de les mi-
llors actrius de l’escena cata-
lana de tots els temps realça 
d’una manera extraordinà-
ria les cançons del recone-
gut cantautor català.
L’espectacle compta amb 
la complicitat de dos grans 
músics: Antoni-Olaf Saba-
ter, autor dels arranjaments 
i pianista, i la contrabaixista 
Queralt Camps.
El diumenge 27 de març a 
les 18.30 hores hi haurà ball 
a la sala del Casino amb 
Alma Duet.

Més cinema al Casino de 
Calaf
Com ja és tradició en acabar 
el mes, torna el cinema a l’en-
titat calafina. El divendres 25 
de març a les 21 h, la panta-
lla gran del Casino projec-
tarà una nova pel·lícula ‘Sis 
dies corrents’. La pel·lícula, 
guanyadora de cinc pre-
mis gaudí, està dirigida per 
Neus Ballús. El diumenge 27 
de març comptarem amb la 
projecció de ‘La revolta dels 
contes’ una pel·lícula infantil 
pels més petits de casa. 

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). També es 
podran aconseguir a taqui-

Joan Isaac i Carme Sansa uneixen 
música i poesia en un espectacle màgic

lla des d’una hora abans de 
l’espectacle, sempre que en 
quedin de disponibles. Per 
veure la pel·lícula ‘Sis dies 
corrents’, les entrades tenen 
un cost de 4,50 € (entrada 
general), 3 € (amb Carnet 
jove o socis del Casino o de 
la Federació d’Ateneus de 
Catalunya), 2x1 amb el Club 
Vanguardia. En el cas de la 
pel·lícula ‘La revolta dels 
contes, les entrades tenen un 
cost de 4,50 € (entrada ge-
neral) i 3 € (socis del Casino 
o d’Òmnium Cultural).  Per 
l’espectacle de Joan Isaac i 
Carme Sansa, pel públic ge-
neral, el preu és de 15 euros i 
per a les persones associades 
és de 12 euros. Pel ball de 
diumenge,  el preu pel pú-
blic en general és de 8 euros 
i pels socis/es de 6 euros.

CALONGE DE S. / LA VEU

El consistori calongí ha 
engegat un cicle de ta-
llers i xerrades sobre 

diverses temàtiques que ens 
afecten o ens poden afectar 
en algun moment de la nostra 

L’Ajuntament de Calonge 
de Segarra enceta un 
cicle de tallers i xerrades

vida. El passat 16 de març va 
tenir lloc la primera xerrada, 
dedicada a l’insomni, a càrrec 
de la tècnica esportiva i direc-
tora de lleure, Marga Riera. La 
xerrada, amena i interessant, 
va comptar amb l’assistència 
d’una vintena de persones.

CALONGE DE S. / LA VEU

E l passat dissabte 19 
de març va tenir lloc, 
al local El Forn (Dus-

fort), la presentació del llibre 
‘El parlar de l’Alta Segar-
ra’, de Carles Riera i Fonts. 
Aquest llibre descriu el par-
lar de la gent de l’Alta Segar-
ra, comarca natural de Cata-
lunya, limitada per sectors 
de les comarques oficials de 
l’Anoia, la Segarra, el Bages i 
el Solsonès. Estudia els trets 
fonètics, morfològics, sin-
tàctics, lèxics i fraseològics 

més característics del parlar 
d’aquesta zona de transició 
entre el català central i el 
nord-occidental. Carles Rie-
ra i Fonts, lingüista i preve-
re, doctor en filologia cata-
lana i llicenciat en farmàcia, 
autor de diverses obres i 
actualment professor de la 
Universitat Ramon Llull; ha 
escrit aquest llibre amb la 
col·laboració del filòleg Jau-
me Puig i la poliglota Roser 
Solanas. El llibre es pot ad-
quirir a la Llibreria Anna, 
de Calaf, i per mitjà del web 
de l’Editorial Claret.

Presentació del llibre ‘El 
parlar de l’Alta Segarra’

VECIANA / LA VEU

El proper diumenge 27 
de març, i després de 
dos anys suspesa per 

la pandèmia provocada per 
la covid-19, el poble de Ve-
ciana tornarà a celebrar la 
festa en honor al seu copa-
tró l’arcàngel Sant Gabriel.
La festa començarà a les 12 
hores amb la missa solemne 
oficiada per mossèn Enric 
Garcia i acompanyada per 
les veus de la Coral de Veci-
ana que clourà l’acte litúrgic 
amb el cant dels goigs a llaor 
del sant.
En acabar la missa es farà la 
presentació de l’hereu i pu-
billa de Veciana per aquest 
any 2022 i que seran els en-
carregats de representar el 
municipi a la fira d’Iguala-

da i altres esdeveniments 
culturals dels propers dotze 
mesos.
A la sortida de l’església es 

Veciana celebrarà aquest diumenge 
la festa de Sant Gabriel

farà el repartiment del panet 
beneït que enguany es gen-
tilesa de la família Servitje 
Turull de la masia “Els Tots”.
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esports
L’Igualada Femení HCP perd a la pista 
del líder

HOQUEI PATINS / LA VEU

HC VILA-SANA 5
IGD FEMENÍ HCP 2

Partit d’altes revolucions 
disputat aquest dissabte 
al vespre a Vila-sana, 

una pista on enguany cap vi-
sitant ha assolit ni tan sols un 
empat. Però l’Igualada Feme-
ní Grupo Guzman va plante-
jar un partit de tu a tu davant 
les lleidatanes, oblidant la 
golejada patida a la prime-
ra volta a Les Comes (2-9), i 
mostrant una millora molt 
evident davant l’actual líder 
de la competició. Les jugado-
res que entrena Carles Marín 
van igualar i per moments van 
superar la intensitat de les del 
Pla d’Urgell, però la qualitat a 
l’hora de de�nir i concretar les 
jugades va acabar dictaminant 
sentència. El CP Vila-sana en 
té prou amb molt poc per fer 
gols. La qualitat individual 
va passar per sobre d’un bon 
treball col·lectiu de les igua-
ladines.
El matx va començar amb una 
sortida en tromba del Vila-sa-
na, que va fer dos pals quasi 
consecutius. Les igualadines, 
molt intenses, es van carregar 
amb quatre faltes ben aviat, 
i, en el minut 8 concedien 
un penal que l’argentina Flor 
Felamini convertiria en l’1-
0 superant a Mònica Ferrer. 
Només cinc segons després la 
lleidatana Barcons veuria una 
blava, Carolina Herrera no 
podria transformar la directa 
i les visitants tampoc van po-
der treure rèdit de la superio-
ritat. Encara amb una juga-
dora més, l’Igualada Femení 
Grupo Guzman va patir una 
directa en contra per una bla-

va a Aida Mas. La per a molts 
millor jugadora del món, l’ar-
gentina Luchi Agudo, no va 
poder superar una Cristina 
Riba que va donar tot un re-
cital. I del possible 2-0 es va 
passar a l’empat a un quan, 
després d’una jugada ben ela-
borada per les igualadines, 
Pati Miret cediria a Helena 
de Sivatte, qui marcaria el seu 
tercer gol en els darrers tres 
partits. L’empat va deixar to-
cat al Vila-sana, que va veure 
com l’Igualada Femení Gru-
po Guzman tindria una nova 
opció per fer l’1-2, quan la lo-
cal Victòria Porta veuria una 
blava i la corresponent direc-
ta no va poder convertir-la en 
gol Helena de Sivatte. A set 
minuts del descans la italo-
argentina Julieta Fernández 
va tornar a avançar el conjunt 
local, que va desapro�tar tot 
seguit un penal, i arribaria al 
descans fent el 3-1 amb una 
de�nició inapel·lable de Vic-
tòria Porta i fallant una direc-
ta a càrrec de Laura Barcons.
A la represa el joc va tornar a 
deparar un domini inicial del 
líder que entrena Lluís Rode-
ro, però les igualadines van 
saber jugar en tot moment, 
controlant el ritme de joc i 
faltes, i traient de polleguera 
en molts moments a les llei-
datanes. El CP Vila-sana va 
fer el 4-1 a la segona jugada 

d’una falta directa inicial-
ment aturada per Cristina 
Riba, i finalitzada per Luc-
hi Agudo. A partir d’aquí 
l’Igualada Femení va posar 
a prova a la portera portu-
guesa Sandra Coelho, que 
va salvar al seu equip en ju-
gades claríssimes. Un penal 
aturat de forma espectacular 
a Pati Miret (llançament po-
tentíssim) va precedir al 4-2 
fet per Rocío “Piojo” Ramón 
en transformar a la perfecció 
una falta directa, amb gran 
tranquil·litat i precisió. Que-
daven 10 minuts pel final 
i els nervis van rondar per 
Vila-sana, amb un Igualada 
Femení Grupo Guzman que 
havia portat el partit a l’in-
tercanvi de cops, i que no va 
estar més aprop de puntuar 
per l’actuació antològica de 
la portera local. A menys de 
dos minuts pel final, i en 
una acció polèmica, Laura 
Barcons faria el cinquè gol 
de les locals i sentencia-
ria la primera derrota de 
l’IFHCP en les darreres vuit 
jornades de l’OK Liga.
Tot i la derrota, l’Iguala-
da Femení Grupo Guzman 
manté la sisena posició a la 
taula, amb 29 punts.
El proper dissabte visita Les 
Comes el CHP Bigues i Ri-
ells, l’actual vuitè classificat 
amb 25 punts.

L’Igualada Rigat empata 
i suma un punt 
HOQUEI PATINS / LA VEU

LLEIDA LLISTA 3
IGUALADA RIGAT 3

L’Igualada ha vist com 
se li escapaven 2 punts 
en els últims 5 minuts, 

després que s’havia aconse-
guit avançar amb un 1 a 3 que 
feia pensar en una èxit encara 
més important. Però el Lleida 
ha pressionat d’una manera 
ferotge i ha acabat forçant 
l’empat, que es pot considerar 
un resultat just pel que s’ha 
vist a l’11 de setembre. L’Igua-
lada ha sabut competir i els 
llistat han tingut més opor-
tunitats. Una de les claus del 
partit ha estat l’Elagi, que ha 
estat absolutament immens.
Els arlequinats s’han avançat 
amb un gol de Riba al minut 3 
i mig en la segona acció d’una 
FD per blava a Vives. Ell ma-
teix ha agafat el rebot i ha fet 
el 0 a 1. Tots dos equips po-
drien haver marcat amb dos 
llançaments de penal (un de 
Tomàs i l’altre de Marimon). 
El Lleida, però, ha pogut em-

patar al minut 9 i mig amb 
una pilota rematada al segon 
pal per Di Benedetto després 
d’una acció de contraatac lo-
cal. Amb l’1 a 1 s’ha arribat al 
descans.
A la segona l’IHC s’ha avan-
çat amb una acció personal 
de Bernat Yeste que ha re-
cuperat bola, ha sortit a la 
contra i ha superat al porter 
local amb un remat per sota 
el braç. Quedaven encara 17 
minuts de partit. Els rigats 
els han sabut jugar fins a falta 
de 5 minuts, Riba ha repetit 
l’acció d’en Bernat. Recupera 
bola, encara al porter i marca 
pel primer pal. L’1 a 3 feia te-
nir esperances que la victòria 
era a l’abast. Però els locals 
han augmentat la intensitat 
dels seus atacs. I primer Jepi 
Selva i després Cañellas han 
aconseguit forçar l’empat. 
Ara els arlequinats hauran 
de centrar-se en el pròxim 
partit d’Ok Lliga, contra el 
Girona, diumenge a 2/4 de 
9 del vespre a les Comes, en 
transmissió d’Esports 3.

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

P au  M u ntadas,  4 6  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
I g u alada

P g .  d’ A u rè lia Capmany ,  1 5  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
V ilanova del Camí
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BÀSQUET / LA VEU

CB ESPARREGUERA 64
CB IGUALADA 58

El passat dissabte 19 de 
març, el Monbus CB 
Igualada va visitar la 

sempre complicada pista del 
Tenea CB Esparreguera. Els 
dos equips arribaven empa-
tats a la classi�cació amb un 
total de 13 victòries i 6 derro-
tes. L’enfrontament es preveia 
molt atractiu per tot el que 
s’hi jugava. Els dos equips vo-
lien seguir vius per tal de po-
der accedir a les Fases d’As-
cens a LEB Plata.
El primer període va estar 
dominat pel conjunt esparre-
guerí, tot i que les diferències 
van ser mínimes en aquests 
primers minuts de partit. Al 
�nal del parcial s’arribava 
amb un 19 a 17.
El segon període, el conjunt 
igualadí va desenvolupar el 
millor parcial de l’encontre. 
Els primers minuts van se-
guir la mateixa dinàmica amb 
molta igualtat, però en el tram 
�nal, l’Igualada va apretar de-
fensivament i va estar encer-
tat de cara a cistella. Això va 

El Monbus CB Igualada cau davant 
del CB Esparreguera

provocar que els igualadins 
capgiressin el marcador i ar-
ribessin al descans amb una 
avantatge de 4 punts, 30 a 34.
El tercer període, l’Igualada 
no va estar gens encertat. El 
desencert en els llançaments 
degut a precipitacions o 
males decisions va provocar 
que només s’anotessin 6 punts 
en aquest període. Aquest fet 
el va apro�tar l’Esparregue-
ra per augmentar la diferèn-
cia en el marcador. Els verds 
es van sentir molt còmodes 
en atac i aconseguien anotar 
amb molta facilitat, endu-
ent-se el parcial per 20 a 6. Al 
�nal d’aquest s’arribava amb 
un 50 a 40 en el marcador.
En el darrer període, el con-

junt dirigit per Òscar Navar-
ro, va poder pujar el nivell de-
fensiu i va trobar més encert 
de cara a cistella. El marcador 
es va igualar en el tram �nal. 
Els igualadins van tenir nom-
brosos atacs per aconseguir 
reduir al màxim les diferènci-
es però no va ser possible. Al 
�nal del partit s’arribava amb 
una victòria per al conjunt lo-
cal per 64 a 58.
El conjunt igualadí encara 
té opcions de quedar segons 
de grup i optar a les fases 
d’ascens però ja no depèn 
d’ell mateix. Els blaus han 
de guanyar els dos partits i 
tant l’Esparreguera com l’Al-
findén han de perdre els dos 
partits que resten.

L’Events CB Igualada 
perd el primer partit de 
la segona fase
BÀSQUET / LA VEU

CB GRUP BARNA A 50
CB IGUALADA 49

Primer partit de la se-
gona fase de les igua-
ladines contra el gran 

CB Grup Barna A.
Un inici de partit marcat pel 
parcial inicial de 7-0 de les 
locals, que posaven ja contra 
les cordes a les igualadines, 
tot i així, una ràpida reacció 
de les jugadores blaves reta-
llava distàncies en el marca-
dor. El primer parcial era de 
19-9.
En el segon període, les ju-
gadores de Sergi Alamillo se-
guien a remolc de les barce-
lonines, tot i que amb bones 
accions defensives i bon joc 
a nivell ofensiu, aconseguien 
entrar de ple al partit, arri-
bant a tenir un bon encert 
amb l’anotació de dos triples, 
que les situava més a prop de 
les jugadores del CB Grup 
Barna A. El resultat del segon 
parcial era de 16-17, amb un 
marcador de 35-26.
En la represa del partit, els 

dos equips sortien freds des-
prés del descans, amb errors 
ofensius i defensius, però les 
igualadines seguien amb bon 
ritme i bon encert anotant 
novament dos triples, aguan-
tant així la diferència en el 
marcador. El parcial era de 
10-10, fent un resultat al llu-
minós de 45-36.
En l’últim període del partit, 
començava sense encert per 
part de cap dels dos equips, 
posant contra les cordes les 
igualadines que veien com el 
temps al marcador s’esgota-
va. A falta de tres minuts pel 
�nal del partit, el marcador 
era favorable pel Barna per 
una diferència de 12 punts, 
va ser llavors quan les iguala-
dines van deixar a les jugado-
res locals sense anotar i amb 
un �nal de partit trepidant, 
aconseguien posar-se a tan 
sols un punt de diferència. 
L’últim parcial va ser de 5-13.
El resultat final del partit va 
ser CB Grup Barna A 50 – 
Events CB Igualada SFA 49.
Destacar el debut de la juga-
dora de categoria cadet, Jana 
Claramunt.

FUTBOL / LA VEU

La falta d’encert de cara a 
porteria, fa que els blaus 
caiguin a Mollerussa.

Els igualadins visitaven Mo-
llerussa dues setmanes des-
prés de vèncer davant El Cat-
llar. L’equip igualadí no va fer 
una bona sortida i els primers 
minuts van ser d’atacs locals. 
El conjunt blau no estava cò-

mode i en la primera arribada 
del Mollerussa arribava el gol.
Va ser un cop dur, però els 
igualadins es van refer i van 
començar a disposar del con-
trol de pilota. Durant la pri-
mera meitat, no es van veure 
masses ocasions, tan sols hi va 
haver tímids xuts que no van 
posar en problemes al porter 
del Pla d’Urgell. A la represa, 
el domini va ser totalment 

dels anoiencs. Una pressió 
alta dels blaus feia que el Mo-
llerussa no es trobés còmode. 
Els igualadins van agafar les 
regnes del joc i van començar 
a apropar-se a la porteria del 
Mollerussa. Tot i l’insistència 
de l’equip, el premi del gol no 
va arribar i el partit va acabar 
en derrota per la mínima. El 
joc mostrat al camp no es va 
re�ectir en el marcador.

Imprecisió als metres finals al partit del CF Igualada

Busquem cuiner/a 
i cambrer/a

Interessats enviar el CV a
carpirestaurant@gmail.com
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Vuit medalles per als atletes de CAI al 
Campionat de Catalunya S-14 i S-16
ATLETISME / LA VEU

Dissabte i diumen-
ge passats, 19 i 20 
de març, es van dur 

a terme a Sabadell les pro-
ves corresponents als Cam-
pionats de Catalunya de les 
categories Sub-14 i Sub-16 
masculí i femení en Pista 
Coberta, amb una nombrosa 
participació d’atletes catalans, 
entre ells un grup de 16 atle-
tes del C.A.Igualada Petromi-
ralles/Jocnet, amb una bri-
llant actuació global, assolint 
vuit medalles en total: 1d’Or, 
6 d’Argent i 1 de Bronze, di-
versos llocs de �nalista en les 
proves respectives, i 3 míni-
mes per al Campionat d’Es-
panya Sub-16. El CAI va ser 
4t per clubs en categoria Sub-
14, amb 44,5 punts pel que 
fa a la puntuació global dels 
seus atletes, entre 53 clubs 
classi�cats.

Cinc medalles per al CAI 
al Campionat de Catalunya 
Sub-14
Dissabte 19 es va dur a terme 
la Jornada �nal del Campio-
nat de Catalunya Sub-14 In-
door. Hi participaren 9 atletes 
del CAI Petromiralles/Jocnet 
classi�cats en la Jornada prè-
via, aconseguint 5 medalles, 
1 d’Or i 4 d’Argent, i diversos 

llocs de �nalista en les proves 
respectives.
Van sobresortir les actuacions 
de Blanca Moreno, campiona 
de Catalunya en salt de llar-
gada, amb 5,12 m, i 2a i Ar-
gent en triple salt, amb 10,21 
m. Obtenien també l’Argent 
i els sotscampionats respec-
tius, Isaac Hernández en Salt 
d’Alçada, amb 1,49 m. Joan 
Sánchez en llançament de 
pes amb 10,69 m., i Pau Sala 
en llargada, amb 4,84 m. Laia 
Cerro era 4a en salt d’alça-
da, amb 1,40 m.,  i era també 
7a en la 1a dels 60 m.ll. amb 
8”50, noaccedint a la �nal.
Selma Hernández era 6a en 
els 1.000 m.ll. amb 3’21”25. 
Jan Marimon era 8è en salt 
de perxa, amb 2,20m., seguit 
d’Oriol Casanellas, 10è amb 
2,10 m. Pau Pastor era 10è en 

salt d’alçada, amb 1,35 m.

Tres medalles per al CAI al 
Campionat de  Catalunya 
Sub-16
Pel que fa als set atletes del 
CAI participant a la competi-
ció de diumenge, al Campio-
nat de Catalunya Sub-16, as-
soliren 3 medalles: 2 d’Argent 
i 1 de Bronze, diversos llocs 
de �nalista, i 3 mínimes per 
al Campionat d’Espanya Sub-
16 del proper cap de setmana, 
a Sabadell. Van sobresortir les 
actuacions de Clara Enrich, 
sotscampiona de Catalunya 
en els 1.000 m.ll. amb3’03”55, 
mínima estatal Sub-16, i de 
Jana Planell, sotscampiona 
en salt de perxa, amb 2,95 m., 
també mínima estatal S-16.
Lucía Molina era 3a i Bron-
ze en salt d’alçada, amb 1,57 
m., mateixa marca que la 2a 
classificada i mínima estatal 
S-16, i era a més 6a en salt 
de llargada, amb 4,91 m.
Jordi Pastor era 4t en llan-
çament de pes amb 11,57 
m. Aleix Sánchez era 9è en 
salt d’alçada amb 1,61 m.,  i 
Àneu Morcillo 9a en salt 
de perxa, amb 2,45 m. Laia 
Alonso era 10ª en 1.000 
m.ll. amb 3’15”69.

Isaac Hernández (2a posició Bronze) / CAI

Medallistes CAI S-16 femení / CAI

Roger Suria campió de 
Catalunya Sub-20
ATLETISME / LA VEU

L’atleta del CAI Petro-
miralles Roger Suria, 
va assolir diumenge la 

medalla d’Or i el títol de cam-
pió de Catalunya Sub-20 dels 
5.000 metres llisos en la pro-
va que es va dur a terme a les 
pistes de Gavà, conjuntament 
amb el Campionat de Cata-
lunya de 5000 Sub-18 i dels 
10.000 m.ll. absolut i Màster 
masculí i femení, amb la par-

ticipació de 3 atletes del CAI.
Roger Suria s’imposava en 
els 5.000 m.ll. en categoria 
Sub-20, aconseguint l’Or 
amb 15’25”11, marca perso-
nal. Pel que fa al Campionat 
de Catalunya Absolut dels 
10.000 m.ll., Francesc Car-
mona era 12è amb 32’41”35 
i elSub-23 Gerard Bou va 
abandonar per indisposició, 
en la prova dominada per 
Xavier Badia(A.A.Xafatolls)
amb 29’46”79.

La Serra de Cardó amb 
la UECANOIA
SENDERISME / LA VEU

Dissabte al matí tot i la 
pluja es va dur a ter-
me una altra de les 

activitats programades per 
aquest 2022 per la secció de 
muntanya del Club Excursio-
nista UECANOIA. 
L’excursió, que no es va poder 
completar al 100% tal i com 
estava prevista a causa del 
mal temps, i es va anar adap-
tant a la situació. 
Es va iniciar al balneari de 
Cardó per encarar els 600m 
de desnivell �ns arribar a la 
Creu de Santos (el cim més alt 

de la Serra de Cardó). Aquest 
cim, que està inclòs a la llis-
ta dels 100 Cims de la FEEC, 
està situat entre els municipis 
de Rasquera (Ribera d’Ebre) i 
Benifallet (Baix Ebre).
Un cop fet el cim tornats de 
nou al balneari, els membres 
del club anoienc que s’hi van 
desplaçar van dirigir-se cap a 
Miravet per conèixer la po-
blació i pujar al seu conegut 
castell.
La secció de muntanya de la 
UECANOIA realitza sortides 
periòdicament per diferents 
nivells, tenint sortides de bai-
xa, mitja i alta muntanya.

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

BH Ultralight EVO 
Team Ultegra 

PVP 5.999€  
2.999€

Alu Road11 vel. 
A partir de 50€ / mes en 

24 quotes sense interessos

OFERTA LA VOLTA!
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Nova victòria del 
Deserfever CH Igualada 
HANDBOL / LA VEU

El passat dissabte el De-
serfever Handbol Igua-
lada s’enfrontava al 

OAR GRÀCIA SABADELL,  
equip que sempre ha estat 
complicat per l’equip de l’Ano-
ia. Ambdós estan en posicions 
de jugar la permanència pel  
que eren rivals directes. 
El començament del partit 
ha estat igualat els primers 
5 minuts, a partir de llavors 
l’Igualada ha començat a do-
minar el marcador clarament 
amb diferències de 4 a 5 gols 
amb un bon joc d’atac i amb 
bones actuacions de la defen-
sa i la porteria, l’ OAR volia 
però no podia, i arribaren a 
la fí de la primera meitat amb 
un 21 a 16, resultar clar però 
que l’ Igualada no podia bai-

xar la guàrdia.  A la represa 
de la segona part l’Igualada 
ha continuat lluitant amb 
un joc molt segur i efectiu 
que ha anat deixant enrere a 
l’equip sabadellenc poc a poc, 
amb un marcador que re�ec-
tia en moments �ns a 11 gols 
de diferència pels igualadins, 
al �nal victòria incontestable 
de l’Handbol Igualada per 42 
a 33. 
Bon partit de l’equip de Pol 
Cantero que ha sabut jugar 
amb molta disciplina, un joc 
amb passes segurs i un atac 
molt efectiu i al darrera una 
defensa i porteria  ben or-
denada, davant un rival que 
sempre ha estat complicat i 
difícil de superar. 
El proper partit serà a Bar-
celona contra el Sant Martí 
Adrianenc.

Igualada acull el Campionat de Handbol 
i Natació d’ESPORT+ per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
CAMPIONAT / LA VEU

L’ACELL (Federació Ca-
talana d’Esports per a 
persones amb discapa-

citat intel·lectual) ha escollit 
Igualada com una de les seus 
del XIII Campionat de Ca-
talunya d’handbol. La com-
petició tindrà lloc al pavelló 
nou i serà retransmesa per 
la plataforma ESPORT+, una 
iniciativa de la Federació de 
la UFEC (Unió de Federaci-
ons Esportives de Catalunya). 
Aquesta retransmissió és 
possible de manera autòno-
ma gràcies a les càmeres d’in-
tel·ligència arti�cial ubicades 
a diversos emplaçaments de 
Catalunya. Igualada va ser 
una de les ciutats pioneres a 
disposar d’aquesta revolucio-
nària tecnologia que apropa 
l’esport a tothom i el socialit-
za.
A més a més, a la piscina de 
Les Comes també tindrà lloc 
el XIX Campionat de Bar-
celona de Natació, aplegant 
esportistes amb discapacitat 
intel·lectual d’arreu de la de-

marcació de Barcelona amb 
esportistes de clubs de Ter-
rassa, Cerdanyola, Barcelona, 
Pineda de Mar, Sabadell i Sit-
ges.
La Tinent d’alcalde d’Iguala-
da, Patrícia Illa, explica que 
“l’esport és l’eina de cohesió 
social més important que hi 
ha, i volem agrair a l’ACELL 
que hagi pensat en Igualada 
per promoure per a les per-
sones amb discapacitat intel-
lectual. L’esport de tots i per a 
tots els col·lectius.”
De la seva banda, Mercè 
Cuberta, Presidenta Territo-

rial d’ACELL Barcelona ha 
posat de manifest la impor-
tància de la pràctica esporti-
va per a tothom i també per 
a les persones amb discapa-
citat intel·lectual. Cuberta ha 
animat sobretot a les noies 
a sumar-se en aquest pro-
jecte i “gaudir dels bene�cis 
de la pràctica esportiva”. En 
aquests campionats, ha ex-
plicat Cuberta, es premia la 
participació i l’esforç per això 
“tenim �ns a vuit espais als 
nostres pòdiums per reconèi-
xer la tasca de totes i tots els 
esportistes”.

El CNI participa al Grand 
Prix Internacional
NATACIÓ / LA VEU

Els nedadors del Club 
Natació Igualada s’han 
desplaçat aquest cap de 

setmana a Sabadell per partici-
par al GRAND PRIX INTER-
NACIONAL  XVI TROFEU 
CN SABADELL-MEMORIAL 
PAULUS WILDEBOER.
Una àmplia representació 
de l’equip júnior i infantil ha 
participat al trofeu nedant les 
seves millors proves amb l’ob-
jectiu principal de rebaixar les 
marques personals i assolir les 
mínimes exigides per disputar 
els campionats d’Espanya. 
Cal destacar la mínima per 
participar al proper Campio-

nat d’Espanya Júnior d’hivern 
de la Júlia Monclús en els 200 
papallona, amb una marca 
de 2:27.23, i en el Campionat 
d’Espanya d’estiu en els 400 es-
tils amb un temps de 5.17.07. 
També els rècords d’Igualada 
de 16 anys establerts per la 
Júlia en les dues proves i per 
la Carla Perianes en les pro-
ves d’esquena en categoria de 
17 anys. 
Han participat: Mikel Pérez, 
Jessica Rodríguez, Aitor 
Bustos, Júlia Monclús, Carla 
Perianes, Itziar Valenzuela, 
Gemma Campoy, Martina 
Llorach, Miquel Gil, Jan Jardí, 
Álvaro Arruga.  Entrenador 
David Sánchez.

El CG Ballerina classi�ca pel Campionat 
d’Espanya 
GIM.RÍTIMICA / LA VEU

El club vilanoví va parti-
cipar en el Campionat 
de Catalunya de Nivell 

Base en modalitat d’individu-
al i conjunt, celebrat a Girona. 
Era una competició classi�ca-

tòria pel Campionat d’Espa-
nya. En modalitat d’individual 
passaven les quinze primeres i 
en la de conjunt, els cinc pri-
mers classi�cats.
El primer dia, dissabte, va ser 
el torn de les individuals. Les 
juvenils base Paula Mensa i  
Itziar Mensa. Paula Mensa va 
aconseguir l’or i va fer seu el 
títol de campiona de Catalu-
nya, mentre que Itziar Mensa 
va quedar en vuitena posició 
d’un total de 60 gimnastes. Les 
dues, per tant, s’han classi�cat 
pel Campionat d’Espanya.
Diumenge era el torn del con-
junt juvenil base format per 
Gisela Ramírez, Jana Pérez, 
Ainara Busquets, Berta Ti-
ana i Duna Monroy. Per la 

majoria d’elles és la primera 
temporada a aquest alt nivell, 
però van demostrar la seva 
capacitat de superació, fent 
un exercici molt correcte i ple 
de riscos. Amb la seva actu-
ació van obtenir la vuitena 
posició d’un total de 16 con-
junts. 
Aquest cop no s’han pogut 
classi�car i no podran parti-
cipar en el Campionat d’Es-
panya, però el club està molt 
orgullós de totes elles per l’es-
forç diari i la seva capacitat de 
superació.
Des del club feliciten el cos 
tècnic i gimnastes per la seva 
capacitat de superació i el seu 
esforç i les animem a seguir 
lluitant per cada somni. 

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Telva Somoza i Anna Vives van 
participar al Ral·li Costa Brava
MOTOR / J.M VIDAL

A l llarg del divendres 
i dissabte es va dis-
putar el 70è Ral·li 

Costa Brava, el ral·li més 
antic de Catalunya i Espa-
nya puntuable per ral·lis 
històrics dels campionats 
europeu, espanyol i català.
Entre els gairebé 200 inscrits 

hi va participar la pilot bar-
celonina Telva Somoza amb 
la igualadina Anna Vives de 
copilot amb un Seat 1200 
Sport de Seat Històrics.
A la classificació del cam-
pionat català de regularitat, 
Telva i Anna es classificaren 
en un bon 19è lloc, entre els 
47 equips classificats.
La base del ral·li estava si-

tuada a Girona i el servei 
d’Assistència a Fornells de 
la Selva. Constava de tres 
trams el dissabte que es fe-
ien dues vegades cadascun 
d’ells: Els Àngels, Sta. Pellaia 
i La Ganga. A l’endemà dis-
sabte, els trams a disputar 
eren els de: Osor, Collsapla-
na i Cladells, i que també es 
repetien dues vegades.

Pòdiums a la Copa Catalana per a 
l’Anoia Club Gimnàstic
GIM.RÍTIMICA / LA VEU

El passat cap de setmana 
es va celebrar la segona 
fase de la Copa catala-

na de gimnàstica artística fe-
menina i la primera fase per 
la gimnàstica artística mascu-
lina, a Vic.
En la Copa Catalana van 
competir en la categoria Es-
colar A 3 aparells, Berta Cues-
ta, Bet Conessa, Elena Ball, 
Marina Corredera i Mariona 
Casanovas, es van classi�car 
a la classi�cació per equips, 
en quart lloc. En Escolar B 
4 grans, van competir la Lua 
Guitian, la Bruna Miquel, la 
Carla Perez i la Jana Sánchez, 
destaquem el bronze a terra 
aconseguit per la Lua Guitian 
i el seu cinquè lloc a l’aparell 
de salt, també cal destacar el 
vuitè lloc a terra, de la Bruna 
Miquel. En la categoria Es-

colar C 4 grans, van compe-
tir Queralt Ferrer, Clara Ball, 
Clara Granado, Erin Conesa, 
Ivet Pelfort, Julia Gari, Júlia 
Molina, Magali Vives i Ona 
Roset, totes van realitzar bons 
exercicis, cal ressaltar la dèci-
ma posició a barra d’equilibris 
de la Clara Granado, i la dèci-
ma primera posició a terra de 
la Magalí Vives. El diumenge 
va ser el torn de les gimnastes 
d’Escolars E i dels gimnas-
tes masculins. En Escolar E 
van competir, Aina Leonés, 
Clara Miserachs, Noa Ala-
mo, Mar Claramunt i Marti-
na Almonte, van dur a terme 
bons exercicis i van assegurar 
bones classi�cacions de cara 
la tercera fase. Per acabar 
la jornada van competir els 
gimnastes masculins, en Pro-
moció 1, la gran revelació va 
estar el gimnasta Liam Palet, 
que es va consagrar subcam-

pió de Catalunya aconseguint 
la medalla de plata en la clas-
si�cació individual general, 
l’or al cavall amb arcs, quarta 
posició a anelles, plata a salt, 
plata a paral·leles i or a barra 
�xe. En Promo 2, el Gabriele 
Di Natale va obtenir la plata 
en les anelles, i el Rick Ordi-
nola va aconseguir la desena 
posició en la classi�cació ge-
neral, cinquena a terra, vuite-
na a salt i desena a anelles. En 
Promo 3, Yago Guitian va ob-
tenir la dècima quarta posició 
en la general, quarta posició 
a terra i a barra �xe, novena 
a anelles i desena a paral·le-
les. En Promo 3, I en l’última 
categoria de promoció mas-
culina, Promo 5, el gimnasta 
Nil Lopez, que aconseguir la 
medalla de bronze en la clas-
si�cació general. 

Cap de setmana intens al 
Club Gimnàstic Aula

GIM. RÍTIMICA / LA VEU

Dissabte 19es va cele-
brar a Gurb la 2a Fase 
de Copa Catalana 

nivell IV on va participar la 
nostra gimnasta junior Carla 
Hueva, els nervis de la com-
petició no la van deixar lluir al 
cent per cent.
Diumenge 20 a Santa Colo-
ma de Farners es va celebrar 
la 1 Fase de Copa Catalana 
nivell V on van participar les 
infantils, Paula Sallent i Anna 
Casado, i les nostres cadets, 
Julene Piñero i Júlia Gabarró, 
que van defensar els seus exer-
cicis i ens van fer gaudir d’ells. 
Cal destacar la 5a posició de la 
Paula Sallent, d’entre més de 
50 gimnastes.
I al torn de la tarda les nostres 
escolars van competir a la pri-
mera fase CCEE. En categoria 

aleví Ashley Salazar assolint la 
4a posició. En categoria aleví 
CCEE 3 les nostres 3 gimnas-
tes van defensar els seus exer-
cicis, assolint la 1a posició de 
l’Aina Manzaneda, 2a posició 
de l’Elsa Ruiz i la 4a posició de 
la Iona Luna. 
En la categoria Infantil CCEE 
3 també van participar: Tània 
Villamurt, obtenint la 2ª posi-
ció, Melanie Rodríguez i Mar-
tina Gabaldà. 
A última hora de la tarda va 
ser el torn de les juniors on 
Kira Dueñas va pujar al 2n es-
glaó del podi, Clàudia Alamo 
la 4a i Júlia Barrosso la 5a.
Des de l’equip tècnic volen fe-
licitar a la resta de gimnastes 
que van participar i van de-
mostrar el treball dins del ta-
pís: Laia Cos, Àngeles Alonso, 
Noa Castelltort, Gala Roig i 
Edurne González.

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

D I P Ò S I T C O N T R O L A T
D E R U N E S I V A L O R I T Z A D O R
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU

Des de les darreres edi-
cions, Mostra Igua-
lada aposta per con-

querir el públic juvenil. En la 
33a edició, la presència dels 
joves queda re�ectida en la 
programació amb nou espec-
tacles adreçats a nois i noies a 
partir de 12 anys, amb el Grup 
Mostra Jove i també amb una 
activitat en el marc de la �ra 
professional Mostra PRO Ca-
talan Arts.

Grup Mostra Jove
Des del 2019 Mostra Iguala-
da compta amb el Grup Mos-
tra Jove, un espai de trobada 
d’una trentena de joves d’entre 
12 i 20 anys de la comarca de 
l’Anoia que tenen interès i cu-
riositat per les arts escèniques. 
L’objectiu d’aquest grup és so-
bretot enriquir l’experiència 
dels joves envers el fet escènic 
i potenciar-ne la participació. 
Posar-los al centre, oferint-los 
eines i recursos per a que am-

pliïn els seus coneixements i 
bagatge envers les arts escèni-
ques i alhora coneguin en pro-
funditat la Mostra, no només 
com a festival o esdeveniment 
sinó també com a �ra i plata-
forma professional. Al llarg de 
l’any es reuneixen per assistir 
a diverses funcions teatrals i 
conversen amb els artistes, a 
més de realitzar tallers i altres 
activitats vinculades amb les 
arts escèniques.
Com a novetat, els dies previs 
a la Mostra, el grup jove en-
trarà a les aules de les escoles 
i instituts d’Igualada per ex-
plicar què és la Mostra i reco-
manar els espectacles adreçats 
a la seva edat. Durant els dies 
de la Fira, el Grup Mostra Jove 
assistirà a diverses obres de la 
programació, conversarà amb 
les companyies després de les 
funcions i compartirà les seves 
opinions a través de les xarxes 
socials, al per�l d’Instagram @
joveslamostra.
Enguany la presència dels jo-
ves també arribarà al sector 

professional. En el marc de 
la Mostra PRO Catalan Arts, 
tindrà lloc una dinàmica de 
debat innovadora, coneguda 
com a Teen Kitchen Table, per 
re�exionar sobre les motivaci-
ons dels joves per anar al tea-
tre. Hi participaran diferents 
membres del Grup Mostra 
Jove i altres joves de diverses 
comarques, que en un primer 
moment conversaran entre ells 
sobre els interessos a l’hora de 
visualitzar espectacles d’arts 
escèniques.

La programació de la Mostra 
Jove
La memòria històrica, l’adap-
tació de clàssics, l’explotació 
dels repartidors a domicili 
coneguts com a ‘riders’, l’ansi-
etat, l’autoestima, els trastorns 
alimentaris i la salut mental 
són algunes de les temàtiques 
dels nou espectacles per a pú-
blic jove que s’exhibiran a la 
33a edició de Mostra Igualada.
En el terreny de l’adaptació 
de clàssics hi destaca Quan-

ta, quanta guerra… de Farrés 
Brothers i cia, la versió teatral 
de la novel·la de Mercè Rodo-
reda i Hanle dels valencians 
Leamok, una versió lliure del 
clàssic de Shakespeare adreça-
da al públic jove on combinen 
la cultura d’internet, la urbana 
i la japonesa.
A través d’una barreja d’hu-
mor groller, de personatges i 
de cançons icòniques revolu-
cionàries, la companyia Dúo 
Fàcil presenta La revolució de 
les 4 idees, una obra per lluitar 
contra l’impossible per deixar 
de ser invisibles on tres repar-
tidors de menjar a domicili 
decideixen esceni�car una far-
sa que exposa les desigualtats 
socials.
El risc i la improvisació s’apo-
deraran de la Plaça de la Creu 
amb [�e Frame] d’Eléctrico 
28, un exercici dràstic al carrer 
que proposa plantar-se davant 
del transcórrer urbà per obser-
var-lo. Els joves pujaran a es-
cena a Intempèrie d’EYE2030 
i Téntol, un espectacle multi-

format co-creat per joves in-
tèrprets que fabulen un altre 
futur possible des del cor d’Eu-
ropa. La companyia basca Ma-
rie de Jongh, Premi Nacional 
d’Arts Escèniques per la Infàn-
cia i la Joventut 2018, estrena-
ran a Catalunya en el marc de 
la Mostra Igualada l’espectacle 
teatral Ama, una història de 
super-anti-herois del quotidià.
La programació de la Mostra 
Jove es completa amb NUA 
(Radiogra�a d’un trastorn) 
de Flyhard Produccions / 
Sala Flyhard, un espectacle 
que parla dels trastorns ali-
mentaris i la imposició de la 
bellesa normativa interpre-
tat per l’actriu Ann Perelló; 
CR#SH (tothom pot caure) de 
Cia Mea Culpa, una proposta 
fresca, humorística i vitalista 
que pretén explicar la proble-
màtica de la salut mental als 
adolescents i Iaia de Mambo 
Project, una experiència im-
mersiva a partir de testimonis 
reals de diferents iaies captats 
en videotrucada.

Més de 30 de joves de l’Anoia de 12 a 20 anys participen al Grup 
Mostra Jove

TEATRE / LA VEU

Dijous 31 de març co-
mençarà la 33a Mos-
tra Igualada, la �ra 

de referència de les arts escè-
niques per a tots els públics 
de Catalunya. Després d’una 
edició passada excepcional 
en format híbrid, presencial 
i en línia, la Mostra prepara 
una 33a edició que torna a la 
presencialitat total i aposta 
per una programació 360º per 
a tots els públics i d’un gran 
ampli ventall de disciplines 
artístiques (teatre, dansa, circ 
i clown, música, titelles, ins-
tal·lacions), amb una mirada 
oberta i crítica al món. Com 
a Fira, és el punt de trobada 
anual dels professionals del 
sector amb una Llotja, situada 
de nou al Museu de la Pell, i 
activitats adreçades a compa-
nyies i programadors per pro-
veir les programacions famili-
ars d’arreu del territori català i 
facilitar l’accés als circuits es-
tatals i internacionals.

Mostra Igualada vol defugir 
de classi�cacions d’espectacles 
per grups d’edat concrets i, en-
guany, no proposa itineraris 
però sí les edats recomanades 
de cada espectacle. Enguany 
les propostes se centren en dis-
ciplines com el teatre, música, 

Mostra Igualada reprèn la normalitat i celebrarà la 33a 
edició amb tota l’activitat presencial

La 33a edició retrà una 
especial atenció a les 

companyies catalanes i 
acollirà 47 espectacles, 
10 estrenes i més d’un 

centenar de funcions en 
14 espais de la ciutat

titelles, circ i clown, dansa i 
instal·lacions, i algunes d’elles 
aposten pel diàleg multidisci-
plinar, les noves dramatúrgies 
i �ns i tot, elements multimè-
dia. Les temàtiques són vari-
ades: la natura, la família, les 
emocions, l’amistat, la desco-

berta o la salut mental.

La 33a Mostra Igualada en 
xifres
Enguany la Mostra Igualada 
ha rebut 702 sol·licituds de 
companyies, de les quals, la 
direcció artística n’ha selec-

cionat 47. Durant 4 dies es 
podran veure un total de 103 
funcions. D’aquestes compa-
nyies, 32 són de Catalunya i 
14 de la resta de l’Estat. Dels 
47 espectacles que es podran 
veure, hi haurà 10 estrenes 
absolutes. Mostra Igualada 
tindrà 14 espais d’actuació 
amb un aforament limitat. 
Les entrades per al públic ge-
neral es posaran a la venda a 
partir del dissabte 12 de març 
a través del web www.mos-
traigualada.cat. Per accedir 
a tots els espectacles s’haurà 
d’adquirir una entrada, ja si-
gui per les propostes gratuïtes 
o de pagament.
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La 33a Mostra Igualada 
recupera la Llotja pro-
fessional de manera pre-

sencial al Museu de la Pell per 
a les trobades dels diferents 
agents del sector a Mostra PRO 
Catalan Arts. Els migdies del 
dijous 31 de març al dissabte 2 
d’abril no hi haurà programació 
d’espectacles per tal que com-
panyies, programadors, i altres 
professionals es puguin trobar a 
la Llotja, un espai diàfan i sense 
els estands tradicionals, redis-
senyat per fomentar la relació, 
les reunions, les trobades infor-
mals, i el debat.

La programació PRO
El dijous 31 de març l’activitat 
de Mostra PRO Catalan Arts 
engegarà amb les presentaci-
ons de projectes d’espectacles. 
Cinc companyies, escollides per 
l’equip de la Mostra, explicaran 
els seus propers projectes que es 
troben en fase de preproducció: 
Blink màgic de la cia Blink Flash, 
Quan el sol se’n va a la posta de 
Cia Matito, Aventura en cometa
de El Gecko con Botas, Forada-
da de Cia Moll de l’os i Soc una 

ciclopeta de Pea Green Boat. La 
programació PRO de dijous 
també acollirà un debat obert 
sota el títol, “Com catalogar per 
edats els espectacles?”, dinamit-
zat per Òscar Rodríguez (saT! 
Teatre) i Cristina Garcia (Cia 
Campi Qui Pugui).
Amb la voluntat d’escoltar i 
conèixer els interessos del pú-
blic jove, Mostra PRO Cata-
lan Arts organitza divendres 1 
d’abril una Kitchen Table, una 
dinàmica de debat innovadora 
que pretén donar veu a dife-
rents públics sobre una temà-
tica concreta. En aquest cas, 

comptarà amb la presència de 
diferents membres del grup de 
participació Mostra Jove i altres 
joves de la comarca, per conèi-
xer els seus interessos en les arts 
escèniques.
Dissabte 2 d’abril Mostra Igua-
lada conjuntament amb l’As-
sociació Professional de Teatre 
per a Tots els Públics de Ca-
talunya (TTP) presentaran el 
Programa de mentoria entre 
companyies que enguany par-
ticipen per primera vegada a 
la Mostra i companyies experi-
mentades del sector, que estan 
vinculades amb la TTP. Aquest 

apadrinament pretén, a partir 
de la vinculació, un suport per 
a aquelles companyies novelles 
o en fase inicial a l’hora de par-
ticipar en una �ra, que puguin 
desenvolupar la seva activitat 
de manera més òptima i efecti-
va. A part també d’impulsar la 
creació de sinergies i augmentar 
el teixit de col·laboració entre 
companyies del sector. Aquest 
programa consta de tres fases: 
una reunió virtual de prepara-
ció la setmana prèvia a la Fira 
(entre les companyies novelles 
i les companyies padrines), les 
presentacions presencials en el 
marc de Mostra PRO Catalan 
Arts, i una trobada virtual de 
valoració la setmana següent de 
la Mostra.
Enguany, durant els migdies 
de divendres i dissabte tornen 
també a la presencialitat les 
reunions ràpides entre com-
panyies i programadors. Com 
a novetat, en aquesta edició els 
programadors participants po-
dran escollir prèviament �ns a 
sis de les vuit companyies amb 
que es reuniran, de totes aque-
lles que han sol·licitat reunió 
amb la seva entitat. Les altres 
dues s’escolliran des de l’equip 

La Mostra PRO Catalan Arts torna a la presencialitat i reunirà els 
professionals de les arts escèniques infantils i juvenils a la Llotja 
del Museu de la Pell

de la Mostra.
Mostra PRO Catalan Arts 
comptarà amb l’assistència de 
programadors i altres professi-
onals d’arreu de l’estat i també 
de dues delegacions de profes-
sionals internacionals: Occi-
tanie en scène, amb represen-
tants d’equipaments i teatres 
francesos, i Assitej Itàlia Chain 
Reaction, amb festivals italians 
d’arts escèniques. Les dues de-
legacions també oferiran una 
petita presentació a la Llotja.
La Coordinadora de ferias de 
artes escénicas española (CO-
FAE) ha activat una línia de 
generació de contextos de tro-
bada a través dels facilitadors 
PRO amb una clara voluntat de 
generar nous serveis vinculats 
a la qualitat i la proximitat com 
a garantia del contacte profes-
sional. El treball del facilitador 
PRO consisteix en posar en 
contacte a professionals que 
no es coneguin, actuant per 
compte propi i també rebent 
encàrrecs de professionals que 
necessitin contactar amb algú. 
Mostra PRO Catalan Arts 
comptarà enguany amb la pre-
sència de Margarida Troguet 
com a facilitadora PRO.

CULTURA / LA VEU

La segona jornada de Dià-
legs Capitals s’ha centrat 
en la crisi climàtica en 

què ens trobem actualment i les 
respostes que es poden donar a 
aquesta situació. 142 persones 
es van aplegar, dijous passat al 
Teatre Municipal l’Ateneu per 
seguir la conversa entre dues 
grans persones expertes sobre 
el tema: l’antropòloga i engi-
nyera Yayo Herrero, investiga-
dora ecofeminista i pensadora 
de primer nivell internacional, 
el Doctor en enginyeria indus-
trial Pere Fullana, director de 
la càtedra UNESCO de cicle 
de vida i canvi climàtic. El di-
àleg va ser moderat per Blanca 
Martínez de Foix, cap de l’O�-
cina Tècnica d’Educació i Pro-
moció Ambiental de la Diputa-
ció de Barcelona.
Durant el diàleg entre els ex-
perts es va parlar d’algunes so-
lucions per transicionar a un 
nou model que aposti per l’eco-
nomia circular, l’ecodisseny, 

la importància dels missatges 
als mitjans de comunicació 
així com a les xarxes socials i 
al sistema educatiu, la respon-
sabilitat compartida entre els 
productors i els consumidors 
i el paper que les polítiques lo-
cals poden jugar en aquest en-
granatge. En aquest sentit, Pere 
Fullana indicava: “Necessitem 
que hi hagi una immersió total 
d’aquesta problemàtica en totes 
les àrees de la nostra societat” i 
Yayo Herrero afegia que neces-
sitem una important transfor-
mació cultural i “aprendre glo-
balment a viure amb menys”.
Tan Herrero com Fullana van 
recomanar un llibre i una pel-
lícula relacionats amb la pro-
blemàtica de la crisi climàtica. 
Les lectures recomanades van 
ser: Paraísos en el in�erno de 
Rebeca Solnit, per part de 
Yayo Herrero i Pere Fulla-
na “Inteligencia ecològica” de 
Daniel Goldman. Dues pel·lí-
cules interessants que van re-
comanar respectivament són: 
Los desposeídos i Avatar.

La conversa va cloure amb 
un torn de preguntes molt 
participatiu per part del pú-
blic assistent. Finalment, Pere 
Fullana va acabar explicant 
que “Tot això que hem fet és 
bla-bla-blà, parlar està molt 
bé, però hem d’actuar. Hem 
de passar de la conscienciació 
ambiental a l’activisme ambi-
ental” i Yayo Herrero afegia 
que “L’activisme ambiental és 

una demostració d’amor per 
la vida i per la gent”.

Carme Pinós ens parlarà d’ar-
quitectura en el proper Dià-
legs Capitals
El 30 d’abril, a les 11 h, tindrà 
lloc el tercer Diàlegs Capitals 
dedicat a: “El Cementiri Nou 
d’Igualada, una joia de l’ar-
quitectura contemporània”. Al 
mateix cementiri s’hi trobaran 

l’arquitecta Carme Pinós, re-
centment guardonada amb el 
Premio Nacional de Arquitec-
tura 2021 que atorga el govern 
espanyol, coautora del Zemen-
tiri, i un col·lectiu d’arquitectes 
joves igualadins, que conver-
saran i re�exionaran al voltant 
de l’arquitectura en l’actualitat 
i aprofundiran en l’obra arqui-
tectònica igualadina de més 
prestigi internacional.

Yayo Herrero i Pere Fullana van centrar la segona jornada de 
Diàlegs Capitals amb la crisi climàtica
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Coincidint amb el Dia 
Mundial del Teatre, 
la companyia Pepa 

Plana, presentarà el seu dar-
rer espectacle Si tu te’n vas al 
Teatre Municipal l’Ateneu. La 
representació serà el diumen-
ge dia 27, a les 6 de la tarda. 
L’obra, escrita per Pepa Plana 
i Nan Valentí, reprèn el �l de 
l’espectacle Èxode, un mun-
tatge amb el pallasso Monti 
que ja vam poder veure fa 10 
anys a Igualada. Ara l’obra 
està escrita en clau femenina 
i narra les trifulgues de les 
tres veïnes protagonistes que 
passen de fer-se la punyeta 
per problemes de convivència 
a haver d’emprendre juntes el 
camí cap a l’exili. És un espec-
tacle de pallasses per a perso-
nes adultes. 
Les entrades tenen un preu 
de 20, 18 i 15 € i es poden ad-
quirir per internet a https://
teatremunicipalateneu.cat/. 
També es poden comprar al 
Punt de difusió cultural i tu-
rística d’Igualada (Sala Mu-

nicipal d’Exposicions c. Gar-
cia 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 i els diumenges 
d’11 a 14. Els dijous d’11 a 13 
i de 16 a 20 i el mateix dia 

de la funció, des d’una hora 
abans es venen a la taquilla 
del passatge Vives. Durant 
aquesta setmana els joves 
fins a 25 anys poden com-
prar les entrades a cinc eu-
ros. A més hi ha descomptes 
per a diversos col·lectius. 

“Si tu te’n vas”, pallasses i guerra a l’Ateneu, aquest diumenge

Si tu te’n vas 
Protagonitzada per Pepa Pla-
na (pallassa augusta), Lola 
Gonzàlez (contraaugusta) 
i Nan Valentí (codirector i 
pallassa blanca), l’obra con-
vida a reflexionar sobre les 
mancances de la societat 

actual: la falta d’entesa entre 
les persones o els països. Tot 
comença amb una finestra, 
una llum. Una altra finestra, 
un quotidià. Una altra fines-
tra, un edifici on tres dones 
ens parlen d’un no poder pa-
rar. Tot s’ensorra, es trenca, 
la maleïda guerra eterna!
Tres pallasses que es troben 
en aquest camí de l’èxode 
antic per recrear el món i 
tornar-nos el plaer de riu-
re de les coses més petites, 
però posant el dit a la nafra 
quan les coses ens moles-
ten. Viuen en les històries 
que s’han explicat en tots 
els conflictes i utilitzen nú-
meros de pallassos antics 
per reafirmar la voluntat de 
ser còmiques. Uns números 
que han suposat un canvi de 
guió i un repte. “Que passa 
quan modifiques un núme-
ro clàssic de gènere? És un 
experiment super divertit, 
perquè t’adones que no el 
pots fer igual. Ni els gags, ni 
les energies. L’has de rees-
criure”, diu Plana.

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 27 de març de 2022

a les 18:00 h

   

S i ets su bscriptor de 
la V eu  g au deix  d’ u n 

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

enseny ant el carnet 
de su bscriptor

Preu: 20, 18 i 15€

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

Si tu te’n vas
Cia Pepa Plana
Amb Pepa Plana, Nan Valentí i Lola González
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Aquest cap de setma-
na torna a visitar 
el Teatre de l’Auro-

ra la coneguda companyia 
Pérez&Disla amb La sort, 
un espectacle sincer, humà 
i emotiu, narrat en primera 
persona, d’una adopció ho-
moparental.
Explicada des de la pròpia 
experiència com a família ho-
moparental i interracial, La 
sort narra un procés d’adop-
ció. Una peripècia emocional 
i vital, no ja per a una pare-
lla homosexual, que també, 

sinó per a totes les persones 
que decideixen iniciar i viu-
re aquest procés. Un relat del 
llarg camí administratiu i ju-
dicial que té com a �nalitat 
formar una família.
A través d’aquesta vivència 
íntima, l’espectacle parla de 
la diversitat, de quins són els 
models de famílies, de com es 
viu la qüestió racial, de quins 
són els referents, de l’entorn 
on es desenvolupen els me-
nors i de com in�ueix la po-
lítica en tot això.
“La sort també és un home-
natge al nostre �ll”, expliquen 
els creadors, “que li pugui ser-

“La sort”, un espectacle sobre l’adopció
homoparental, aquest cap de setmana 
a l’Aurora

vir com a llibre de vida en un 
futur. Amb respecte, honeste-
dat i emoció volem dedicar-li 
aquest projecte”.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de La 
sort tindran lloc el divendres 
24 i el dissabte 25 de març a 
les 20 h. Les entrades tenen 
un cost de 16 € i 13€ (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest diumenge els 
morats actuaven a 
Barcelona juntament 

amb els Castellers de Barce-
lona i els Sagals d’Osona a la 
diada Josep Sala. Sala, nascut 
a Vilafranca l’any 1938, va ser 
un dels fundadors de la colla 
barcelonina i va tenir un pa-
per important en la fundació 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da. L’any 2020 va morir a Vi-
lafranca.
Abans de començar a sonar 
les gralles, els presidents de les 
tres colles van fer uns breus 
parlaments recordant la �gura 
de Sala i la importància que va 
tenir en el món casteller. Des-
prés d’això, els igualadins van 
descarregar el 5 de 7 a primera 
ronda, un castell que portaven 
a plaça per primer cop aquest 

2022. En la mateixa ronda els 
castellers de Barcelona van 
fer el 4 de 6 amb agulla i els 
Sagals d’Osona el 3 de 7. A la 
segona ronda els morats s’ano-
taven una nova torre de set 
descarregada, una estructura 
que espera folrar-se al llarg de 
la temporada. Els barcelonins 
van descarregar el 3 de 7 i els 
osonencs el 4 de 6.
Un cop acabada la segona ron-
da la pluja va intentar prendre 
el protagonisme als castells i 
va provocar una petita atura-
da en la diada. Per sort, tot va 
acabar en un ensurt i la plaça 
Valentí Almirall va poder gau-
dir dels castells que faltaven 
per mostrar. Els Moixigan-
guers van descarregar, també 
per primer cop aquesta tem-
porada, el 4 de 7 amb agulla, 
els locals el 4 de 7 i el Sagals el 
4 de 6 amb agulla. Per �nalit-

zar la diada els igualadins van 
fer el vano de 5.
La següent data remarcable 

pels morats és el diumenge 27 
de març en la diada de Cot-
xeres, el local de la colla, on 

podria ser que s’hi estrenés 
alguna estructura de vuit si els 
assajos van bé.

Els Moixiganguers estrenen dos castells a la diada en homenatge 
a Josep Sala

MÚSICA / LA VEU

Aquest proper dilluns 
28 de març Igualada 
recupera la Canta-

ta Escolar. Ara fa dos anys, al 
març de 2020, aquest va ser 
un dels primers actes que es 
va haver de suspendre a causa 
de la covid. Ara que la situació 
sanitària ha millorat molt s’ha 
decidit reprendre la Cantata 
Escolar i recuperar la matei-
xa cantata que s’havia d’haver 
fet en aquell moment. Serà la 
Cantata de “El Follet Valent” 
amb música de Núria Juanet 
i textos de Maria Rosa Nogué 
i Clara Ripoll. La història està 
protagonitzada per un petit 
follet que vivia en un tronc i 
que una tarda de pluja, mentre 
encara queien gotes, va sortir 
el sol i un arc de Sant Martí 
meravellós amb tots els colors 
del món. Es tracta d’un cant 
a l’amistat ple de tendresa i 
d’emoció. 
La Cantata serà dilluns 28 de 
març a la pista d’hoquei de les 
Comes, en un únic passi a les 
19h. Està organitzada pel De-
partament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Igualada amb la 
col·laboració de l’Escola/Con-
servatori Municipal de Música 
i el suport de les escoles muni-

cipals d’art i teatre. En aquesta 
divuitena edició de la cantata 
hi participarà l’alumnat de les 
escoles: Acadèmia Igualada, 
Ateneu Igualadí, Dolors Martí, 
Emili Vallès, Escola Mowgli, 
Escola Pia, Escolàpies Igua-
lada, Gabriel Castellà, Garcia 
Fossas, Jesús-Maria, Mare del 
Diví, Pastor, Maristes Igualada, 
Monalco, Ramon Castelltort; 
més de 500 nens i nenes de 4t 
de primària. També hi partici-
parà un cor de l’Escola Muni-
cipal de Música, i alumnat de 
l’Escola Municipal de Teatre 
que es farà càrrec de la narra-
ció. A més de les cançons, les 
famílies dels cantaires podran 
gaudir dels elements plàstics 
que han fet els seus �lls i �lles, 
per il·lustrar algunes escenes 
de la cantata. El programa de 
mà l’han dissenyat i maquetat 
alumnat de l’Escola Municipal 
d’Art i com ja és habitual, la 
cantata estarà acompanyada 
per un conjunt instrumental 
format per professorat i alum-
nat de l’Escola/Conservatori 
Municipal de Música.

Dilluns torna la Cantata 
Escolar d’Igualada amb 
“El Follet Valent”

A l’esdeveniment hi 
participaran més de 

500 nens i nenes 
de 4t de primària



Capítol per afegir al llibre “Consolat d’Igualada”

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

És un llibre de Ramon Ollé Ollé. 
En la revista “Vida...” del 13 
d’abril de 1972 apareix un co-

mentari signat amb la lletra D, que  em 
fa suposar que el seu autor fou l’Antoni 
Dalmau Jover. Va titulat: “El Consolat 
de Ramon Ollé. Ve il·lustrat amb un di-
buix de Ricard Opisso”, que és una de 
les il·lustracions de l’esmentat volum.
Copiem dit text: “ Qui més qui menys, 
tothom ha viscut entranyablement i 
distret, sempre però forçosament im-
mergit, els primers amics, les vicissi-
tuds innúmers de la vida que avança, 
les quimeres  jovenívoles... D’això Or-
tega y Gasset en deia: la circumstància. 
Si anéssim deslligant la madeixa dels 
records! Faríem com aquelles àvies  que 
s’entestaven a explicar detalladament la 
guerra dels carlins, com ara nosaltres 
pretenem comptar  als nostres �lls la 
guerra del 36. No acabarem mai!.
Heus ací, però, que Ramon Ollé ha vol-

gut fer història de la seva “circumstàn-
cia”. Ell, des del seu laboratori de l’Agèn-
cia Igualadina, a Barcelona, al número 
2 del carrer de Sant Pau, auscultava els 
batecs dels igualadins que residien a 
Barcelona i dels qui sols hi ajornaven 
estones. Aquell laboratori era un rusc 

vital: controvèrsies, projectes, tertúlies. 
Tot es coïa en les marmites -diem-ne 
olles  puix que l’amo es deia Ollé-.  
D’aquell cenacle, Serra i Constansó al 
davant, molts personatges de la vida 
social, política i industrial d’Igualada 
incrustada a la vida de Barcelona, en 
aquells anys de � de segle.
L’ampli  anecdotari que brollà del con-
tacte amb uns igualadins que conver-
gien en el recer hospitalari, i casolà de 
l’Agència Igualadina, del carrer Sant 
Pau, ha estat meticulosament recollit,, 
ordenat per Ramon Ollé en un llibre 
presentat per Sempronio i dirigit per 
Antoni Carner , que port  el títol signi-
�catiu. “El Consulat d’Igualada a Bar-
celona, ja que l’Agència Igualadina com 
diu Serra Constansó, és un consolat, 
una autèntica llar pels igualadins. Cal  
pensar com era la vida la centúria pas-
sada; durant el primer quart de l’actu-
al, és difícil  d’imaginar la durada d’un 

viatge a Barcelona, 8 hores, quan ara 
amb 7 pots  viatjar de Barcelona a Nova 
York, costa de creure: amb 15 cts. a “Ca 
l’afarta pobres.”
El llibre profusament il·lustrat amb 
fotogra�es i dibuixos adequats, acaba 
amb artícles de Joan Cendra Munta-
des, Clarión i Sempronio inserits en 
diverses publicacions. A la portada - 
naturalment -  un gravat  de la famosa 
Diligència Igualadina. L’estamper Lluís 
Marimon de Vilanova del Camí, en fou 
l’impressor.
Felicitem a l’autor, presentador i direc-
tor que respira un sa igualadinisme pels 
quatre costats, que esdevindrà una de-
lectança per a tots que estimem  la  “peti-
ta” història igualadina.”
Recordem que l’Agència Igualadina, cada 
any ens enviava unes artístiques nadales. 
Que en un principi eren participacions 
de la rifa de “La grossa” de Nadal, amb 
dibuixos de Ricard Opisso.   
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El quart concert del 
XXVIII Festival In-
ternacional d’Orgue 

d’Igualada, que organitza el 
departament de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada amb 
Joan Paradell Solé com a di-
rector artístic, es va fer el diu-
menge 20 de març i va anar a 
càrrec de l’organista Mathias 
Kjellgren. 
Aquest músic suec va estudi-
ar a la Real Acadèmia d’Esto-
colm i es va perfeccionar amb 
la gran professora catalana 
Montserrat Torrent. Ha estat 
organista a l’església de Santa 
Maria Magdalena d’Estocolm 
i a l’actualitat exerceix aques-
ta funció a l’església de Santa 
Maria de Sigtuna. També tre-
balla com a professor d’orgue 
a Estocolm, ha fet moltes 
gravacions i té una àmplia 
activitat concertística per tot 
el món. Ell havia de fer el 4t 
concert del Festival de l’any 
2020, que va quedar truncat 
per la pandèmia.
Com, malauradament, es fa a 
cada concert, Jaume Planas, 
comentarista de les obres, va 
iniciar l’acte fent una crida 
per la pau al món i va citar 
les paraules del papa Fran-
cesc ”Per aconseguir la pau es 

necessita valor, molt més que 
per fer la guerra”. 
El concert va començar amb 
tres obres de Johann Sebas-
tian Bach (1685-1750). La 
primera va ser la Simfonia de 
la Cantata ”Wir danken dir 

Gott” (BWV 29) en  un arran-
jament per a orgue de M. Du-
pré. La segona, Siciliana en 
Sol menor en un arranjament 
per a orgue de L. Vierne. La 
tercera, el Concert en la me-
nor (BWV 593) transcripció 

per a orgue del  Concert op. 
3 núm. 8 d’A. Vivaldi, amb 
els tres moviments Allegro,  
Adagio i Allegro. Amb aques-
tes obres de Bach, ja es va 
veure que teníem al davant 
un gran organista. 
Va seguir amb Obstinat, obra 
que l’autor gironí Xavier 
Montsalvatge (1912-2002) va 
dedicar a la gran “dama de 
l’orgue” Montserrat Torrent. 
Va continuar amb Impromptu 
op. 54 de Louis Vierne (1870-
1937) i va acabar amb les Va-
riacions de Concert op.1 de 
Joseph Bonnet (1884-1944), 
tres obres molt diferents que 
ens van mostrar un instru-
mentista que s’adaptava per-
fectament als diferents reper-
toris.
Va ser un concert extraordi-
nari on Mathias Kjellgren va 
demostrar la seva musicalitat 
i virtuosisme amb una gran 
tècnica, tant en els teclats 
manuals com en el pedaler.
Va tocar sense registrant, 
fent ell mateix tots els canvis 
per tal d’obtenir els sons més 
adequats a cada moment de 
l’obra que interpretava, i ens 
va fer sentir totes les possi-
bilitats de l’instrument de 
la basílica, instrument que 
va alabar molt. Cal destacar 
que al concert hi va assistir 

Excel·lent quart concert del XXVIII Festival internacional 
d’orgue d’Igualada amb Mathias Kjellgren

Gerhard Grenzing. El seu 
taller del Papiol és el que té 
cura del manteniment i re-
formes de l’orgue de la basí-
lica.
Per agrair els nombrosos 
aplaudiments del públic, 
Mathias Kjellgren va tocar 
una altra peça, el Bolero de 
concert de L. J. A. Lefébu-
re-Wély (1817-1870), una es-
pectacular obra que va clou-
re el concert, amb la qual va 
augmentar encara més l’em-
patia que s’havia creat amb 
els assistents. Després va 
baixar al presbiteri on va ser 
obsequiat per Pere Camps, 
regidor de Promoció Cultu-
ral i Relacions Institucionals. 
La transmissió per pantalla 
va anar a càrrec de Jordi Bal-
sells i Isabel Luque.
Recordem que el proper diu-
menge 27 de març hi haurà 
l’últim concert, amb l’actua-
ció de l’organista italiana Ste-
fania Mettadelli que estarà 
acompanyada per l’igualadí 
David Riba, a la flauta tra-
vessera, en el que s’interpre-
taran obres de Bossi, Bach, 
Stamm, Beethoven, Moran-
di, Lefébure-Wély, Rutter i 
Takle. Amb aquest concert 
s’havia de cloure el Festival 
del 2020. Serà a les 6 de la 
tarda, i amb entrada gratuïta.
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FOTOGRAFIA / LA VEU

Més de 30.000 perso-
nes s’han passejat 
durant vint-i-qua-

tre dies per les 47 exposicions 
de FineArt Igualada. Després 
de dos anys marcats per les 
restriccions, la desena edició, 
no només recupera xifres sinó 
que a més a més, supera en 
un 5 % el total de visitants de 
l’any 2019. Pel que fa als visi-
tants, els forans representen 
un 54 % del total; una mostra 
de la consolidació del festival 
com un dels referents actuals 
en fotogra�a. Visitants que 
provenen, sobretot, d’arreu de 
Catalunya però també d’altres 
zones de l’Estat Espanyol com 
són Andalusia, Galicia, el País 
Valencià, Aragó o Madrid, i 
�ns i tot de l’estranger com ara 
França i Lituània. En paraules 
de Ramon Muntané, director 
del festival, “la resposta de 
la gent, en una edició tan es-
pecial com aquesta, ha estat 
emocionant; per la gent ja és 
una cita anual que es marquen 
al calendari”. A més, afegeix 
“després d’aquests dos últims 

anys, les xifres actuals són 
alentidores i ens dóna energia 
per seguir millorant, FineArt 
ha adquirit un gran reconei-
xement i volem continuar 
creixent”. També destaca el 
nombre de participants en els 
tallers i les xerrades que s’orga-
nitzen complementàriament. 

Els espais més visitats són el 
Museu de la Pell d’Igualada, 
que acollia 10 de les exposici-
ons; l’Adoberia, amb l’exposi-
ció de la Wayra Ficapal Rober-
ta: Diari de transbordament; 
l’Adoberia Bella, que acollia 
3 exposicions; l’Escorxador 
on es trobaven, entre d’altres, 

La X edició de FineArt Igualada supera les xifres de visitants de 2019

les 12 escoles de fotogra�a i 
imatge, amb un increment 
del 50 % de les visites respec-
te l’any anterior. Així com la 
Biblioteca Central d’Igualada, 
amb l’exposició de Marc Hors 
WAAR: We All Are Refugees i 
Cal Roure, amb l’exposició re-
trospectiva de FineArt.

D’entre les exposicions més vi-
sitades destaquen la dels pre-
mis Nacionals de Fotogra�a, 
Ramón Masats, amb l’expo-
sició més extensa de totes les 
edicions del festival, i Chema 
Madoz; la Lorena Cosba amb 
Systema Naturae, interven-
cions fotogrà�ques de retrats 
familiars sobre elements na-
turals; el reconegut igualadí 
Santi Carbonell amb una se-
lecció de la seva obra; o Nit 
de pedra seca del col·lectiu 
InLo�. També se’n destaquen 
la d’Alejandra Morales Cossos 
de Lewy. Des-connexions en 
moviment o La muntanya no 
té mar. Fase 1 d’Albert Gusi, 
entre d’altres. L’esdeveniment, 
organitzat per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Agrupació Foto-
grà�ca, de renom a Catalunya 
i pioner a nivell nacional en el 
sector, s’ha celebrat del 25 de 
febrer al 20 de març a Igua-
lada, reunint més de 1.000 
fotogra�es en una vintena de 
sales expositives. Una edició 
especial per ser alhora el desè 
aniversari del festival i l’any 
de la Capitalitat de la Cultura 
Catalana a Igualada.
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EXPOSICIONS / LA VEU

El Punt dels lectors de 
la Biblioteca Central 
d’Igualada acull, �ns al 

6 de maig, l’exposició «Posa’t 
a les seves sabates», de Va-
lentina Botana. El calçat és el 
protagonista d’aquesta origi-
nal mostra que es podrà visi-
tar �ns al 6 de maig i en què 
el visitant hi reconeixerà per-
sonatges com Mary Poppins, 
la Colometa de «La plaça del 
Diamant», Jane Eyre o el Pe-
tit Príncep. «Partint de diver-
sos personatges de la literatu-
ra universal i del món de les 
arts escèniques coneguts he 
centrat el meu treball en un 
recorregut per la indumen-
tària dels mateixos, posant 
especial èmfasi en les sabates 
que porten”, explica l’autora. 
Per ella, les sabates són un 
«símbol de llibertat, acció i 

moviment» i la literatura i el 
món de l’art en general, com 
el de la fantasia, «ens fa somi-
ar i ens permet viatjar a altres 
èpoques, altres indrets i em-
patitzar amb diferents perso-
natges, posar-nos a les seves 
sabates i viure altres vides».
El Punt dels lectors de la Bi-
blioteca es va posar en mar-
xa l’any 2004 i des d’alesho-
res ha servit d’aparador per 
a tots aquells usuaris de la 
Biblioteca que tenen inqui-
etuds artístiques i les volen 
exposar i compartir. Al llarg 
d’aquests anys s’hi ha vist 
des d’il·lustracions a escul-
tures, treballs manuals i po-
emes. Si algú està interessat 
en exposar en aquest espai, 
situat a la tercera planta, 
només ha de contactar amb 
l’equipament, personalment 
o per correu electrònic a 
b.igualada.c@diba.cat.

Les sabates dels 
personatges literaris més 
populars, al Punt dels 
lectors de la Biblioteca

MÚSICA / LA VEU

Fa dos anys que va aparèi-
xer aquesta xacra de vi-
rus anomenat COVID19 

que ens va trastornar i va pa-
ralitzar totes  les activitats tant 
a nivell laboral, familiar, social 
i també associativa, fossin dels 
tipus que fossin.
La cultura i el lleure no se’n van 
lliurar i es van haver de impro-
visar situacions que hom mai 
hauria pogut plantejar-se en fer.
Per part de la nostra coral es van 
començar a fer assajos on line, 
més que assajos diríem  que 
eren trobades dels components  
per, a banda de improvisar can-
çons, donar-nos moral per tot el 
que estava passant i de passada 

no perdre el contacte de tots/to-
tes els i les cantaires.
Posteriorment quan la situació 
es va fer una mica més tole-
rant vàrem cercar espais a l’aire 
lliure per cantar, amb distancia 
i tapats amb les mascaretes de 
rigor. Espais de tots tipus per 
tot el municipi.
Finalment normalitzada més o 
menys la situació, ja hem tor-
nat als assajos normals, també 
amb les mesures pertinents, 
per �nalment poder presen-
tar-nos de nou en concert, al 
Nucli Antic de Sta.Mgda. de 
Montbui. L’únic concert que ha 
fet la Coral en aquest període 
de temps de virus va ser per 
la Festa Major del 2021 al pati 
de l’Escola Montbou amb dis-

Dilluns, concert de la coral Si Fa Sol
tancies i totes les mesures per-
tinents tant de cantaires com 
de públic assistent. 
Així doncs us convidem venir 
el proper diumenge dia 27 i a 
les 19h. a l’Església Parroquial 
del Nucli Antic on ens torna-
rem a retrobar amb noves can-
çons i antigues amb diferents 
versions, que esperem siguin 
del gust de tots els presents.  
També s’hauran de seguir les 
mesures corresponents de dis-
tancia i mascaretes.
Esperem i desitgem que tot-
hom pugui gaudir de nou dels 
nostres cants... tots els mem-
bres de la Coral SI FA SOL en 
tenim moltes ganes d’aquest 
concert desprès de dos anys 
quasi inactius!

CULTURA / LA VEU

Molt interessant i molt 
necessària la xerrada 
que David Bosch va 

oferir a AUGA.
Un cert recel inicial entre un 
públic de gent gran es va dissi-

par ràpidament en veure l’enor-
me utilitat de les informacions 
que donava.
La millora absoluta de les pres-
tacions dels cotxes actuals van 
dissuadir  al públic  de seguir 
practicant costums inneces-
sàries o contraproduents. La 

Amb David Bosch, tot l’Ateneu es 
corda el cinturó

recomanació de la compra de 
cotxes automàtics va calar for-
tament a les orelles. Ara caldrà 
mirar la cartera. 
David Bosch és pilot professi-
onal i Director Tècnic de Fast-
parcmotor.

La propera sessió: “Marihua-
na, un (mal) negoci”
Ramon Chacón és Intendent, 
Cap de la divisió d’investigació 
criminal dels Mossos d’Esqua-
dra. Ens donarà una visió de la 
situació de la marihuana a Ca-
talunya.
Catalunya s’ha convertit en 
l’hort d’Europa. No parlem 
de producció agrícola, sinó 
de cultiu li-legal de Marihua-
na. Parlem de Catalunya com 
a país productor, un matís no 
menor que preocupa, i molt, 
els cossos de seguretat del país.
La sessió serà, com és habitual, 
a les 6 de la tarda a l’Ateneu.

HORARI:
D I S S A B TE  I  D I U M E N G E  I  F E S TI U S
DE 11 A 14H

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

MOSTRA GRÀFICA D’UN GRAN CAPÍTOL 
DE LA HISTÒRIA DE L’AGRUPACIÓ 

FOTOGRÀFICA D’IGUALADA. 

Documents de la signatura i recull publicat dels estatuts.

En data de 19 de maig del 1931, es va dur a terme l’aprovació 
dels Estatuts de la recentment fundada Agrupació Fotogrà�ca 
d’Igualada (1930); un acte estrictament o�cial ocorregut al ma-
teix despatx del Governador Civil de la Província de Barcelona, 
el senyor Lluís Companys; qui va ser tot seguit President de la 
Generalitat, després de Francesc Macià.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell i Robert Domínguez, Junta 
de l’AFI.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Fons de Documentació 
de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI).

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Ramón Masats, amb “Visit Spain”, mostra un potent 
relat visual d’un període de l’Espanya franquista

FineArt 2022, amb l’exposi-
ció “Visit Spain”, ha obert 
les portes a l’insigne fo-

tògraf Ramón Masats, un dels 
grans renovadors de la fotogra-
�a documental dels anys 50’ i 
60’. La mostra en qüestió, amb la 
puresa del blanc i negre, recopila 
unes imatges que el mateix au-
tor va considerar -des de la seva 
perspectiva visual- uns autèn-
tics tòpics de la cultura popular 
d’aquells anys.
Això és, amb aquesta producció, 
Masats va conquerir un superior 
estadi de maduresa per al repor-
tatge fotogrà�c de l’Estat espa-
nyol, d’aquella època; esdevenint, 
de retruc, tot un referent per a la 
construcció de la imatge fotogrà�ca contemporània. 
“Visit Spain”, de fet, recull tota una dècada de foto-
gra�es, des del 1955 �ns al 1965; un període en què 
l’autor va recórrer l’Estat espanyol amb el propòsit 
de capturar i visibilitzar, a través de les pàgines del 
setmanari “Gaceta Ilustrada”, el millor contingut 
grà�c i visual d’una ideada “pàtria espanyola”. En 
conseqüència, es tracta d’una col·lecció d’imatges 
que conviden a descobrir l’aparador del costumis-
me i els rituals de la cultura popular de l’Espanya 
d’aquella dècada; una dècada que apostava per a  in-
augurar una etapa d’una certa apertura d’Espanya 
cap a l’exterior. Aquesta és la circumstància que ex-
plica el propi reclam de l’exposició, és a dir, el mateix 
eslògan que el govern franquista va fer servir per a 
convidar el món -des d’una perspectiva turística- a 
descobrir la seva pàtria, una pàtria que volia sortir 
del llarg aïllament de l’autarquia. Al cap i a la �, es 
pretenia convidar a respirar l’aire fresc del que ha-

via de ser una nova Espanya... I 
això, Masats,  s’ho va saber fer 
molt seu.
Perquè, Masats, això sí -des d’una 
òptica molt personal- va retratar 
com pocs un nou per�l social, 
presentant-lo amb un llenguat-
ge fotogrà�c no gens o�cialista 
ni molt menys convencional, 
esquivant qualsevol formulació 
estètica i despullant d’una forma 
ben natural, no absent de burla 
i sarcasme, les escenes presumi-
blement més inconformistes; i al 
capdavall, unes seqüències sus-
ceptibles d’envair la nostra me-
mòria visual.
De�nitivament, Masats, és aquell 

fotògraf a qui no li calen gaires bi-
ogra�es; si més no sí que se li ha de 
reconèixer haver estat Premi Naci-
onal de Fotogra�a (2004) i molts 
més d’incomptables; una obra que 
forma part de las principals col-
lecciones i museus de dins i fora de 
l’Estat espanyol.
Fill de Caldes de Montbui (1931); de 
sempre apassionat per la fotogra�a, 
va ser membre de l’Agrupació Foto-
grà�ca de Catalunya, des de 1954, al 
costat d’Oriol  Maspons i Xavier Mi-
serachs, amb els quals va fer la seva 
primera exposició el 1956; l’any en 
què va començar a col·laborar amb 
el prestigiós setmanari barceloní, 
“Gaceta Ilustrada”.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa



62  |  CULTURA Divendres, 25 de març de 2022

TEATRE / LA VEU

Aquest dissabte la Casa 
del Teatre Nu tanca el 
mes de març amb una 

proposta que aborda el �a-
menc de manera inhabitual i 
amb humor, respectant alhora 
la poètica i l’essència d’aquest 
art mil·lenari. “Locura Fla-
menca” és un espectacle de la 
companyia Cirque Perdu, lide-
rada per l’artista Ruth Salama.
L’espectacle està destinat tant a 
afeccionats com a desconeixe-
dors del �amenc, nens i adults,  
que estiguin disposats a com-
partir 50 minuts de transgres-
sió �amenca. L’obra ha de ser 
una conferència sobre els orí-
gens del �amenc, impartida 
per tot un catedràtic en que ve 
acompanyat per la balladora 
Estrellita. Però la conferència, 
que vol il·lustrar sobre els rit-
mes i el ball, es veurà alterada 
perquè el conferenciant, no ha 
aparegut. 
Davant d’aquest con�icte ines-
perat, serà la ballarina Estrelli-
ta qui haurà d’explicar al públic 
la seva visió del �amenc. I tot 
plegat malgrat els contratemps 
i imprevistos amb què es troba-
rà durant la seva presentació. 
Ruth Salama, creadora de 
Locura �amenca és ballarina, 

actriu i artista de circ i, al llarg 
de la seva extensa carrera, ha 
combinat la dansa amb la seva 
participació en nombrosos es-
pectacles com a especialista en 
funambulisme i números de 
teles. Una artista amb una llar-
ga trajectòria que arriba a Tous 
per compartir tot el seu talent.
La cita serà dissabte a les 19:00 
i diumenge a les 12:00. Les en-
trades poden aconseguir-se a 
través de la web del teatrenu.
com o directament a la plata-
forma https://entradium.com/
events/unic .

Sobre El Teatre Nu
Teatre Nu és un col·lectiu de 
professionals de l’art escènic 

Dissabte “Locura Flamenca” a La Casa 
del Teatre Nu

que crea, produeix i exhibeix
espectacles. Té la seva seu a 
Sant Martí de Tous, a La Casa 
del Teatre Nu, un espai on es 
generen vincles amb el territo-
ri, neixen projectes pedagògics 
i s’ofereix una programació es-
table d’activitats i de formació.
Teatre Nu es complementa 
amb la Residència d’artistes, 
un espai que acull propostes 
creatives de totes les disciplines 
artístiques, integrant-les en la 
comunitat. La Casa del Teatre 
Nu, l’Escola de Teatre La Tari-
ma i la Residència són nuclis 
des d’on es transfereix el conei-
xement i l’experiència assolida 
durant els més de 20 anys de 
trajectòria dels seus fundadors.

MÚSICA / LA VEU

E l proper dijous 31 de 
març tindrà lloc un 
concert d’orquestra 

de corda organitzat per l’Es-
cola i Conservatori Munici-
pal de Música d’Igualada.
L’Orquestra de corda  “Ad 
Libitum” dirigida per Ro-
main Boyer oferirà un re-
pertori variat. S’interpretarà 
música del compositor aus-
tríac de l’època clàssica: W.A 
Mozart (Divertiment R.136 
– Andante); després la mú-

sica El Plor d’Ingrid, El Rei 
de les Muntanyes, La Mort 
d’Ase d’Edvard Grieg, músic 
norueg que s’ha  considerat 
un compositor nacionalista 
que s’inspirà en el folklore 
de la seva terra i acabaran 
amb música de l’igualadí i 
professor de l’Escola de Mú-
sica d’Igualada, Pep Massa-
na (Visca el Folk).
El Concert és a les 18.45 h 
al Casal Cívic del Passeig a 
Igualada. Passeig Mossén 
Jacint Verdaguer, 67. Entra-
da lliure.

Concert de l’Orquestra 
de corda “Ad Libitum”

SARDANES / LA VEU

Aquest proper diu-
menge 27 de març, a 
les 11:30 h., tindrem 

una ballada de sardanes tot 
celebrant-se la fira de anti-
guitats, el lloc serà la Plaça 
de Cal Font, tindrem entre 
nosaltres la cobla Lluïsos de 
Taradell. Aquesta ballada 
correspondria a la ballada 
programada com cada any 
pel dia de la festa del Sant 
Crist, però ja que aquest any 
s’escauen la festa del Sant 
Crist i la festa de Sant Jordi 
a la mateixa setmana, s’ha 
decidit avançar la ballada del 

Sant Crist a aquest proper 
diumenge, dia 27.
En aquesta ballada tindrem 
l’estrena d’una sardana, sar-
dana dedicada a uns bons 
amics i sardanistes de tota 
la vida, com és el matrimo-
ni igualadí, Josep Noguerola 
i Fina Rossell. La sardana es 
titula, i no es podria dir de 
cap altra forma: Josep i Fina, 
sardanistes d’Igualada; escri-
ta expressament per a ells, 
pel flabiolaire de la cobla 
Lluïsos, Ferran Carballido i 
Enrich. Enhorabona parella i 
que la fruïu.
L’audició està composta per 
les següents sardanes: A 

Guissona, de Joaquim Serra; 
Tortellà, de Manel Saderra; 
Aplec d’aplecs, de Jordi Leon; 
Festa de Sant Julià, de Pau Si-
cart; Diada d’aplec, de Fran-
cesc Mas; Josep i Fina, dan-
saires d’Igualada, de Ferran 
Carballido; Lluïsa, d’Agapit 
Torrent; Mataró sardanista, 
de Carles Santiago i Camí de 
la UNESCO, d’Anna Abad.
Esperem que el temps ens 
acompanyi i que tinguem 
una bona presència de ba-
lladors i de públic en gene-
ral per tal d’escoltar i fruir 
de la nostra música i nostra 
dansa.
Ah! penseu en el canvi d’hora.

Ballada de sardanes amb estrena

LLENGUA / LA VEU

Amb motiu del Dia 
Mundial de la Poesia, 
que es va celebrar di-

lluns passat, 21 de març, i en el 
marc dels actes de commemo-
ració dels 10 anys de l’entitat, 
l’APLEC organitza un matinal 
de poesia en català, que es durà 
a terme dissabte vinent, dia 26 
de març, a les 12 de migdia, al 
Kiosk del Rec. A l’audició hi 

participaran els següents rap-
sodes: Marc Freixas, Carme 
Freixes, Lleonard del Río, Ita 
Molins i Eduard Creus. Així 
mateix, l’activitat està oberta a 
tothom a qui li vingui de gust 
recitar un poema, ja sigui d’au-
tors del país o autors forans 
que s’hagin traduït al català. 
L’acte comptarà amb l’acom-
panyament musical de Magí 
Ramon (guitarra) i Lluc Torre-
guitart (percussió).

L’APLEC organitza una 
matinal de poesia en català 

MÚSICA / LA VEU

El dissabte 26 de març 
després de vint anys 
fora dels escenaris, 

debutarà per primer cop a la 
sala Rec on Fire d’Igualada 
la que va ser la primera ban-
da Tribut a Metallica al país 
amb el nom de DMG Inc., 
en aquells anys van arribar a 
tocar davant de 13.000 perso-
nes.
Ressorgeix amb el nom de 
DMG dins de la nova for-
mació un dels membres és 
l’igualadí Frank Jiménez gui-
tarrista de DMG i guitarrista 
solista de la seva pròpia ban-

da GRADO7 de la que també 
donarà molt a parlar.
DMG ens prepara moltes sor-
preses en grans escenaris per 
l’any vinent, la veritat és que 
aquesta banda en l’àmbit mu-
sical és impressionant.
I això no és tot, com a ban-
da convidada tenim al Tribut 
d’Iron Maiden “Halloweed 
be the best”, ens faran viatjar 
amb els seus temes i ens oferi-
ran un concert èpic.
Ens espera una nit molt com-
pleta, recordeu a la Sala Rec 
on Fire d’Igualada, el pròxim 
26 de març obertura de por-
tes 23:00 h, hora d’inici del 
concert 24:00 h. Gratuït.

Concert Tribut a 
Metallica al Rec on Fire

COPA CATALUNYA
26/03/22 a les 17:00h

EVENTS C.B. IGUALADA - 
MANRESA CBF

26/03/22 a les 19:00h
MONBUS C.B. IGUALADA - 

MARISTES ADEMAR

LLIGA EBA

Omplim el Pavelló de Les Comes. VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!



AGENDA

Obres de Bossi, Bach, Stamm, Beetho-
ven, Morandi, Lefébure-Wély, Rutter i 
Takle. 
Diumenge a les 6 de la tarda a la Basí-
lica de Santa Maria

TEATRE FAMILIAR 
Capellades 

“Hats” de la Cia. Jam. Una vida aco-
modada o una vida somiada? Surt de la 
teva zona de confort, aparca la monoto-
nia, la rutina, i lluita pels teus somnis 
perquè la possibilitat de realitzar-los 
és el que fa que la vida tingui sentit. 
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
la Lliga

TEATRE 
La Pobla de Claramunt 

“La dona del tercer segona” de Teatre 
Nu, amb Aurea Marquez. A l’escala hi 
ha una reunió. La dona del tercer sego-
na no sol assistir a aquestes reunions 
però avui creu que hi ha de ser 
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a l’Ate-
neu Gumesrind Bisbal

MÚSICA 
Sta. Margarida de Montbui

Concert a càrrec de la Coral Si fa sol 
per retrobar-se amb noves cançons i 
antigues amb diferents versions,
Diumenge a les 7 de la tarda a l’esglé-
sia parroquial del Nucli Antic

DILLUNS 28 

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Conferència a càrrec de Ramon 
Chacón: “Marihuana, un (mal) negoci”. 
Intendent, Cap de la divisió d’investiga-
ció criminal dels mossos d’esquadra, 
ens donarà una visó sobre el cultiu de 
la marihuana a Catalunya.. Organitza 
AUGA. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

CANTATA ESCOLAR 
Igualada 

“El follet valent” amb música de Núria 
Juanet i textos de Maria Rosa Nogué 
i Clara Ripoll. Amb la participació dels 
alumnes de 4t de Primària de les esco-
les igualadines. 
Dilluns a la pista d’hoquei de les Comes

DIMARTS 29

DOCS DEL MES 
Igualada 

“Curvy kili crew. Caminar per trencar 
esteriotips”
Un documental que trenca amb els es-

DIVENDRES 25 

MÚSICA
Igualada 

Música capital. Integral de sonates per 
a violí i piano de Beethoven
Celebrarem l’any de la cultura amb Be-
ethoven i la integral de sonates per a 
violí i piano de Beethoven amb Gabriel 
Coll, violí i Ana Carro, piano.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Tea-
tre Municipal l’Ateneu

TEATRE
Igualada 

“La sort” amb Pérez & Dizla. “La sort” 
narra el procés d’adopció d’una família 
homoparental i interracial. Una peripè-
cia emocional i vital.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

CLUB MANGA
Piera 

Trobada dels i les joves que participen 
en aquest club de lectura per comen-
tar al voltant del còmic manga Tokyo 
Ghoulde Sui Ishida.
Divendres a 1/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca

CINEMA
Capellades 

Cicle Gaudí. “Sis dies corrents”. Re-
lata una setmana en la vida de Valero, 
Moha i Pep, treballadors en una petita 
empresa de lampista als afores de Bar-
celona
Divendres a 7 de la tarda al Cinema de 
la Lliga

DISSABTE 26 

TEATRE
Igualada 

“La sort” amb Pérez & Dizla. “La sort” 
narra el procés d’adopció d’una família 
homoparental i interracial. Una peripè-
cia emocional i vital.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

LLIBRES
Igualada 

Inauguració de la primera Petita Bibli-
oteca Lliure, on els lectors trobaran lli-
bres per emportar-se cap a casa. Per 
la inauguració es farà un espectacle de 
contes amb l’Anna Garcia..
Dissabte a les 12 del migdia a la plaça 
del Centre Cívic de Fàtima

MÚSICA
Igualada 

Sònia Moreno ens endinsa en la seva vi-
sió del Gòspel, amb un taller per a tots 
els nivells.

Dissabte a les 5 de la tarda a l’Escor-
xador

POESIA
Igualada 

Amb motiu del Dia Mundial de la Po-
esia, l’Associació Promotora de la Llen-
gua Catalana ha organitzat un recital de 
poesia en català. Tothom qui vulgui pot 
venir a recitar la poesia que esculli..
Dissabte a les 12 del migdia al Kiosk 
del Rec

PRESENTACIÓ/CONCERT
Igualada 

Presentació del llibre de fotografies 
“Igualada, 200 anys de gremi de tra-
giners” i concert de “Músiques de pel.
lícules” a càrrec de la Banda de Música 
d’Igualada.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TEATRE
Capellades 

“Quasi òpera”. La companyia Els Ilumi-
nati ens proposa un espectacle que a 
través de l’humor fa un recorregut per 
les peces més conegudes del repertori 
operístic.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
la Lliga

CLUB DE LECTURA JOVE
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de joves per comentar la lec-
tura de la novel.la “El llibre negre dels 
secrets” de F.E. Higgins
Dissabte a les 11 del matí a la Bibliote-
ca Mont-Agora.

DIUMENGE 27

SARDANES
Igualada 

Ballada de sardanes amb la Cobla Lluï-
sos, en el marc d’Igualada Capital de la 
Cultura Catalana 2022
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a la pla-
ça Catalunya.

TEATRE 
Igualada 

“Si tu te’n vas” de la Cia. Pepa Plana.
Tres heroïnes oblidades, Pepa Plana, 
Nan Valentí i Lola González, ens expli-
quen la seva història amb la voluntat de 
riure i fer riure, per viure en la nostra 
memòria. 
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

FESTIVAL D’ORGUE 
Igualada 

Concert a càrrec d’Stefania Mettadelli, 
organista titular de l’església de Sant 
Sebastià de Massa Carrara, i David 
Riba, professor de flauta travessera 
al Conservatori de Música d’Igualada. 

tereotips i posa davant d’un mirall la 
pressió social i el repte de l’autoaccep-
tació que pateixen les persones amb un 
cos no normatiu 
Dimarts a les 8 del vespre a l’Ateneu 
Cinema

DIMECRES 30 

CONFERÈNCIA
Igualada 

“El rèquiem de Verdi”. Xerrada a càrrec 
d’Albert Ferrer Flamarich sobre aques-
ta obra que es representarà a la Basíli-
ca de Santa Maria interpretada per l’Or-
questra Simfònica del Vallès i diversos 
cors de Catalunya com la Coral Mixta 
d’Igualada.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

CUINANT POESIA
Sta. Margarida de Montbui 

Espectacle taller amb la Cia Jomelo-
guisojomel.com. En Moi és especialista 
en cuinar poesia.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Mont-Àgora

DIJOUS 31

33a MOSTRA IGUALADA
Igualada 

Inauguració de la 33a Mostra Igualada 
amb ‘Suspensión’ de la companyia Nu-
eveuno Circo.
Dijous a les 8 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu

FARENHEIT 451: CLUB DE 
LECTURA
Igualada 

Segona trobada del nou club de lectura 
de ciència-ficció, La lectura a comen-
tar serà “La mà esquerra de la foscor”, 
d’Úrsula K.Le Guin.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

“Nosaltres, després”. Ambientada a la 
Barcelona contemporània, la Sílvia So-
ler ens presenta una novel·la sobre el 
pas del temps, l’amor i els daltabaixos 
que cada vida comporta..
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca

CLUB MANGA JOVE
Sta. Margarida de Montbui 

Club de lectura de fans del manga per 
compartir “Naruto” de Masashi Kishi-
moto.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Àgora
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La relativitat de l’èxit
A Tous •  El triunfo

El silenci de l’avortament
Estrena •  El acontecimiento

REDACCIÓ/ 

Juan treballa per als serveis se-
crets; amb la finalitat de tenir 
accés al xalet d’una parella im-

plicada en el tràfic d’armes s’acosta 
a Wendy, l’assistenta filipina que viu 
a la casa i estableix amb ella una re-
lació que s’anirà tornant cada vega-
da més complexa. En paral·lel, Juan 
fa altres treballs “no oficials” per a 
protegir els interessos de les elits 
més poderoses del país, que ara han 
posat els seus ulls en Ángel Gon-
zález, un polític aparentment ano-
dí els draps bruts del qual haurà de 
buscar o “inventar”.
Código Emperador ens presenta a 
Luis Tosar, un agent per a tot, del 
qual sabem el just. L’única cosa evi-

dent és que té massa treball i llicèn-
cia per a diversos pecats capitals, 
com un James Bond sense glamur, 
però de veritat. També sabem que 
quan deixi d’obeir a cegues i comen-
ci a fer-se preguntes, potser no li 
agraden les respostes.
En el món de la pel·lícula, reflectit 
de manera versemblant sense es-
tridències, la realitat és grisa i els 
serveis secrets negocien i trafiquen 
amb el diable si amb això creuen 
que es pot aconseguir un objectiu 
millor, “que Espanya continuï sent 
el millor país del món per a viure”, 
com diu el cap de Tosar. Seguint un 
patró establert, Tosar és un tipus 
dur “però amb un petit cor”, solitari 
i envilit pel cinisme però fins i tot 
capaç d’albirar el correcte.

Com un James Bond
Estrena •  Código emperador

REDACCIÓ / 

F rança, 1963. Anne, una jove i 
brillant estudiant amb un fu-
tur prometedor, descobreix 

que està embarassada. De la nit al 
dia veu truncada l’oportunitat d’aca-
bar els seus estudis i fugir de les as-
fixiants restriccions del seu entorn. 
Amb els exàmens finals acostant-se 
i un ventre que no para de créixer, 
Anne decideix actuar, fins i tot si su-
posa confrontar la vergonya, el do-
lor i fins a anar a la presó per això. 

Resulta realment pertorbador com 
la cambra seguirà de prop els pas-
sos de la protagonista, encarnada 
per una enlluernadora Anamaria 
Vartolomei, en un camí de malson 
en el qual haurà d’enfrontar-se a la 
constant humiliació del seu entorn, 
una cosa a la qual també contribuirà 
el format de pantalla, quadrada que 
serveix per a constrènyer encara més 
els seus moviments, atrapant-la en 
una espiral angoixant i febril, gaire-
bé com si ens trobéssim en una pel-
lícula de terror.

REDACCIÓ / 

Malgrat estar a l’atur amb 
freqüència, Etienne (Kad 
Merad) és un entranyable 

actor que dirigeix un taller de tea-
tre en un centre penintenciari. Allí 
aconsegueix reunir un pintoresc grup 
d’intern per a representar l’obra Es-
perant a Godot de Samuel Beckett. 
Després d’obtenir l’autorització per 
a realitzar una gira fora de la presó 

amb el seu insòlit repartiment, Eti-
enne descobreix que té una oportu-
nitat per a prosperar. Cada actuació 
es converteix en tot un èxit, i a poc a 
poc la relació entre la companyia i el 
director cada vegada es fa més forta. 
No obstant això, arriba el moment de 
l’última funció a París però, serà de 
veritat el comiat?
Aquest llargmetratge, basat en una 
història real, està dirigit per Emma-
nuel Courcol.
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Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/MALNAZIDOS
Dv: 18.00/20:15
Ds i Dg: 15:45/18:00/20:15
Dc: 17:50/20:10
1/LOS TIPOS MALOS
Dv a Dg: 22:30
Dc: 22:15

2/CANTA! 2
Dv a Dg i Dc: 17:00
2/MALNAZIDOS
Dll Dt i Dj: 22:30
2/LOS TIPOS MALOS
Dv a Dg i Dc: 19:00
Dll Dt i Dj: 18:00
2/LA PROTEGIDA
Dv a Dg i Dc: 21:10

3/THE BATMAN
Dv a Dll Dc i Dj: 18:15/21:45
Dt: 21:45
3/THE BATMAN (VOSE)
Dt: 18.15
3/AINBO: LA GUERRERA DEL AMA-
ZONAS
Ds i Dg: 16:25

4/THE BATMAN
Dll Dt i Dj: 17:00/20:30
4/CAMERA CAFÉ, LA PELÍCU-
LA
Dv i Dc: 18:05/20:00/22:00
Ds i Dg: 16:00/18:05/20:00/22:00

5/THE BATMAN
Dv a Dg i Dc: 17:00/20:30

6/UNCHARTED
Dv a Dg i Dc: 17:20/19:45/22:20
Dll Dt i Dj: 18:30
6/LA PROTEGIDA
Dll Dt i Dj: 21:00

7/MALNAZIDOS
Dv i Dc: 17.15/19:20
Ds i Dg: 17.45/19:50
7/CAMERA CAFÉ, LA PELÍCULA
Dll Dt i Dj: 18:05/20:00/22:00
7/SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dv i Dc: 21:30
Ds i Dg: 22:15
7/LA FAMILIA ADDAMS 2
Ds i Dg: 16:00

8/CÓDIGO EMPERADOR
Dv i Dc: 16:55/19:00
Ds i Dg: 16:45/19:00
Dll Dt i Dj: 17:10/19:20
8/MALNAZIDOS
Dll Dt i Dj: 21:30
8/MUERTE EN EL NILO
Dv a Dg i Dc: 21:15
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Casal
St. Martí de Tous

MADRES PARALELAS
Ds i Dg: 17:30
EL TRIUNFO
Ds i Dg: 19:15

SALA GRAN

CÓDIGO EMPERADOR 
Dv: 20:15
Ds: 17:30
Dg: 19:45
Dll: 19:15
Dc: 20:15

LA PEOR PERSONA DEL MUN-
DO 
Dv: 17:30
Ds: 20:15
Dg: 17:00
Dc: 17:30
Dj: 19:30 (VOSE)

SALA PETITA

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

   MADRES PARALELAS
Espanya. Drama. De Pedro Almodovar. Amb Penélope 
Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde,
Dues dones coincideixen en una habitació d’hospital on do-
naran a llum. Ambdues estan solteres i es van quedar emba-
rassades per accident. Janis, de mitjana edat, no es penedeix 
i està exultant. L’altra, Ana, una adolescent, està espantada, 
penedida i traumatitzada. Janis intenta animar-la mentre pas-
segen pels passadissos de l’hospital. Les poques paraules que 
intercanviïn en aquestes hores crearan un vincle molt estret.

   LA PEOR PERSONA DEL MUNDO
Noruega. Comèdia. De Joachim Trier. Amb Renate Reins-
ve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum 
Julie complirà els trenta i la seva vida és un desastre exis-
tencial. Ja ha malgastat part del seu talent i el seu nuvi Ak-
sel, un reeixit novel·lista grà�c major que ella, la pressiona 
perquè contingui la seva energia creativa i sent el cap. Una 
nit es cola en una festa i coneix al jove i encantador Eivind. 
Trigarà poc a trencar amb Aksel i embarcar-se en una nova 
relaciórotagonistes i els clients que han sol·licitat els seus 
serveis.

   EL ACONTECIEMIENTO
França. Drama. De Audrey Diwan. Amb Anamaria Varto-
lomei, Sandrine Bonnaire, Luàna Bajrami,,
França, 1963. Anne, una jove i brillant estudiant amb un 
futur prometedor, descobreix que està embarassada. De la 
nit al dia veu truncada l’oportunitat d’acabar els seus estudis 
i fugir de les as�xiants restriccions del seu entorn. Amb els 
exàmens �nals acostant-se i un ventre que no para de créi-
xer, Anne decideix actuar.

   MALNAZIDOS
Espanya. �riller.  De Javier Ruiz Caldera, Alberto de Toro 
Amb Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo,  
Durant la Guerra Civil Espanyola, mesos de sagnants com-
bats han deixat després de si milers de morts en les trinxe-
res. Jan Lozano, capità de la cinquena brigada del bàndol 
nacional, cau presoner al costat d’un jove soldat quan els 
envolta en el bosc un grup de republicans. L’única possibili-
tat d’escapar a la sentència de mort és fer front a una missió 
impossible en camp enemic.

   THE BATMAN
Estats Units. Acció. De Matt Reeves. Amb Robert Pattin-
son, Zöe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis
En el segon any de la seva lluita contra el crim, Batman in-
vestiga la corrupció que recorre Gotham City i com con-
dueix �ns a la seva pròpia família, mentre s’enfronta a un 
assassí conegut com a Enigma.

   CÓDIGO EMPERADOR
Espanya. �riller. De Jorge Coira. Amb Luis Tosar, Ale-
xandra Masangkay, Georgina Amorós. 
Juan treballa per als serveis secrets; amb la �nalitat de tenir 
accés al xalet d’una parella implicada en el trà�c d’armes 
s’acosta a Wendy, l’assistenta �lipina que viu a la casa i esta-
bleix amb ella una relació que s’anirà tornant cada vegada mes 
complexa. En paral·lel, Juan fa altres treballs “no o�cials” per 
a protegir els interessos de les elits més poderoses del país .

   CAMERA CAFÉ, LA PELÍCULA
Espanya. Comèdia. De Ernesto Sevilla. Amb Arturo Valls, 
Carlos Chamarro, Ana Milán, Carolina Cerezuela 
Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria i companyia 
s’enfrontaran a una crisi que està a punt d’enfonsar l’empresa 
i, la qual cosa és pitjor, haurà de salvar-la el seu nou director, 
que és ni més ni menys que el rei del fujo d’estudi, Quesada.

Menú de dilluns a diumenge per 7,70€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili
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P #latevaveu

Cristina @Cristinabenitoo

Marta Ribaudí @martaribaudi

Marc Castells  @marccastells

Joan Mangues  @jmangues

Soon @Makeme_Ahh

Jordi Puiggròs   @Jordipuiggros67

Esc Font del Roure @fontdelroure

Cosir un botó de la bata del menjador amb �l i 
agulla de la iaia

Pluja, sol, vent... Avui es desplega tot el catàleg 
de #primavera

Amb cada nova oferta formativa que s’imple-
menta a la nostra ciutat, Igualada guanya en 
oportunitats, en creació de llocs de treball, en 
retenció i en captació del talent, especialment de 
la gent jove, i en qualitat de vida. Ara, també en 
Enginyeria Informàtica!

La setmana passada el govern espanyol volia li-
mitar la llum a 180 el Mwh. Avui es desdiuen i 
entre d’altres ho descarten per “fortes crítiques 
de la Indústria”. La mateixa cançó de sempre, les 
elèctriques seguiran amb bene�cis milionaris i 
les famílies patint pobresa energètica.

Somriu si no tens res a dir, no et fa més intel·li-
gent, però si més agradable. #BonDia

Per què no s’ha vist NI UNA sola imatge d’un 
atac -o defensa- de l’exèrcit ucraïnès? Totes són 
dels russos...

L’objectiu de la creació de la “Marca Masquefa” 
no es limita a projectar i a comunicar una de-
terminada imatge i reputació a l’exterior, sinó 
un treball especí�c amb el veïnat en un intent 
d’enaltir l’orgull de residència i el sentiment de 
pertinença a un determinat espai.

xarxes: El més destacat

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

@janacorrons @rekussawikermf @tristansadones

www.veuanoia.cat

3 Igualada tindrà Zona de Bai-
xes Emissions a partir de 20251 Mor als 96 anys Josep Maria 

Vives Vidal, qui fou funda-
dor de la fàbrica Vives Vidal

2 Les ocupacions més sol·li-
citades per les empreses a 
l’Anoia

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Una aposta seria per la cultura igualadina i anoienca i pel talent (que existeix, i molt) que 
continua passant desapercebut a la comarca.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#212 David Farré FOTO: Cesc Sales

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

Vaig néixer a Igualada fa més de vint-i-tres 
anys. Sóc tècnic superior en producció 
d’audiovisuals i actualment resideixo a 
Vilanova del Camí. Treballo en diferents 
projectes com a productor musical, 
DJ i redactor entre d’altres mentre ho 
compagino amb el meu treball habitual.

Sempre he sigut un enamorat de qualsevol 
tipus de cultura: la música (el meu 
principal projecte actualment), l’esport 
(curs a l’escola ANEF), la ràdio (porto 
fent-la a Ràdio Igualada des dels quinze 
anys), l’espectacle en general o la literatura 
entre d’altres. Tot i haver passat per una 
etapa complicada durant els darrers dos 
anys, em de�neixo com una persona vital, 
amb ganes de superar reptes i descobrir 
noves formes de créixer com a persona.



Tel. 93 804 91 64
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat

NOU HORARI
Dimecres 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

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

12,90

Restaurant Scorpia Carretera N-II, km 559,1 · 08711 Òdena · 
Igualada (Barcelona) · scorpia@restaurantscorpia.cat

12,90

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 ·

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

Menú diari
Encàrrec i domicili



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

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. 688 750 641 

info@alcantaramoreno.com 
www.alcantaramoreno.com 

Dercho laboral
Derecho civil

Derecho de estranjería
Compliance



Març
25: Solemnitat de l’Anunciació del Senyor; Ireneu; Humbert.

26: Brauli; Màxima.
27: Alexandre; Rupert; Lídia.

28: Guntram; Sixt III; Doroteu  
29: Ciril; Eustaci; Beatriu de Silva,

30: Quirí; Règul; Joan Clímac 
31: Benjamí; Amós 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Angelita Pasies Amela

Va morir cristianament el passat dia 18 de març de 2022, a l’edat de 93 anys.

El seus fills, Vicent e Inés, Paco (†) i Mª José, Àngels (†),Virgínia i Cisco, Bea i 
Miguel, nets: Maria, Helena i Marc, Irene i Johnny, Anna, Joan i Anna, Carla, 

Francesc i Eva, Nel i Marta, Laia  i  la resta de la família, us agraïm molt since-
rament les mostres d´afecte i acompanyament que hem rebut en aquests dies.

Igualada, març de 2022

Vda. del Dr. Vicente Almenar

Josep M. Vives Vidal

Des de la UEA li agraïm la seva dedicació i treball a favor del món empresarial anoienc 
i ens unim al dolor de la seva família

Membre fundador de la Unió Empresarial de l’Anoia i president de l’entitat 
durant els anys 1993-1999

Integrant de la Junta Directiva durant el període 1999-2011

Igualada, març de 2022

En record de:

Josep Maria Vives Vidal 
ha estat un dels grans 
industrials d’Igualada. 

Va crear una empresa del 
no-res, començant amb tres 
operaris i va arribar a ges-
tionar un grup de més d’un 
miler de persones. Va saber 
articular un grup on la gent 
era capaç de donar el millor 
de si mateix i sentir-se part 
del projecte com si fos una 
gran família.
En les seves empreses se cer-
cava la qualitat i fer les coses 
bé i no només en la fabrica-
ció dels productes, sinó en 
l’àmbit humanista i la convi-
vència. Així va desenvolupar 
una sèrie d’avantatges soci-
als, com guarderia, ajudes 

escolars i universitàries, for-
mació i d’altres. Era una per-
sona amb un gran sentit de 
la transcendència espiritual 
que va obrir a tots els que 
l’envoltaven, tant a l’empresa 

com el seu entorn proper.
El seu tarannà i carisma perso-
nal el va portar a ser promotor 
de moltes iniciatives cíviques. 
Activista cultural, participà en 
nombroses activitats de grups 
com la Lacetània i un dels me-
cenes de TV Igualada. També 
va ser un dels promotors d’ini-
ciatives en l’àmbit sanitari i es-
colars, com els col·legis Mont-
clar i Mestral.
Va ser regidor de l’Ajuntament 
d’Igualada (1957-1962) i funda-
dor de la UEA. Al llarg de la seva 
carrera professional va rebre 
nombrosos premis i distincions. 
A�cionat a la fotogra�a i el cine-
ma li agradava enregistrar viat-
ges, activitats empresarials i actes 
de la seva nombrosa família.

Mor als 96 anys Josep Maria Vives Vidal, 
fundador de la fàbrica Vives Vidal

ESGLÉSIA / LA VEU

Avui divendres, 25 
de març, a 2/4 de 8 
del vespre, a la Ba-

sílica de Santa Maria tindrà 
lloc el quart “Miserere” al 
Sant Crist d’Igualada. Des-
prés del cant del “Miserere” 
i de ‘L’Adoració de les cinc 
llagues’, l’eucaristia de la so-
lemnitat de l’Anunciació del 

Senyor serà presidida pel 
sacerdot igualadí Mossèn 
Valentí Alonso i Roig, des-
tinat al bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat. Els cants seran 
dirigits per Florenci Oliva, 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Lluis Victori. També 
es pot seguir per internet en 
directe mitjançant el canal 
YouTube de la parròquia de 
Santa Maria d’Igualada.

Divendres de pregària al 
Sant Crist d’Igualada

Quan les busquem no surten
les paraules adients.

En la mort en les recorden
l’amistat i el sentiment.

Adéu bon company Josep,
ens dol no veure’t mai més.
Enyorarem ta companyia
i el to de la teva veu greu.

Per això hem vingut a dir-te,
que sentim el teu adéu
i units en una pregària,

t’encomanem al bon Déu.

Com vell pelegrí t’enlaires,
pel camí del no retorn.

Et recordarem nosaltres

�ns el nostre darrer jorn.

Has estat per tots exemple
d’humilitat i bon fer.

Col·laborador a tothora,
diligent com el primer.

A l’entrar al sojorn dels 
àngels,

prega pels teus bons amics
i encomana’ns a la Mare,

�ns que entrem al Paradís.

Descansa en la pau de Déu.

Antoni Miranda i Pallarès
Igualada, 20 de març de 

2022

Un company 
per recordar, Josep 

Palomas Tomàs
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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 TÈCNICA

ALEXIS ANDREU

CONSULTA DE PSICOLOGIA

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

• 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

Hores concertades
621 267 183

Consulta de psicologia
psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES DIVENDRES 25:

TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DISSABTE 26:
SECANELL

Òdena, 84

DIUMENGE 27:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 28:
BAUSILI
Born, 23

DIMARTS 29:
CASAS V.

Soledat, 119

DIMECRES 30:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIJOUS 31:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

PATROCINAT PER:
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L’Hospital Univer-
sitari d’Igualada 
és un dels centres 
de referència per 

atendre el part natural. Una 
acreditació de la que disposa 
des de l’any 2009 i que certi-
�ca que tant les instal·laci-
ons del Bloc Obstètric com 
els professionals del servei 
de Ginecologia i Obstetrícia 
del centre estan preparats 
per atendre aquests tipus 
de parts. Però, en què con-
sisteix el part natural? Està 
recomanat a totes les dones?

El part natural hospitalari, 
una opció per a embarassos 
de baix risc
Un part natural és aquell que 
comença de manera espontà-
nia,  que evoluciona �siològi-
cament sense administrar cap 
tipus de medicació, analgè-
sics o epidural, i �nalitza amb 
el naixement per via vaginal 
del nadó. L’assistència al part 
natural hospitalari permet als 
professionals controlar la seva 
evolució i el benestar fetal 
(mitjançant la monitoritza-
ció fetal intermitent sense �l) 
durant el procés, i  acompa-
nyar a la gestant, intervenint 
només quan sigui necessari. 
L’objectiu és donar a la dona, 
a la parella i al nadó acompa-
nyament, el màxim confort i 
suport, oferint mètodes na-
turals per l’alleugeriment del 

dolor com la termoteràpia, la 
llibertat de moviments, mas-
satges, banys, o tècniques de 
relaxació entre d’altres. Tot 
això, sense renunciar als re-
cursos que pot donar l’Hos-
pital si l’evolució del part ho 
requereix.

Però no en tots els casos 
s’aconsella el part natural. 
Des del servei de ginecolo-
gia i obstetrícia de l’Hospital 
Universitari d’Igualada, ex-
pliquen que en algunes oca-
sions els professionals han de 
prendre una actitud activa 
pel benestar del nadó, com en 
casos de retard de creixement 
intrauterí, anomalies de posi-
ció fetal, etc. També per pro-
blemes en la mare que poden 
�ns i tot posar en perill la 
seva vida, com en el  cas de 
preeclàmpsies o eclàmpsies. 
No obstant, en tots aquests 
casos la família també pot 
viure amb la mateixa inten-
sitat aquest moment, que és 
igual de meravellós, però que 
simplement requereix d’ac-
tituds mèdiques més actives 
per preservar la salut de la 
dona i el nadó.

Una decisió meditada
La decisió d’optar per un 
part natural cal prendre-la 
de manera, meditada, in-
formada i comptant amb el 
suport de la parella.

La llevadora de l’Hospital 
Universitari d’Igualada, Lau-
ra Borrega, explica que “en 
els darrers anys hem viscut 
un canvi en com les parelles 
afronten l’arribada d’un nou 
membre a la família. Volen 
participar en les decisions i 
estan molt més informats, 
sobretot pel moment del 
part. El part és una de les 
experiències més intenses 
que pot viure una dona du-
rant la seva vida, i necessiten 
tenir un gran suport durant 
aquest procés. Quan una 
parella decideix que de-
sitgen que el seu �ll o �lla 
neixi en un part natural, 
és aconsellable que durant 
l’embaràs facin algun tipus 
de preparació tant a nivell 
físic com emocional junts, 
per disposar de recursos i 

L’Hospital Universitari d’Igualada, 
centre acreditat per atendre 
el part natural

gestionar de la millor ma-
nera aquest moment tan 
transcendental a les seves 
vides. En algunes ocasions, 
però, durant el procés pot 
haver-hi un canvi de decisió 
per part de la família o per 
consell dels professionals, 
o que el part no succeeixi 
com havíem imaginat. És 
important que les parelles 
no sentin aquest desenllaç 
com un fracàs, i que tin-
guin la capacitat d’accep-
tar aquest “Pla B” sense 
frustració ni sentiments 
d’haver fallat en res”.

Les dones embarassades 
poden demanar assessora-
ment, també, a la seva lleva-
dora d’Atenció Primària, que 
realitza el seguiment de la 
gestació de primera mà i els 

pot informar de les opcions 
de part. Des de l’Hospital 
Universitari d’Igualada es 
fan cada segon dilluns de 
mes xerrades sobre l’Aten-
ció al part natural, que ac-
tualment es poden seguir de 
manera telemàtica a https://
meet.csa.cat/partnatural. 

Un equipament preparat
El bloc obstètric de l’Hospi-
tal igualadí disposa d’unes 
instal·lacions adequades per 
assistir el part natural, oferint 
un ambient càlid i conforta-
ble, amb sales individuals i 
polivalents per al procés de 
dilatació i el part. En elles hi 
ha dutxa, aparell de música, 
pilotes, màrfegues, banyera 
per fer la dilatació i un llit 
que permet a la dona adop-
tar diferents posicions. 

ENTRE TOTS MILLOREM L’HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC
LA SEVA LLUITA ÉS LA NOSTRA LLUITA

COL·LABORA-HI!
WWW.ESLANOSTRALLUITA.CAT

@hospitaligualada

@saladepartshospitaligualada



Ramon Giné /  
Director artístic de la Mostra Igualada

Director artístic de Mostra Igualada des del 2020. La meva formació professional és d’arts escèniques i 
des de fa uns dotze anys vaig començar a endinsar-me en el món de la producció i de la gestió. Abans 
havia estat actor en diverses companyies (Zum Zum Teatre Xip-Xap...)

Aquest any la Mostra Igualada, que comença dijous, 
torna a la normalitat: les dates són les d’abans de 
la pandèmia i la presencialitat serà del 100%. Com 
es presenta?

En efecte, tornem a la normalitat tant en l’exhibició d’especta-
cles com en les activitats en la Mostra Pro. Recuperem l’espai del 
Museu de la Pell on es faran totes les activitats de la Mostra PRO 
Catalan Arts. Cal tenir en compte que la �ra té una gran impor-
tància en el sector i per tant, recuperar aquest espai de trobada, 
de negoci, de mercat d’espectacles és molt important per a no-
saltres. També vull remarcar que les actuacions de carrer, seran 
totes a l’aire lliure però encara mantenim l’aforament, per tant, 
cal reservar l’entrada.

Ha estat complicada la preparació de la Mostra en un any en-
cara ple d’incerteses?

Cal pensar que la Mostra la tanquem a sis mesos vista i la vi-
sió que teníem aleshores encara era d’incertesa total. I una de 
les conseqüències d’això és que els espectacles de carrer man-
tenen l’aforament limitat perquè no sabíem en quin punt pan-
dèmic estaríem ara. Ara bé, l’edició de l’any passat ens va servir 
de prova  i vam veure que, de manera diferent, ho vam poder 
fer pràcticament tot, per tant enguany anàvem més tranquils i 
optimistes. Sempre però hem treballat per defensar el 100% de 
presencialitat.

Quines novetats trobarà el visitant de la Mostra?

La Llotja tindrà canvis: no hi haurà estands de les companyies i es 
convertirà en un espai més diàfan, un espai d’acollida, agradable, 
on poder parlar amb les companyies i on hi habilitarem espais de 
treball. Intentem que sigui un espai on s’hi puguin fer des de les 
reunions ràpides entre companyies i programadors, presentacions 
de projectes... i a més la franja de 12 a 2 del migdia del dijous i del di-
vendres l’hem deixada buida, sense espectacles, per intentar incen-
tivar que els professionals tinguin aquest espai per venir a la Llotja.

També estem fent àrees de pensament, perquè creiem que hem 
de plantejar, com a sector, diferents  punts i aquest any treballem 
dues línies bàsiques: una és com cataloguem els espectacles per 
edats, que és un tema a debatre entre totes les parts implicades, i 
l’altra és com enfoquem la Mostra Jove, escoltant els joves què hi 
tenen a  dir, què interessa als joves en el teatre, �ns a quin punt 
estem programant bé els espectacles, què els agrada, què no els 
agrada...? Farem una taula rodona en què els professionals escol-
tarem i els joves aportaran les seves idees i inquietuds.

En la programació d’aquest any han desaparegut els itineraris 
per edat dels espectacles. Per què?

Quan vaig entrar a dirigir la Mostra, ara fa dos anys, aquest era 
un dels punts que personalment no veia massa clar, perquè no 
crec massa en la classi�cació per edat sinó més en les recomana-
cions per edat. Fer una recomanació és una manera d’integració 
del públic: si un espectacle és recomanat a partir de 5 anys, per 
exemple, no exclou pas a una persona de 15, de 25 o de 60... Al 
�nal el que presentem és teatre, dansa, música... Potser el que fa 
falta és arribar a consensos, a nivell de programadors del sector, 
per no marejar el públic.

El cartell de la Mostra 2022 parla de 360º i de la visió crítica. 
Per què s’ha apostat per aquest lema?

La imatge és molt grà�ca, de fet, i creiem que explica perfec-
tament el saber cap on mirar i com mirar. També té un punt 
reivindicatiu de la societat on vivim que ens intenta dir què hem 
de mirar i com hem de mirar-ho; sortir d’aquest camí ens pot 
generar una certa incomoditat però s’ha de fer. Les arts escè-
niques ens permeten sortir d’aquests camins còmodes i tenen 
aquest punt reivindicatiu.

La programació de la Mostra d’aquest any és molt variada. 
Tothom hi podrà trobar allò que li agradi?

Sí, aquesta és la intenció i la nostra obligació. Has de pensar que 

ens han presentat més de 700 propostes i n’hem fet una selecció de 
46, en les quals hem intentat buscar un punt d’equilibri perquè tots 
els gèneres hi siguin presents. Penso que totes les persones que 
vinguin a la Mostra poden trobar diversos espectacles on sentir-se 
identi�cades, tot i que també és important sortir de la zona de 
confort i buscar experiències noves.

Igualada s’aboca a la Mostra.

Sí, a la ciutat hi ha un teixit social al voltant de la Fira sense el qual 
no seria possible: campanyes en comerços i el voluntariat, coordi-
nat per la Xarxa Igualada, sense el qual seria impossible dur-la a 
terme. Aquest any no hi ha famílies acollidores i es troba moltís-
sim a  faltar perquè com bé sabem, a Igualada hi ha poc allotja-
ment i durant els dies de la Mostra arribem a més de 700 persones 
foranes i és molt complicat allotjar-les. Però la ciutat fa 33 anys que 
viu la Mostra i hi està implicada plenament.

Les arts escèniques estan evolucionant. Quins canvis s’obser-
ven respecte fa uns anys?

Cada vegada és més difícil etiquetar els espectacles, perquè cada 
cop hi ha una hibridació més gran, fet que fa molt difícil cata-
logar-los. Aquest és un fet que a mi em sembla molt interessant 
perquè el que fa és apujar el nivell qualitatiu dels espectacles. Els 
darrers anys hi ha hagut una evolució molt important qualitativa-
ment parlant de les propostes d’espectacles familiars. També po-
dem dir, parlant de números, que actualment les companyies que 
més exporten són les de teatre familiar.

“Els espectacles familiars i infantils han 
fet un salt qualitatiu molt important”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67

Divendres, 25 de març de 2022

Espai patrocinat per:

El “pinxo”, sap que no guanyarà les eleccions a alcalde del seu poble, perquè el coneixen bé i saben de la seva “capacitat com a gestor”. Vol 
conservar “la feina” d’on li venen “les amistats”. Sap que si no fa el “seu paper”, també seria el “noi dels recados”, però no en l’elitista “po-
mada” de l’estat.  I les “propines” no serien les mateixes. Se’l coneix perquè quan té ocasió, “marca paquet” i fa de “perdonavides”. No sem-
bla que hagi llegit gaire, però sí que ha vist moltes pelis. Segurament pensa que els altres també tenen “llicència per matar” i que ha de “ser 
ràpid” per no morir en un duel “del Far West”. No s’adona que ell és el “paquet” del seu equip, aquell que no fa gol ni quan no hi ha porter. 
Però probablement creu que les seves “ocurrències” li asseguren un futur de “vi i roses”. No comprèn que no serveix ni per “eixamplar la 
base” i que “avergonyeix” a la majoria dels que han votat la seva llista. El pinxo no entén de “matisos”. Ell està per “esvalotar el galliner”. 
I fa de “gallet”, però només ho és de “la pistola” amb que apunta.




