
Cinc milions d’euros per a 
millores en escoles de la comarca
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Rehabilitacions 
en llums, 
calefacció 
i cobertes 
d’instituts 
i escoles de 
Piera, Igualada, 
Vilanova i 
Montbui

Important 
inversió per 
ampliar l’escola 
d’Òdena 

Demà, més de 
100 activitats a 
la Jornada de les 
Plantes Oblida-
des a Igualada

PÀGINA 8

PÀGINA 6

Divendres, 16 de setembre de 2022 - 40è any - Núm. 2087 - 1,90 € - Publicacions Anoia, S.L

Mor Josep 
Elias i Farré, 
col·laborador de 
La Veu des del 
primer número

L’escola Castell d’Òdena esperava l’ampliació des de feia molts anys.

www.veuanoia.catLA VEUde
l’Anoia

Diumenge, Fira de la Vinyala a Òdena
Òdena viurà diumenge l’on-
zena edició de la Fira de la 
Vinyala, al parc de la Font.
La bona acollida i resposta 
de cada any d’aquesta �ra 
gastronòmica fa que siguin 
més de 10 els restaurants de 
la comarca que han prepa-
rat per aquesta cita anual 
un plat de cargols amb estil 
propi. A més, s’hi podran 
veure molts estands de pro-
ductes de proximitat.

PÀGINA 20

La Junta 
Electoral fa fora 
Jaume Gorrea 
de l’alcaldia de 
Cabrera

PÀGINA 24

www.supermas.cat



El repte del canvi climàtic
l’editorial

L a Generalitat ha anunciat noves inversions a la 
comarca de l’Anoia en l’àmbit de les millores 
energètiques derivades del canvi climàtic, amb 
la intenció d’estalviar el màxim possible l’ús 

dels combustibles fòs-
sils, o bé de millorar les 
infraestructures públi-
ques per evitar un con-
sum innecessari. Bàsi-
cament, a les escoles i 
en un centre d’assistèn-
cia primària. Quan més 
i millor protegits esti-
guin aquests immobles 
del fred exterior, caldrà 
menys combustible per 
assolir una temperatura 
confortable, i, conseqüentment, menys consum per 
aconseguir el mateix objectiu. 
Ha estat, sens dubte, una bona notícia, si bé sabem 
que actuar en menys d’una desena de centre educatius 
d’Igualada i comarca no serà la solució del problema. 
Calen més inversions públiques d’aquestes caracterís-
tiques i en més indrets, i al mateix temps, tal i com 
ja està succeïnt, més ajudes institucionals per a que 

l’àmbit privat pugui dur a terme amb més tranquil-
litat econòmica la seva transició energètica, especi-
alment en l’àmbit de l’energia solar fotovoltaica, o bé 
simplement per protegir millor els seus habitatges, 

sobretot els més antics o els 
construïts amb materials 
de menys qualitat que els 
actuals. Notícies de l’estil 
de la d’aquesta setmana se-
ran habituals en els propers 
mesos, perquè les exigèn-
cies de la Unió Europea en 
aquest àmbit, benvingudes, 
així ho reclamen.
En qualsevol cas, el repte 
del fer front al canvi cli-
màtic no ha de venir ex-

clusivament de les institucions, sinó que hem de ser 
els propis ciutadans els primers en creure’ns la seva 
inequívoca necessitat.  No calen gaire més exemples 
per veure que algunes coses estan canviant i ajudar a 
evitar-les o afrontar-les millor és cosa de tots. Ja s’està 
veient amb, els qui poden fer-ho, l’augment d’instal·la-
cions fotovoltaiques a molts terrats del país. I això no 
ha fet més que començar. 

El repte del fer front al canvi 
climàtic no ha de venir només 
de les institucions, hem de ser 

els propis ciutadans els primers 
en creure’ns la seva necessitat. 

Xavier Antich, president d’Òmnium, 
va denunciar que el document de cinc 
fulls del Ministeri de l’Interior, “con-
�rma que hi ha una estratègia d’estat 
per vincular l’independentisme al 
terrorisme, que suposa una clara vul-
neració dels drets fonamentals, em-
marcada en la causa general contra 
l’independentisme. Si cal arribarem a 
instàncies internacionals i al Tribunal 
Europeu de Drets Humans.”

Emmanuel Macron, president de la 
República Francesa, va dir que “En-
mig de la crisi del gas, ni estem satu-
rant les connexions existents, ni hi ha 
necessitat que Espanya exporti la seva 
capacitat de gas a França, ja que està 
important gas. No solucionarà a curt 
termini els problemes. Aquest gaso-
ducte no resoldria el problema del 
gas. No és cert. Són fets i no política. 

Si estiguéssim al 100% de la utilització 
dels nostres gasoductes i si hi hagués 
necessitat avui d’exportar gas a Fran-
ça, Alemanya o un altre lloc, diria que 
sí. Però no és així.”

Joan Vall Clara, director d’El Punt-
Avui, va escriure “La taula és el resul-
tat d’una condemna només per sedi-
ció i uns indults anunciats abans de la 
condemna. Com més va, més clar es 
veu.”

Pedro Sánchez, President del Govern 
central va dir al cap de l’oposició que 
“diu que el Govern improvisa. Home, 
reaccionem davant esdeveniments 
imprevistos. O és que la pandèmia ja 
era al programa electoral del PP? O és 
que els analistes que té Gènova ja sa-
bien que Putin envairia Ucraïna? O és 
que els vulcanòlegs que té vostè tam-
bé sabien que hi hauria l’erupció d’un 
volcà?. Estudiï una mica més i envol-
ti’s de bons assessors”.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP i 
cap de l’oposició va respondre-li que 
“Cap dels pactes que li he ofert ha 
considerat ni tan sols valorar-los. El 
seu ‘no és no’ és el seu únic principi 
immutable des que vostè va debutar 
en política.”

Carlos Lesmes, president del Tri-
bunal Suprem, en el discurs d’ober-
tura de l’Any Judicial va dir que 
“l’efectivitat de les decisions judici-
als no poden quedar-se en simples 
enunciats retòrics que es podrien 
canviar a conveniència, mitjançant 
el simple tràmit de neutralitzar per 
diversos procediments les sentènci-
es judicials que no són conformes 
amb l’interès polític del moment.”

Pablo Echenique, portaveu d’Uni-
des Podem al Congrés, considera 
que el president del CGPJ i els vo-
cals d’aquest òrgan de govern dels 
jutges “haurien d’haver dimitit fa 
moltíssim temps. Espero que ame-
naçar ara amb fer-ho no sigui una 
estratègia per bloquejar la renova-
ció del TC.”

Oriol Junqueras, President d’ERC, 
ha dit “No tenim por de ningú, ni 
dels que vesteixen togues, ni dels 
que s’amaguen a l’anonimat per in-
sultar-nos”.

Dolors Feliu, Presidenta de l’ANC, 
va cridar “el 52% del Parlament es 
de�neix com a independentista. Per 
tant, les opcions són clares: o inde-
pendència o eleccions.”

Aquesta columna, com sap el lector 
�del, neix d’una voluntat didàctica 
a partir de la premissa que com més 
coneixem una cosa més ens l’estimem 
i més prejudicis ens traiem de sobre. 
Que ben mirat és aplicable a tot, en 
aquesta vida (llevat de determinats és-
sers humans).
Però hi ha dies, o fetes, que s’enduen 
per davant tota intenció pedagògica i 
reclamen una mica de sang, de força, 
de determinació. Dies que no hi ha 
més remei que deixar sortir el correc-
tor que tot �lòleg porta a dins perquè 
venti una bona xurriacada.
I avui n’és un. Perquè resulta que di-
lluns, l’endemà de la Diada nacional, 
vaig descobrir amb estupor que un 
mitjà de comunicació, un diari de gran 
presència a l’àmbit català, publicava 
un vídeo confegit a base de declara-
cions manifestants expressant la seva 
preferència per un dels dos eslògans: 
“Independència” o “Independència 
ja”. Quan em vaig refer de l’esglai vaig 
entendre que l’autor de la barrabassa-
da era el reporter mateix que signava 
la peça, el qual, suposo que cofoi de la 
seva troballa, es va dedicar a escampar 
entre la gent innocent una castellanada 
descarnada com aquest “Independèn-
cia ja”. I ja sabeu, perquè ho hem expli-
cat milions de vegades, que el llenguat-
ge dels mitjans és un dels models dels 
parlants, molts dels quals (els que van 
ser interpel·lats, els que ho van sentir i 
tots els que veuran el vídeo a la web del 
diari) incorporaran inconscientment 
al seu idiolecte aquesta expressió con-
vençuts que és ben bona.
Que no tenen responsables lingüístics, 
en aquest diari? Que no s’adonen del 
paper que juguen, per deixar que un 
redactor amb evidents mancances lin-
güístiques surti al carrer a destrossar 
encara més la parla de la gent? Que no 
hi ha cap corrector capaç de dir-li que 
en català, quan una cosa ha de ser feta 
de pressa, no ho expressem amb l’ad-
verbi ja sinó amb ara, o amb la variant 
reforçada ara mateix, o si no amb la 
locució d’una vegada? ‘Independèn-
cia ara!’, ‘Solucions ara mateix!’ o ‘Vols 
callar d’una vegada?’ són les fórmules 
que fem servir.
La prova que els pobres interpel·lats 
patien veient-se forçats a pronunciar 
una frase que no tenen interioritzada 
és que molts vacil·len a l’hora de pro-
nunciar la J de ja, incerts si fer-la so-
nar I, tam com solen, o J, com senten 
sovint a ràdio i televisió, al teatre i al 
cinema, i en dedueixen (erròniament) 
que és la manera bona.
Em penso que no havia assistit mai 
a un cas tan descarat i barroer de fer 
malbé la parla de la gent (com si ja no 
ho estigués prou).

PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot

Independència 
ja? Però ja ja?

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

Se’ns n’ha anat en Josep Elias i Farré. 
El  Senyor Elias, com tots el coneixí-
em. A casa nostra, de portes endins, 
perdem algú que ens era un referent 

en moltes coses, no només perquè era un 
pou de saviesa, sinó perquè no hi havia cap 
conversa sense que se’n tragués alguna cosa 
nova, i, a voltes, una forma diferent d’expli-
car-les. Prudent, amable, per la seva ment 
corria, per damunt de tot, una estima genuï-
na per Igualada i per tot allò que era iguala-
dí, des dels seus orígens més llunyans. I tenia 
ganes sempre d’explicar coses. El Josep pot-
ser no ho sabia, però també era un mestre. 
Fa només unes setmanes vaig tenir la sort 
d’entrevistar-lo, a casa seva, al costat de la 
seva dona Pilar i al voltant de la taula, da-
munt una pila de papers, com a ell li agra-
dava. Papers d’històries. D’Igualada, és clar. 
No conec ningú que tingui tantes coses i tan 
ben guardades, sobre la meva ciutat. I sobre 
el circ, també, una passió especial que el va 
portar no fa gaire a publicar un llibre. Potser 
gràcies a això el Josep tenia un riure fàcil. 
Rèiem plegats moltes vegades, fa temps, a la 
redacció. 
Es mereixia, i tant, un reconeixement per 
part nostra. Per això La Veu de l’Anoia li va 
retre homenatge fa només dues setmanes 
en ocasió del 40è aniversari. Va ser un petit 
detall, però ple d’estima per part de tots els 
que formem la família de La Veu. El Josep va 
fer l’esforç d’acostar-se a la festa d’aniversari, 
al costat del seu �ll Cesc, també col·labora-
dor del setmanari. Jo no sé si això de debò es 
porta a la sang, deu ser que sí, però el Cesc, 
el Pep i la Isabel, els seus tres �lls, han tingut 
sempre relació amb les lletres, la fotogra�a i 
els mitjans de comunicació. Quin llegat que 
has deixat, Josep!
Nascut un dilluns, l’11 de maig de 1931, 
es va guanyar la vida al Banc Central, a la 

Rambla, fins que es va jubilar. Però sempre 
va tenir el cuc d’escriure, ja quan estudiava 
als Maristes, o fins i tot quan feia el servei 
militar a Melilla. Des de 1949, va comen-
çar a col.laborar al Boletín CAI, Contra-
punt, Igualada Deportiva, OAR, però la 
revista Vida va ser la seva primera escola, 
on cada setmana explicava tradicions i cos-
tums perduts d’Igualada i l’entorn. Després 
va començar a col·laborar a La Veu, des del 
número “zero”, com li agradava dir a ell. I 
fins avui. Sí, perquè a la pàgina 40 d’aquest 
exemplar en podreu llegir el seu darrer arti-
cle. Actiu fins l’últim dia. Pocs són capaços 
de fer-ho, sobretot, com ell, quan passaven 
dels noranta. Quina sort!
Amb el Josep compartíem el benaurat cos-
tum de regirar papers per conèixer coses 
d’Igualada. D’història, sobretot. Per això 
vam visitar junts l’Arxiu de la Guerra Civil 
de Salamanca, en plena polèmica pels “pa-

pers”. Vam fotocopiar tot el que vam poder 
d’Igualada i l’Anoia durant dos dies, i des-
prés, per capítols, ho anàvem publicant al 
diari... També vam publicar fins al darrer 
detall un pergamí medieval trobat a l’Arxiu 
Diocesà de Vic on es parla per primer cop 
d’Igualada, al segle XI.  Quina troballa!
Quan els anys van anar passant, el Josep va 
minvar la periodicitat dels seus escrits a La 
Veu, però no va fallar quasi mai. Història, 
records, costums, renoms, tot allò que ens 
ha fet als igualadins el que som, i el per què 
som. Moltes de les coses escrites que ens ho 
recordaran a tots per sempre més, són obra 
seva. Patrimoni d’Igualada. El 2019 va re-
bre el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada.
Te’n vas però ens quedem de tu moltes co-
ses. Marxes, però deixes un immens record, 
com aquelles pedres velles que aguanten, 
fermes, el pas del temps. 
Gràcies per tant, Josep! 

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

Gràcies per tant, Josep!

Estàs descontent amb el servei de bus 
Igualada-Barcelona?

Sí 95% No 5%

JORDI PUIGGRÒS
Director de Redacció 

de La Veu
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

COĿLECTIU EIXARCOLANT: Aquest dissabte Igualada viurà 
una nova jornada gastronòmica amb més de 100 activitats dedica-
da a les plantes oblidades, un esdeveniment que any rere any gua-
nya més adeptes, esdevenint una referència per descobrir plantes 
silvestres aplicades a la gastronomia i altres usos.

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

ANNA-BEL CARBONELL RIOS
Educadora/Àmbit Maria Corral

Quan tot just havia acabat 
d’escriure la columna set-
manal, m’assabento de la 
mort d’en Josep Elias i Farré. 

M’ha colpit perquè en Josep és un bon 
home i un gran company.  El garbuix 
de sentiments que em genera la trista 
nova, m’omple la ment de comentaris 
i records que posen a prova la meva 
capacitat de síntesi per a fer intel·ligi-
ble el que sento en aquests moments.
Divendres passat vaig tenir el goig 
de tornar a parlar-hi per telèfon tot 
comentant la festa del 40 aniversari 
de La Veu i, com sempre, ens vàrem 
emplaçar a seguir comentant les co-
ses de la ciutat 
i, sobretot de 
la premsa, que 
eren els dos 
dels grans te-
mes d’en Josep.
Reconec que 
allà per l’any 
1983, quan em 
vaig incorporar a fer petites col·labo-
racions a La Veu, ell em va mirar amb 
una mica de recel, car coneixia el meu 
caràcter i el posicionament polític. Els 
seus recels inicials es varen dissoldre 
com un sucret quan va llegir els meus 
primers articles i quan els va comentar 
amb el gran mestre en comú que va-
rem compartir: Mossèn Josep Còdol, 
que em coneixia de quan jo era escolà.
Era tanta la vocació periodística d’en 
Josep Elias que en la primera època 
de La Veu feia una doble jornada: a la 
revista Vida i a La Veu.... i em temo 
que en cap dels dos llocs cobrava. En 
Josep ha estat un puntal de la premsa 
local i comarcal, tot i que molt poques 
vegades se li han reconegut els mèrits.
Quan ens vàrem informatitzar, en 
Josep Elias va ser dels primers en 

Adeu, Josep!
abraçar la nova cultura digital i els 
seus originals passaren del paper a 
la pantalla sense dificultat. És més, 
ben aviat va trobar el sac de conei-
xement que és Google que en Josep 
Elias utilitzava com ningú per trobar 
informacions del circ, la seva altra 
gran passió. Dec tot el que conec de 
Pinito del Oro o del Circ Raluy a les 
anècdotes que en Josep m’explica-
va, moltes de les quals va reflectir al 
seu llibre “El circ a Igualada”. Tenia 
una memòria d’elefant per a recordar 
noms i gestes d’esportistes o artistes 
locals. No fa gaire li vaig preguntar 
per la mare d’un popular actor català 

que per la rà-
dio va dir que 
era igualadi-
na. En Josep 
la recordava 
perfectament 
tot i que la 
bona senyo-
ra va marxar 

d’Igualada fa més de cinquanta anys.  
En Josep ha estat un home de fortíssi-
mes conviccions familiars, religioses, 
patriòtiques o d’amistat de les quals 
mai en va presumir. Sentia els colors 
de La Veu, la vocació periodística, el 
companyerisme i quan iniciava una 
campanya, no hi havia forma humana 
de fer-lo desistir. Ni la gran banca ho 
va aconseguir. A ell es deu que la �gu-
ra de Sant Isidre a l’inici de la Rambla, 
a la façana que havia estat del Banc 
Central, avui el Santander, hi continuï 
presidint la imatge del sant. 
L’espai de la columna és petit per dir 
tot el que penso d’en Josep Elias i per  
expressar el buit que sento. 
Trobaré a faltar les teves trucades dels 
divendres, company però el teu re-
cord no em deixarà mai. 

En Josep Elias ha estat un puntal 
de la premsa local i comarcal, 
tot i que molt poques vegades 
se li han reconegut els mèrits.

Una vegada vaig sentir una 
mestra que referint-se 
a un infant deia que era 
«més feliç que un anís». 

No havia sentit mai aquella expressió 
i em va fer pensar en la simplicitat, 
en l’espontaneïtat, en la seva genuï-
na despreocupació, en la petitesa i 
els moments dolços en què viuen els 
infants si se senten estimats i segurs.
La felicitat no es viu de la mateixa 
manera en totes les etapes i circums-
tàncies de la vida, de vegades molt 
dures. S’adapta i es transforma, i 
sempre roman en la certesa personal. 
Com adults tendim a qüestionar-nos, 
a mirar de definir conceptes que so-
vint són abstractes i difícilment deli-
mitables. La vida no és una línia rec-
ta, ni tan sols un cercle perfectament 
rodó i tancat. La vida és un seguit de 
corbes, giravoltes, camins que a ve-
gades ens fan avançar i d’altres tirar 
enrere i, en conseqüència, podem dir 
que no existeix manual de la felicitat 
donat que aquesta no és quantifica-
ble ni mesurable ni es pot predeter-
minar. La felicitat com a terme i fita 
de la humanitat és un abstracte di-
fícilment descriptible, un sentiment, 
una plenitud de vida que cada perso-
na descobreix des del seu ser.
La felicitat neix dins nostre, tot i que 
ens entestem a caure en l’error de 
cercar-la en l’èxit professional, en la 
família perfecte, en béns materials, 
en el reconeixement dels altres, etc. 
El model social de felicitat és la màs-
cara que sovint utilitzem de cara en 
fora, la que ens ‘imposa` la societat 
del moment i que reproduïm mimè-
ticament, però que si ens el qüestio-
nem, sovint trobarem buit de valors, 
de contingut i, alhora ple d’emocions 
que ens fan sentir bé aparentment 

Com es viu la felicitat
però no de veritat.
La felicitat és un estat d’ànim que 
afecta el nostre ésser, la nostra ma-
nera de ser i d’encarar la vida. La 
felicitat no és estàtica, sinó dinàmi-
ca, creix amb tu i amb les teves ex-
periències, en com les vius i com les 
comparteixes, perquè és un dinamis-
me que et fa ser amb els altres, que es 
viu enmig de les petites coses de la 
vida quotidiana.
La felicitat és estimar des del que 
som, la netedat de cor, la coherència 
personal, la noblesa en l’actitud, la 
proximitat en el fer… i sorgeix quan 
exercim la nostra llibertat sense ferir 
la felicitat de l’altre perquè el reco-
neixem i busquem el seu bé.
La felicitat no es ven ni es compra en 
cap botiga, se cerca i es conrea des de 
l’honestedat, des del no fer el que no 
volem, des de la veritat, des de l’ale-
gria, el sentit de la vida, des de l’ac-
ceptació de qui som i com som que 
a vegades comporta allunyar-nos de 
la imatge que tenim de nosaltres ma-
teixos.
Cadascú té la seva pròpia definició 
de felicitat que neix del cor, de la se-
renor d’esperit, del saber que la vida 
és una passa i una altra que no fas sol 
sinó amb els altres, amb els més pro-
pers i amb la resta de la humanitat. 
Com diu l’escriptora Flavia Company 
en la novel·la Haru: «cada dia és una 
vida sencera» i cada dia el despertem 
cercant sentir-nos bé.
Qui de debò està tranquil amb si ma-
teix sent aquest benestar interior que 
podem anomenar de moltes mane-
res. Podríem dir que hi ha tantes de-
finicions de felicitat com persones o, 
expressat d’una altra manera, sols hi 
ha una felicitat, aquella que cadascú 
de nosaltres reconeix com a tal. 



Nova 
Nissan Townstar

Un camí cap a 
noves aventures

Descobreix-la

Maas Santi Enrique
Avda. Mestre Muntaner, 88
08700 Igualada (Barcelona)
Tel: 93 803 08 00
www.maas.es/nissan

Consum mixt WLTP: 7 l/100 km. Emissions de CO2 WLTP: 150-174 g/km.�
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Més de 100 activitats a la Jornada Gastronòmica
de les Plantes Oblidades, demà al centre de la ciutat

REDACCIÓ

T ot ja és a punt per a la 
Jornada Gastronòmi-
ca de les Plantes Obli-

dades, que tindrà lloc demà 
dissabte al centre d’Igualada, 
a l’entorn de l’Ateneu, les Esco-
làpies i el Centre Civic Centre. 
I, com tantes coses aquest any, 
es podrà viure ja del tot amb 
normalitat. 
La Jornada Gastronòmica de 
les Plantes Oblidades està or-
ganitzada pel Col·lectiu Eixar-
colant, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada, el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
i la Generalitat de Catalunya. 
Aquest esdeveniment ofereix 
als visitants l’oportunitat de 
descobrir de forma vivenci-

IGUALADA 
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Més de 190 
voluntaris participen 
en aquesta edició, la 
setena, estructurada 

en 15 grans blocs 
temàtics i una 

setantena d’expositors

al els usos d’un gran nombre 
de espècies i varietats que si 
bé són desconegudes per la 
majoria, poden tenir un gran 
nombre d’aplicacions en el dia 
a dia, per exemple en l’àmbit 
culinari. 
Tasts, �ra de productes sil-
vestres i varietats tradicionals 
amb més d’una setantena d’ex-
positors, xerrades tècniques, 

tallers per adults i familiars, 
etnobotànica en directe, pín-
doles, activitats infantils, dinar 
silvestre, sortides etnobotàni-
ques, actuacions artístic-mu-
sicals, restaurants silvestres... 
Són només algunes de les més 
de 100 activitats que podrem 
veure demà.
Alhora, la Jornada posarà de 
manifest com mitjançant la 
recuperació d’aquestes espè-
cies i varietats i dels seus usos 
és possible avançar vers una 
agricultura més sostenible, 
una alimentació de qualitat, i
un entorn rural dinàmic que 
contribueixi a la preservació 
dels valors naturals i culturals.
L’edició d’enguany és possible 
gràcies a la participació de 
més de 190 voluntaris i volun-

La jornada s’ha 
convertit en un 

esdeveniment de 
referència per descobrir 

les plantes silvestres i 
varietats tradicionals

aplicades a la 
gastronomia i a d’altres 

usos que actualment 
desconeixem.

Píndoles etnobotàniques, una de les activitats de la jornada.

tàries vinguts d’arreu del país. 
Segons Marc Talavera, presi-
dent del Col·lectiu Eixarco-
lant “aquestes dades indiquen 
la gran consolidació dins del 
sector i el gran atractiu de la 
Jornada de portes enfora, i 
posen de manifest la necessi-
tat de preservar-la per tal que 
esdevingui any rere any un 
motor de canvi del model pro-
ductiu i de consum”.
Aquesta cita, reunirà més 
d’un centenar d’experts en 
matèria de plantes silvestres 
comestibles i varietats agríco-
les tradicionals, que seran els 
encarregats de donar vida als 
15 grans blocs temàtics en els 
quals s’estructuren les més de 
100 activitats del programa. 
Enguany, a més, s’afegeix la 
possibilitat de degustar al llarg 
de tota la setmana les diferents 
propostes que han elaborat 
amb aquestes plantes oblida-
des diferents restaurants de la 
ciutat i que posarà el focus en 
la importància d’emprar pro-

ductes de proximitat i alhora 
en mostrar el valor real que 
tenen aquestes plantes silves-
tres comestibles.
Activitats tan diverses com 
un tast de iogurts silvestres o 
de pestos, una xerrada sobre 
el bolets oblidats a la cuina o 
l’agricultura regenerativa, una 
demostració de com fer culs 
de cadira amb boga, un taller 
de fer empelts, un taller fami-
liar d’estampació botànica, un 
de cuina per fer crepes d’aglà, 
una passejada etnobotànica 
per aprendre a identi�car les 
plantes a partir del dibuix, un
àpat exclusivament fet amb 
productes silvestres i locals, o 
una �ra on passejar i trobar 
productes i parades d’allò més 
sorprenents, conformen un 
petit tastet del que els visitants 
trobaran a la 7a Jornada Gas-
tronòmica de les Plantes Obli-
dades.
Totes les persones interessa-
des en assistir a la Jornada 
poden consultar i descarregar 
el programa detallat a la web 
del Col·lectiu Eixarcolant. Les 
activitats es desenvoluparan 
al llarg de Teatre de l’Ateneu, 
a l’Espai Cívic Centre, i a les 
places i carrers adjacents. 
Moltes de les activitats són de 
participació lliure, si bé algu-
nes requereixen inscripció 
prèvia. Tota la informació es 
troba disponible a la pàgina 
web www.eixarcolant.cat, on 
es poden realitzar les inscrip-
cions per aquelles activitats 
que així ho requereixin. 

Activitats infantils.

Demostracions de cuina.



llen a l’empresa de TEMPUR®. Des de 
la creació dels primers matalassos i 
coixins, el 1991, els productes sempre 
han tingut material TEMPUR®. És un 
material viscoelàstic, sòlid i líquid al-

hora, compost per milions de cèl·lules 
ultrasensibles.

MÀGIC. Quan ens estirem, és mà-
gic sentir com les cèl·lules s’adapten 
de manera instantània i perfecta a la 
forma del nostre cos, a la seva calor 
i al seu pes. Les seves demostrades 
propietats d’alleujament de pressió 
ofereixen al cos un suport i un con-
fort absoluts que ens ajuden a ador-
mir-nos més ràpid i moure’ns menys 
durant la nit. Els nostres moviments 
i els de la nostra parella queden 
amortits, així que  gràcies a aquesta 
independència de llits, gairebé no 
ens molestarem. La manera de funci-
onar del material TEMPUR® és com-
plex, però és molt senzill explicar 
què aconsegueix: dormir millor, més 
temps i de manera més profunda.

Qui som? Som una empresa 
d’Igualada, dedicada a la 
venda de sofàs i butaques 

italians així com també catifes, tau-
letes de centre i complements de de-
coració per a la llar.

També treballem amb marques de 
descans com Pikolin i Tempur.

Som una empresa amb més 15 anys 
d’experiència en el sector. El nostre 
objectiu és oferir a tothom que en-
tri a les nostres botigues una aten-
ció personal i assessorament sobre 
els nostres productes. Oferim des 
del que pot ser el futur sofà de casa 
teva fins al matalàs del teu llit. A les 
nostres botigues trobaràs marques 
de qualitat de les quals no hauràs de 
preocupar-te per problemes futurs.

Quelcom fonamental per a nosaltres 
és el descans, el qual permet que pu-
guem estar actius o no durant el dia. 
Per això oferim marques de matalas-
seria com TEMPUR®. El matalàs és 
una part fonamental per assegurar 

"El nostre objectiu és oferir a tothom que entri a les nostres 
botigues una atenció personal i un bon assessorament sobre 
els nostres productes"

Pascual Disseny & Tempur

un bon descans. El nostre cos es re-
cupera mentre dormim. El son aug-
menta el procés de curació del cos, 
des de reduir la inflamació interna 
fins a rejovenir el nostre sistema im-

munitari. Això significa que és vital 
descansar molt i bé.

Rambla Sant Ferran Nº52, Igualada, 08700
93 131 35 30  ·      689 554 428  ·  divani@pascualdisseny.com

TOT SOBRE TEMPUR®. És l’única 
marca de matalassos i coixins reco-
neguda per la NASA i certi�cada per 
l’Space Fundation. A �nals dels anys 
60, els cientí�cs de la NASA van in-

ventar un material completament nou 
utilitzat a bord dels transbordadors 
espacials. Els fundadors es van ado-
nar del potencial únic del material 
TEMPUR® que es troba, avui en dia, 
a tots els nostres matalassos i coixins. 
Es van interessar per aquest invent 
original de la NASA i van passar anys 
perfeccionant-lo �ns a convertir-lo en 
el material TEMPUR®, creant el pri-
mer matalàs i el primer coixí viscoe-
làstics del món.

NO HI HA RES SEMBLANT. El 
material TEMPUR® és una escuma 
viscoelàstica, però la resta d’escumes 
viscoelàstiques no són com el mate-
rial TEMPUR®. La fórmula sempre 
s’ha mantingut en secret, al món hi 
ha menys de 10 persones que conei-
xen la seva composició i totes treba-
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JORDI PUIGGRÒS

E l conseller d’Economia 
i Hisenda, Jaume Giró, 
va ser ahir dijous a 

Igualada per anunciar una ba-
teria d’inversions procedents 
dels fonts europeus Next Ge-
neration que serviran per a 
rehabilitar diferents centres 
educatius de la comarca i el 
CAP de Vilanova del Camí, 
a més de l’esperada ampliació 
de l’escola Castell d’Òdena. En 
total, 5.050.600€, dels quals 
més de tres milions són per al 
centre odenenc.
Les millores seran, especial-
ment, per a la rehabilitació de 
cobertes -per fer-les més aïlla-
des-, els sistemes de calefacció 
i ventilació. A Igualada s’inter-
vindrà als instituts Pere Vives 
i Joan Mercader, i a l’escola 
Ramon Castelltort. També es 
milloraran l’institut-escola de 
Piera i el de Montbui, així com 
l’escola Joan Maragall de Vila-
nova del Camí, a més de la de 
l’ampliació de l’escola d’Òdena 
i el centre sanitari de Vilanova 
del Camí. 
En total, a la vegueria Pene-
dès s’hi invertiran 18 milions 
d’euros. El conseller Giró, que 
va signar al llibre d’honor de 
l’Ajuntament d’Igualada i va 
departir una estona amb els 
regidors del govern igualadí, 
a més de visitar una de les es-

La Generalitat invertirà 5 milions d’euros en millores energètiques 
a centres educatius i l’ampliació de l’escola d’Òdena

REDACCIÓ

El Departament de Di-
namització Econòmica 
de l’Ajuntament, amb 

la col·laboració de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic 
de la Diputació, proposa di-
verses activitats formatives 
per a l’acompanyament de 
persones emprenedores i la 
consolidació i el creixement 
d’empreses.
La primera formació serà 
Com separar les �nances per-
sonals del negoci. Analitza i 
organitza els teus diners. 
En el decurs se la sessió es 
treballarà com organitzar i 
analitzar les �nances, com 
de�nir objectius �nancers i es 
donaran idees per controlar 
i separar els diners i alguns 
consells per estalviar i arribar 
a �nal de mes.

coles bene�ciades amb l’ajut 
europeu, va informar que les 
obres hauran d’estar acabades 
el desembre de l’any que ve, 
2023. 
“L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és millorar els espais des dels 
quals l’administració presta 
els seus serveis i, en el cas de 
les escoles, estalviar energia i 
dotar l’alumnat d’uns equipa-
ments confortables i de qua-
litat que els facin més fàcil 
l’aprenentatge”. 
Davant els periodistes, el con-
seller d’Economia i Hisenda 
del govern que encapçala Pere 

La formació anirà a càrrec 
d’Elisa Martínez, Diploma-
da en Ciències Empresari-
als, Postgrau en Màrqueting 
digital i creació de funnels 
de vendes i formadora a la 
UAB, la Cambra de Comerç, 
la Diputació, Ajuntaments i 
en empreses com Grup Seat/
Volkswagen, Bimbo, Novar-
tis, Editorial Edebé, LaSalle, 
etc.
L’activitat tindrà una durada 
de 4 hores i es realitzarà el dia 
22 de setembre 15 a 19 h de 
manera presencial a les instal-
lacions d’IG-Nova Tecnoespai 
(Av. Barcelona, 105).
La segona activitat serà Dis-
senya la teva estratègia de 
networking professional (ben 
fet) i crea connexions efectives 
per al teu negoci.
L’objectiu de la formació 
és conèixer les teories del 
networking i aplicar les seves 

El conseller  d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, amb l’alcalde Marc Castells i la regidora Patrícia Illa.

Inversions a l’Anoia

variables, fases i eines que et 
permetran incorporar aques-
ta potent disciplina al teu ne-
goci i/o projecte empresarial.
.a sessió serà impartida per 
Rosaura Alastruey, Llicenci-
ada en Publicitat i Relacions 
Públiques i considerada pi-
onera en la introducció del 
networking professional al 
nostre país. 
La formació tindrà una dura-
da de 5 hores i es realitzarà el 
dia 6 d’octubre de 15 a 20 h de 
manera presencial a les instal-
lacions d’IG-Nova Tecnoespai 
(Av. Barcelona, 105).
La tercera activitat, Com ser 
una persona venedora més 
efectiva, permetrà de�nir les 
característiques i qualitats que 
ha de tenir tot/a venedor/a i 
com les pot desenvolupar per 
assolir els seus objectius i els 
de la seva empresa.
La sessió anirà a càrrec de 

Ramón Esteban, especialitzat 
en l’anàlisi i diagnòstic de les 
empreses en l’àmbit comerci-
al. Ha participat en diferents 
programes d’acompanyament 
i coaching individualitzat, a 
emprenedors i és formador 
en Ajuntaments, PIMEC, 
CECOT, Barcelona Activa, 
etc.
La sessió tindrà lloc el dia 19 
d’octubre de 15 a 20 h i es re-
alitzarà de manera presencial 
a les instal·lacions d’IG-Nova 
Tecnoespai (Av. Barcelona, 
105).
La quarta activitat, El contin-
gut és el rei. Taller d’estratègia 
i creació de contingut de va-
lor, permetrà diferenciar els 
continguts publicitaris dels 
continguts de valor, crear una 
estratègia de continguts que 
serveixi als objectius de l’em-
presa i aprendre a redactar i 
crear continguts atractius.

La formació serà impartida 
per Tona Codina, consultora 
i redactora creativa. És for-
madora in-company en redac-
ció publicitària, comunicació 
empresarial, xarxes socials, 
màrqueting i atenció al client 
en empreses i altres entitats i 
professora del Postgrau per a 
emprenedors a l’IEBS.
La formació tindrà lloc els 
dies 25 i 27 d’octubre de 9:30 
a 13:30 h i es realitzarà de 
manera online a través de la 
plataforma Zoom.
Tots els tallers de formació 
són gratuïts i les places li-
mitades. Podeu consultar el 
programa complet dels cur-
sos i formalitzar les vostres 
inscripcions a través de l’en-
llaç web https://www.igno-
vaigualada.com/aula. Per a 
més informació, podeu con-
tactar amb IG-Nova Tecno-
espai al 93 806 65 55. 

Quatre nous tallers gratuïts a l’IG-Nova Tecnoespai

Institut Pere Vives d’Igualada. Actuacions en calefacció, ventilació i il.luminació 224.000
Escola Ramon Castelltort d’Igualada. Actuacions en cobertes 56.000
Institut Joan Mercader d’Igualada. Actuacions en cobertes, calefacció i il.luminació 568.401
Escola Castell d’Òdena. Ampliació. 3.136.639
Escola Castell d’Òdena. Actuació en cobertes. 171.100
Institut Escola de Piera. Actuacions en calefacció, ventilació i il.luminació. 227.360
Institut Montbui. Actuacions en cobertes i calefacció. 336.000
Escola Joan Maragall de Vilanova del Camí. Actuacions en cobertes. 56.000
Centre d’Assistència Primària (CAP) de Vilanova del Camí. 275.100

Aragonès ha posat l’accent en 
l’oportunitat que represen-
ten els fons europeus per a 
la recuperació de l’economia 
després de l’impacte de la 

pandèmia. “Aquests fons són 
un exemple de com es poden 
apro�tar els recursos, i hem de 
posar en valor l’e�ciència de la 
Generalitat per a gestionar-los 

i sobretot, la velocitat amb la 
qual es duran a terme les actu-
acions”. En aquest sentit Giró, 
acompanyat de l’alcalde Cas-
tells, ha insistit en “reclamar 
més descentralització” i ha 
assegurat que “la Generalitat 
està en disposició d’executar 
i assumir més recursos en els 
terminis que li demana la UE”. 
Recordem que el juliol de 
2021, la Comissió Europea va 
autoritzar reprogramar els ha-
bituals fons Feder dels quals es 
nodreixen molts ajuntaments 
a Catalunya amb l’objectiu 
de reassignar els recursos per 
fer front a les conseqüències 
econòmiques i socials de la 
Covid-19, i al mateix temps 
reactivar l’economia, per un 
import total de 1.023 milions 
d’euros. Els diners es van des-
tinar a quatre línies estratègi-
ques: serveis de la salut, tran-
sició a l’economia digital, cap 
a una economia verda i infra-
estructures que prestin serveis 
bàsics als ciutadans. 
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REDACCIÓ

Igualada celebrarà la Set-
mana Europea de la Mobi-
litat Sostenible, des d’avui 

divendres 16 �ns al 22 de se-
tembre, amb l’estrena d’apar-
caments soterrats per a bicicle-
tes i patinets al pàrquing de la 
plaça de la Creu (PARKIA) i al 
pàrquing de l’Hospital (SIMA). 
Es tracta d’unes zones especí�-
ques on el ciutadà pot deixar el 
seu patinet o bicicleta lligat a 
un cadenat en un espai cobert 
i vigilat. Aquest servei és total-
ment gratuït. 
Concretament, al pàrquing de 
la plaça de la Creu s’han habi-
litat 12 places per a bicicletes i 
10 per a patinets i al pàrquing 
de l’Hospital es poden trobar 
14 places per a bicicletes i 5 per 
a patinets. 
El regidor de Mobilitat i Soste-
nibilitat, Miquel Vives, explica 
que “aquests aparcaments per-
meten aparcaments de hores o 
dies en un lloc cobert, el que 
fa que usuaris hi deixin la seva 
bicicleta de forma més segura. 
En pocs dies de funcionament 
ja hi veiem rotació de usua-
ris i models elèctrics aparcats. 
El futur passa per la bicicleta 
elèctrica i projectes com aquest 
en són un bon ajut i incentiu”.
Amb motiu de la celebració 
de la Setmana Europea de la 
Mobilitat, el bus urbà d’Igua-

Nou servei de cangur municipal, gratuït i obert a tots els igualadins

lada serà gratuït durant avui 
divendres 16. La mesura afec-
tarà, també, als autobusos in-
terurbans de la Conca d’Òde-
na. Amb aquestes iniciatives, 
l’Ajuntament fa difusió dels 
bons hàbits en la mobilitat i en 
la salut. I planteja als ciutadans 
la possibilitat de fer els seus re-
correguts usuals substituint el 
cotxe privat per les caminades, 
els desplaçaments en bicicleta 
o bé la utilització del transport 
públic. 
Vives indica que “Continuem 
amb la nostra política de mo-
bilitat de paci�cació i convi-
vència que dona bon resultat. 
Reduïm velocitats i millorem 
la seguretat viaria de la ciutat 
i millorem la xarxa de busos. 

Els carrers de la nostra ciutat 
han de ser segurs i transitables 
per tothom. “ La Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat Sosteni-
ble té l’objectiu de promoure 
hàbits de mobilitat més soste-
nibles, segurs i saludables com 
són els desplaçaments a peu, 
en bicicleta o en transport 
públic, així com visualitzar 
els canvis possibles en l’ús de 
l’espai públic, millorar la qua-
litat de l’aire i la reducció de la 
contaminació. 
La Setmana del 2022 porta 
per lema “Combina i mou-te!” 
que posa l’accent en la inter-
modalitat i ens anima a mou-
re’ns de manera sostenible i en 
el bene�ci per la nostra salut i 
per al medi ambient. 

Màxim 3h a la setmana 
de dilluns a dissabte, 

es podrà reservar plaça 
a través d’Internet per 

deixar els �lls mentre es 
fan les compres, gestions 

o assumptes personals

Els cervesers anoiencs 
presenten la cervesa “L’Anoia”, 
elaborada conjuntament

REDACCIÓ

Dimarts a la tarda a 
l’espai La Benzinera, 
de la plaça de la Isa-

bela d’Igualada, l’Associació 
d’Amics de la Cervesa Artesa-
na La Bromera va dur a terme 
la presentació de “L’Anoia”, la 
primera cervesa d’elaboració 

conjunta entre els cervesers 
anoiencs de La Lenta, Màger, 
La Montbuien-k, Minairons, 
Naris, Subversiva, Espina de 
Ferro i La Bromera. Aquesta 
cervesa serà punxada per pri-
mera vegada a la 10a Fira de la 
Cervesa Artesana de l’Espelt 
que tindrà lloc el proper dis-
sabte 24 de setembre. 

JORDI PUIGGRÒS

Q ue vostè ha de fer una 
gestió important, la 
compra de la setma-

na, assistir a un curs, i no sap 
mentrestant on deixar els seus 
�lls petits? No pateixi, a partir 
d’ara podrà deixar-los en un 
Cangur Municipal.  I gratis. 
Això sí, un màxim de 3h a la 
setmana. 
La sorprenent iniciativa es va 
presentar dimecres d’aquesta 
setmana, i pretén ser una solu-
ció puntual a aquelles tasques 
que tots hem de fer i a vega-
des és complicat fer-les amb 
els nostres �lls més petits, i no 
tenim amb qui deixar-los una 
estona. 
“Això no és ni una guarderia, 
ni extraescolars, és només un 
servei puntual per als cuida-

Aparcament per a bicis i patinets als pàrkings de l’Hospital 
i la plaça de la Creu.

Igualada comença avui la Setmana de 
la Mobilitat amb bus gratuït i estrenant 
aparcaments soterrats per a bicis i patinets

dors de nens, en la majoria 
de casos dones”, deia la tinent 
d’alcalde d’Infància i Igualtat, 
Carme Riera. 
Per utilitzar aquest servei cal-
drà demanar-lo a través d’una 
aplicació web, i és per a infants 
des de 16 setmanes d’edat, 
�ns a 4t d’ESO. Hi haurà dos 
grups, el dels nadons i nens 
�ns a P2, i un altre des de P3 
�ns a quart d’ESO, amb 10 
places cada grup.  La ubicació 
física del servei serà a La Casa 

del Parc del Xipreret per als 
nadons, i als equipaments cí-
vics municipals en el cas d’in-
fantil i primària.
El servei de Cangur Munici-
pal estarà obert de dilluns a  
divendres, les tardes des de les 
5 �ns a les 8 (des de les 4 en el 

cas dels nadons i P2), i també 
els dissabtes, matí i tarda. 
L’espai, que iniciarà la seva 
activitat el 26 de setembre, es-
tarà obert a totes les persones 
empadronades a Igualada i 
davant d’una alta demanda, es 
donarà prioritat a les famílies 
monoparentals i a les dones 
víctimes de violència masclis-
ta. L’activitat es portarà a ter-
me per professionals, a través 
d’una empresa concessionària, 
amb educadors/es infantils 
i animadors/es sociocultu-
rals. La contractació d’aquests 
per�ls rau en la intenció de 
l’Ajuntament de donar un ser-
vei de qualitat i també profes-
sionalitzar la tasca de les cures 
i donar visibilitat a un sector 
professional poc valorat.
La ciutadania podrà gaudir 
del servei de forma gratuï-
ta, per un temps màxim de 3 
hores a la setmana per infant. 

La reserva del servei es farà 
a través d’una aplicació web, 
amb una antelació mínima de 
24 hores, en la qual l’adult es 
donarà d’alta a la plataforma 
i del seu usuari penjarà la �t-
xa dels menors que estiguin 
al seu càrrec. En aquesta �txa 
hi constarà tota la informació 
necessària sobre l’infant per 
tal de poder donar el millor 
servei.
El Servei Cangur està impul-
sat pel departaments d’In-
fància i d’Igualtat de l’Ajun-
tament, amb el suport de 
l’Àrea d’igualtat de gènere de 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena i amb el �nançament 
del Departament d’Igualtat i 
feminismes de la Generalitat 
de Catalunya i el Plan Corres-
ponsables del Ministerio de 
Igualdad. 
Reserves a:
www.serveicangur.igualada.cat. 
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JORDI PUIGGRÒS

E n una nova demostra-
ció del poc tacte amb 
els igualadins, Monbus 

va iniciar el servei habitu-
al després de vacances pro-
vocant, una vegada més, un 
allau de queixes a les xarxes 
socials pel seu pèssim servei. 
En aquesta ocasió, coincidint 
amb l’inici de curs universi-
tari, molts alumnes van veure 
des de la parada com passaven 
els autobusos sense aturar-se 
perquè ja estaven plens, i sen-
se possibilitat d’una alternati-
va amb el mateix horari. 
Davant la situació, que es va 

Monbus ha de rectificar després d’un 
allau de queixes pel mal servei en el bus 
d’Igualada a Barcelona

REDACCIÓ

Aquesta setmana arri-
ba la “Ludomòbil es 
mou pels barris”. Un 

projecte emmarcat dins les 
actuacions pilot d’Igualada 
Ciutat Jugable que viatjarà 
per cinc barris de la ciutat 
durant els mesos de setem-
bre i octubre.
La Ludomòbil es tracta d’un 
espai obert amb diferents 
elements i activitats per a in-
fants i famílies. Aquesta pro-
posta transforma l’espai pú-
blic veritablement en un lloc 
amable i jugable, atenent així 
necessitats comunitàries i de 
veïns/es que volen omplir els 
seus espais públics amb usos 
saludables i sostenibles plens 
de vida, joc i color.
La regidora d’Infància, Car-

produir dilluns i es va repetir 
dimarts, l’Ajuntament va fer 
arribar la seva protesta davant 
el departament de Transports 
i Mobilitat de la Generalitat. 
“És inadmissible que Monbus 
doni aquest pèssim servei que 
hem patit aquest inici de curs. 
Exigim a la Generalitat que 
solucioni el problema imme-
diatament i demà tinguem el 
servei amb condicions òpti-
mes”, va dir el regidor de Mo-
bilitat, Miquel Vives.
Es donava també el cas que 
alguns viatgers van haver de 
fer tot el trajecte entre les dues 
ciutats drets dins l’autobús.
La companyia va disculpar-se 

públicament i va respondre 
que “s’ha posat un dispositiu 
especial per atendre a tots els 
usuaris, i de totes maneres, 
es continuarà fent un segui-
ment especial per incremen-
tar els serveis. S’havia previst 
un augment notable d’usuaris 
a causa de la campanya de 
descomptes al transport pú-
blic i el moviment de l’inici de 
temporada lectiva, tot i així, el 
dimecres s’ha posat un dispo-
sitiu especial per atendre a tots 
els usuaris”.
Efectivament, el dimecres la 
situació es va normalitzar... 
després de queixar-se tothom, 
és clar. Fins la propera. 

Viatgers drets a l’interior d’un autobús de Monbus, dilluns d’aquesta setmana.

La Ludomòbil arribarà a cinc barris més
me Riera ha explicat que des 
del consistori es “vol portar 
aquest espai de joc lliure a 
diferents barris de la ciutat 
d’Igualada, amb l’objectiu de 
descentralitzant-ne les acti-
vitats lúdiques i organitzades 
per tal d’arribar a tots els col-
lectius i ciutadania amb l’ob-
jectiu de poder crear i teixir 
comunitat”.
Ludomòbil a càrrec de Tata 
Inti SCCL, una cooperativa 
de treball, d’iniciativa social 
i sense ànim de lucre. A Tata 
Inti vetllen pel dret al joc 
dels infants sota una mira-
da rica, innovadora, creativa 
i respectuosa, apostant per 
unes ciutats amables amb 
la infància on poder jugar 
i córrer tot recuperant els 
carrers, els barris i les places 
amb i per a les persones.
Sessions de la “Ludomòbil es 

mou pels barris”:
- Dissabte 17 de setembre de 
17h a 20h al Parc de la Solida-
ritat del Barri Montserrat.
- Dissabte 24 de setembre de 
17h a 20h a Les Comes.
- Dissabte 15 d’octubre de 17h 
a 20h al Poble Sec.
- Dissabte 22 d’octubre de 17h 
a 20h al Barri de Fàtima.
- Dissabte 29 d’octubre de 17h 
a 20h al Barri Sant Crist.

INFANCIAIGUALADA.CAT
El Departament d’Infància ha 
estrenat una nova pàgina web 
on s’hi poden trobar totes les 
activitats organitzades pel pro-
pi departament. 
Es podrà seguir la feina que 
realitza el Consell d’infants al 
llarg de l’any i, també, el treball 
i projectes que duen a terme les 
comissions del projecte Playful 
Paradigm, entre d’altres. 
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JORDI PUIGGRÒS

L a �ra multisectorial Fi-
rAnoia tornarà la set-
mana vinent i amb ple-

na normalitat, després de dos 
anys de pandèmia. A més, ho 
farà amb una xifra de 260 ex-
positors, la qual cosa perme-
trà veure ple de principi a �nal 
el Passeig Verdaguer, i també 
la plaça de Cal Font.
FirAnoia arriba a més, amb 
algunes novetats, que el presi-
dent de Fira d’Igualada, Magí 
Senserrich, i el regidor de Sos-
tenibilitat i Mobilitat, Miquel 
Vives, van presentar dimarts 
d’aquesta setmana. Una de les 
més interessants és “Tasta’m. 
Nits a l’Escorxador”, i la crea-
ció de zones “chill-out” al Pas-
seig Verdaguer.
“Hi ha ganes de �ra”, deia Sen-
serrich. “Ho hem vist en molts 
expositors. Ganes de fer acti-
vitats, de tenir presencialitat”, 
apuntava. “La intenció és que 
es vagin fent �res, i possible-
ment hi haurà alguna sorpresa 
que presentarem a la primave-
ra”. 
Per la seva banda, Miquel Vi-
ves explicava que “la �ra és un 
aparador que mostra que l’eco-
sistema de serveis de la ciutat 
continua funcionant. Hem de 
crear aquests ecosistemes que 
fan evolucionar el teixit asso-
ciatiu i �nancer d’Igualada”.
FirAnoia -que arriba a la 69a 
edició- tindrà lloc de diven-
dres a diumenge de la setmana 
vinent, sota el lema “Movem 
l’Anoia”.
El mateix cap de setmana, 
Fira Igualada ha organitzat 
tres certàmens més: “Tasta’m. 
Nits a l’Escorxador” que suma 
maridatge de vins i música, el 
Mercat d’Artesania que ocupa-
rà l’espai �nal del Passeig i el 
Mercat d’Antiguitats, coinci-
dint amb l’últim diumenge de 
mes, que omplirà diumenge al 

FirAnoia torna la setmana vinent
amb plena normalitat i 260 expositors

Tres empreses de l’Anoia, 
en un programa de 
Responsabilitat Social

REDACCIÓ

Les empreses Intarex, Mg Co-
municació  i la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, juntament 
amb 12 empreses més de tot 
el territori, han participat al 
programa RSE.Pime de Bones 
pràctiques de Responsabilitat 
Social promogut per Respon.
cat amb el suport del Departa-
ment d’Empresa i Treball.
RSE.Pime és un programa que 
posa en relleu el teixit em-
presarial de les petites i mit-
janes empreses i té com a ob-
jectiu millorar la gestió de la 
responsabilitat social d’aques-
tes a través de la creació d’una 
�txa de bones pràctiques i un 
pla d’acció personalitzat ori-
entat a crear valor compartit. 
La metodologia de treball es 
basa en una autoavaluació, 
anàlisi de la sostenibilitat i 
re�exió sobre l’impacte social 
de la seva activitat principal, 
buscant solucions bene�cio-
ses per a les persones, el medi 
ambient i la comunitat.
Les tres empreses, vinculades 
a activitats ben diferents, a 
través de 10 sessions grupals 
i dues consultories personals, 
han pogut re�exionar sobre 
què signi�ca sostenibilitat per 
als seus negocis i dissenyar un 
pla d’acció i bones pràctiques 
en línia amb els propòsits de 
competitivitat de l’empresa. 
Intarex és una empresa que 
ofereix solucions verticals per 
a empreses tèxtils, adoberes, 
òptiques i químiques total-
ment integrades a l’ERP SAP 
Business One. Les bones pràc-
tiques engloben la unió dels 
valors ja existents de l’empresa 
amb els compromisos desen-
volupats durant el programa. 
Això fa que es pugui descriu-
re Intarex com una empresa 
que entén la gestió com un 

REDACCIÓ

E ls Mossos d’Esquadra i 
la Policia Local d’Igua-
lada van detenir el dia 

10 de setembre un home, de 
19 anys, i dos menors d’edat, 
com a presumptes autors d’un 
delicte de robatori amb força a 
un domicili, en grau de temp-
tativa. 
Pels volts de les dues de la ma-

matí el parc de l’Estació Vella. 
En total seran més de 16.000 
metres quadrats d’exposició a 
l’aire lliure.
Una de les novetats més des-
tacades de l’edició d’enguany 
és la creació de tres zones 
“Chillout” al llarg del recor-
regut: espais de trobada i de 
descans per a expositors i visi-
tants amb food trucks i servei 
de begudes amb productes de 
proximitat per relaxar-se una 
estona o fer networking abans 
de seguir recorrent la �ra.
Finalment, a la Plaça de Cal 
Font es reeditarà l’Espai Auto-
moció, amb exposició i venda 
de cotxes a càrrec de diferents 
marques i concessionaris.
Fira d’Igualada posa enguany 
l’èmfasi en les activitats es-
portives com el cross�t i la 
gimnàstica, però també en la 
dansa, la zumba, el hip hop 
i els ritmes llatins, entre d’al-
tres activitats. L’eslògan, però, 
té un doble sentit, ja que no 
només convida a “moure’s” als 
participants sinó que també 
vol posar en valor totes aque-
lles empreses i serveis que 
estan llançant iniciatives per 
tirar endavant en un context 
econòmic complicat.
Enguany es crea l’Espai d’Ac-
tivitats Iguana que, juntament 

amb l’Espai d’Activitats Servi-
simó, acolliran moltes de les 
activitats gratuïtes que ofereix 
el certamen, sempre amb la 
voluntat que la �ra evolucioni 
cap a una experiència més di-
nàmica on els visitants siguin 
els protagonistes. Algunes de 
les activitats també tenen lloc 
dins els propis estands o bé 
dins els Espais d’Esbarjo fa-
miliar, que acolliran activitats 
organitzades per expositors 
com Abacus, Codelearn, New 
York Institute, Anima’ns, la 
Creu Roja o �e Arbre Team, 
que farà tallers de plantació i 
germinació d’arbres.
D’entre la vintena d’activitats 
que se celebraran durant tot 
el cap de setmana també des-
taquen les partides ràpides 
d’escacs, un taller de cuina, 
un concert de l’Igualada Gos-
pel Choir, una exhibició d’arts 
Marcials, una xerrada sobre 
consum responsable, una de-
mostració de gra�ts o el Fes-
tival Electra d’art urbà. També 
es reedita la recepció dels He-
reus i les Pubilles de la comar-
ca el diumenge a la plaça de 
l’Ajuntament.
La setmana vinent, La Veu 
publicarà una edició especial 
dedicada a FirAnoia, amb àm-
plia informació. 

procés de millora constant on 
s’hi van incorporant criteris 
de responsabilitat social, com 
són el compromís amb la res-
ponsabilitat social, la qualitat 
del servei amb l’objectiu d’aju-
dar a la prosperitat de les em-
preses, els millors productes i 
la millor atenció, compromís 
econòmic i amb l’equip de 
treball, la comunitat i el medi 
ambient. 
La Unió Empresarial de l’Ano-
ia és una associació empresa-
rial sense ànim de lucre que 
agrupa gremis i empreses de 
diferents sectors econòmics 
de l’Anoia. Gràcies al progra-
ma, ha pogut descriure’s a si 
mateixa com una entitat que 
està realitzant un nou salt qua-
litatiu apostant per una com-
petitivitat sostenible de l’eco-
nomia del territori, impulsant 
iniciatives molt interessants 
alineades amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.
Mg Comunicació és un estudi 
de disseny multidisciplinari 
que crea identitats comer-
cials, packaging, llocs web 
i campanyes publicitàries. 
L’aposta per l’RSC els ha de 
permetre sistematitzar unes 
polítiques i valors que ja te-
nen, per tal d’incorporar-los 
de manera més evident als 
seus serveis. 
Les empreses participants en 
l’RSE.Pime 2021-2022 són 
les següents: Asemon Con-
sultors Laborals, Assenur, 
BioPharma Synergie, Biovert, 
Col·legi O�cial d’Agents de la 
Propietat Immobiliària (API) 
de Girona, El Equipo Crea-
tivo, Fundació Ared, Gra�x 
Gestió Informàtica, Intarex, 
Intracon Marketing Soluti-
ons, Lékué, Mg Comunica-
ció, Organic Cotton Colours, 
Tandem Company i Unió
Empresarial de l’Anoia. 

Magí Senserrich i Miquel Vives, dimarts a l’Escorxador.

Detinguts tres joves per intentar robar 
tinada del mateix dia, els Mos-
sos van rebre l’avís que tres jo-
ves estaven intentant esbotzar 
la porta d’una casa del carrer 
Bruc. Quan els van sorpren-
dre, van marxar corrent i dos 
ciutadans, que havien presen-
ciat els fets, van empaitar-los.
Ràpidament, una patrulla de 
Mossos va anar al lloc dels 
fets, on van comprovar que la 
porta de la casa estava forçada 

però que no havien pogut ac-
cedir a l’interior.
Per altra banda, diverses dota-
cions i la Policia Local inten-
taven trobar els autors. Minuts 
després a l’avinguda Barcelona 
dos homes van alertar que 
n’havien retingut a un, i la 
Policia Local va localitzat els 
altres dos al carrer Lleida. El 
major d’edat va passar a dispo-
sició del jutjat de guàrdia. 
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REDACCIÓ  

E l nou curs universita-
ri del Campus d’Igua-
lada-UdL ha arrencat 

aquest dilluns, 12 de setembre, 
en totes les titulacions que es 
cursen a la capital de l’Anoia. 
Com a novetats, el Campus 
d’Igualada estrena el grau en 
Enginyeria Informàtica, amb 
una capacitat de 35 places de 
nou ingrés, i incrementarà 40 
noves places per als estudis 
d’Infermeria.
D’altra banda, és previst que al 
llarg d’aquest curs �nalitzin les 
obres del nou edi�ci de Salut 
al Passeig Verdaguer d’Iguala-
da, que suposarà una millora 
signi�cativa pels estudis de 
l’àmbit sanitari que s’impar-
teixen al Campus. El projecte, 
que té un pressupost de 6 mili-
ons d’euros, acollirà el grau en 
Infermeria i el doble grau en 
Nutrició Humana i Dietètica i 
en Fisioteràpia que la Univer-
sitat de Lleida ofereix a Iguala-
da, ubicats provisionalment a 
La Teneria. Aquest nou edi�ci 
universitari tindrà una capaci-
tat per a 500 estudiants.
Al Campus Universitari Igua-
lada-UdL actualment s’hi im-
parteixen 9 titulacions entre 
graus, dobles graus i màsters. 
En l’àmbit de les enginyeries, 
el Campus d’Igualada ofereix 
el grau en Enginyeria Infor-

Arrenca el curs universitari al Campus d’Igualada amb el nou Grau 
d’Enginyeria Informàtica i 40 nous estudiants d’Infermeria

màtica – que s’estrena aquest 
curs –; el grau en Enginyeria 
en Organització Industrial i 
Logística – és l’única universi-
tat pública catalana on es pot 
cursar –; el grau en Enginyeria 
Química; i el màster univer-
sitari en Enginyeria del Cuir, 
únic a Europa en la seva es-
pecialitat. Pel que fa a l’àmbit 
de la salut, la UdL imparteix a 
Igualada el grau en Infermeria 
– que aquest curs ofereix 40 
noves places a Igualada, amb 
un total de 85 – i el doble grau 
en Nutrició Humana i Dietèti-
ca i en Fisioteràpia. A més, en 
l’àmbit d’economia i empresa, 
el campus igualadí també ofe-
reix el grau en Administració 
i Direcció d’Empreses (ADE); 
i el doble grau en Enginyeria 

en Organització Industrial i 
Logística i en ADE.
En totes les titulacions, els 
estudiants faran pràctiques 
acadèmiques externes en em-
preses, institucions o entitats, 
que els facilitarà la inserció 
laboral. El Campus d’Igualada 
també ofereix la possibilitat 
d’obtenir dobles titulacions 
internacionals amb les univer-
sitats Facens de Brasil i Novia 
UAS de Finlàndia.

ACOLLIDA DELS NOUS 
ALUMNES A L’ATENEU,
LA TENERIA I EL CAMPUS
Aquest dilluns s’ha celebrat la 
Jornada d’Acollida a l’alum-
nat de nou accés. Al matí s’ha 
donat la benvinguda a l’Ate-
neu Igualadí i a la seu de La Acollida a l’Ateneu del nou alumnat d’Infermeria i Fisioteràpia.

Teneria als nous alumnes de 
primer curs del grau en In-
fermeria i del doble grau en 
Nutrició Humana i Dietètica 
i Fisioteràpia. 
Durant el matí al Pla de la 
Massa s’han rebut els nous 
estudiants del nou grau en 

Enginyeria Informàtica i a 
la Sala d’Actes els estudiants 
del grau en Enginyeria Quí-
mica, del grau en Enginyeria 
en Organització Industrial i 
Logística i el doble grau en 
Enginyeria en Organització 
Industrial i Logística i Ad-
ministració i Direcció d’Em-
preses (ADE). A la tarda, ha 
estat el torn dels nous estu-
diants del grau en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses, 
que també han estat rebuts a 
les instal·lacions del Pla de la 
Massa.
Després de la benvinguda, els 
equips directius de les facul-
tats i escoles de la Universitat 
de Lleida que imparteixen 
titulacions al Campus d’Igua-
lada han presentat els plans 
d’estudis i els diversos serveis 
de què disposen els alumnes, 
i tots plegats han fet una visi-
ta a les instal·lacions del cam-
pus igualadí. 

Presentació del curs em una de les aules del campus del Pla de la Massa.

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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FRANC ESCARP 
MALAGELADA

Expert en digital business
femalagelada@gmail.com

Diferència entre la mediació i l’arbitratgeEl nou procés comercial 
de les empreses B2B: Digital

Moltes felicitats Carla Simón i tot l’equip d’Alcarràs! Un orgull 
que una pel·lícula en català competeixi als Òscar!

ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent
Conseller d’@empresacat i @treballcat
 de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

Advocat ICB director de Iuris Trivium 
Advocas josepsoriguera.advocat@
icab.cat Resumint de manera fàcil, po-

dríem dir que la mediació i 
l’arbitratge són processos ex-
trajudicials de resolució de 

con�ictes, és a dir, mètodes alternatius 
que pretenen evitar un procés judicial. 
És habitual que les persones confon-
guin totes dues institucions i pensin 
que són pràcticament el mateix, però 
la veritat és que tant la normativa que 
els regeix, el procediment i l’efecte són 
diferents.

La diferència bàsica entre la mediació i 
l’arbitratge, és que mentre a la primera, 
la �gura del mediador “proposa” solu-
cions per a arribar a un consens però 
en cap cas la seva decisió és vinculant, 
en l’arbitratge, l’àrbitre sí que imposa 
una resolució anomenada laude arbi-
tral que és d’obligat compliment.

Una altra de les grans diferències, és 
que el mediador és una persona im-
parcial no triada per cap de les parts, 
mentre que la �gura de l’àrbitre sí que 
pot triar-se.

És ben sabut que les empreses 
que venen al públic �nal s’han 
hagut d’adaptar en els últims 
anys a la venda online i acti-

var-la, o com a mínim, entendre com els 
processos de la venda online són crítics 
pel futur del negoci.

Bàsicament per un motiu molt evident, 
la competència, lleial o no, ho ha fet. I 
alguns ho han fet molt bé, amb la qual 
cosa el pastís del mercat digital està 
quedant en mans de poques companyi-
es que són capaces de mantenir relació 
amb milers i milions de clients. Un cop 
han refermat la con�ança amb el client 
només els ha calgut anar agregant pro-
ductes nous a la seva oferta. Amazon 
n’és el màxim exponent, que de la matei-
xa forma que feia El Corte Inglés fa dè-
cades, té un �ux de potencials clients alt 
i constant i manté una con�ança amb 
aquests. Tot i que els drivers ara són uns 
altre respecte fa trenta anys m’atreviria 
a dir que principalment és la fricció 0 
entre el client i el que espera de nosal-
tres, molt més enllà que el producte que 
oferim és la clau de l’èxit. És a dir amb 
producte, però sense vocació de servei 
en l’entorn digital no n’hi ha prou.

Si ens hi �xem el que bàsicament ha 
canviat és el comportament del client, 
i això en termes de comerç ho és tot. 
Fa anys que es diu que les empreses 
industrials B2B s’hi estan posant, però 
val a dir que és més lent del que es 
deia, els alts càrrecs B2B i B2C tenen 
mirades diferents.

El client digital no és res més que el 
client de tota la vida amb un compor-
tament diferent:
-Busca informació en lloc d’esperar 
una trucada a porta freda. Segons al-
guns estudis el 90% de les empreses no 
fan cas de les trucades a porta freda. 
Per tant, hem de ser presents i valorats 
quan aquest potencial client busqui 
informació.
-Té una necessitat molt concreta que 
sovint ve d’un tècnic de l’empresa o 

Els avantatges que suposa aquest ti-
pus d’actuacions enfront d’un procés 
judicial són:

- El procés és gratuït, a diferència d’un 
judici que sol resultar molt costós.

- Rapidesa de resposta. En pocs dies, 
és possible ja tenir resposta de la part 
contrària i arribar a acords.

- Privacitat (els judicis tret d’excepci-
ons són oberts i públics). A la medi-
ació i l’arbitratge tot el que es parla i 
es negocia, és quelcom privat entre les 
parts.

- Procés més �exible. La decisió d’un 
jutge és inamovible (sentència), men-
tre que en la mediació i l’arbitratge hi 
ha més poder de negociació �ns a ar-
ribar a un pacte que convingui a tots 
dos.

Per a iniciar aquest tipus de procedi-
ments, un requisit important és no ha-
ver interposat cap reclamació judicial. 

d’un cap de magatzem, etc.
-Valora moltes opcions per trobar el 
proveïdor més idoni.
-Necessita mantenir una bona relació 
a llarg termini amb el proveïdor, entre 
altres coses per temes de stocks, dipò-
sits bancaris, etc.

A més a l’entorn personal aquest “nou 
client” compra des de casa a través 
d’apps de marques reconegudes, li 
posen fàcil els pagaments, catàlegs, 
entregues, etc.... Aleshores perquè ha 
d’esperar alguna cosa diferent i sovint 
molt més incòmoda quan està a la fei-
na i el seu objectiu és, posem per cas, 
comprar 4 tones de capses de cartró 
per la seva empresa?

Sovint un dels majors problemes per 
aconseguir-ho no és ni més ni menys 
que la cultura de la pròpia empre-
sa, direcció general, propietat de la 
companyia, o stoppers interns. Al 
meu entendre algunes de les claus 
per aconseguir l’èxit són: analitzar el 
procés comercial actual, analitzar la 
competència i els productes suscep-
tibles de tenir més o menys visibilitat 
a l’entorn digital, analitzar els canals 
digitals pels quals cada tipus d’empre-
sa ha d’expressar-se i com fer-ho. La 
digitalització és per a la majoria incò-
mode, obliga a recon�gurar la visió de 
qualsevol direcció general, però per 
les empreses B2B i industrials té re-
servat bastants èxits si hi destinen les 
inversions de recursos necessàries. 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Tenim molts reptes al sistema educatiu i, entre ells, millorar les 
competències de: -Disposició per a cooperar. -Capacitat de treball 
en equip. Treballant conjuntament es resolen els reptes més difícils.
Quan sumes, multipliques. Quan restes, divideixes i no arribes enlloc.

La inflación tiene dos caras: se paga más por lo mismo y se dis-
pone de menos liquidez para consumir.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

EVA REMOLINA Economista

“El mediador és una persona imparcial no 
triada per cap de les parts, mentre que la �gura 

de l’àrbitre sí que pot triar-se”

“El client digital no és res més que el client de 
tota la vida amb un comportament diferent”
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Nascut a Igualada, tinc 54 anys, ITV 
igualadí de tota la vida, pare de 2 �lls, 
l’Albert i el Pere de 27 i 25 anys. Em 
considero una persona oberta, implicada 
en el conjunt de la societat, m’agraden les 
paraules honradesa, seriositat, dinamisme, 
responsabilitat, humilitat, honestedat, 
noblesa, sempre acompanyat de fets, 
valorant per damunt de tot la lleialtat,  i que 
m’agrada empatitzar amb els altres, ah...  i 
també una mica de la broma. Des de l’any 
1989 he treballat al sector immobiliari, i 
des de l’any 1997 per compte propi, com 
a Agent i Gestor estant inscrit al Registre d’Agents Immobiliaris de 
Catalunya. He tingut la sort, l’honor i l’orgull de ser regidor de la 
meva ciutat durant 20 anys. Gaudeixo quan treballo per donar solució a les persones que 
et fan una determinada demanda, sigui social, personal i/o professional com per exemple 
el tipus d’habitatge que cerquen i s’acaba trobant i aconseguint.  

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
a Igualada en particular i a l’Anoia en general, queda pràcticament resolt el problema 
de manca d’habitatge en lloguer, i que per � es troba solució a una de les principals 
preocupacions de la ciutadania. 

#235 Joan Agramunt Seuba

Hem tingut una nova visita, les cigonyes han deci-
dit fer nit a #Igualada, el més divertit era veure els 
fanals del pont de l’Infinit amb una cigonya blanca 
parada, una si una no. No us penjo la foto perquè 
m’ha quedat tan bé, sorpresa, que la faré servir 
per un concurs.

DANIEL MACIA MARTI  @Macia_daniel

Si segons la guàrdia urbana la mani d’avui 
#11September2022 ha movilitzat 150 mil per-
sones, i segons l’ANC 700 mil, és que algú és de 
lletres.

KILIAN TOMÀS @BadgerKilian

Una bona manera de conèixer la història d’#Igua-
lada són els espectacles que cada any prepara @
lollaexpressa. Moltes felicitats a les 60 actrius i 
actors joves que han participat a #Maldepesta i a 
tota la gent que ha preparat música, escenografia, 
dansa i vestuari!

POBLE ACTIU  @PobleActiu

A veure si de tant acostumar als igualadins a aga-
far el cotxe x a anar de compres… no acabaran 
preferint anar al Splau, que té una zona blanca 
més gran.

ALFONS RECIO @alf_recio

@ajigualada @mikelvives @marccastells Escor-
xador sense CAP aparcament per bicicletes . 
Caldria intal·lar-ne. No som cotxes però també 
aparquem. Es poden atendre les peticions de ci-
clistes???

TXELL  @LlextireeM

Vaja, comencen les classes a la universitat i els 
busos plens. Sembla que els senyors de @monbu-
sinfo se’ls ha oblidat revisar el calendari.

DAVID SERAROLS  @dserarols

Amb aquesta calor, mai més tornarem a menjar 
Ferrero Rochers.

IAIA TONETA  @iaia_toneta

#latevaveu

#latevaveu     .
Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu

Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 

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

@humansanoia

3.L’inici de les universitats tor-
na a col·lapsar el servei de 
bus d’Igualada a Barcelona2.La JEC inhabilita a l’alcalde 

de Cabrera i Elisabet Hidal-
go n’agafa el relleu1. Detinguts tres joves per in-

tentar robar en una casa 
d’Igualada

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@mireia.lanova @joanmarcmontiel @josepcami49

XARXES 
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REDACCIÓ

E l Departament de Di-
namització Econòmica 
de l’Ajuntament posa 

en marxa projecte Transfor-
ma’t per ajudar en clau posi-
tiva a totes aquelles empreses 
que, superada la situació de 
crisi com a conseqüència de 
la pandèmia, volen créixer. El 
projecte, tal i com ha expli-
cat el regidor de Dinamitza-
ció Econòmica, Jordi Marcè, 
no està destinat únicament 
a aquelles empreses “que vo-
len assolir les xifres prèvies a 
la pandèmia, sinó també per 
aquelles empreses que volen 
posicionar-se en el mercat, 
adaptant-se i transformant-se 
per fer front a l’actual escena-
ri econòmic incert i inestable 
marcat per l’augment dels sub-
ministraments o les pujades 
d’interès”.
Aquesta situació accentua la 
necessitat de treballar a fons 
l’estratègia de la pròpia em-
presa, que sempre ha estat ne-
cessària, però ara, en aquests 

Engega la segona edició del projecte Transforma’t
pel creixement i la transformació de les empreses

REDACCIÓ

El departament de Jo-
ventut de l’Ajuntament 
i l’O�cina Jove del Con-

sell Comarcal, s’ajunten no-
vament per oferir el servei 
d’acompanyament en la mo-
di�cació de dades de la Beca 
General del Ministeri d’Edu-
cació i Formació Professional 
per Estudis Postobligatoris i 
resoldre els dubtes que pu-
guin sorgir.
El període de modi�cació de 
dades anirà del 15 de setem-
bre al 3 d’octubre i les dades 
que es poden modi�car són 
acadèmiques, de residència 
o relatives al compte corrent 
bancari. Aquest tràmit es fa 
on-line, accedint directament 
al web del ministeri però, si 
una persona jove necessita 
suport per fer aquest tràmit, 
les dues institucions ofereixen 
un servei d’acompanyament 
presencial, durant el mes de 
setembre, on s’habilitarà un 
espai amb ordinadors per tal 
que els i les estudiants puguin 
fer la modi�cació de dades 

REDACCIÓ

Després del període 
vacional habitual, re-
obre les seves portes 

el Museu del Tren Miniatura 
Railhome BCN, en la qual 
serà la seva novena tempora-
da de visites guiades i activi-
tats diverses.
Demà dissabte dia 17 s’inau-
gura una remodelació impor-
tant a la maqueta escala H0 
fruit de sis mesos de minuciós 
treball de modelisme: la nova 
“zona �nancera” de la ciutat, 
consistent en un conjunt de 
moderns edi�cis d’o�cines ti-
pus gratacels construits amb 

nous temps, s’ha convertit en 
una temàtica imprescindible 
a tractar dins de l’empresa per 
centrar els esforços en analit-
zar els punts forts de l’empresa 
i focalitzar-los en allò en el 
que realment l’empresa des-
taca, pot fer aparèixer noves i 
millors oportunitats de lide-
ratge.
El projecte pretén fomentar el 
creixement de l’activitat eco-

nòmica de cada empresa par-
ticipant, a partir d’una anàlisi 
interna exhaustiva, identi�-
cant els seus punts forts, el seu 
grau d’expertesa i d’especia-
lització, entre d’altres aspec-
tes, diferenciant-la de la resta 
d’empreses existents al mercat, 
enfortint el seu lideratge.
Aquest procés d’acompanya-
ment a l’empresa es realitzarà 
aplicant una metodologia espe-
cí�ca desenvolupada en 2 fases.

acompanyats per professio-
nals.
El servei es realitzarà a l’equi-
pament juvenil Cal Badia 
d’Igualada els dimarts, 20 i 27 
de setembre, de 16 a 19h, i els 
dijous, 22 i 29 de setembre, 
també de 16 a 19h.
A més, també s’ofereix suport 
per sol·licitar la Beca Equi-
tat. El termini de presenta-
ció d’aquesta beca és del 15 
de setembre al 31 d’octubre i 
la poden demanar persones 
que cursin estudis univer-
sitaris o�cials de grau o de 
màster habilitant en una de 
les universitats públiques de 
Catalunya, a la UOC o algun 
dels tres centres adscrits que 
hi participen. Per fer aquest 
tràmit és necessari que l’estu-
diant disposi d’idCat Mòbil 
i es fa a través de la web de 
l’AGAUR.
Per gaudir d’aquest servei 
d’acompanyament, cal dema-
nar cita prèvia. Cal contactar 
directament amb l’Equipa-
ment Juvenil Cal Badia al 690 
79 35 68 o amb l’O�cina Jove 
de l’Anoia al 679 96 46 69. 

El regidor Jordi Marcé, en el moment de la presentació del projecte.

Nova temporada al Museu 
Railhome BCN d’Igualada

El programa es 
dirigeix a empreses 

que vulguin millorar 
el seu posicionament 
i transformar-se per 

estar preparades per les 
actuals circumstàncies 

econòmiques

les més modernes tècniques 
de tall làser i impressió 3D, 
cosa que els fa únics.
Aquest mateix dia, i coin-
cidint amb la circulació de 
trens al circuit de tren tri-
pulat que es montarà al Parc 
Central amb motiu del 26 
anys dels Amics del Tren 
d’Igualada, els nens de 3 a 
8 anys que hi pugin, seran 
obsequiats amb una entrada 
gratuïta (acompanyats d’un 
adult) per visitar el Railhome 
BCN els dies 17 i 18. Recor-
dem també que els Subscrip-
tors de La Veu de l’Anoia te-
nen un important descompte 
en l’entrada del museu. 

Poble Actiu denuncia 
la poca presència 
de dones al festival 
musical Anòlia
La manca de presència de do-
nes als escenaris de concerts 
i festivals de música de Cata-
lunya és un debat que creix 
cada any i que posa el focus en 
Igualada. 
Poble Actiu, formació vincula-
da a la CUP, ha denunciat que 
el Festival Anòlia és el tercer 
festival amb menys presència 
de dones a la programació de 
tot Catalunya, com ha destapat 
el Crític comparant la progra-
mació de quaranta festivals de 
música de gran i petit format 
com poden ser el Primave-
ra Sound, el Cruïlla, el Canet 
Rock, el Vida, el Cabró Rock, 
el Festival Castell de Peralada 
o el Porta Ferrada. Neus Car-
les, regidora de Poble Actiu, 
ha denunciat que el Festival 
Anòlia sigui el tercer festival 
de Catalunya amb menys pre-
sència de dones, amb només 
un 11,1% de la programació, i 
ha reclamat al govern Castells 
que aposti pel talent musical 
femení de l’Anoia i d’arreu de 
Catalunya.
Poble Actiu ha denunciat que 
el govern Castells “gira l’es-
quena a una gran quantitat 
de cantants i grups de música 
que formats, totalment o ma-
joritàriament per dones, són 
un mirall per les nenes i noies 
que volen fer carrera musical”. 
Neus Carles, regidora de Poble 
Actiu, ha reclamat al govern 
Castells que �xi un mínim de 
presència femenina al festival 
de cara a les futures edicions i 
també en la programació d’al-
tres esdeveniments culturals 
com la Festa Major.  
Cinc dels nou grups de la pro-
gramació del Festival Anòlia 
d’enguany són formats úni-
cament per homes, com és el 
cas de Sopar de Cabra, la Lu-
dwig Band, Auxili, Habla de 
mi en presente i Lluna Plena. 
A l’Anòlia també hi van actu-
ar tres grups que majoritària-
ment són formats per homes 
com és el cas dels Catarres, 
Ginestà i les Pastes de la Iaia. 
Així doncs, de tots els grups 
que van actuar, només en 
trobem un formats majorità-
riament per dones, Gemma 
Humet, un cas únic respecte 
els nou grups que van ser pro-
gramats.
L’anàlisi feta per Crític destapa 
que només un 23% de les pro-
postes musicals que han pro-
gramat els festivals catalans 
aquest estiu estan liderades 
per una dona. 

Ajuda per a tramitar beques 
d’estudis no obligatoris

Una primera fase que inclou 
una diagnosi externa de la situ-
ació actual, i que comptarà amb 
l’elaboració de matrius d’anàlisi 
a partir de les tècniques DAFO 
i CAME; la creació del model 
de negoci a través del mètode 
CANVAS; i la de�nició d’un 
pla d’accions centrat en aquella 
àrea que s’hagi identi�cada, de 
manera conjunta, com a estra-
tègica.
Una segona fase que inclourà la 
implementació de les accions, 
amb l’acompanyament de con-
sultors especialitzats en les di-
ferents àrees de millora, des de 
la Comercialització, Producció, 
Sostenibilitat, Internacionalit-
zació, Finançament u Organit-
zació.
Per a poder abordar de mane-
ra efectiva aquest tipus de pro-
cessos de re�exió interna en 
els que es centrarà el projecte 
Transforma’t, cal que les em-
preses que hi participin tinguin 
d’entrada unes determinades 
característiques, com ara la de 
comptar amb un equip directiu 
cohesionat i la de que l’empresa 
garanteixi una disponibilitat de 
temps per treballar aquest pro-
jecte.
Donat que el nombre de pla-
ces disponibles per participar 
d’aquest projecte és de 8 i per tal 
de garantir el 100% d’apro�ta-
ment del recurs que està 100% 
subvencionat, es farà un pro-
cés de selecció previ entre totes 
aquelles empreses interessades 
en participar-hi.
Les inscripcions estan obertes 
�ns al 30 de setembre. 
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REDACCIÓ

E squerra Republicana 
va reunir-se dimarts 13 
amb la plataforma ciu-

tadana ‘Igualada pel Clima’ en 
una trobada que va comptar 
amb la presència de la candi-
data a l’alcaldia Alba Vergés 
i l’exconseller Raül Romeva. 
S’hi van tractar “temes cabdals 
pel futur de la ciutat per posar 
en comú qüestions que ajudin 
a millorar-la i fer-la més sos-
tenible i responsable amb el 
medi ambient”, segons detalla 
Alba Vergés. La republicana 
explica que un dels factors que 
més preocupen actualment 
és el reciclatge i la recollida 
selectiva, sobretot després de 
prorrogar-se el contracte a 
conseqüència de la “deixadesa 
de funcions” del govern muni-
cipal.
Als republicans els preocupa 
que Igualada sigui una de les 
ciutats amb pitjors xifres de 
reciclatge de Catalunya, fet 
que provoca que anualment 
s’hagin de pagar cànons extres 
de centenars de milers d’eu-
ros. Malgrat que se sabia feia 
12 anys que el contracte amb 
Foment �nalitzaria enguany, 
el govern municipal diu que 
“no ha tingut temps” per pre-
parar-ne un de nou. Davant 
d’això, els republicans par-
len d’una greu “deixadesa de 
funcions que costa 6 milions 
d’euros extres als igualadins i 
igualadines que paguen amb 
els impostos més cars de Ca-
talunya”.
Des d’Esquerra declaren que 
s’han tingut 12 anys per pre-
parar un nou contracte. Un 
temps en el qual en diverses 
ocasions s’ha assenyalat l’em-
presa prestadora de la neteja 
per cobrar despeses extres 
en altres municipis com Bar-

Vergés i Romeva denuncien deixadesa 
del govern de Castells en el reciclatge 
dels residus a la ciutat

Cuadras proposa 
actualitzar els parcs 
infantils de la ciutat

REDACCIÓ

I gualada Som-hi (PSC-Co-
muns) proposa impulsar 
un Pla del Joc a Igualada 

amb l’objectiu d’actualitzar els 
parcs infantils dels diferents 
barris de la ciutat i aturar la 
seva degradació. La propos-
ta surt després de parlar amb 
moltes famílies i escoltar les 
necessitats i mancances que 
troben perquè els seus �lls i �-
lles juguin als parcs.
El portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament, Jordi Cuadras, 
detalla que “molts dels parcs 
d’Igualada fa anys que no s’ac-
tualitzen i molts presenten un 
avançat estat de degradació 
que cal afrontar. Volem una 
ciutat jugable on els nens i ne-
nes s’hi sentin a gust i el Pla 
del Joc que proposem perme-
tria fer un salt endavant i tenir 
uns parcs infantils de primer 
nivell. Són uns equipaments 
claus per la salut física i mental 
dels nostres infants i per això 
proposem elaborar aquest Pla 
especí�c”.
Cuadras afegeix que “sobretot 
volem que pertànyer a un barri 
o a un altre d’Igualada no vul-
gui dir tenir millors o pitjors 
parcs infantils com, malaura-
dament, passa en aquests mo-
ments. Hi ha parcs que fa més celona, Tarragona o Rubí, i 

malgrat que el 2016 el mateix 
govern d’Igualada va anunci-
ar-ne una auditoria, aquesta 
no es va produir mai. 
Detalla Vergés que “després 
de 12 anys ens trobem amb 
una ciutat en el lloc 746 en els 
rànquings de reciclatge i on 
la neteja és una de les princi-
pals preocupacions. I davant 
d’aquestes preocupants dades, 
la decisió del govern es seguir 
fent con�ança als responsa-
bles”.
Actualment, Igualada conti-

nua lligada amb aquesta em-
presa després que Junts per 
Igualada, Igualada Som-hi i 
Ciutadans decidissin prorro-
gar per valor de 6 milions la 
relació amb l’empresa i assu-
mir pagar més de 700.000€ 
els cànons per no reciclar. Cal 
dir que l’empresa Fomento 
de Construcciones y Contra-
tas (FCC) fa molts anys que 
presta aquest servei, sempre 
amb més crítiques que elogis. 
Quan ERC tenia la responsa-
bilitat de Medi Ambient, en els 
temps de govern amb l’Entesa 
per Igualada de l’alcalde Jordi 
Aymamí, també va optar per 
a renovar-lis el servei.
Des d’Esquerra exigeixen ara 
“responsabilitats i treballar 
per tenir un govern a la ciu-
tat que faci els deures quan 
toca”. Vergés apunta que 
“Igualada no es pot perme-
tre un govern que ignori les 
seves responsabilitats i cal 
d’una vegada per totes co-
mençar a fer bé les coses”. 

de 20 anys que no es renoven 
i han quedat desfasats. Volem 
que tots els barris d’Igualada 
siguin de primera i volem que 
el dret al joc i al temps lliure 
es garanteixi amb igualtat de 
condicions a tots els barris 
de la nostra ciutat”. Igualada 
Som-hi proposa més varietat 
de jocs als parcs i que promo-
guin el joc compartit i la vida 
comunitària com més espais 
de sorra, tirolines i tobogans 
gegants en funció de l’edat. 
La formació considera que ca-
len més elements de mobiliari 
urbà com bancs, papereres, 
o fonts. Davant l’emergència 
climàtica, Jordi Cuadras tam-
bé marca que “el Pla del Joc 
que proposem contempla un 
estudi de les zones d’ombra. 
Després de comprovar que 
molts no en tenen, proposem 
la instal·lació de pèrgoles o 
més vegetació”. També obrir 
quioscos que incloguin la-
vabos i que ofereixin beguda i 
menjar, Wi�, espais de recàr-
rega del telèfon mòbil, publi-
citat dels comerços del barri i 
tallers préstec de jocs pels més 
petits. Cuadras ha avançat que 
tothom qui vulgui fer arribar 
qualsevol opinió per inclou-
re al Pla del Joc que proposa 
Igualada Som-hi pot fer-ho 
enviant un missatge de What-
sapp al 674 966 031. 

Alba Vergés, Raül Romeva i Enric Conill, dimarts a Igualada.

Als republicans els 
preocupa que Igualada 
sigui una de les ciutats 

amb pitjors xifres 
de reciclatge, fet que 

provoca que anualment 
s’hagin de pagar 

cànons de centenars 
de milers d’euros.

Taller de cuina japonesa al Casal Cívic 
Montserrat

REDACCIÓ

T’agradaria conèixer els se-
crets de la cuina japonesa?
Aquest trimestre el Casal Cí-
vic Montserrat ofereix un 
taller de cuina per aprendre 
les tècniques i receptes típi-
ques de la cultura nipona. En 

aquest espai podreu conèixer 
des dels aliments que s’utilit-
zen, la importància de la deco-
ració en aquesta gastronomia,
com també plats casolans i 
tradicionals.
L’activitat es realitzarà del 6 
d’octubre al 3 de novembre, 
dijous de 19 a 21 h.

Les persones interessades po-
den passar pel Casal Cívic i 
Comunitari Igualada-Mont-
serrat o trucar per telèfon per 
fer la inscripció, de dilluns a 
divendres de 10 a 13h i de di-
lluns a dimecres de 16 a 18h. 
c/ Orquídies, 7 Igualada, tel. 
938043661. 

Seguim treballant per 
oferir-vos el millor servei!

US RECORDEM QUE TORNEM 
A OBRIR EL 29 DE SETEMBRE
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REDACCIÓ  

L’Associació Contra el 
Càncer a Barcelona or-
ganitza Rutes Saluda-

bles per a tota la població a 
diferents localitats de la pro-
víncia. Igualada s’ha sumat a 
l’activitat, i compta ja amb ca-
minades setmanals gratuïtes 
de dilluns a dijous, de 18:30h 
a 20:00h. Sortir de casa, fer 
una mica d’activitat física, 
conèixer nous racons de la 
ciutat i també fer noves amis-
tats, són només alguns dels 
molts bene�cis que hi troba-
ran els participants.
Per apuntar-se, només cal 
trucar al telèfon de l’Associa-
ció (900 100 036), disponible 
24h, i reservar la seva pla-
ça. Surten des de l’Hospital 
d’Igualada (punt de trobada), 
i durant aproximadament 1h 
i 30 min, els assistents comp-
taran amb un voluntari que 
els  acompanyarà durant la 
caminada, i els guiarà per di-
ferents rutes a la seva pobla-
ció.
L’objectiu d’aquest projecte 
és contribuir a reduir el se-
dentarisme entre la població 
general, establint entorns sa-
ludables de foment de la sa-
lut a nivell local, que ajudin 
a reduir l’ascens de malalties 
no transmissibles, com són el 
càncer, la diabetis, les respi-
ratòries o les cardiovasculars, 
per això, les rutes no van diri-
gides a pacients de càncer. 
Els pacients poden trucar 
igualment al 900 100 036 i 
se’ls informarà de les activi-
tats que hi ha per ells.

L’Associació Contra el Càncer crea 
unes #RutesSaludables a Igualada

Cinc joves anoiencs 
participen a l’intercanvi 
Nature in Motion

REDACCIÓ

U n grup de cinc nois i 
noies de l’Anoia van 
participar en l’inter-

canvi juvenil Nature in Moti-
on, que va tenir lloc a Terrassa 
i a Bolquère (França) del 2 al 
16 de juliol. En aquest inter-
canvi també hi van participar 
joves d’altres països com Fran-
ça, Itàlia, Eslovàquia i Hon-
gria. 
La diversitat de joves i de pa-
ïsos va fer possible conèixer 
diferents cultures, fer amistats 
i treballar els temes principals 
del projecte, que són la natura 
i el vídeo. Van ser dues setma-
nes intenses amb molts senti-
ments i emocions.
Durant la primera setmana, 
a Terrassa i coincidint amb 
la Festa Major, van conèixer 
conèixer la cultura popular: 
van anar a veure el correfoc, 
els castellers, la batucada i 
diferents concerts. I també, 
durant aquesta setmana, van 
fer activitats a la natura com 
senderisme a Montserrat, di-
ferents activitats a Barcelona 

UNA DE CADA TRES 
PERSONES ÉS SEDENTÀRIA
El sedentarisme és un dels 
quatre factors de risc més im-
portants per a la nostra salut. 
De fet, segons dades de l’Or-
ganització Mundial de la Sa-
lut, la inactivitat física és res-
ponsable del 6% de les morts a 
nivell mundial. A més, se sap 
que incrementa el risc de pa-
tir càncer de còlon o de mama 
entre un 20-25%, i de diabetis 
o de cardiopatia isquèmica, en 
un 30%. 

L’ASSOCIACIÓ, 69 ANYS 
D’EXPERIÈNCIA EN LA 
LLUITA CONTRA EL CÀNCER
L’Associació Contra el Càncer 
és l’entitat de referència en la 
lluita contra el càncer des de 
fa 69 anys. Dedica els seus 
esforços a mostrar la realitat 
del càncer a Espanya, detec-
tar àrees de millora i posar 
en marxa un procés de trans-
formació social que permeti 
corregir-les per obtenir un 
abordatge del càncer integral 
i multidisciplinari. En el seu 
ADN està estar al costat de les 
persones pel que el seu treball 

també s’orienta a ajudar-les a 
prevenir el càncer; estar amb 
elles i les seves famílies durant 
tot el procés de la malaltia si 
li ho diagnostiquen; i millorar 
el seu futur amb l’impuls a la 
recerca oncològica. En aquest 
sentit, a través de la seva Fun-
dació Cientí�ca, l’Associació 
aglutina la demanda social 
de recerca contra el càncer, 
�nançant per concurs públic 
programes de recerca cientí�-
ca oncològica de qualitat. Avui 
dia, és l’entitat social i privada 
que més fons destina a inves-
tigar el càncer: 92M€ en 525 
projectes de recerca.
L’Associació integra a paci-
ents, familiars, persones vo-
luntàries i professionals que 
treballen units per a prevenir, 
sensibilitzar, acompanyar a les 
persones afectades i �nançar 
projectes de recerca oncolò-
gica que permetran un millor 
diagnòstic i tractament del 
càncer. Estructurada en 52 
Seus Provincials, i present en 
més de 2.000 localitats espa-
nyoles, compta amb més de 
23.000 persones voluntàries, 
més de 388.000 socis i quasi 
1.000 professionals.
Durant el 2021, l’Associació ha 
atès a 136.000 persones afecta-
des per la malaltia.
L’Associació Contra el Càncer 
a Barcelona, amb seu a Traves-
sera de les Corts, 268, gestiona 
els seus propis recursos desti-
nats a programes i ajudes que 
destinen íntegrament en el seu 
àmbit d’actuació. L’entitat està 
present actualment en més de 
70 municipis de la demarcació 
de Barcelona. 

i un voluntariat de neteja del 
parc Vallparadís de Terrassa.
La segona setmana, a Bolquè-
re, van poder gaudir de la cal-
ma i el silenci de la muntanya, 
on
van fer activitats d’escalada, 
d’orientació i trekking. Tam-
bé van apro�tar per conèixer 
activitats i àpats típics dels di-
ferents països participants al 
projecte.
Per últim, com que uns dels 
objectius principals del pro-
jecte era treballar la temàtica 
del vídeo, han creat un vídeo 
resum de tota l’experiència 
amb la col·laboració de tots i 
totes les participants del pro-
jecte.
Aquest intercanvi juvenil s’ha 
ofert des del servei de Mobi-
litat Internacional de l’O�cina 
Jove de l’Anoia, a través de La 
Víbria Intercultural. El pro-
jecte s’ha pogut dur a terme 
gràcies al �nançament que 
la Unió Europea aporta a les 
entitats a través del programa 
Erasmus+ i del suport de la 
Diputació de Barcelona. 

Dirigides a tota la 
població, l’Associació 

Contra el Càncer a 
Barcelona organitza 
setmanalment rutes 
saludables d1’h i 30 

min hora de duració, 
per promoure l’activitat 

física com a hàbit de 
vida saludable.

La Cambra de Barcelona 
a l’Anoia inicia el procés 
electoral

REDACCIÓ

L a Cambra de Comerç 
de Barcelona posa a dis-
posició del conjunt del 

teixit empresarial de l’Anoia el 
cens electoral per a les pròxi-
mes eleccions previstes per al 
primer semestre del 2023. 
La consulta del cens es pot 
fer a través del següent espai 
web cambrabcn.org/Elecci-
onsCambra23, que la Cambra 
ha habilitat amb tota la infor-
mació relativa a les eleccions, 

o també físicament a l’o�ci-
na territorial de la Cambra a 
Igualada. 
La revisió del cens electoral és 
el primer pas d’un procés elec-
toral que s’allargarà durant tot 
el primer semestre del 2023 i 
que ha de �nalitzar amb l’elec-
ció del president de la corpo-
ració i dels càrrecs del Comitè 
Executiu. De fet, la de�nició 
del cens és un punt clau del 
curs electoral, ja que determi-
narà els electors i electores que 
tindran dret a vot. 
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REDACCIÓ

G ràcies a l’èxit de la 
primera edició, la 
Mancomunitat de la 

Conca d’Òdena ha decidit re-
editar el Curs d’Autodefensa 
Feminista “Fem Tribu”, una 
formació per apoderar les do-
nes i donar-los eines per de-
fensar-se davant de les agres-
sions a què estan exposades 
diàriament.
Les participants de la prime-
ra edició, celebrada de març 
a juny, en fan una valoració 
molt positiva, i destaquen que 
va més enllà d’un taller d’auto-
defensa i esdevé “una experi-
ència transformadora” ja que 
ajuda a incorporar la perspec-
tiva de gènere en el dia a dia 
i a revisar l’educació que hem 
rebut com a dones.
El curs, que està organitzat 
per l’àrea d’Igualtat de gènere 

Torna el curs d’autodefensa per a dones 
de la Mancomunitat de la Conca

L’Anoia participa en el 
primer Festival de Paisatges

REDACCIÓ

A quest any 2022 se 
celebra la primera 
edició del Festival 

de Paisatges Barcelona, una 
proposta d’activitats per a tots 
els públics a les comarques de 
l’Anoia, el Bages, el Moianès 
i Osona. La cita tindrà lloc 
tots els caps de setmana del 
17 de setembre al 9 d’octubre 
i oferirà propostes guiades per 
empreses locals, que perme-
tran descobrir els paisatges de 
tardor de les comarques que 
integren la marca turística de 
Paisatges Barcelona.
A peu, amb bicicleta elèctrica 
o de muntanya, fent activitats 
de ioga o amb cavalls, tastos 
de productes locals i de vins 
i un llarg etcètera, aquesta 
oferta pensada per a tots els 
públics permetrà descobrir un 
entorn natural i cultural au-
tèntic i pròxim.

i LGTBI de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena, tindrà 
lloc els mesos d’octubre, no-
vembre, desembre i gener i es 
farà cada dimarts de 19 h a 21 
h al Centre Cívic Nord d’Igua-
lada. El curs s’adreça a totes 
les dones dels municipis de la 
Conca d’Òdena.
En total s’impartiran 12 sessi-
ons on es treballarà l’apodera-
ment emocional a través de la 
psicoteràpia feminista, l’auto-
defensa davant les violències 
masclistes normalitzades i les 
ciberviolències, l’autodefen-

sa en l’àmbit polític i públic, 
davant l’assetjament laboral, 
també en l’àmbit sexual i afec-
tiu i, �nalment, l’autodefensa 
física i la consciència de l’es-
pai. Totes les sessions aniran 
a càrrec de professionals i en-
titats especialitzades d’arreu 
del país com Indàgora, Quatre 
Cantonades, Equilàtera, Aina 
Troncoso, Les Magranes o Ka-
rin Konkle, i es faran en for-
mat taller per tal de reproduir 
de la manera més real possible 
situacions quotidianes en les 
quals les dones poden patir 
agressions.
El curs té un cost total de 10 
euros, i les inscripcions ja es-
tan obertes a través de la pàgi-
na web www.micod.cat. Per a 
més informació podeu escriu-
re a igualtat@micod.cat. La 
data límit per inscriure-s’hi és 
el 30 de setembre. L’aforament 
és limitat. 

En concret, a l’Anoia es pro-
posen activitats com una Ruta 
Literària per Montserrat, el 
18 de setembre sortint des del 
Bruc; una Caminada Guiada 
per Les Agulles Montserrat, 
el 24 de setembre i també des 
del Bruc; una Descoberta de la 
Batalla dels Prats de Rei amb 
e-Bike, l’1 d’octubre sortint de 
Calaf; o una Passejada a Peu 
per les Vinyes del Pla de Mo-
rei, a La Torre de Claramunt el 
9 d’octubre.
El festival està organitzat per 
la Diputació de Barcelona i els 
consells comarcals de l’Anoia, 
el Bages, el Moianès i Osona, 
amb la participació de setze 
empreses turístiques d’aques-
tes comarques.
Tota la informació de les ac-
tivitats i les reserves es poden 
trobar al blog Barcelona és 
Molt Més de la Diputació de 
Barcelona, blog.barcelonaes-
moltmes.cat. 

Les participants de 
la primera edició del 
curs el valoren molt 

positivament i parlen 
d’una “experiència 
transformadora”

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

D E R C ' D
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COMARCA Espai patrocinat per

ÒDENA · LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena or-
ganitza l’onzena edició 
de la �ra del cargol de les 

vinyes; la “Fira de la Vinyala”, 
que tindrà lloc durant tot el 
matí del proper diumenge 18 
de setembre al parc de la Font 
del municipi.
La bona acollida i resposta de 
cada any porten a l’Ajuntament 
d’Òdena a organitzar una nova 
edició d’aquesta �ra gastro-
nòmica amb l’objectiu de pro-
mocionar la població d’Òdena 
a partir d’un producte típic i 
culinàriament molt apreciat 
del municipi i de la Conca, el 
cargol de vinya.
Més de 10 restaurants de la 
comarca han preparat per a 
aquesta cita anual un plat de 
cargols que marca la línia i 
personalitat de cada cuiner i 
restaurant, el que fa una ocasió 
perfecta per provar la gastro-
nomia del territori. Entre les 
propostes trobareu; cargols de 
Festa Major, cargols amb co-
nill, cargols a la gourmanda,....
Per acompanyar-los també 
exposaran diferents cellers i 
vinoteques amb propostes de 
vins, caves i cerveses també de 
la comarca. I pels pocs amants 
dels cargols també hi haurà un 
espai amb productes artesans 

alimentaris del territori com 
els embotits i els formatges.
Com cada any no hi faltarà la 
Confraria de la Vinyala que 
amb 5 grans paelles cuinaran 
370k de cargols. Una de les no-
vetats d’enguany és que es po-
dran adquirir carmanyoles per 
les seves receptes de vinyales 
anticipadament a través de la 
botiga de la web lavinyala.cat o 
com sempre, a la mateixa �ra, 
bescanviar euros per la mone-
da “vinyalons” per adquirir les 
degustacions de vinyales que 
cuinaran la Confraria.
La compra de les degustaci-

ons o tiquets per la resta de 
restauradors i cellers es podrà 
fer directament amb euros als 
mateixos expositors. 
La Fira de la Vinyala és un es-
deveniment gastronòmic sin-
gular i és que a més de les pro-
postes gastronòmiques entorn 
del cargol totes les activitats 
que s’hi realitzen també giren 
entorn aquesta temàtica.
Així, a més de degustar els 
diferents plats a partir de les 
10h del matí podreu visitar el 
mercat d’artesania amb temà-
tica de cargols. Hi trobareu 
ceràmica amb cargols, cargols 

Més de 10 receptes per degustar el plat genuí de la Conca d’Òdena, 
el cargol de vinya, a la Fira de la Vinyala d’Òdena 

brodats, llaunes i cassoles per 
coure cargols, bijuteria de car-
gols... També podreu veure de-
mostracions d’art i o�cis com 
un forner que farà pans amb 
forma de cargol, un ferrer que 
forjarà cargols de ferro, un bu-
fador de vidre que farà cargols 
de cristall, xarcuter que elabo-
ra embotit de cargol...
I a les 12h del migdia, els in-
fants de �ns a 14 anys podran 
participar en la cursa per tro-
bar el cargol més ràpid a les 
curses infantils de vinyales
Podeu consultar els plats de 
cada restaurant, els restaurants 

participants i les activitats a la 
web lavinyala.cat
Què és la vinyala?
El vinyal, també conegut com 
cargol de les vinyes (Otala 
punctata), ha pres la deno-
minació peculiar i pròpia de 
vinyala en l’entorn d’Òdena. 
En altres zones de Catalunya 
també és conegut com el car-
gol cristià i, �ns i tot, com el 
cargol jueu. 
Estem parlant d’una espècie de 
mol·lusc gasteròpode terrestre 
de la família Helicidae, que ja 
és endèmica a la Mediterrània 
occidental i que encara és for-
ça comú arreu dels Països Ca-
talans.
La seva closca és gruixuda i sò-
lida, de diàmetre major (�ns a 
4 cm), més deprimida i d’espi-
ral més baixa. És de color mar-
ró amb petites taques difuses 
més clares.
La propietat organolèptica que 
més el de�neix és la seva textu-
ra melosa que el dota de grans 
qualitats per a ser cuinat en 
cassola, enfront altres espècies 
potser més conegudes com els 
bovers.
Vinyala, etimològicament par-
lant, vol dir terra destinada a 
plantar-hi ceps. Vinyal seria la 
paraula que identi�ca pròpia-
ment a la varietat de cargol de 
la qual estem parlant. 

MASQUEFA · LA VEU 

Aquest mes de setem-
bre Masquefa torna-
rà a reviure els seus 

orígens relacionats amb la 
vinya, el camp i els produc-
tes de la terra a través d’una 
nova edició de la Festa del 
Raïm; una festivitat de caire 
popular organitzada anual-
ment per l’Ajuntament –amb 
el suport de la Diputació 
de Barcelona i de Masquefa 
Comerç- i que any rere any 
suma nous adeptes i nous 
públics delerosos de des-
cobrir quin és el vincle que 
uneix la vila amb el món de 
la viticultura.
Ho farà els dies 17 i 18 de 
setembre amb diferents pro-
postes de caire lúdic i tradi-
cional per a tots els públics. 
El gruix de les activitats tin-

drà lloc el dissabte 17 de se-
tembre. Aquell dia podrem 
gaudir durant tota la jornada 
de la tradicional Fira de Tas-
tets a la plaça Josep Maria 
Vila, amb vins i caves, restau-
ració, pastisseries i embotits. 
Al llarg de dissabte, a més, 
els assistents també podran 
prendre part de propos-
tes com la inauguració de 
l’exposició “Masquefa, un 
recorregut per la història”, 
una demostració d’elabora-
ció d’aiguardents i destil·lats 
amb fassina, animació infan-

til, maquillatge artístic, fon-
due de xocolata amb raïm, 
una cercavila de tractors 
amb maquinària vinícola, el 
tradicional Concurs de tas-
tavins, una trepitjada popu-
lar; i música en directe amb 
Eleven’s Quartet, Give, Aya 
& King i Her Majesty. Final-
ment, cal destacar que dis-
sabte (de 19 a 23 h, a la plaça 
Josep M. Vila) l’Ajuntament 
habilitarà un Punt Lila que 
oferirà informació, assesso-
rament i atenció davant de 
qualsevol agressió sexual o 
comportament sexista.
I ja l’endemà, diumenge 18 de 
setembre, la Festa del Raïm 
es completarà amb el con-
cert, a partir de les 18 h a la 
Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo, de Paula Peso, 
en el marc del cicle Masquefa 
sona bé 2022. 

Nova edició de la Festa del Raïm a Masquefa

El municipi acollirà 
diferents propostes per 
a tots els públics per a 

homenatjar el món
 de la vinya i el camp



MONTBUI · LA VEU 

Santa Margarida de Mont-
bui és un dels municipis 
bene�ciaris de la primera 

convocatòria del “Programa 
de barris per a la rehabilita-
ció d’habitatges”. Fins a 2’5 
milions d’euros d’aquesta lí-
nia d’ajuts s’utilitzaran per a 
la rehabilitació dels habitatges 
amb més necessitat d’e�cièn-
cia energètica del municipi.
El nostre municipi és un dels 
38 del total de 947 de tot Cata-
lunya (a la comarca de l’Anoia 
únicament Igualada i Masque-
fa en són bene�ciaris) que han 
aconseguit aquests ajuts. Es 
tracta d’una línia de subven-
cions amb �nançament dels 
Fons Next Generation desti-
nades a la regeneració urbana 
i a la rehabilitació residencial. 

Montbui rebrà 2’5 milions d’euros dels fons Next Generation
per a la rehabilitació d’habitatges 

El Departament de Drets So-
cials de la Generalitat de Cata-
lunya impulsa el programa de 
barris, destinat a la rehabilita-
ció d’edi�cis en clau energèti-
ca. Es tracta d’una iniciativa 

�nançada amb els Fons Next 
Generation per actuar a les 
zones proposades pels ajun-
taments i que tenen més ne-
cessitats en l’àmbit de la reha-
bilitació d’edi�cis i l’e�ciència 

energètica. 
A Santa Margarida de Mont-
bui l’àmbit objecte d’aquesta 
actuació de rehabilitació serà 
una zona delimitada del barri 
de La Falconera, formada per 
l’illa de carrers que confor-
men els vials Sant Bartomeu, 
Maure Mercader, Sant Jaume, 
Travessia La Tossa i carrer La 
Tossa. 
El conjunt de les edi�cacions 
d’aquesta zona es van cons-
truir entre els anys seixanta i 
setanta. Són edi�cis amb dè-
�cits a nivell de tancaments 
exteriors, d’aïllaments, i amb 
mancances d’e�ciència ener-
gètica. Es tracta d’edi�cis molt 
compactes, d’una certa alçada 
i amb una alta densitat de po-
blació. 
L’Ajuntament montbuienc va 
treballar molt ràpidament i va 
esmerçar els recursos tècnics 
necessaris per poder acollir-se 
a aquesta convocatòria, molt 
important perquè permetrà 
que moltes comunitats de pro-
pietaris tinguin l’oportunitat 
de millorar els seus habitatges, 
amb subvencions als propieta-
ris d’entre el 40 i el 80 per cent. 
A més, les famílies en situació 
de vulnerabilitat podran arri-
bar a rebre el cent per cent de 
la subvenció.
A l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui es valora 
de forma molt positiva aques-
ta subvenció. L’Alcalde Jesús 
Miguel Juárez remarca que 

“aquests 2’5 milions d’euros es 
destinaran a recolzar la reha-
bilitació i millora de l’e�cièn-
cia energètica dels habitatges 
d’àmbits vulnerables. Una part 
important dels nostres veïns 
i veïnes amb més necessitats 
podran millorar els seus habi-
tatges”
Després d’aquest anunci dels 
38 municipis seleccionats, 
es preveu que la Generalitat 
ho comuniqui al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, que aprovarà 
aquesta selecció. 
D’aquí uns mesos, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya inici-
arà la segona fase del progra-
ma amb la publicació d’una 
convocatòria de subvencions 
adreçada als ajuntaments i a 
les comunitats de propietaris 
dels barris seleccionats inte-
ressades en dur a terme pro-
jectes de rehabilitació.
Aquesta subvenció de 2’5 mi-
lions d’euros és la més impor-
tant que ha rebut Santa Mar-
garida de Montbui pel que fa 
exclusivament a la rehabilita-
ció d’habitatges. 
Cal recordar que el programa 
de Llei de Barris va suposar 
una inversió �nal al nostre 
municipi de més de 5’3 mili-
ons d’euros (el total econòmic 
justi�cat d’aquest programa), 
dels quals únicament 1’1 mi-
lions d’euros van ser per a pro-
grames i obres de rehabilitació 
i millora dels habitatges.  

MONTBUI · LA VEU 

L’any 2022 està sent un 
any molt important per a 
la Policia Local de Santa 

Margarida de Montbui, l’únic 
servei municipal que està actiu 
les 24 hores de l’any dels 365 
dies. Des de l’Equip de Govern 
municipal s’han impulsat una 
sèrie de campanyes policials 
per potenciar que el cos poli-
cial continuï sent de màxima 
proximitat, i al servei de la ciu-
tadania montbuienca.

AMPLIACIÓ D’EFECTIUS
La Policia Local és un servei 
essencial, que s’està adaptant 
també a la nova realitat i ne-
cessitats d’un municipi en 
constant evolució. Es projecta 
clarament una ampliació dels 
efectius policials al llarg dels 
propers anys per fer front a la 
implantació de noves empre-
ses al polígon industrial “Plans 
de La Tossa”, la nova connexió 
de la Ronda Sud amb Iguala-
da, amb important afectació al 
terme municipal montbuienc, 
així com l’augment de pobla-
ció, i la proliferació de noves 
realitats socials que ha viscut 
el municipi durant els darrers 
anys.
En el marc d’aquest procés 
d’adaptació a la nova realitat, 
la Policia Local de Montbui 

ha incorporat a quatre nous 
agents per tal cobrir i estabilit-
zar places. L’objectiu d’aquesta 
mesura ha estat garantir i po-
tenciar el servei de proximitat 
que es presta als veïns i veïnes 
de Montbui. Com a resultat d’ 
aquesta estabilització, “durant 
els mesos de gener a agost del 
2022, dos agents de policia 
han superat el Curs Bàsic de 
Formació per a policies a l’ 
Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya, i durant aquests 
dies de setembre ja s’ incorpo-
raran plenament al servei or-
dinari”, com explica el Sergent 
en Cap de la Policia Local de 
Montbui, José Andrés Gon-
zález. 
D’igual manera, està previst 
que durant els propers mesos s’ 
estabilitzin dues places més de 
policia que �ns el moment es-
tan cobertes de forma interina 
i, de cara al mes de gener, dos 
nous agents realitzaran el Curs 
de Formació de Policies 2023.

UN ESTIU TRANQUIL, 
EN L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT 
CIUTADANA
Tal i com explica el responsa-
ble policial montbuienc “es pot 
considerar que s’ ha superat 
amb escreix els objectius de 
la Policia Local, ja que s’han 
mantingut durant l’estiu un 
baix número d’incidents relaci-

onats amb la seguretat ciutada-
na. En aquest sentit, des del cos 
de la Policia Local de Montbui 
s’ha vetllat per l’ús correcte de 
les instal·lacions, especialment 
la piscina municipal on no hi 
ha hagut cap fet greu ni desta-
cable, així com la resta d’espais 
públics i privats. Els mesos 
amb més a�uència a terrasses 
de bars han estat controlats per 
tal de compaginar el gaudi dels 
clients amb el descans dels ve-
ïns.
En quant al trànsit, s’ ha tingut 
coneixement de accidents de 
trànsit de poca consideració.

CAMPANYES DE PROXIMITAT 
I DE CONSCIENCIACIÓ
“De forma immediata, i durant 
els propers mesos, la Policia 
Local de Montbui realitzarà 
un seguit de campanyes de re-
forç operatiu on la presència 
d’agents als carrers del muni-
cipi es farà evident”, explica 
el regidor de Governació de 
l’Ajuntament montbuienc, Jor-
di Bòria. Des d’aquest mateix 
mes de setembre es faran un 
seguit de campanyes de consci-
enciació i control dels Vehicles 
de Mobilitat Personal (MVP).
D’igual forma, es potenciarà l’ 
ús cívic dels espais públics, el 
patrullatge a peu per les zones 
comercials i d’especial interès 
per la seguretat ciutadana. 

L’ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui reforça la policia local com a 
servei de proximitat a la ciutadania

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA
Organitza:

Característiques: Temari simplificat: 

CURS D’INICIACIÓ
A LA FOTOGRAFIA
A CÀRREC DE J. RAMON DOMÈNECH

· 5 sessions de 2 hores:
  Cada divendres, des del  28  
  d’octubre fins al 25 de novembre

· Horari: de 19 a 21 hores

· Preu: soci 20 €, no soci 40 €

· No és necessari tenir cap  
  experiència

· Comandaments, controls  
  de la càmera

· Maneres de disparar

· Profunditat de camp

· Punts d’enfoc

· Mesurament de la llum...

El curs es realitzarà a:
Les dependències de l’AFI

IGNOVA TECNOESPAI
Avda. Barcelona, 105 Igualada

Inscripcions:
Mitjançant correu electrònic, 
amb nom, cognoms i telèfon, 

a activitatsafi@gmail.com
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L’activitat està 
inclosa dins de la Set-
mana de la Mobilitat 

Sostenible i Segura
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VILANOVA DEL C · LA VEU 

Del 16 al 22 de setembre 
se celebra a Catalunya 
la Setmana Europea 

de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura, a la qual s’hi ha adherit, 
un any més, l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí. La regido-
ria de Medi Ambient ha pre-
parat diferents activitats per 
promoure entre la població 
hàbits de mobilitat més sos-
tenibles i saludables. Aquest 
divendres, el transport públic 
serà gratuït i per a diumenge 
s’ha programat una pedalada 
familiar.
Aquesta edició de la Setmana 
de la Mobilitat  del 2022  porta 
per lema “Combina i mou-te!” 
i posa l’accent en la intermo-
dalitat, és a dir, en el transport 
combinat, un concepte logís-
tic que ens anima a moure’ns, 
combinant diferents modes de 
transport, de manera soste-
nible en bene�ci de la nostra 
salut i del medi ambient.
Seguint la línia d’altres anys, 
des de la regidoria de Medi 
Ambient de Vilanova del 
Camí es torna a oferir a la po-
blació la gratuïtat del trans-
port públic. Per tant, aquest 
divendres 16 de setembre, pu-
jar a l’autobús interurbà serà 
gratuït.
El regidor de Medi Ambient, 
Rafael Gabarri, creu que cal 
continuar fent accions per 
sensibilitzar la ciutadania so-
bre els impactes ambientals 

del transport privat. Gabarri 
creu que “cal seguir impulsant 
l’ús dels mitjans de transport 
sostenibles i, en particular, el 
transport públic, la bicicleta, 
la mobilitat a peu i els vehicles 
elèctrics”.

LA PLAÇA DE CATALUNYA 
SERÀ EL PUNT DE TROBADA 
DE LA PEDALADA FAMILIAR
Amb l’objectiu de potenciar 
un retrobament de la ciutada-
nia amb la ciutat, la seva gent 
i el seu patrimoni cultural, en 
un entorn saludable i relaxat 
és que s’ha proposat una peda-
lada familiar per al diumenge 
18 de setembre. L’última pe-
dalada que es va programar va 
ser la del 2019, ja que durant 
el 2020 i 2021 no es van po-
der fer per la situació sanitària 
derivada de la Covid.
El punt de trobada de la peda-
lada d’aquest diumenge serà la 
plaça Catalunya  a les 10:30 h, 
perquè la sortida de la pedalada 
està prevista per a les 11:00  h.

BENEFICIS PER A LA SALUT
 I PER AL MEDI AMBIENT
La dinamització de l’activitat 
anirà a càrrec de l’empresa 
Joc Net. El recorregut passarà 
pels carrers Isabel la Catòlica, 
Ducs i Cristòfol Colom, �ns a 
Manresa, Berenguer de Mont-
bui, i carrer Les Quadres. La 
pedalada seguirà per Josep 
Tarradellas, plaça Claramunt, 
Francesc Macià, i Jaume Bal-
mes. Seguirà per la plaça Pi-
casso, Rafael Casanova, Tarra-
gona, i Sta. Llúcia per acabar 
a la plaça Mercat, on tots els 
participants rebran una peça 
de fruita i podran hidratar-se 
bevent aigua de diferents fonts 
que s’instal·laran gràcies a la 
col·laboració d’Aigua de Rigat.
“Aquesta acció, destaca el re-
gidor de Medi Ambient, es fa 
amb la voluntat de contribuir i 
impulsar la reducció d’envasos 
d’un sol ús”.
Aigua de Rigat instal·larà 
aquestes fonts el divendres i 
les desmuntaran diumenge 
després de la pedalada.
Per la seguretat de les perso-
nes que participin en la pe-
dalada, des de Medi Ambient 
demanen que tothom porti 
casc i que els infants vagin 
acompanyats d’un adult de re-
ferència. També ens recorden 
que no es pot circular per les 
voreres, només pel vial i que 
cal fer cas a les indicacions de 
l’organització. 

Diumenge, pedalada 
familiar a Vilanova del Camí

VILANOVA DEL C · LA VEU 

L’Ajuntament ha comen-
çat aquest dilluns la se-
gona fase de les obres 

d’accessibilitat al cementiri 
municipal. Aquesta actuació 
complementarà la que ja es va 
fer el passat mes de març amb 
l’objectiu de facilitar l’accés de 
les persones amb mobilitat 
reduïda o els vehicles amb ro-
des, com els cotxets infantils. 
Les obres han començat 
aquest matí i van a càrrec de 
l’empresa Servicons Algar. En-
tre les tasques encomanades a 
Algar hi ha la construcció dels 
nous passadissos que es faran 
amb formigó imprès i amb 
una amplada d’un metre i mig 
per facilitar el pas de cadires 
de rodes i cotxets. També està 
previst que s’encarreguin de la 
modi�cació de l’ossera que hi 

ha a la part central del cemen-
tiri.
El regidor d’Urbanisme i 
Obres, José Saucedo, indica 
que les obres poden allargar-se 
�ns a dos mesos i no han de 
suposar una molèstia per a les 
persones que visitin el cemen-
tiri, tot i que algun dia sí que 

Comença la segona fase de les obres 
d’accessibilitat al cementiri municipal 

pot haver-hi alguna indicació 
especí�ca en l’espai afectat per 
les tasques de millora.
La construcció dels nous pas-
sadissos es farà amb formi-
gó imprès i tenen un metre 
i mig d’amplada. El pressu-
post d’aquesta actuació és de 
19.602,00 €, IVA Inclòs.  

VILANOVA DEL C · LA VEU 

Promoció Econòmica ha 
començat el curs amb 
noves propostes de for-

mació i reciclatge en l’entorn 
laboral. S’adrecen a persones 
empresàries, emprenedores, 
autònoms, comerciants… El 
dimecres dia 21 de setembre 

començarà un nou curs dirigit 
a personal directiu i responsa-
bles de les àrees de gestió. Està 
enfocat en la innovació. 
Amb el títol “Metodologies 
àgils per innovar a l’empresa”, 
la formació de quinze hores 
de durada, servirà per aportar 
eines als participants que tin-
guin interès a introduir bones 

pràctiques d’innovació per mi-
llorar o fer créixer un negoci.
El curs es farà en tres dies: el 
21 i 27 de setembre, i el 4 d’oc-
tubre, en horari de 9 a 14 h, 
al Centre d’Innovació Anoia. 
L’impartirà Arantza Uriarte 
Calvo. Les inscripcions es po-
den fer en línia a la pàgina web 
vilanovaenlinia.cat.
També us podeu adreçar a Pro-
moció Econòmica al Centre 
d’Innovació Anoia, al telèfon 
93 805 44 11 (extensió 5) o al 
correu peconomica@vilanova-
ldelcami.cat   
Aquestes accions formatives 
compten amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i el 
programa Anoia Emprèn.  

Les bones pràctiques d’innovació empresarial, 
nou curs de Promoció Econòmica 

ES LLOGUEN DESPATXOS 
AL CENTRE D’IGUALADA

PER OFICINES
Zona c/ Sant Magí d’Igualada

 (diferents mides*)
Inclou: 

-Calefacció
-Neteja 

-Wi�
Disposa:

-Llum Natural
-WC

No cal fer obres ni instal·lacions
Preu mensual lloguer de 200€ a 500€*

Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803



LA POBLA DE C · LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt, com a 
impulsor del certamen 

en col·laboració amb el Cen-
tre d’Estudis Antoni de Cap-
many de la Universitat de 
Barcelona, ha declarat desert 
el Premi Gumersind Bisbal i 
Gutsems en la seva edició de 
2022. Aquest guardó s’atorga 
anualment a obres d’inves-
tigació centrades en l’Ano-
ia o en el mateix municipi 
i està dotat amb 1.700 € i la 
possibilitat que l’obra sigui 
publicada pel consistori. En 
aquesta ocasió la manca de 
participació ha provocat que 
no s’hagi pogut atorgar. En 
tot cas des de l’Ajuntament ja 
es treballa en la convocatòria 
de l’edició del 2023. 

ÒDENA · LA VEU 

El regidor d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Òde-
na, Andreu García, es 

va reunir amb el nou director 
dels Serveis Territorials d’Edu-
cació al Penedès, Josep Maria 
Colomer, i amb   tècniques del 
Departament. García valora la 
reunió com a positiva, així com 
l’acord per treballar conjunta-
ment i amb transparència, des 
de les llars d’infants municipals 
�ns a les di�cultats dels estu-
diants de la Conca d’Òdena a 
accedir a places de Formació 
Professional.
Garcia va destacar el malestar 
del consistori odenenc pels 
constants endarreriments dels 
compromisos amb l’Institut 

Escola Castell d’Òdena. Les 
obres del centre s’estan licitant 
per un procediment d’urgèn-
cia amb l’objectiu de tenir la 
part de l’Institut �nalitzada el 
2023. D’altra banda, aquest any 
l’Ajuntament d’Òdena destina 
més de 300.000 euros a donar 
suport a l’Institut Escola en 
transport, activitats culturals 
i reforços extraescolars, entre 
d’altres.
El regidor considera que 
aquesta inversió demostra el 
compromís del govern amb la 
formació i que el Departament 
d’Ensenyament hauria de re-
considerar les seves inversions, 
donant qualitat al servei i per-
meten que l’Ajuntament pugui 
destinar aquests diners a acti-
vitats socials al municipi. 

Òdena demana als Serveis 
Territorials d’Educació 
al Penedès que prioritzi 
l’Institut Escola del 
municipi

JORBA · LA VEU 

El nucli de Sant Genís va cele-
brar de dijous 1 a diumenge 4 
de setembre la seva Festa Ma-
jor amb la novetat de sumar 
un dia més a les celebracions, 
el dijous. L’organització valora 
positivament la participació a 
totes les activitats, inclòs el di-
jous, amb el sopar de bossa i el 
cinema a la fresca o els molts 
infants que van participar a 
l’assaig de balls i tabals per a 
la cercavila.
Divendres, com és habitual, 
també va ser un dia amb pre-
sència de molta gent, com les  
250 persones, aproximada-
ment, que van participar a la 
preparació de l’arengada po-
pular, la majoria de Sant Genís 
i amistats d’aquests. Després 
de sopar un any més es va ju-
gar al Super bingo popular, en 
què es van repartir premis re-

collits als establiments del nu-
cli i d’activitats econòmiques 
properes. El va seguir un joc 
de Kahoot! en què els presents 
van haver de demostrar el co-
neixement que tenen sobre el 
municipi.
El repic de campanes va donar 
el tret de sortida habitual a les 
activitats de dissabte, seguit 
del campionat de ping pong 

per als més petits. A la tarda 
l’espectacle infantil es va va ha-
ver de fer a dins de la sala del 
centre agrícola de Sant Genís 
per la pluja. Després, la xoco-
latada també va atraure mol-
ta gent, com el correfoc pels 
carrers del poble. El castell de 
focs, com cada any, va ser un 
dels moments més especial de 
la Festa Major. També hi va 

El Premi 
Gumersind Bisbal 
i Gutsems 
es declara desert

Sant Genís celebra una Festa Major molt participada 
amb un dia més d’activitats

haver molt ambient al sopar 
als foodtrucks, davant del cafè. 
La nit va acabar amb música, 
primer amb Les enfants de la 
patille i després amb DJ Do-
mènech, que va punxar mú-
sica de tots els temps �ns a 
ben entrada la matinada a la 
Fes-talasala!!
El campionat de bitllets cata-
lanes de diumenge va comptar 
amb 17 grups que van jugar a 
l’antic parc. Després, molts es-
pais representatius del poble 
van inspirar els participants 
del concurs de pintura ràpi-
da, que aquest any va comptar 
amb la participació de molts 
infants. Al migdia va arribar la 
Missa de Festa Major i la sem-
pre emocionant Cantada dels 
Goigs de Sant Genís. Després, 
es van ballar sardanes amb la 
música de la cobla Terres de 
Marca, es va fer el vermut de 
festa major i, a la tarda, es van 
instal·lar in�ables al parc del 
poble. El concert del grup Síl-
via i Mia Farrés davant del cafè 
va posar punt i �nal a quatre 
dies de festa al poble. 

11a edició

Parc de la Font
De 10h a 15h

18 de setembre
ÒDENA

lavinyala.cat

La festa gastronòmica
del cargol i la verema

Organitza: Col•labora: Amb el suport:Producció:

Cafeteria Grey
Busquem cambrer/a

Interessats:
Portar el CV a C/ Cervantes, 54
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CABRERA D’ANOIA · ACN 

La Junta Electoral Cen-
tral (JEC) ha ordenat 
aplicar la condemna 

d’inhabilitació de l’alcalde de 
Cabrera d’Anoia, Jaume Gor-
rea. Aquest abril el Jutjat Penal 
número 16 de Barcelona el va 
condemnar a 5 anys d’inhabi-
litació especial de càrrec pú-
blic per un delicte de prevari-
cació, una pena que després es 
va reduir a 4 anys arran d’una 
revisió. La sentència no és fer-
ma i hi ha pendent un recurs. 
El juny, el PSC-Candidatura 
de Progrés, el partit a l’oposi-
ció del municipi, va acudir a la 
JEC demanant la retirada de la 
seva acta de regidor en aplica-
ció de la Llei Orgànica del Rè-
gim Electoral (LOREG), ente-
nent que hi havia una situació 
d’”incompatibilitat sobrevin-
guda”. Ara, aquest organisme 
els ha donat la raó.
La Junta Electoral Central 
(JEC) considera que, malgrat 
que la sentència penal no és 
ferma i que hi ha pendent un 
recurs d’apel·lació, sí que s’ha 
d’aplicar la LOREG perquè 
“els càrrecs públics tenen una 
obligació d’exemplaritat social 
especialment intensa”. En l’es-
crit de la resolució, dictada el 
5 de setembre, la JEC remarca 
que aquesta llei especi�ca que 
els condemnats per sentència, 
encara que no ferma, per de-
lictes contra l’Administració 
Pública són “inelegibles” i re-
corda que la prevaricació es-

taria dins d’aquest supòsit. A 
més, la LOREG estableix que 
les causes d’inelegibilitat ho 
son també d’”incompatibili-
tat”.
També informa que desestima 
les al·legacions presentades 
per l’afectat i ordena la decla-
ració d’inelegibilitat sobrevin-
guda de l’article 6.2.b) de la 
LOREG així com deixar sense 
efecte la credencial de regidor 
electe de l’Ajuntament de Ca-
brera d’Anoia. També especi-
�ca que el següent candidat 
de la llista Units per Cabre-
ra-ERC-Acord Municipal serà 
qui tindrà la nova credencial 
en substitució de Gorrea.

SIMILITUDS AMB LES 
INHABILITACIONS DEL 
PRESIDENT TORRA 
I L’EXDIPUTAT JUVILLÀ
L’organisme ha tingut en con-
sideració els casos d’inhabi-
litació de l’expresident de la 

Generalitat, Quim Torra, i el 
de l’exdiputat de la CUP, Pau 
Juvillà, pels delictes de deso-
bediència. I especi�ca que, en 
el cas de Torra, també es va 
aplicar la LOREG i el concep-
te d’”inelegibilitat” com una 
“conseqüència automàtica de 
la pena imposada per la sen-
tència”.
Jaume Gorrea ja va dir en el 
moment de ser condemnat 
que no tenia intenció de dei-
xar l’alcaldia �ns que la sen-
tència fos ferma i que pre-
sentaria recurs. El motiu de 
la condemna de prevaricació 
va ser el projecte de saneja-
ment del camí de Canaletes 
a Sant Jaume Sesoliveres amb 
un cost de 210.000 euros. Per 
aquest import, calia que l’obra 
s’aprovés per ple municipal 
però no va ser així. I el jutge 
el va condemnar per un de-
licte de prevaricació a 5 anys 
d’inhabilitació especial per 

ocupació o càrrec públic i per 
a l’exercici del dret de sufragi 
passiu . Després de demanar 
una revisió, el mateix jutjat 
va decidir rebaixar la pena a 
4 anys.

SORPRESA DE L’ALCALDE
Jaume Gorrea s’ha mostrat 
“sorprès” per la decisió de la 
Junta Electoral Central (JEC) 
d’inhabilitar-lo per estar 
condemnat per prevarica-
ció, quen és previst que el 8 
de novembre l’Audiència de 
Barcelona li comuniqui si la 
sentència és ferma. L’alcalde 
no entén com la JEC no ha es-
perat �ns llavors per actuar i 
ha assegurat que malgrat que 
podria interposar un conten-
ciós administratiu, no ho farà. 
Ara Elisabet Hidalgo, la nú-
mero 2 de la llista prendrà 
possessió el 19 de setembre en 
un ple extraordinari. Gorrea 
ha explicat que ella ja era la 
candidata a les properes elec-
cions. “Jo ja no tenia pensat 
presentar-me i més en aques-
tes circumstàncies”, ha expli-
cat l’alcalde.

EL PSC CRITICA QUE 
ESQUERRA NO PRESSIONÉS 
A GORREA A DIMITIR ABANS 
DE SER INHABILITAT
El grup municipal del PSC 
a l’Ajuntament de Cabrera 
d’Anoia considera “incom-
prensible i inaudit que ERC 
s’hagi rentat les mans” davant 
la condemna de l’alcalde del 
municipi, Jaume Gorrea, a 4 
anys d’inhabilitació per un 

La JEC inhabilita a l’alcalde de Cabrera, Jaume Gorrea (ERC) 
i Elisabet Hidalgo n’agafa el relleu

delicte de prevaricació per 
l’adjudicació d’unes obres de 
210.000 euros. Una inhabili-
tació que s’ha produït després 
que la Junta Electoral apartés 
Gorrea de l’alcaldia tot fent 
complir la sentència que l’in-
habilita per ocupar qualsevol 
càrrec públic i, per tant, tam-
bé l’acta de regidor.
El portaveu del PSC a Cabre-
ra, Salus Montegudo, lamenta 
com ERC s’ha posat de per�l 
des que sortir la sentència: 
“Quan va sortir la sentència 
al mes d’abril ja vam dema-
nar a ERC que no improvisés 
i que nomenés un nou alcalde 
per a evitar un temps d’in-
terinitat al nostre municipi. 
No ha estat així i ho trobem 
incomprensible”. Montegaudo 
recorda que “el PSC vam gua-
nyar les eleccions, però ERC 
va pactar amb Ciutadans per 
obtenir l’alcaldia. Entenem 
que aquest pacte és lícit en 
democràcia i per això ja vam 
dir que no volíem apro�tar 
la condemna de l’alcalde per 
forçar un canvi de govern. 
Només demanàvem que ERC 
apartés l’alcalde condemnat i 
investís un nou alcalde, cosa 
que malauradament no ha 
passat i �nalment ha hagut de 
ser la Junta Electoral qui hagi 
actuat”.
El PSC espera que amb el 
canvi d’alcaldia el municipi 
es pugui “acabar el mandat 
amb tranquil·litat i millor del 
que ha anat �ns ara i que les 
eleccions municipal del 28 de 
maig obrin una nova etapa”. 

BRUFAGANYA · LA VEU 

Des de fa 400 anys que 
el tercer diumenge de 
setembre és festa gros-

sa a Sant Magí de la Brufaga-
nya. L’any 1620 ja hi és docu-
mentada allò que s’anomenava 
“Dinada dels pobres” i que ha 
evolucionat �ns a l’actual Aplec 
de Sant Magí.
A l’aplec hi acudeixen gent de 
molts indrets, però especial-
ment dels rodals de la Brufaga-
nya: Santa Coloma de Queralt, 
La Llacuna i tots aquells pobles 
i poblets que les envolten: Sant 
Martí de Tous, Bellprat, Pon-
tils, Les Piles, Conesa, Llorach, 
etc...
No hi falta cap any una repre-

sentació de la Confraria de 
Sant Magí màrtir de Barcelona 
que, des de temps immemo-
rials, fa una ofrena al santuari 
durant la missa.
L’aplec d’aquest any se celebra-
rà el proper diumenge dia 18 
de setembre. La jornada co-
mençarà amb caminades des 
de La Bisbal del Penedès, Santa 
Coloma de Queralt, La Llacu-
na i Pontils. 
Durant tot el matí es podrà vi-
sitar l’exposició “La meva Bru-
faganya i altres habitants” que 
estarà instal·lada a la Capella 
de les Fonts. A la zona del san-
tuari també es podran visitar 
les obres que es fan a la casa de 
l’ermità.
A partir de les 9 del matí, a 

l’esplanada del davant de les 
Fonts, se servirà un esmorzar a 
tot aquell qui ho demani. 
A partir de les 11 hi haurà un 
espai dedicat a la quitxalla amb 
un concurs de dibuix i man-
dales.
A les 12, al santuari,  se cele-
brarà l’O�ci per part del rector 
de la parròquia, acabant amb 
el cant dels goigs. En sortir es 
ballarà el Ball Pla de Sant Magí 
que es va recuperar l’any 2010, 
recuperant una antiquíssima 
tradició. A continuació, sarda-
nes amb la cobla Cossetània.
Cap a les 2 de la tarda comen-
çaran els preparatius per servir 
un dinar popular a l’esplana-
da de la Capella de les Fonts. 
Consistirà en amanida, arròs 

i postres. Les famílies i colles 
d’amics es repartiran sota les 
ombres dels roures i pins. Els 
tiquets per l’arrossada es po-
den comprar als forns Pujó 
de La Llacuna i Santa Coloma 
de Queralt o bé a través de les 

L’Aplec de Sant Magí de la Brufaganya 
torna amb força

webs www.brufaganya.cat o 
www.codetickets.com.
La festa acabarà amb un ball de 
tarda a càrrec de la Xaranga Xi-
no-Xano que també interpre-
taran, com és de consuetud, el 
Ball Pla de Sant Magí.  
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PIERA · LA VEU 

Piera ha acollit, del 7 a 
l’11 de setembre, un am-
pli recull d’activitats fes-

tives, lúdiques i culturals amb 
una gran a�uència d’assistents. 
El tret de sortida als actes el va 
donar el pregó i un concert 
de la Banda Orquestra de Pi-
era (BOP) a la plaça del Peix 
i, a la nit, el grup de versions 
D-Covers va oferir un concert 

davant el públic pierenc.
Les jornades següents van 
comptar amb activitats per a 
tots els gustos com, per exem-
ple, un espectacle infantil i 
una zona de jocs per a nenes 
i nens, una mostra de sarda-
nes, el correbars d’Strombats 
i les actuacions musicals dels 
grups pierencs Ow Farran, 
Parsimoonians i Give, a més 
d’una actuació de l’Orquestra 
Rosaleda al Teatre Foment.

Èxit de participació a la Festa Major de Piera

Per altra banda, el municipi 
també va albergar un ball de 
sevillanes amb la participa-
ció de Soles de Andalucía, El 
Amanecer de Piera i Destellos 
de Andalucía, un concert de 
rumba a càrrec de La Habita-
ción Prohibida i l’acte de pro-
clamació d’hereus i pubilles 
d’enguany. Una cercavila, un 
correfocs, el concert del grup 
emergent Mosaic i l’actuació 

de Buhos van posar punt i �-
nal als actes festius.
El darrer dia de celebracions 
va estar marcat per la Dia-
da Nacional de Catalunya. 
Durant l’11 de setembre, el 
consistori va commemorar 
la jornada i es va dur a terme 
un dinar popular, una cantada 
d’havaneres i un espectacle 
piromusical que va acomiadar 
la Festa Major 2022. 

PIERA · LA VEU 

Aquest estiu s’ha dut 
a terme una reorde-
nació d’alguns de-

partaments municipals amb 
l’objectiu de poder millorar 
els serveis i l’atenció que 
s’ofereix a la ciutadania. Al 
Centre de Serveis La Bòbi-
la es manté l’àrea de Serveis 
Socials però el Servei d’Ocu-
pació Local i el departament 
d’Educació s’han traslladat a 
l’edifici de l’Ajuntament.
La ciutadania pot ser atesa 
al Servei d’Ocupació Local 
de manera presencial (car-
rer de la Plaça, 16-18); per 
telèfon, trucant al 93 776 00 
76 i marcant l’extensió 1; o 
enviant un correu electrònic 
a l’adreça piera.empresa-
iocupacio@ajpiera.cat. 
Recordem que us podeu ins-
criure al Servei d’Ocupació 
Local fent arribar el currí-
culum i la vida laboral per 
correu electrònic. 
Si ja ets usuari o usuària 
del servei, podeu fer mo-
dificacions de l’expedient o 
sol·licitar orientació laboral 
o acadèmica. Les empreses 
també poden fer ús del ser-
vei i penjar ofertes de feina 
o demanar assessorament.
L’Àrea d’Educació està ubi-
cada actualment a la planta 
-1 de l’edifici de l’Ajunta-
ment. Les adreces de correu 
electrònic segueixen sent les 
mateixes però per contac-
tar-hi telefònicament és ne-
cessari trucar al 93 776 0076 
i marcar l’extensió 3.
La resta de serveis es mante-
nen en la seva ubicació ha-
bitual. 

Es traslladen a 
l’Ajuntament 
alguns serveis 
municipals

S. MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

Avui divendres tindrà 
lloc la presentació del 
llibre Lo Carrasclet. 

Crònica d’un irreductible, de 
Jaume Borràs i Galceran a 
les 20 h, al Casal de Tous, de 
Sant Martí de Tous. El llibre 
serà presentat per Elisa Vidal 
Mas, presidenta dels Amics 
de Tous.
Lo Carrasclet. Crònica d’un 
irreductible és un treball que 
aborda el per�l biogrà�c 
d’aquest personatge –�ll de 
Capçanes (Priorat)– que va 

tenir un paper cabdal en la 
lluita contra l’absolutisme de 
Felip V. El prioratí Pere Joan 
Barceló (Carrasclet) va arri-
bar a ser coronel i va esdeve-
nir un exemple d’irreductible 
�delitat a les llibertats cata-
lanes i una icona de la resis-
tència popular a l’opressió 
borbònica. En aquest llibre 
Jaume Borràs redescobreix 
certs episodis de la Guerra 
de Successió i d’altres pàgines 
viscudes per aquest heroi mí-
tic, representant de la rebel-
lió rural i que va combatre els 
borbons �ns a la mort.

L’AUTOR
Jaume Borràs i Galceran, �ll 
de Montbrió del Camp (1962) 
(Baix Camp), és llicenciat en 
Geogra�a i Història per la 
Universitat de Barcelona i di-
plomat en Ciències Religioses 
per l’Institut Sant Fructuós de 
Tarragona. Treballa en l’en-
senyament secundari des de 
1990 i actualment és catedrà-
tic de Socials a l’Institut Anto-
ni Ballester de Mont-roig del 
Camp. És col·laborador de Re-
vista Cambrils des de fa molts 
anys amb la seva secció men-
sual d’Opinió El dit a l’ull 

Presentació del llibre “Lo Carrasclet. Crònica d’un 
irreductible” a Tous
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El 24 de setembre a 
Carme es farà un acte 
públic de presentació 

�nal del Pla estratègic
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CARME, MIRALLES I ORPÍ · 
LA VEU 

El proper dissabte 24 de 
setembre a les 18:30h al 
Casal de Carme es farà 

la presentació �nal del Pla es-
tratègic de desenvolupament 
dels 3 municipis de la riera de 
la vall de Carme.
L’objectiu principal d’aquest 
acte és presentar els resultats 
�nals del projecte, així com 
explicar quines són les prin-
cipals línies de treball i les ac-
cions proposades. Entre totes 
les persones assistents es pri-
oritzaran aquelles actuacions 
que siguin més necessàries i 
rellevants per als pobles de la 
vall i es constituirà la Comis-
sió de Seguiment del Pla es-
tratègic de desenvolupament 
de la vall de la riera de Carme.
La �nalitat de tot plegat és do-
tar a aquests municipis d’un 
Pla estratègic compartit, la de 
poder comptar amb un full de 
ruta per als propers anys, con-

sensuat amb els veïns i veïnes, 
que parteixi de les necessitats 
dels diferents segments de po-
blació (jovent, infants, gent 
gran, famílies, negocis, etc.) 
i permeti avançar cap a un 
desenvolupament ordenat i 
sostenible del territori a nivell 
social, econòmic i ambiental. 
En el procés d’elaboració del 
Pla estratègic han participat 
tant agents públics com pri-
vats vinculats a la vall de la 
riera de Carme, a través de 
diferents tallers participatius 
i entrevistes, que han donat la 
seva opinió sobre quina cre-
uen que és la millor manera 
d’encarar el futur d’aquests 
municipis. Aquestes aportaci-
ons han permès dissenyar el 
pla d’acció, que recull el con-

junt de propostes concretes i 
especí�ques que desenvolu-
pen les diferents estratègies i 
formen part del document.
L’elaboració d’aquest Pla Estra-
tègic és una iniciativa conjun-
ta dels ajuntaments de Santa 
Maria de Miralles, Orpí i Car-
me que es va iniciar a �nals 
del 2021. La coordinació del 
procés i la redacció del Pla ha 
estat a càrrec de la cooperativa 
Raiels i ha comptat amb el su-
port econòmic de la Diputació 
de Barcelona. 

Santa Maria de Miralles, Carme i Orpí 
ja compten amb un Pla estratègic de 
desenvolupament

CABRERA D’ANOIA · LA VEU 

ERC Cabrera d’Anoia 
organitza aquest dis-
sabte 17 de setembre a 

les 11 del matí una trobada 
per parlar de les problemàti-
ques de les urbanitzacions i 
les possibles solucions.
En aquesta ocasió a la tro-
bada hi assistirà el diputat 
provincial de la Diputació de 
Barcelona Josep Ramon Mut 
i l’alcaldessa accidental Eli-
sabet Hidalgo.
Des d’ERC Cabrera volem 
copsar de primera mà les in-
quietuds i suggeriments dels 
veïns i veïnes de Can Ros i 
amb aquesta intenció se’ls 
ha convocat a participar en 
aquesta trobada on posarem 
a sobre de la taula la situa-
ció actual de la urbanització 
i sobretot recollir les seves 
suggereixes.
Aquest acte s’engloba en una 
ronda de visites que s’estan 
organitzant des d’ERC Ano-

ia, conjuntament amb el 
grup d’ERC a la Diputació i 
està previst que es duguin a 
terme diverses visites més.
Si ets veí o veïna de la urba-
nització de Can Ros a Cabre-
ra d’Anoia t’esperem a les 11h 
del matí al local social de Can 
Ros, al c/Salou, 52, per parlar 
de la realitat de les urbanit-
zacions. En finalitzar l’acte es 
servirà un petit refrigeri a les 
persones assistents. 

ERC Cabrera d’Anoia 
organitza una trobada amb 
el veïnat de Can Ros



CAPELLADES · LA VEU 

Aquest diumenge Ca-
pellades s’ha sumat un 
any més als actes que 

es fan al territori per celebrar 
la Diada Nacional de Catalu-
nya.
Primer s’ha mantingut l’habi-

Capellades celebra la Diada Nacional 
de Catalunya

CAPELLADES · LA VEU 

Aquest mes de setem-
bre tornen les pro-
postes culturals a la 

Biblioteca El Safareig de Ca-
pellades. 
El dijous 15 a les 7 de la tarda 
es farà la primera sessió del 
Club de Lectura d’adults. En 
aquesta ocasió la lectura pre-
vista és “Un milagro en equi-
librio” de la Lucía Etxebarria.
El dimarts 20 a les 6 de la tar-
da la proposta és per als in-
fants i els joves a partir de 6 
anys amb el taller “Dibuixem 
superherois i superheroïnes”, 
conduït per Roger Pérez. Cal 
inscripció prèvia.
La mateixa setmana, el di-

vendres 23 a les 7 de la tarda, 
la proposta serà per als més 
grans amb la presentació del 
llibre de poesia “El mantell 
blau”, a càrrec de la seva ma-
teixa autora, Montse Cercós. 
La música i la presentació de 
l’acte anirà a càrrec del poe-
ta i escriptor capelladí Franc 
Guinart.
Finalment el dimarts 27 el 
mes acabarà amb una nova 
activitat infantil: descobrirem 
els secrets del cinema mut 
amb Chomón, màgia, pòci-
mes i fades. Està pensada per 
a infants de 4 a 10 anys, que 
necessiten inscripció prèvia.
Totes les activitats es faran a 
la sala d’actes de la Biblioteca 
El Safareig. 

Agenda de setembre a la 
Biblioteca el Safareig

CAPELLADES · LA VEU 

Aquest divendres i dis-
sabte seran els darrers 
de les visites noctur-

nes a la Cinglera del Capelló. 
Aquesta és una proposta que 
l’any passat va tenir molt bona 
acollida i per això es va ree-
ditar enguany. El 6 d’agost es 
començava una nova tongada 
de visites, ampliades de con-
tingut, que ràpidament es van 
anar omplint. Per això, acaba-
da la Festa Major, es va decidir 
fer-ho més dies. Els darrers 
seran aquest divendres i dis-
sabte, i queden poques places 

a les 3 sessions diàries progra-
mades.
El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Àngel Soteras, valora 
molt positivament l’acollida 
d’aquesta iniciativa, “Això és 
una mostra de l’interès que 
té la gent de Capellades i co-
marca per visitar la Cingle-
ra del Capelló. Actualment 
treballem per obrir ben aviat 
un nou recorregut pel Parc 
Prehistòric que complementa 
la visita al jaciment de l’Abric 
Romaní, que tan feliços ens 
ha fet aquest estiu amb la des-
coberta de les primeres restes 
humanes”.

Darrers dies de les visites 
nocturnes a la Cinglera del 
Capelló

CAPELLADES · LA VEU 

Tornen els Patis Oberts a l’es-
cola Marquès de la Pobla.
Aquests dies apro�tant el bon 
temps tornen els Patis Oberts, 

una activitat ja coneguda en-
tre els nois i noies que apro�-
ten de dos quarts de 6 a 7 de 
la tarda per jugar al pati de 
l’escola Marquès de la Pobla. 

Patis oberts a l’escola 
Marquès de la Pobla

tual pujada a la Creu de Mira-
mar per enlairar l’estelada ben 
amunt. Als jardins de Mossèn 
Pere Ribot s’ha fet l’acte ins-
titucional. Mentre la Cobla 
Catània interpretava “La Se-
nyera” els regidors de la cor-
poració han hissat l’estelada. 
Seguidament va començar el 
parlament de l’alcalde de Ca-
pellades, Salvador Vives, tot 
destacant com “som un poble 
que ha persistit com a tal des 
de fa més de 1.000 anys i que, 

tot i les adversitats, ha estat 
capaç de mantenir la nostra 
llengua, cultura i tradicions. 
Aquestes arrels tant profun-
des i de les quals ens hem de 
sentir ben orgullosos, ens do-
nen la solidesa per construir el 
present i el futur amb fermesa 
i determinació”. 
Aquesta primera part va aca-
bar amb “Els Segadors” i va 
donar pas al concert de sarda-
nes de la Cobla Catània sota la 
porxada del Capelló. 

CAPELLADES · LA VEU 

La diputada de Cultura 
del PSC al Parlament de 
Catalunya, Rocío Gar-

cía, ha visitat l’Abric Roma-
ní de Capellades coincidint 
amb els 40 anys de l’inici de 
les excavacions al jaciment i 
amb la troballa, per primer 
cop, de restes humanes. Gar-
cía ha fet una visita de treball 
acompanyada de l’alcalde de 
Capellades Salvador Vives, el 
vicepresident primer del Con-
sell Comarcal Jordi Cuadras, 
el conseller de Turisme del 
Consell,Dani Gutiérrez, els 
regidors del PSC a Capellades 
Aaron Alcazar i Núria Bon�ll 
i els tècnics responsables de 
les excavacions.
La diputada socialista ha po-
gut conèixer de primera mà la 
història del jaciment i els pro-
jectes que hi ha en marxa per a 
potenciar-lo com a referència 

de l’època prehistòrica amb es-
pais com un Museu que es vol 
construir i que amb la troba-
lla de restes humanes agafaria 
una nova dimensió.
García ha expressat el com-
promís del PSC en reclamar 
a Generalitat, Diputació i Mi-
nisteri tota l’atenció pel Parc 

La diputada de Cultura del PSC visita 
l’Abric Romaní de Capellades 

Prehistòric de Capellades. 
Com a membre, també, del 
Govern Alternatiu de Cata-
lunya que encapçala Salvador 
Illa, farà tota la força al Parla-
ment perquè així sigui i també 
buscarà interlocució i directa 
amb la Diputació de Barcelo-
na i el Ministeri de Cultura. 

LLIGA CATALANA EBA
17/09/22 a les 18:30h 

MONBUS C.B. IGUALADA - C.B. VALLS
T'esperem al Pavelló de Les Comes. Vine a gaudir del bàsquet.

Divendres, 16 de setembre de 2022 COMARCA 27



28 Divendres, 16 de setembre de 2022COMARCA

CALAF · LA VEU 

Coopsetània, l’Ateneu 
Cooperatiu de l’Ano-
ia, Alt i Baix Penedès 

i Garraf, juntament amb la 
cooperativa l’Arada i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Calaf i la Mancomunitat 
de l’Alta Segarra impulsen una 
campanya per promoure els 
valors i principis de l’economia 
social i solidària (ESS) al terri-
tori. Per fer-ho han organitzat 
un cicle de quatre xerrades al 
voltant de diferents àmbits des 
dels quals l’ESS ofereix alter-
natives reals, més democràti-
ques, socialment responsables 
i sostenibles que els models 
tradicionals imperants.
Totes les sessions, que es plan-
tegen amb un primer espai de 
presentació d’experiències i 
s’obren posteriorment al debat, 
es faran a les sis de la tarda a 
l’Espai Social i Cultural Car-
men Arrojo de Calaf i seran 
gratuïtes. La primera d’elles 
tindrà lloc divendres vinent, 
16 de setembre, i se centra-
rà en l’habitatge. L’arquitecte 
Ricard Grau explicarà noves 
maneres d’accedir a l’habitat-
ge com la masoveria urbana, 
el cohabitatge, etc. També hi 
participaran representants 

d’experiències que ja s’estan 
duent a terme com La Raval 
de Manresa, un habitatge coo-
peratiu generacional que s’està 
construint al casc antic de la 
capital del Bages; la regidora 
d’Educació, Polítiques Femi-
nistes i d’igualtat, Cooperati-
visme i Habitatge de Calaf per 
explicar el projecte de maso-
veria urbana de la Caseta dels 
Mestres del poble, així com el 
mateix masover.
La resta de xerrades del cicle 
tindran lloc els mesos d’octu-
bre, novembre i desembre.
El 14 d’octubre se centrarà en 
la sobirania, seguretat alimen-
tària i agroecologia apropant 
experiències diverses que van 
des de l’autoorganització �ns a 
la constitució d’un supermer-
cat cooperatiu. Al novembre 
la tercera sessió del cicle tindrà 
lloc el dia 11 i abordarà l’àm-
bit de les cures a la comuni-
tat. S’aportaran experiències 
de persones d’aquest àmbit 
que s’han autoorganitzat i 
han creat una cooperativa de 
cures que els permet superar 
la precarització gairebé endo-
gàmica que pateix el sector. 
Finalment, el cicle es tancarà 
el 15 de desembre abordant la 
resposta que des de l’economia 
social es pot donar al sector in-

Calaf acull un cicle per donar a conèixer 
i promoure l’economia social i solidària

dustrial i apropant iniciatives 
existents de cooperatives dedi-
cades a desenvolupar una ac-
tivitat industrial. Les sessions, 
com s’ha indicat, són gratuïtes 
i per assistir-hi cal inscriure’s 
a través de la web de Coopse-
tània (www.coopsetania.cat/
agenda).
Coopsetània és l’Ateneu Coo-
peratiu de l’Anoia, l’Alt i Baix 
Penedès i el Garraf. Té per 
objectiu promoure l’economia 
social i solidària al territori i 
acompanyar la creació d’enti-
tats i cooperatives en aquestes 
quatre comarques. Forma part 
de la Xarxa d’Ateneus Coope-
artius de Catalunya, impulsa-
da pel Programa d’Economia 
Social del Departament d’Em-
presa i Treball de la Generali-
tat de Catalunya. Fins al 2021 
la comarca de l’Anoia estava 
inclosa dins l’àmbit d’actuació 
de l’Ateneu Cooperatiu de la 
Catalunya Central, però des 
del novembre que ha quedat 
inclosa dins de Coopsetània.  
Per apropar-se al territori i 
oferir servei a totes les entitats, 
persones i administracions 
públiques que ho requereixin, 
l’Ateneu compta amb diver-
sos punts d’atenció de l’ESS, a 
l’Anoia, aquest punt es troba al 
Consell Comarcal.  Participada Festa Major 

de Sant Pere de l’Arç

CALONGE DE S. · LA VEU 

El passat 10 de setembre es 
va celebrar la Festa Major 

de Sant Pere de l’Arç, amb una 
molt bona participació.
Enguany es va poder tornar 
a organitzar la Festa Major 
de Sant Pere de l’Arç, després 
de l’aturada forçosa provoca-
da per la pandèmia de la Co-
vid-19.
Els actes van consistir en una 

ARGENÇOLA · LA VEU 

El passat cap de setmana es 
va poder celebrar l’Embosca’t 
Festival, un festival que uneix 
música i natura a través de 
quatre concerts de format ín-
tim i singular. Amb la lluna 
plena de fons, Clariana va re-
moure sensacions creant una 
experiència que va fer vibrar el 
bosc. Més de 400 persones van 
presenciar l’esperat retorn del 
festival, vivint dues nits plenes 
de màgia i encant. La primera 
nit va estar protagonitzada per 
Donallop i Ferran Palau, una 
combinació d’atmosferes oní-

riques i �otants que la gent va 
escoltar amb molta delicadesa 
i atenció. Durant la segona nit, 
Mazoni i Mishima, dues de les 
bandes més consolidades del 
panorama català, van oferir 
un concert únic i corprenedor, 
on van col.laborar per primer 
cop realitzant dues versions 
inèdites de les seves cançons. 
Un any més, l’Embosca’t Fes-
tival es consolida, despertant 
consciències i demostrant 
que és possible fer un festival 
lluny de les aglomeracions, 
sostenible i que descentra-
litza la cultura dinamitzant 
nous territoris. 

Torna la màgia al bosc amb 
l’Embosca’t Festival

STA. COLOMA DE Q. · LA VEU 

Aquest setembre s’han 
iniciat les obres de 
restauració de la por-

talada de Santa Maria de Bell-
lloch. Es tracta d’una portala-
da d’estil romànic composta 
per un grup escultòric magní-
�c catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional. Els especi-
alistes daten la portalada entre 
els anys 1230 i 1250, i malau-
radament l’estat de conserva-
ció és molt dolent a causa del 
desgast, del pas de temps i de 
les poques tasques de mante-
niment que s’hi han realitzat.
Les obres seran �nançades 
mitjançant una subvenció 
promoguda per l’O�cina de 
Suport a la iniciativa Cultural 
de la Generalitat de Catalunya 
en l’àmbit del patrimoni cul-
tural, i l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Queralt.
El termini d’execució serà 

Obres de restauració a Santa Maria 
de Bell-lloc a Santa Coloma

festa infantil amb jocs de cu-
canya i xocolatada. Al vespre, 
hi va haver una botifarrada 
popular i ball, a càrrec de Jordi 
Casellas. També es van sorte-
jar lots de productes.
La Festa Major, organitzada 
per la Comissió de Festes de 
Sant Pere de l’Arç, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, va 
comptar amb molt bona as-
sistència de públic en tots els 
seus actes. 

aproximadament d’un mes i 
aquesta restauració perme-
trà frenar el procés de degra-
dació d’una de les portalades 

més interessants de la co-
marca i un dels millors expo-
nents de l’escultura del SXII 
A Catalunya. 
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MONTMANEU · LA VEU 

Des del dia 1 de setembre 
a dia 5, Montmaneu ha 
celebrat amb un gran 

èxit tan de públic com d’activi-
tats la seva Festa Major.
El dijous dia 1 amb l’encesa de 
la traca per part de la pubilla 
de Montmaneu, va començar 
la festa. Seguidament, va haver 
l’actuació musical de “Lo Pau de 
Ponts”, que ens va delectar amb 
les seves cançons i paròdies.
Divendres al matí, hi ha haver 
campionats de tennis, futbol 
sala i un disputat campionat de 
botifarra de Montmaneu, es-
sent la parella campiona la sra. 
Carme Virgili i el Sr. Josep Soler. 
A les 21 hores, va tenir lloc el ja 
tradicional sopar popular que 
va aplegar unes 400 persones, 
es va comptar amb la presèn-
cia del Diputat de la Diputació 
de Barcelona Sr. Pere Pons, el 
President del Consell Comarcal 
de la Segarra Sr. Francesc Lluc, 
i varis alcaldes de municipis ve-
ïns. El Ballet “Ballet Glamour & 
Cheerleaders” va tancar aquest 
gran acte.
El dissabte a les 9 hores, desprès 
del repic de campanes que van 

donar tret a la tradicional ca-
minada i bicicletada a la Font 
de la Panadella. En arribar tots 
els participants van gaudir d’un 
bon esmorzar. A les 11 hores a 
la zona esportiva es va realitzar 
varies activitats infantils (festa 
espuma, in�ables i circuït de 
cotxes ecològics). A les 17 hores 
la companyia de teatre les “Llo-
rones” ens van oferir amb gran 
asistència de públic, l’obra de 
teatre “No hi havia una vegada”, 
apte per tots els públics. Segui-
dament i desprès de dos anys 
sense poder-ho celebrar, Mont-
maneu va tornar a fer la tant es-
perada “Escala En Hi�”, amb un 
nombrós públic assistent que 
va emocionar amb les magni-
�ques actuacions, demostrant 
un any més, l’esforç i superació 
d’aquests organitzadors i par-
ticipants. A continuació, amb 
una plaça de joven plena de 
gom a gom i �ns a la matinada,  
el grup de versions “La Cosa 
nostra” va acabar la jornada.
El diumenge, a la 10 hores la 
banda de l’escola de música de 
Capellades va fer una cercavi-
la pels recentment remodelats 
carrers i places de la població. 
A les 12 h a l’església de Sant 

Celebrada la Festa Major de Montmaneu 
amb un gan èxit de públic i activitats

Maria, missa solemne celebra-
da pel Mossèn Valentí Misse-
rach amb l’acompanyament 
musical de l’orquestra interna-
cional Costa Brava. A la sorti-
da la mateixa orquestra, ens va 
oferir un repertori de sardanes. 
A les 18 hores l’orquestra Costa 
Brava es va celebrar un espec-
tacular concert que va delitar 
al nombrós públic assistent i a 
continuació, ball de gala amb 
la mateixa orquestra. A la mit-
ja part es va oferir entrepans i 
cava per tots els assistents.
El dilluns, després de la missa 
de difunts, es va fer una paella 
popular per tothom i a conti-
nuació a la remodelada plaça 
major hi va haver jocs per a 
petits i grans, amb premis i 
regals. Va tancar aquesta Festa 
Major d’enguany el reconegut 
grup d’havaneres son de l’ha-
vana amb el seu respectiu rom 
cremat.
Des de l’Ajuntament agraïm a 
les empreses col·laboradores 
en la Festa i a tots els veïns i 
veïnes que han participat i col-
laborat. Un agraïment especial 
a tot l’ sta� tècnic de l’escala en 
hi-�, que una vegada més ha 
estat un èxit. 

ELS PRATS DE REI · LA VEU 

Als Prats de Rei es por-
ten a terme dues grans 
obres subvencionades 

majoritàriament pel Programa 
General d’Inversions (PGI) de 
la Diputació de Barcelona i, en 
menys mesura, amb fons pro-
pis de l’Ajuntament.
A principis d’estiu van comen-
çar les obres de millora de la 
xarxa d’abastament d’aigua 
potable. Aquestes obres han 
de resoldre el problema de 
pèrdues molt signi�catives 
en el recorregut que fa l’aigua 
des del pou de captació �ns 
arribar al consumidor, amb 
el perjudici mediambiental 
i econòmic que això suposa 
pel municipi. S’implantarà 
un sistema de control digital 
de cabals a diferents punts 
de les canonades per detectar 
en quins trams es produeixen 
pèrdues. També s’instal·laran 

comptadors digitals a tots els 
equipaments municipals i 
fonts públiques, amb l’objectiu 
de tenir dades de consums en 
temps real. Finalment s’ins-
tal·larà el subministrament 
d’aigua a la piscina municipal 
des d’un pou de captació alter-
natiu.
D’altra banda, en breu comen-
çaran les obres de millora de 
la xarxa de plujanes del casc 
antic, molt importants per 
fer front als aiguats i inun-
dacions que ens afecten cada 
vegada amb més freqüència 
i que causen molts proble-
mes a la població.  Aquestes 
obres comporten la substitu-
ció d’embornals del nucli urbà 
per altres de més capacitat i la 
construcció de dos nous col-
lectors més grans, augmentant 
la capacitat de captació d’ai-
gua de pluja i minimitzant les 
inundacions de la plaça de la 
Sardana i carrers adjacents. 

Els Prats de Rei destina 
220.000€ a la millora
de la gestió de l’aigua

RUBIÓ · LA VEU 

Aquest diumenge 18 de se-
tembre, Rubió celebra la fes-
ta de la gent gran, coincidint 
amb la benedicció dels fruits 
del camp que donarà la ben-
vinguda als nous hereu i pu-
billa del municipi.
L’ofrena dels fruits del camp 
se celebrarà a les 11 del matí, 
amb una missa a l’Església 
de Santa Maria de Rubió, i la 
presentació de l’hereu i la pu-
billa de Rubió 2022/23. A les 
11.45 hores, se celebrarà un 
concert del Duet Trinitat, i tot 

seguit es portaran les ofrenes 
rebudes a l’Asil de Sant Crist 
d’Igualada.
L’homenatge de la gent gran 
tindrà lloc a les 13.30 hores, i 
constarà d’un dinar al restau-
rant El Pla de Rubió. 
En el transcurs del dinar es 
lliurarà la medalla honorí�ca 
de Rubió a tots els rubionencs 
de més de 65 anys. I també es 
lliurarà un obsequi commemo-
ratiu a la parella homenatjada 
d’enguany. Tot seguit, es podrà 
gaudir d’un espectacle del grup 
de playback amb el Grup de 
Gent Gran d’Igualada. 

Festa de la Gent Gran 
a Rubió

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal

Empresa de treball 
temporal i selecció 

93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com
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REDACCIÓ · HOQUEI PATINS 

L’Igualada va estar molt 
a prop de protagonitzar 
la primera gran sorpresa 

de la temporada. Posar-se 0 
a 3 a Reus no és fàcil. Tenir 
oportunitats per augmen-
tar la diferència encara ho és 
menys. És cert que no es pot 
parlar d’un partit rodó perquè 
el rival va acabar remuntant, 
però l’equip va deixar la seva 
targeta de presentació a una 
pista de les més complicades 
de l’OK Lliga. L’IHC més jove 
(va haver-hi moments on a 
pista hi havia 4 jugadors de 20 
anys i un de 19) es va reivin-
dicar davant d’un històric com 
el Reus. La Diada estar a punt 
de ser arlequinada.
L’IHC RIGAT es va avançar al 
minut 9 i mig amb un gol de 
Bars que va desviar un míssil 
d’Aleix Marimon des de mitja 
pista. 4 minuts més tard Riba 
va �rmar una autèntica obra 
d’art. Va rebre d’esquena, es va 
girar i va enviar una bola a la 
xarxa a una sola mà. Impressi-
onant. I només un minut des-
prés, una bola li�ada de Bars 
va sorprendre el porter Zapa-
ter. 15 minuts i 0 a 3.
El Reus va veure que s’hi havia 

de posar de valent o el partit 
se li escapava. Ho va intentar 
amb una FD per blava a Cer-
vera que Guillem Torrents, 
molt segur tot el partit, va atu-
rar en dues ocasions, perquè 
els àrbitres van fer repetir el 
llançament. Al �nal, el Reus 
va aconseguir reduir diferèn-
cies amb una acció individu-
al d’Aragonès que li va donar 
una assistència meravellosa al 
segon pal a Gelmà, que només 
va haver d’empentar la bola 
dins.
L’1 a 3 abans del descans és un 
d’aquells gols que fan mal. No 
tant per la mateixa reducció 
de diferència en el marcador 
que suposa. La seva importàn-
cia va més enllà del gol. Li va 
transmetre als jugadors locals 
el missatge que la remuntada 
era possible.
I els roig-i-negres van rebre i 
processar el missatge. I el van 
posar en pràctica. En només 
4 minuts de diferència, Ara-
gonès en una contra i Salvat 
caçant una bola interior van 
empatar el partit.
Una vegada equilibrat el mar-
cador, quedava clar que el 
partit se l’emportaria qui tin-
gués més sort de cara a porta. 
L’Igualada ho va intentar en 
diverses accions però qui ho 
va aconseguir va ser el Reus 
amb un Julià molt esmolat que 
va fer el 4 a 3 amb una arrosse-
gada delicada al pal curt. Amb 
els “rigats” abocats a buscar 

l’empat, el Reus va tallar una 
contra i Julià va apro�tar un 
passi al segon pal, per regate-
jar cap a dins i batre la por-
teria arlequinada amb el 5 a 3 
de�nitiu.

GERARD RIBA: “QUI ENS 
VULGUI GUANYAR HAURÀ DE 
SUAR SANG”
En declaracions post partit, el 
jove jugador arlequinat, Ge-
rard Riba, es mostrava satisfet 
amb el partit, però al mateix 
admetia que “hem de ser crí-
tics, sabíem qui era el Reus i 
com va ser capaç de remuntar 
la Supercopa davant del Li-
ceo, vam intentar aguantar al 
màxim però bé”. 
A més, Riba admetia que tot i 
la derrota, aquest partit puja-
va la moral de l’equip, “ha ser-
vit per veure on estem i que 
estem preparats per competir 
amb tothom i qui ens vulgui 
guanyar haurà de suar sang”.

DISSABTE, ESTRENA A CASA 
CONTRA EL CALDES
L’Igualada HC Rigat dispu-
tarà el primer partit de l’OK 
Lliga a casa aquest dissabte 
contra el Caldes, que en la 
primera jornada va perdre 
per 3 a 6 contra el CP Cala-
fell. Així doncs, serà un par-
tit molt important pels dos 
equips, ja que una segona 
derrota per començar la lliga 
generaria una mica més de 
nerviosisme. 

L’Igualada Rigat comença la Lliga posant 
al Reus Deportiu contra les cordes

5

3

REUS DEPORTIU

IGUALADA HC 
RIGAT

vs.

Roger Bars va ser protagonista de dos gols • Xavi Garcia

REDACCIÓ · HOQUEI PATINS 

El pavelló de les Comes 
va ser l’escenari des de 
dijous i �ns diumenge 

de la quarantena edició del 
Torneig d’Hoquei Base Ciutat 
d’Igualada Memorial Francesc 
Fontanellas amb la participa-
ció de 34 equips repartits en 6 
categories.
L’Igualada Hoquei Club hi va 
prendre part amb 19 equips, 
mentre que els altres 15 
equips forans els van formar 
clubs com el CP Vic, PHC 
Sant Cugat, Reus Deportiu, 
CP Tordera, Lleia Llista Bla-
va, CH Prat, CP Manresa, SD 
Espanyol, Capellades HC, CE 
Vendrell i HC Piera. De les 
sis categories del torneig, els 
equips base de l’Igualada es 
van proclamar campions en 
cinc d’elles: Prebenjamí, Ben-
jamí, Aleví, Juvenil i Junior, 

mentre que en categoria in-
fantil el guanyador va ser el 
Reus Deportiu.
Tant dissabte com diumenge, 
un cop acabats els partits, va 
haver-hi exhibició dels grup 
xou de la Secció de Patinatge 
Artístic de l’Igualada Hoquei 
Club previ a la des�lada de 
tots els equips i la cerimònia 
d’entrega de medalles i copes.
Els trofeus van ser entregats 
per Patricia Illa, regidora 
ensenyament i esports de 
l’Ajuntament d’Igualada, Pere 
Camps, regidor de cultura 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Fanny Fontanellas, �lla de 
l’expresident Francesc Fon-
tanellas, els nets de l’expresi-
dent Siscu i Marcel Rubinat, 
els jugadors del primer equip 
Roger Bars, Marc Carol i Nil 
Cervera i els directius del 
club Oscar Torrents, Monica 
Morist i Carme Bernaus. 

34 equips participen
al Memorial Francesc 
Fontanelles

El júnior de l’Igualada HC va ser un dels cinc equips de la base que va 
guanyar la seva categoria

NECESSITEM INCORPORAR 
PERSONAL PER MAGATZEM

Sector alimentació
Feina estable

Incorporació inmediata

Interessats enviar CV a apartat 
de correus 295

08700 Igualada o a 
comercialdeproductos@hotmail.es
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MARC VERGÉS · HOQUEI PATINS

L ’Igualada Femení HCP 
inicia aquest dissabte 
la seva tercer tempora-

da consecutiva a l’OK Lliga 
Femenina. Ho farà aquest 
dissabte a les 7 de la tarda a 
la pista del Vila-Sana un dels 
equips més complicats de 
la competició i que aspira a 
emportar-se el títol.
Les del Pla de l’Urgell venen 
d’acollir i perdre la Superco-
pa d’Espanya, en cedir da-
vant el Generali HC Palau 
en semifinals. Amb tot, les 
de Lluís Rodero disposen 
d’una de les plantilles més 
fortes i compensades de la 
competició, on sobresurten 
les argentines Luchi Agudo, 
Vale Fernández i Dai Silva, 
a més de les catalanes Lau-
ra Barcons, Victòria i Maria 
Porta i també la incorpora-
ció de Maria Figuerola (ex 
Cerdanyola, com Dai Silva), 
entre d’altres. 

CAROLINA HERRERA, 
LA GRAN NOVETAT
L’Igualada Femení, però, es 
presentarà a terres lleidata-
nes amb una novetat d’úl-
tima hora. Tot i que no va 
començar la pretemporada 
amb l’equip, en les darreres 
hores s’ha confirmat que 
Carolina Herrera, una de les 
jugadores més importants 
a l’equip igualadí durant les 
darreres dues temporades, 
formarà part de la disciplina 
igualadina després d’haver 
participat aquest estiu, amb 
la seva selecció, a la prepara-
ció pel Mundial que es dis-

putarà, aquest novembre a 
Argentina.
Carolina Herrera va incor-
porar-se al conjunt igua-
ladí a l’hivern de 2021, i 
va contribuir a assolir una 
permanència que estava 
molt complicada, guanyant 
els darrers cinc partits en el 
grup de lluita pel descens. 
La passada temporada va 
anotar 12 gols, alguns dels 
quals molt importants i que 
van donar triomfs destacats 
a les igualadines. Es tracta 
d’una jugadora vertical, amb 
molta habilitat en l’u contra 
u i amb qualitat per definir. 
La seva veterania també pot 
ser important per a un Igua-
lada Femení Grupo Guzman 
que competirà per tercera 
temporada consecutiva a la 

millor lliga del món.

TRIOMF A CERDANYOLA 
EN EL DARRER PARTIT 
DE PRETEMPORADA 
L’equip igualadí va disputar 
dissabte passat al pavelló de 
Can Xarau de Cerdanyola 
del Vallès el darrer partit 
de pretemporada a la pista 
d’un rival de la Iberdrola 
OK Liga. Les igualadines 
es van imposar per 0-3 en 
aquest darrer test de pre-
paració. Blanca Angrill va 
marcar per partida doble i 
també va fer un gol la ca-
pitana Pati Miret. L’Iguala-
da Femení Grupo Guzman 
va continuar perfeccionant 
els sistemes de joc de cara 
a l’estrena a la lliga d’aquest 
dissabte a Vila-Sana. 

Carolina Herrera es queda i és la gran 
novetat per l’inici de l’OK Lliga 
de l’Igualada Femení HCP

REDACCIÓ · HOQUEI PATINS 

Carla Claramunt, una de 
les jugadores més im-
portants de l’Igualada 

Femení HCP durant les dar-
reres temporades, deixarà la 
pràctica de l’hoquei durant la 
temporada 2022-2023. La ju-
gadora igualadina, però, man-
tindrà el vincle amb l’IFHCP 
com a entrenadora d’un dels 
equips de la base del conjunt 
igualadí.
La jugadora igualadina va 
ser una de les integrants més 
destacades de l’equip que va 
aconseguir l’ascens a OK Liga 
Femenina i també va lluir a 
la recta �nal de la tempora-
da 2020-2021, on va ser fo-
namental per aconseguir la 
permanència a la categoria. 
Durant la passada campanya 
va continuar tenint protago-
nisme a l’equip igualadí, però 
amb menys rèdit golejador. 
Jugadora polivalent i amb 
gran llançament exterior, Car-
la Claramunt va donar mos-
tres del seu talent, essent una 
jugadora molt important en 
la consolidació del projecte 
de l’Igualada Femení a la Iber-

drola OK Liga i fent també 
una gran tasca com a entre-
nadora del conjunt FEM11 
igualadí, amb qui va disputar 
el Campionat de Catalunya.
La Carla es va vincular al fe-
mení, provinent de l’Igualada 
HC, la temporada 17/18 dis-
putant a mini Final Four de la 
Copa d’Europa que es va dis-
putar a Gijón, convidats pels 
am�trions i també el Campi-
onat de Catalunya FEM16 a 
Salt. A la 19/20 passaria a ju-
gar en el primer equip femení 
i des d’aleshores ha estat peça 
important de l’equip i del club 
en els ascensos de l’equip ‘B’ 
�ns a Nacional Catalana, mà-
xima categoria catalana. Amb 
dues participacions a la OKLi-
ga, la Carla ha sumat un total 
de 24 gols que han ajudat molt 
a mantenir l’equip a la màxima 
categoria i a fer un excel·lent 
paper la temporada passada 
que culminaria amb la parti-
cipació a la Copa de la Reina.
Des de l’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins agraeixen 
tota la seva dedicació, profes-
sionalitat i bona tasca realitza-
da com a jugadora en bene�ci 
de l’equip i el club. 

Carla Claramunt aparca els 
patins aquesta temporada

Plaques fotovoltàiques 
ULTRA RESISTENTS

  Tecnologia vidre-vidre: més eficiència i durabilitat
  Resistents a tempestes, calamarsa i boira salina
  Garantia de 30 anys
  Assegurança TOT risc
  Dissenya i fabricació alemanya

Refrigeració – Climatització – Gestió Energètica – Instal·lacions i Serveis – Enginyeria Global – S.A.T.

globalfriotex.com info@friotex.com

C/ Lleida, 15 (PAE) VIC

C/ Florenci Valls, 1 IGUALADA

T. 93 885 62 29

T. 93 804 50 99
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REDACCIÓ· BÀSQUET

El passat diumenge, el                     
Monbus CB Igualada 
disputava el segon partit 

de pretemporada correspo-
nent a la Lliga Catalana EBA 
contra el CB Tarragona, des-
prés de perdre el primer par-
tit dijous pas sat a la pista del 
Navàs.
En el primer període, després 
del triple inicial dels blaus, 
el conjunt de Tarragona va 
començar a dominar en el 
marcador gràcies sobretot a 
l’encert des de la línia de tirs 
lliures. El conjunt igualadí 
no aconseguia trobar un joc 
d’atac �uid que permetés ac-

cions fàcils de llançament. Al 
�nalitzar el parcial era de 15 a 
19.
En el segon període, els dos 
equips van estar molt encer-
tats en el llançament. Tot el 
que s’aconseguia sumar en 
atac, costava després mante-
nir-ho en defensa. El CB Tar-
ragona atacava amb contun-
dència, però aquest parcial se’l 
va acabar enduent l’Igualada 
per 22 a 21. Al descans s’arri-
bava amb el marcador ajustat, 
37 a 40.
En el tercer període, els tarra-
gonins van sortir més intensos 
en defensa i amb ganes de po-
sar distància al marcador. Un 
parcial de 2 a 14 posava la mà-
xima diferència a l’electrònic, 
39 a 54.  Els visitants podien 
anotar amb comoditat, des de 
la línia de tirs lliures, gràcies 
a la gran quantitat de faltes 

personals xiulades en contra 
del conjunt igualadí. Al �nal 
dels 30 primers minuts, 49 a 
62. Els visitants acabarien el 
partit llançant més del dobles 
de tirs lliures (13 per 31).
En el darrer període, el joc es 
va igualar, els locals van po-
der millorar el nivell defen-
siu deixant als visitants en la 
mínima puntuació del parcial 
(16). Tot i intentar-ho i posar 
tot el possible damunt la pista 
per a poder capgirar el mar-
cador, el partit va acabar em-
portant-se’l l’equip tarragoní 
per 64 a 78.
El proper partit del conjunt 
igualadí serà dissabte 17 de 
setembre. El partit corres-
pondrà a la tercera jornada 
de la Lliga Catalana EBA i 
l’enfrontarà al CB Valls a les 
18:30h al Pavelló de Les Co-
mes d’Igualada. 

El Monbus CB Igualada arrenca la Lliga 
Catalana EBA amb mal peu

64

78

MONBUS CB 
IGUALADA
IBERSOL CB 
TARRAGONA

vs.

REDACCIÓ · BÀSQUET

El divendres 9 de setem-
bre, l’Events CB Iguala-
da disputava el primer 

partit de pretemporada en-
front el CB Cornellà, un equip 
més rodat i amb més partits 
amistosos disputats.
El primer període va comen-
çar amb domini de les del Baix 
Llobregat, un equip molt més 
consolidat que l’igualadí. Una 
major intensitat defensiva feia 
que l’equip visitant pogués do-
minar en el joc i en el marca-
dor. Al �nal del parcial, 10 a 
13.
En el segon període, el con-
junt igualadí va cometre im-
precisions en les passades i no 
va estar encertat de cara a cis-
tella. Degut a això, l’equip no-
més va poder anotar 5 punts 
en aquest període. Aquest fet 
el va apro�tar l’equip visitant 
per augmentar les diferènci-
es i col·locar-se amb 7 punts 
d’avantatge al descans, 15 a 22.
En el tercer període, les liles 
van començar marcant el rit-

me de joc i d’anotació. Van 
aconseguir un parcial de 0 a 7 
que provocava desconcert en 
el joc igualadí. En el minut 7, 
el rival aconseguia la màxima 
diferència, 17 punts. A partir 
d’aquest moment, el conjunt 
blau va començar a reaccionar 
i va a pujar el nivell defensiu. 
Al �nal del parcial s’arribava 
amb un 24 a 37.
El darrer període va ser el 
de millor qualitat per part 
igualadina. El to defensiu va 
seguir augmentant, amb mi-
llor pressió i recuperacions. 
Un parcial de 7 a 0 aconse-
guia animar a les jugadores 
de Xiki Almendro que entra-
ven novament en la disputa 
del partit. Tot i la lluita i el 
coratge �nal, no va ser su�-
cient per a poder-se endur la 
victòria. Al �nal, derrota de 5 
punts, 39 a 44.
El conjunt igualadí és un 
equip molt jove i en total 
construcció. Hi han hagut 
moltes incorporacions de ju-
gadores de casa i l’equip, poc a 
poc, ha d’anar guanyant con-
�ança i connexió en el joc. 
El proper partit de l’Events 
CB Igualada serà demà dis-
sabte 17 de setembre a les 
18:15 a la pista del CB Prat. 

Derrota de l’Events CB 
Igualada en el primer 
partit de pretemporada

39

44

EVENTS CB 
IGUALADA

CB CORNELLÀ
vs.
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REDACCIÓ · ATLETISME

El C.A.Igualada Petro-
miralles/Aigua de Rigat 
i l’atleta Sub-14 Lucía 

Molina van ser premiats amb 
sengles distincions dissabte 
passat a la tarda, en la  29a edi-
ció de la Diada de l’Atletisme 
Català,  que es va celebrar a la 
Sala d’actes de l’edi�ci Docent 
del Consell Català de l’Esport, 
a Esplugues de Llobregat, amb 
organització de la Federació 
Catalana d’Atletisme. Es van 
fer diverses activitats en el 
decurs del matí i tarda de dis-
sabte.  L’acte va ser presidit per 
Anna Caula, Secretària Gene-
ral de l’Esport de la Generali-
tat, acompanyada de la presi-
denta de la Federació Catalana 
d’Atletisme, Mercè Rosich, en-
tre d’altres personalitats.
En l’apartat de Clubs, el 
C.A.Igualada va situar-se un 

any més entre els clubs capda-
vanters de Catalunya, rebent 
les distincions com a 1r clas-
si�cat en la puntuació per 
equips del Campionat de Cata-
lunya individual Sub-20 mas-
culí a l’aire lliure 2021, i com a 
1r classi�cat en Pista Coberta 
en categoria Sub-23 masculí 
2022, recollint els guardons 
la presidenta del CAI, Noemí 
Carreras. 
En el pla dels premis indivi-
duals, la jove atleta Sub-14 del 
CAI, Lucía Molina va recollir 
el guardó corresponent a la 
millor atleta de la seva cate-
goria de la temporada 2021. 
El guardó corresponent al seu 
entrenador Santi Ramos, el va 
recollir Noemí Carreras.
Foren guardonats diversos 
clubs i  atletes catalans de les 
diferents categories,  sobresor-
tint els premis als atletes cata-
lans a nivell absolut, recollint 

els guardons el fondista in-
ternacional Ayad Lamdassem 
(Bikila Atl.) i la marxadora in-
ternacional del F.C. Barcelona 
Raquel González, i els entrena-
dors respectius.
També es lliuraren sengles 
insígnies d’or de la FCA al 
marxador internacional Je-
sús Ángel García Bragado, i 
al president de la FCA en el 
període 2012-2022 Joan Vi-
lluendas.
Altres guardons i homenat-
ges foren per al jutge Ricar-
do Amador, que va recollir la 
placa al mèrit “Domingo Ca-
sillas” 2021  i per a Josep Saba-
rich,  que va recollir el trofeu 
“Francesc Castelló” al jutge de 
l’any 2021, entre altres. 
Finalment, es va mostrar el 
reconeixement a l’entitat as-
seguradora Mutuacat, pel seu 
suport a la FCA i a l’Atletisme 
en general. 

El CAI i Lucía Molina, guardonats a la Diada de l’Atletisme Català

REDACCIÓ · ROLLER SKI

Durant el 10 i l’11 de 
setembre s’ha dis-
putat un cop més la 

prova del campionat d’Es-
panya de roller ski a Jaca. 
Aquest és un esport que 
serveix als corredors d’esquí 
de fons per preparar la seva 
temporada durant les èpo-
ques que no hi ha neu.

Un any més ha comptat amb 
la participació d’esportistes 
anoiencs. En aquest cas, l’es-
quiador era en Guim Gabarró 
que el diumenge aconseguia 
la segona posició darrera el 
també català Pau Molins i a 
40” d’aquest en l’ascens de 3.6 
km en modalitat de tècnica 
clàssica.
El passat 3 de setembre l’es-
portista anoienc aconseguia 

Guim Gabarró queda segon al campionat 
d’Espanya de roller ski

entrar el centre de tecni�ca-
ció de la Seu d’Urgell dins el 
programa Arc, la qual cosa 
li permetrà entrenar amb els 
i les millors esportistes de la 
modalitat catalana durant tot 
l’any i tenir la possibilitat de 
viatjar a països amb infraes-
tructures per a entrenar amb 
bones  condicions i amb neu 
com ho farà aquesta setmana 
a Oberhof, a Alemanya. 

Seguir preparant-se

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

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

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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REDACCIÓ · FUTBOL

Bon partit de futbol en el 
Municipal de Vilanova 
en el trofeu de veterans 

de Festa Major. Escenari im-
pecable amb la recent estrena-
da nova gespa que va afavorir 
la transició i bot de la pilota, 
amb la �amant nova equipa-
ció de l`equip de l’Anoia San 
Roque, ara blanc i blaus i va 
fer que els igualadins jugues-
sin amb la segona equipació 
de color taronja. Partit obert 
a les sensacions damunt del 
terreny de joc, amb les noves 
incorporacions i dibuixos tàc-
tics de cara a la present tem-
porada.
Primera meitat d’alternan-
ça en el control del joc. Ton 
Mayor va encetar el caseller 

per els blaus i van respondre 
els vilanovins amb prompti-
tud per fer l`igualada. Abans 
de marxar al descans, Ton 
Mayor tornava a avançar als 
taronges.
En la segona meitat, els igua-
ladins van tenir una mica més 
de paciència amb la pilota, fet 
que va permetre organitzar 
vertiginosos atacs a la por-
teria defensada per Kiko. Per 
contra, els vilanovins, a pesar 
de la bona disposició en el 
terreny de joc els va mancar 
una mica de punch per ar-
ribar a inquietar la porteria 
igualadina. Ibra, amb gran 
classe va fer el tercer, Toni 
Sendra de superb xut des de 
la frontal feia el quart i Ache 
va posar la cirereta amb un 
gol de fantasia. 



MARC VERGÉS · NATACIÓ

Aquest proper dissabte 
17 de setembre torna 
la Diada del Soci a la 

piscina del Molí Nou. El CNI 
organitza un conjunt d’activi-
tats per a totes les edats diri-
gides a tots els socis i sòcies, 
familiars, amics i amigues per 
a que puguin gaudir d’un matí 
entretingut realitzant diferents 
activitats lúdico-esportives.
La jornada començarà amb 
una caminada popular, de 7 
km aproximadament pel vol-
tant de l’entorn natural de la 
piscina. La sortida serà des de 
la porta d’accés de la piscina i 
es seguirà un ritme fàcil du-
rant tota la ruta.
A continuació hi haurà una 

sessió de zumba, d’una hora 
aproximadament i dirigida 
per Marc Farré. 
Al zumba el seguiran els ba-
tejos subaqüàtics i els partits 
amistosos de 3x3 de waterpolo 
i l’activitat esportiva es tancarà 
amb l’exhibició de pilota bas-
ca a càrrec de Joan i Joaquim 
Oliva.
Per tancar aquesta jornada 
festiva, es farà entrega dels re-
coneixements als socis i sòcies 
que han complert els 25 i 50 
anys com a membres de l’enti-
tat, incloent aquelles persones 
que no es va poder reconèixer 
en temps de pandèmia.
Finalment, s’acabarà la diada 
amb un sorteig de productes 
dels patrocinadors i un aperi-
tiu per a tothom. 

El CN Igualada celebra 
aquest dissabte la Diada 
del soci

REDACCIÓ · CAMINADA

La setena edició de l’Al-
zheimer Race, la cursa i 
caminada solidària que 

es faran a Igualada el diumen-
ge 25 de setembre, ja ha supe-
rat els 400 inscrits.
Qui es vulgui inscriure a tra-
vés d’internet, ho pot fer en els 
formularis publicats a les pà-
gines www.cssi.cat/alzheimer-
race i www.afada.cat disponi-
bles �ns al dia 18 de setembre 
o �ns exhaurir les places. 
Es tracta d’una cursa i camina-
da organitzada conjuntament 
per l’Hospital de Dia Sant Jor-
di del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) i l’Associa-
ció de Familiars d’Alzheimer 
i altres Demències de l’Anoia 
(AFADA) amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament d’Iguala-
da i els fons recaptats per les 
inscripcions i patrocinadors 
es destinaran a l’AFADA. L’al-
tre objectiu de l’esdeveniment 
és sensibilitzar i informar la 
població pel que fa a aquesta 
malaltia degenerativa de les 
cèl·lules cerebrals, que a Ca-
talunya afecta més de 112.000 
persones. Aquest any 2022 
l’Alzheimer Race recupera el 
format presencial, després del 
format modi�cat que es va dur 
a terme l’any 2021 en que els 
participants van caminar o 
córrer allà on van voler i van 
comptabilitzar les passes fetes 

amb un rellotge proporcionat 
per l’organització, i després de 
l’any 2020 en que no es va po-
der fer degut a la covid.
Les inscripcions tenen un 
preu base de 12 € pels cor-
redors, que han de tenir un 

mínim de 12 anys, de 10 € 
pels caminants majors de 12 
anys, i son gratuïtes pels ca-
minants d’entre 0 i 11 anys. 
Tots els inscrits rebran un lot 
d’obsequis i tots els corredors 
i caminants majors de 12 anys 
rebran una samarreta tècnica 
Tuga amb el logo de la cursa. 
Un dels obsequis d’aquest any 
serà donat pel nou Alberg de 
Cal Maco. 
Les samarretes i dorsals es 
podran recollir el dijous i di-
vendres 22 i 23 de setembre 

de 15.00 a 18.00 a l’Hospital 
de dia Sant Jordi, i les perso-
nes que no puguin, les podran 
recollir allà el mateix dia 25 a 
partir de les 8.00 del matí.
La cursa i caminada mantin-
drà la sortida i arribada a la 

Plaça de la Masuca, davant de 
l’Hospital de Dia Sant Jordi, i 
passarà pel carrer Santa Joa-
quima de Vedruna, el Passeig 
Verdaguer, on hi haurà la �ra 

FirAnoia instal·lada aquell 
dia, continuant per l’Avingu-
da Gaudí i la part inicial del 
Parc Fluvial del riu Anoia. La 
part �nal del recorregut es 
modi�carà degut a les obres 
que actualment s’estan fent 

per connectar Igualada amb 
la Ronda Sud. Aquest any els 
participants passaran per Cal 
Maco, on aquell cap de set-
mana es celebrarà la inaugu-

L’Alzheimer Race, que es celebrarà el 25 de setembre, 
ja supera els 400 inscrits

ració del nou alberg i o�cina 
comarcal de turisme, i el re-
corregut �nalitzarà a la plaça 
de la Masuca. Seran uns 4 o 5 
km pels caminants i uns 6 o 7 
km pels corredors. 
De 9:00 a 9:30 del matí del dia 
25 hi haurà un escalfament 
coreogra�at de la mà de Gim-
nàstica Hipopressiva Fanny. 
Hi haurà servei de guarda-ro-
ba i es lliurarà avituallament 
a l’arribada. La sortida dels 
corredors serà a les 9:30 del 
matí i la dels caminants a les 
9:40. De 10:30 a 11:30 hi hau-
rà una actuació del grup de 
música Disco54, banda tribut 
a la música disco. De 11:30 a 
12:00 està previst fer l’entrega 
de premis als millors classi�-
cats i el sorteig de regals, amb 
la presència de l’alcalde, Marc 
Castells. 
La cursa està oberta a la par-
ticipació d’entitats i empreses 
col·laboradores que realitzin 
aportacions econòmiques i/o 
donacions materials, i que 
poden fer-ho trucant al:
93 806 81 88. 
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CULTURA C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat
Espai patrocinat per

TEATRE · LA VEU 

La Capital de la Cultura 
Catalana es consolida a 
Igualada i acaba l’últim 

quadrimestre de l’any amb un 
gran nombre d’activitats cul-
turals previstes. La capitalitat 
està sent una oportunitat per 
fer valdre la cultura catalana 
des d’un punt de vista local, 
des de totes les disciplines i 
mostrant el gran teixit cultural 
igualadí.

ACTIVITATS CULTURALS 
FRUIT DEL PROCÉS 
PARTICIPATIU CIUTADÀ
La primera serà la Diada Cas-
tellera, el dissabte 15 d’octubre. 
Una actuació castellera amb 
motiu de la capitalitat cultural 
on els Moixiganguers actua-
ran amb els Castellers de Vila-
franca i els Castellers de Sant 
Cugat. La jornada continuarà 
amb concerts i DJs al pati del 
Museu de la Pell d’Igualada.
L’artista Núria Riba confec-
cionarà el darrer mural del 
projecte “Aixequem la mural!” 
que va sorgir del procés par-
ticipatiu ciutadà. La temàtica 
del mural serà la tradició dels 
reis a Igualada, estarà ubicat a 
la Rambla Sant Isidre, 40 i el 
durà a terme del 2 al 10 de no-
vembre.
Per últim, Igualada viurà la 
“Reis 22 - Trobada de Caval-
cades de Reis Patrimonials 
Històriques”, els dies 16 i 17 
de desembre. Organitzat per 
la Comissió Cavalcada de Reis 
d’Igualada que serà l’am�tri-
ona d’unes jornades al vol-
tant de les festes i cavalcades 
de reis de l’Estat, on hi haurà 
convocades una desena de de-
legacions. 

LES VISITES GUIADES 
PEL PATRIMONI DE LA 
CIUTAT, EXPOSICIONS I 
PRESENTACIONS DE LLIBRES
A Igualada ens espera una tar-
dor plena d’exposicions. “Bas 
d’Igualada, estamper” és l’ex-
posició que es pot veure �ns 
a l’1 d’octubre a la Biblioteca 
Central d’Igualada. “L’Abece-
dari de l’Arxiu” és l’exposició 
que es podrà veure del 16 de 
setembre al 2 d’octubre a l’Ar-
xiu Comarcal de l’Anoia, amb 
motiu de la celebració del 40è 
aniversari de la creació de l’ar-
xiu. “Els dibuixants de L’AFI 
1930-1960: Plomistes - Art 
Lineal i Caricaturistes” és la 

mostra d’art lineal que es po-
drà veure del 8 al 23 d’octubre 
a la Sala Municipal d’Exposi-
cions. “El valor cultural de les 
joies”, una exposició de joies 
que es podrà veure del 15 al 30 
d’octubre a l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia, on tindrà lloc tam-
bé una taula rodona sobre el 
valor cultural de les joies i una 
visita a les joieries d’Igualada. 
“Obres �nalistes del Premi 
de fotogra�a Procopi Llucià 
2022”, l’exposició fotogrà�ca 
es podrà veure del 19 de no-
vembre a l’11 de desembre a la 
Sala Municipal d’Exposicions. 
La Sala Municipal d’Exposi-
cions acollirà una exposició 
commemorativa amb motiu 
del 25è aniversari del traspàs 
del pintor Francesc Camps 
Dalmases, va ser un artista 
igualadí que va destacar en la 
pintura a l’oli. La inauguració 
tindrà lloc el dijous 15 de de-
sembre a les 19 h.
Igualada, teva, meva i nostra. 
L’epidermis de la ciutat. 22 anys 
del segle XXI, és el llibre-àl-
bum fotogrà�c de Carmel·la 
Planell i Lluís, periodista, his-
toriadora i fotògrafa, que vol 
ser una memòria visual de la 
ciutat pel seu itinerari urbà. La 
presentació serà el dimarts 13 
de desembre, al Saló de plens 
de l’Ajuntament d’Igualada.

FESTES I FESTIVALS
El dia 1 d’octubre tindrà lloc 
el 11è Mercat de Lletres, per 
promoure la lectura, la llen-
gua i la literatura. Els dies 8 i 
9 d’octubre, les Jornades Eu-
ropees de Patrimoni col·labo-
ren enguany amb Igualada, la 
Capital de la Cultura Catalana 

2022, amb el projecte RECor-
reguts, rutes per descobrir el 
patrimoni industrial del Barri 
del Rec. La IV Trobada de sa-
les del Cicle Gaudí, enguany es 
celebra a Igualada, el dimarts 
18 d’octubre, de 10 h a 17, al 
Teatre Municipal Ateneu. Del 
13 al 18 de novembre, Iguala-
da serà l’epicentre de la cultura 
popular amb la programació 
de la trobada que agrupa totes 
les bèsties d’arreu de Catalu-
nya, el Festivitas Bestiarium, 
el dissabte 19 de novembre. 
L’exposició del Bestiari Festiu 
de Catalunya es podrà veure 
del 13 al 18 de novembre a 
la Nau Central de l’Escorxa-
dor. El novembre es lliuraran 
els Premis Ciutat d’Igualada i 
també tindrà lloc el Zoom, el 
festival internacional de con-
tinguts audiovisuals de Cata-
lunya.

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
La Biblioteca Central d’Igua-
lada també impulsa el cicle te-
màtic de conferències “Altres 
veus: Cultura perseguida”. I 
paral·lelament, també acollirà 
l’exposició “Parla’m en català”, 
una mostra que pretén es-
peronar a la població a com-
partir el català amb persones 
nouvigudes. 

LA CULTURA DES DE TOTS 
ELS SEUS VESSANTS ALS 
DIÀLEGS CAPITALS
Continua el cicle de pensa-
ment Diàlegs Capitals amb 
temes d’actualitat que s’abor-
daran a través d’un diàleg en-
tre experts locals i pensadors 
d’àmbit nacional. Aquest cicle 
és una invitació a explorar di-

ferents àmbits del pensament 
i la cultura contemporània, 
tenen lloc una vegada al mes. 
La pròxima trobada s’emmar-
ca sota el títol Noves tecnologi-
es… cultura? i comptarà amb 
Jordi Solà, Ester Comenge i 
Albert Burzon, el dimecres 28 
de setembre.
El mes d’octubre tindrà lloc 
un diàleg amb les arqueòlo-
gues Jordina Sales-Carbonell i 
Paloma Zarzuela. Doncs abans 
tampoc estàvem tan mala-
ment!, amb aquesta conversa 
s’explorarà la tasca que s’ha fet 
recuperant la història de les 
dones en les poblacions anti-
gues. Tindrà lloc el dijous 27 
d’octubre.
Actuar en femení, serà el se-
güent diàleg amb les actrius 
Diana Gómez i Adriana Fuer-
tes, ens parlaran sobre com és 
el món de l’espectacle per a les 
dones. El diàleg estarà mo-
derat per la periodista Carla 
Verdés, de Catalunya Ràdio. 
Tindrà lloc el dijous 10 de no-
vembre.
Per acabar el cicle de pensa-
ment Diàlegs Capitals tin-
drem a Pol Dalmau i Martín 
Rodrigo que debatran sobre 
l’esclavitud, concretament La 
participació catalana en el trà-
�c d’esclaus: memòria i llegat 
del colonialisme a Catalunya. 
Serà el dijous 15 de desembre. 

PROGRAMA AIRE, OFERTA 
D’ACTIVITATS EDUCATIVES 
AMB ACCENT CULTURAL
El programa AIRE suma pro-
postes culturals amb motiu 
de la capitalitat. Des del De-
partament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Igualada s’està 
treballant per a promoure la 
participació d’entitats iguala-
dines de l’àmbit cultural amb 
un programa d’activitats que 

ajuda a enriquir els contextos 
educatius d’infants i joves dins 
i fora de l’aula. Les entitats que 
col·laboren al projecte són: Bi-
trac Dansa, Dessota i la Coral 
Infantil Gatzara.

DE PELL SENSIBLE, 
VERSIÓ CAPITAL
El cicle de música i paraules 
que va néixer amb la voluntat 
d’apropar la literatura i la po-
esia amb una selecció d’autors 
de diferents èpoques i estils. El 
cicle comptarà amb tres reci-
tals i s’ha recuperat amb mo-
tiu de la capital de la cultura 
catalana. 

ACTES D’HOMENATGE 
AL MESTRE JUST
Igualada homenatja la �gura 
del Mestre Just amb un seguit 
d’actes. El dia 5 d’octubre, ani-
versari del naixement del Joan 
Just i Bertran, la ciutat home-
natjarà al Mestre fent visible el 
seu nom a la façana de l’Esco-
la/Conservatori Municipal de 
Música que porta el seu nom.
Del 7 al 30 de novembre es 
podrà veure l’exposició 125è 
aniversari del Mestre Joan Just 
Bertran a l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia. I el 26 de novem-
bre tindrà lloc el Concert de 
Santa Cecília en homenatge al 
Mestre Just, serà la culminació 
d’un any amb diverses activi-
tats al voltant de la �gura del 
Mestre Just.

ACTE DE CLOENDA DE LA 
CAPITAL DE LA CULTURA 
CATALANA 2022
Igualada clourà l’any de la Ca-
pital de la Cultura Catalana 
fent el traspàs del relleu de la 
capitalitat a Lloret de Mar que 
ostentarà el títol el 2023. L’ac-
te de cloenda comptarà amb 
l’espectacle Traç i camí, un 
esdeveniment participatiu en 
format cantata amb orquestra, 
amb més de 400 cantaires de 
corals i escoles de primària de 
la ciutat i la JOSA. L’acte de 
cloenda tindrà lloc el dimarts 
20 de desembre. 

Igualada Capital de la Cultural Catalana encara el tercer quadrimestre

Es presenta el tercer 
i últim número 

de la revista 
#CulturaIgualada que 

inclou entrevistes i 
reportatges especials
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Aquest diumenge “El Gran Comediant” de Joel Joan obre temporada 
al Teatre Municipal l’Ateneu
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TEATRE · LA VEU 

Després de l’èxit d’Esca-
pe Room, els seus au-
tors tornen amb una 

nova comèdia escrita a quatre 
mans. Ara, Joel Joan i Héctor 
Claramunt �xen la seva àcida 
mirada en el món dels artistes, 
un terreny que ja van trepit-
jar amb la recordada sèrie El 
crac. Una història d’èxit i fra-
càs, d’egos, enveges, rivalitats 
i discursos motivadors. Una 
competició entre amics que 
arribarà a ser literalment una 
qüestió de vida o mort. El gran 
comediant arriba al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igualada 
el proper diumenge 18 de se-
tembre a les 6 de la tarda.
Ja són a la venda els abona-
ments i les entrades del Tea-
tre Municipal l’Ateneu al web 
www.teatremunicipalateneu.
cat. També es poden comprar 
al Punt de difusió cultural i 
turística 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, i el mateix dia de la funció, 
des d’una hora abans es venen 
a la taquilla del passatge Vi-
ves. Durant aquesta setmana 
els joves �ns a 25 anys poden 
comprar les entrades a cinc 
euros. A més hi ha descomp-
tes per a diversos col·lectius.

EL GRAN COMEDIANT
El Llorenç i l’Ernest són 
amics de tota la vida. Tots 
dos van decidir fa molt temps 
que volien ser actors, però 
han tingut trajectòries desi-
guals. Mentre que al Llorenç 
fa temps que totes li ponen i 
ha vist com la seva fama crei-
xia (al mateix ritme que el 
seu ego) �ns a convertir-se en 
tot un divo del teatre català, 
l’Ernest no se n’ha acabat de 
sortir mai.
Quan �nalment, als 50 anys, 
l’Ernest decideix tirar la to-
vallola, el Llorenç li etziba un 

discurs per motivar-lo digne 
dels millors coach d’autoaju-
da, tot i que ell secretament el 
compadeix i creu que l’Ernest 
faria bé d’abandonar.
El que el Llorenç no podia 
preveure és que el seu discurs 
calaria i l’Ernest faria un gir 
radical. Les coses comencen 
a anar-li molt bé… molt més 
bé del que el Llorenç pot su-

portar. La compassió pel seu 
amic es transforma en gelosia 
i a partir de llavors el Llorenç 
farà tot el que pugui per sabo-
tejar l’èxit del seu gran amic.
L’espectacle és interpretat 
per Joel Joan (Llorenç Tor-
tosa), Xavi Mira (Ernest), 
Anna Sahun (Elisenda), Àfri-
ca Alonso (Úrsula) i Eduard 
Muntada (Sergei). L’esce-

nogra�a ha anat a càrrec de 
Pep Oliver i Raúl Pérez – Ze-
roquatre i el vestuari és de 
l’anoienca Nídia Tusal. Min-
go Albir ha tingut cura de la 
il·luminació i Xavi Capellas 
de la música. L’espectacle es 
va estrenar a Temporada Alta 
i ha tingut un gran èxit de pú-
blic a Barcelona. Ja l’han vist 
més de 35.000 espectadors. 

CULTURA · LA VEU 

La nit del divendres 16 
de setembre se cele-
braran dos grans actes 

d’Òmnium Cultural: la ceri-
mònia d’entrega dels Premis 
al Compromís Cultural, a 
dos quarts de vuit del vespre 
al teatre de l’Ateneu, i sortint 
de l’acte començarà la Festa 
Estellés, un sopar de produc-
tes de proximitat amb lectura 
de poemes i actuacions mu-
sicals que tindrà lloc al Jardí 
Prohibit del mateix Ateneu.
Els premis al Compromís 

Cultural s’atorguen a aque-
lles persones i col·lectius 
que s’hagin significat en la 
defensa de la llengua i la 
cultura catalanes. En aques-
ta divuitena edició, el jurat 
ha decidit premiar l’activista 
cultural Carles Ma. Balsells 
i Valls i l’Agrupació Cultu-
ral i Recreativa Sigarra dels 
Prats de Rei. L’acte d’entrega 
de premis serà presentat per 
l’actriu Sílvia Bel, comptarà 
la participació de Natàlia 
Touzón, membre de la Junta 

Avui divendres, entrega dels Premis al Compromís 
Cultural d’Òmnium a l’Ateneu

Nacional d’Òmnium Cultu-
ral, i amb l’actuació musical 
del Quartet Slam. És un acte 
obert a tothom i d’entrada 
lliure.
La Festa Estellés, que co-
mençarà a les 21h al Jardí 
Prohibit, se celebra cada any 
simultàniament en diferents 
indrets d’arreu dels Països 
Catalans per recordar la fi-
gura del poeta Vicent An-
drés Estellés, nascut un mes 
de setembre a Burjassot. És 
una oportunitat única de 

LLIBRES · LA VEU 

Aquest dissabte 17 de setem-
bre, a les 12 del migdia, i orga-
nitzat per Llegim...? llibreria  
podrem gaudir d’un espai de 
poesia amb motiu de la pre-
sentació del llibre TEMPS FU-
GIT, de Josepa Ribera Vallés, 
aquesta anoienca tan activa 
culturalment, a la que la po-
esia li brolla a borbolls, que ha 
publicat altres llibres i partici-
pa en nombroses sessions de 
recitació. 
La presentació anirà a càrrec 
de Maribel Nogué i Felip i es 
comptarà  amb Lourdes Sen-
sarrich i Fran Guinart, que re-
citaran i cantaran. 

Poesia a la capelleta 
de la Mare de Déu 
de Montserrat amb 
la presentació del 
llibre:
“Tempus Fugit”

combinar poesia i gastro-
nomia de proximitat en un 
ambient festiu i popular. En 
el cas d’Igualada, consistirà 
en un sopar amb productes 
de proximitat assessorat pel 
Col·lectiu Eixarcolant. En el 
transcurs del sopar es farà 
una lectura de poemes de 
Vicent Andrés Estellés i el 
mateix Quartet Slam ame-
nitzarà la vetllada. Els ti-
quets per al sopar es poden 
adquirir a través de la web 
tiquetsigualada.cat.  



Es presentaran divuit 
audiovisuals del 
projecte produïts 

pels igualadins Marc 
Càlichs i Maure Bisbal

CINEMA · LA VEU 

La Filmoteca de Catalu-
nya dedica el cicle “Carta 
Blanca” d’aquest mes de 

setembre al productor iguala-
dí Paco Poch, que ha escollit 
tres pel·lícules de referència, 
quatre més produïdes per la 
seva productora Mallerich 
Films, i tres més d’entre totes 
les pel·lícules que ha distribuït 
al llarg dels anys. Totes elles es 
podran veure a la Filmoteca 
del 13 al 30 de setembre pre-
sentades pel propi Poch.
El productor audiovisual Paco 
Poch (Igualada, 1951) és doc-
tor en Comunicació Audiovi-
sual per la UPF, ha treballat 
com a director de producció 
de llargmetratges amb direc-
tors com Pedro Almodóvar o 
Bigas Luna, i com a productor 
independent ha llançat nom-
brosos llargmetratges i docu-
mentals, sovint arriscats i in-
novadors, que han consolidat 

La Filmoteca de Catalunya dedica un cicle al productor de cinema 
igualadí Paco Poch

noms com Agustí Villaronga, 
Jordi Cadena o Isaki Lacues-
ta.  Recentment s’ha estrenat 
la seva darrera coproducció: 
Sis nits d’agost, un �lm de Ven-
tura Durall que narra la mort 
de l’activista Lluís Maria Xiri-
nacs.
La sessió inaugural de la “Car-
ta Blanca a Paco Poch” va tenir 
lloc dimarts amb una conversa 
entre Paco Poch i el  director 
de la Filmoteca de Catalunya, 
Esteve Riambau, que donarà 
pas al �lm Rendez-vous à Bray
del cineasta belga André Del-
vaux.
D’entre les pel·lícules escolli-
des per aquest cicle hi ha pel-
lícules de culte com El cavall 
de Torí de Béla Tarr, �ccions 
documentals com Buenaven-
tura Durruti, anarquista de 
Jean-Louis Comolli, i pel·lícu-
les intimistes com Corn Island 
de George Ovashvili. Una tria 
eclèctica i personal que supo-
sa una molt bona oportunitat 

per a veure pel·lícules que ha-
bitualment romanen inacces-
sibles.
Per Poch, el fet que la Filmo-
teca li hagi dedicat aques-
ta Carta Blanca és un “gran 
reconeixement“ no només a 
la seva figura “sinó a tots els 
productors i distribuïdors 
audiovisuals ja que habitu-
alment no se’ls dona aquesta 
visibilitat ni se’ls atribueix un 
estil”. En aquest sentit, Paco 
Poch assegura que “aquest 
cicle servirà també per posar 
en valor la tasca de la pro-
ducció cinematogràfica”.
Amb aquest cicle, Paco Poch 
entra a la llista de personali-
tats a qui la Filmoteca ha de-
dicat una Carta Blanca, com 
Ventura Pons, Lluís Homar, 
Mercè Sampietro, Jaume 
Plensa, Eduardo Mendoza o 
Colita.
Les entrades ja estan a la 
venda a la pàgina web de la 
Filmoteca.

DISSENY · LA VEU 

Avui, divendres 16 de se-
tembre a les 19 h, el 
Museu clou l’exposició, 

Visions del disseny: Com ho fè-
iem i com ho fem a l’Anoia amb 
una activitat organitzada per 
l’entitat Disseny=Igualada.
L’entitat impulsa un nou pro-
grama de suport i promoció del 
disseny professional, en totes les 
seves branques (grà�c, de pro-
ducte, d’interiors, retail, digital 
i il·lustració), consistent en l’en-
registrament i difusió de petits 
vídeos dels treballs o encàrrecs 
més reeixits de cada estudi o 
agència.
Making of del disseny a l’Anoia 
presenta els primers divuit au-
diovisuals del projecte produïts 
pels igualadins Marc Càlichs i 
Maure Bisbal. Els estudis par-
ticipants són: Aureli Sendra, 
Amorfa (Xavi Méndez), Espai 
Grà�c (Lluís Jubert), Instint 
(Roger Soler i David Gubern), 
Ricard Vila Studio, Estudi Ri-
baudi, Lubochka (Olga Dub-
ovik), Evvo Retail (Pep Valls), 
Fildecel (Mireia Calçada 
Cubí), Jaume Enrich, Estudi 
Quartada, Xavi Mula Studio, 
Nil Morist, DD Disseny Grà�c 
(David Dàmaso), formigues.
com (Jordi Carné), Arnau Grà-

cia i Sílvia Puig.
Un cop presentats el propòsit 
és divulgar el disseny, posar en 
valor la seva creativitat i explici-
tar la seva capacitat en fer, iden-
ti�car i prestigiar una marca 
comercial, empresarial, social 
o pública. Es contempla fer una 
difusió per les televisions locals i 
comarcals, la premsa digital, els 
webs dels estudis participants, 
pàgines corporatives i xarxes 
socials que apropin al gran pú-
blic el talent en matèria de dis-
seny d’Igualada i comarca.
Aquesta activitat està dins de 
les activitats de l’exposició Visi-
ons del disseny: com ho fèiem  i 
com ho fem a l’Anoia que tan-
carà portes el diumenge 18 de 
setembre. L’exposició mostra el 
disseny contemporani a la co-
marca i el seu futur, en diàleg 
amb objectes del fons del Mu-
seu i de l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia.
El disseny contemporani  (de 
diferents àmbits:  grà�c, de 
producte, d’interiors, digital i 

d’il·lustració)  es relaciona amb 
diferents peces de la col·lecció 
del Museu, la majoria de les 
quals no es troben habitual-
ment exposades, una oportuni-
tat, doncs, per gaudir-les:  peces 
d’àmbit domèstic del món iber i 
romà, objectes de pell com una 
carmanyola o uns amulets afri-
cans, il·lustracions de Gaspar 
Camps, una escultura de Joan 
Centelles, autòmats publicitaris 
de l’empresa de pastes La Ideal o 
objectes ceràmics del segle pas-
sat, entre d’altres. 
Els estudis que han participat 
en l’exposició són: Amorfa, 
Àrea, Burzon*Comenge, CODI 
– Carmina Orgué, DD Disseny 
Grà�c – David Dàmaso, Jaume 
Enrich, laGaspar Escola Muni-
cipal d’Art i Disseny d’Igualada, 
Espai Grà�c, Estudi Ribaudí, 
Evvo Retail, Fildecel, formi-
gues.com, Foxy, Arnau Gràcia, 
Xavi Grados, Eduard Graell, 
Imaginat-t’ho, Instint, Sara 
Ivorra, lablanca, Sergi Lleida, 
Maria Rubio i Aitana Sebastian, 
Lubochka, Xavier Mula Studio, 
Nil Morist, 99% Espais, NYTT 
Studio, Patricia Carreño Picón, 
Sílvia Puig, Quartada Estudi, 
Rotia!, Mireia Sala, Aureli Sen-
dra, Lluís Soriano, Roger Vallès 
i Balcells, Ricard Vila Studio i 
Marta Viscarro.

Disseny=Igualada i el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia presenten un projecte audiovisual sobre el disseny a l’Anoia

EIX MOTOR CATALUNYA

Cerquem per a les nostres instal·lacions 
de l’Anoia

Mecànic/Tècnic en Automoció
Experiència mínima 2 anys

Sou Fix + Incentius
Formació continuada a càrrec de l’empresa

Pots enviar el teu currículum a: 
jmpous@eixmotor.com indicant 

a l’assumpte: Tècnic Igualada, o bé 
a les instal·lacions del carrer 
d’Alemanya, 48 d’Igualada.
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TEATRE · LA VEU 

Teatre Nu ha presentat 
la temporada d’aquest 
darrer quadrimestre de 

l’any, que inclou la programa-
ció de tretze espectacles dife-
rents, una oferta marcada pel 
seu caràcter innovador i de 
qualitat. La sala ha treballat 
la programació segons cinc 
eixos de valors: espectacles 
per adults, Tous en família, 
emergència creativa, �nestra 
al món i Llegendes tot l’any.
Cal destacar de la programa-
ció, que els tretze espectacles 
són produccions de tretze 
companyies diferents, de les 
quals sis han fet o faran resi-
dència a La Casa del Teatre 
Nu. És aquesta una clara mos-
tra de l’aposta que el Teatre Nu 
fa pel foment de noves creaci-
ons i el seu suport a les com-
panyies en els seus processos 
de creació. 
Així, de les companyies re-
sidents s’han programat els 
següents espectacles: De no-
viembre a noviembre (Cia La 
Concreta), El viatge de l’heroi
(Cia Inda Pereda), Noves espi-
ritualitats (Cia Atzucac), Irupé 
la niña que quería tocar la luna
(Cia Paula Al�eri), El amante 
de los caballos (Cia Moscú Te-
atro) i Temor i Tremolor (Tilda 
Espluga).
Els altres set espectacles pro-
gramats són: Quan el sol se’n 
va a la posta (Matito titelles), 
Guillermotta (Jordi Vidal), el 
concert acústic “Elegia” (Mi-

reia Espelt), Sabates Noves 
(Tian Gombau), El saló de les 
meravelles (Hausson), Qüento 
de Nadal (Creació col·lecti-
va del poble de Sant Martí de 
Tous) i  l’espectacle de produc-
ció pròpia del Teatre Nu; La 
Senyora de Tous.
Cal destacar també que du-
rant la temporada, diferents 
companyies iberoamericanes 
faran residencia a Tous. En el 
marc del projecte Iberescena 
en el qual Teatre Nu hi parti-
cipa, es va convidar a 10  com-
panyies de les quals, 7 ja estan 
tramitant les gestions per a fer 
possible la residència a Sant 
Martí de Tous. 
Pel que fa als preus dels espec-
tacles, es mantenen respecte 
l’any anterior i, a la vegada, 

s’impulsa una estratègia de 
descomptes i abonaments que 
des del Teatre Nu esperen que 
donin bons resultats. Així, a 
part de les entrades individu-
als es podrà comprar l’abo-
nament 3 per 33 que permet 
adquirir tres  entrades per tres 
espectacles diferents a tren-
ta-tres euros. 
Amb aquesta programació 
Teatre Nu consolida la seva 
oferta cultural, després que 
comencés al 2015 amb la seva 
primera aposta de cartellera 
anual. Set anys després, Teatre 
Nu ha aconseguit construir un 
segell propi i de referència en 
el món del teatre. 
Els co-fundadors de Teatre 
Nu, Maria Hervàs i Víctor 
Borràs expliquen que el seu 

Teatre Nu presenta la nova temporada amb una cartellera plena 
de propostes innovadores i contemporànies  

projecte vol esdevenir una pa-
lanca d’impuls per a les com-
panyies que busquen un espai 
i un ambient propici per po-
der crear. Així, manifesten la 
seva satisfacció, doncs “només 
dos anys després d’inaugurar 
la residència del Teatre Nu 
podem dir que aquesta curs hi 
haurà dies que totes les places 
de les que disposem estaran 
ocupades”.

ALTRES ACTIVITATS 
DE TEATRE NU
A banda de la programació 
d’espectacles i de l’ocupació 
d’artistes de la residència, Te-
atre Nu té programades altres 
activitats. 
Pel que fa a la seva branca 
pedagògica, segueixen pro-
gramant-se visites escolars i 
els tallers per a nens i nenes 
de les escoles. D’altra banda, 
l’escola de teatre del Teatre Nu 
ha obert inscripcions d’aquest 
nou curs amb una oferta vari-
ada i per a diferents edats.
També cal mencionar, que Te-
atre Nu gestiona l’Escola O�-
cial de Teatre d’Igualada “La 
Tarima” des de fa 16 anys amb 
un total de 12 cursos l’any.

LES DADES DEL 
LA TEMPORADA 2021-2022
La Casa del Teatre Nu va aco-
llir durant tot el passat curs 
un total de 2982 espectadors, 
repartits en 81 funcions dife-
rents. Pel que fa als especta-
cles produïts per Teatre Nu i 
representats fora de casa, es 

van fer 166 funcions que van 
poder veure 28.200 especta-
dors. D’altra banda, la resi-
dència va acollir  70 artistes 
repartits en 17 estades.

SOBRE TEATRE NU
Teatre Nu és un col·lectiu de 
professionals de l’art escènic 
que crea, produeix i exhibeix 
espectacles; al mateix temps 
que gestiona projectes que 
promouen i acosten les arts 
escèniques
a tots els públics.
Teatre Nu és una companyia 
de teatre amb més de 20 anys 
d’experiència i 2.500 fun-
cions realitzades. En 2015 
s’inaugura la Casa del Teatre 
Nu amb la voluntat de ser un 
centre cultural arrelat en el 
territori. L’any 2021 s’inau-
gura l’allotjament de les resi-
dències de creació.
El cor del projecte és la Casa, 
un centre cultural i de cre-
ació situat a Sant Martí de 
Tous (Barcelona), on es rea-
litza molt més que una pro-
gramació cultural. És un 
espai on es generen vincles 
amb el públic, neixen projec-
tes pedagògics i programació 
d’activitats.
Es complementa amb la Re-
sidència d’artistes que acull 
propostes creatives de totes 
les disciplines artístiques, in-
tegrant-les en la comunitat.
A més, són els responsables 
de la direcció artística i pro-
gramació del Festival de Lle-
gendes de Catalunya. 

MÓN CASTELLER · LA VEU 

L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha fet una crida 
aquest dimecres, 14 de 

setembre, perquè la ciutada-
nia faci costat als Moixigan-
guers en la seva participació 
al Concurs de Castells de Tar-
ragona el proper diumenge 2 
d’octubre. La colla ha convidat 
a tots els igualadins, anoiencs i 
a�cionats en general a partici-
par-hi amb ells.
Marc Castells ha felicitat als 
Moixiganguers per participar 
un any més al concurs de cas-
tells de Tarragona, aquest any 
en diumenge, el dia “més im-

portant i en el què hi partici-
pen les colles més importants 
del nostre país i amb més bons 
resultats de la temporada”. 
Castells ha obert la crida a tota 
la comarca de l’Anoia i ha ani-
mat a tothom a fer suport als 
Moxiganguers, per aconseguir 
que “la ciutat i la comarca sigui 

a Tarragona al costat dels Mo-
rats en un espectacle d’alegria, 
colors i ple de gent amb ganes 
de fer Castells”. Castells ha dit 
que el suport d’Igualadins als 
Moixiganguers el proper diu-
menge 2 d’octubre ajudarà “a 
fer grans els castells dels Moi-
xiganguers i a fer gran la ciutat 
d’Igualada”.
En el seu torn, el President de 
la colla, Oriol Solà, ha dema-
nat “que el proper 2 d’octubre 
tothom es posi la camisa mo-
rada i que cap quedi a l’arma-
ri”. Per la colla, ha explicat, 
poder participar en el concurs 
en la diada de diumenge, re-
presenta “un gran mèrit que 

entomem amb molta il·lusió 
i que s’ha aconseguit per mè-
rits propis, després de 28 anys 
sentim un gran orgull de ser a 
la plaça en diumenge”. Solà ha 
demanat que sigui la ciutat la 
que acompanyi als Moixigan-
guers al concurs i ha ampliat 
la crida a la participació a les 
entitats, clubs esportius i a la 
gent que li agraden els castells 
de tota la comarca.
El Cap de Colla dels Moixi-
ganguers, Jordi Moreno, ha 
animat a tothom a assistir al 
Concurs i a participar, també 
dels assajos que es fan aquest 
mes de setembre: cada dime-
cres a les 20h i cada divendres 

a les 21.30h. Moreno ha dit 
que “és indispensable el su-
port i la participació d’iguala-
dins i anoiencs en els assajos 
i també en el concurs, hem 
d’arribar a ser, com a mí-
nim, els 500 que vam ser en 
l’últim concurs”. Diumenge a 
2/4 de 7 del matí sortiran els 
autobusos tothom tindrà una 
samarreta de la colla i partici-
parà en un dinar popular a la 
tornada.
Totes aquelles persones que 
vulguin inscriure’s ho poden 
fer al web moixiganguers.cat/
concurs o en els assajos previs 
que la colla fa cada dimecres 
i divendres a Les Cotxeres. 

Igualada amb els Moixiganguers al Concurs de Castells de Tarragona 
del proper diumenge 2 d’octubre

L’Alcalde, acompanyat 
del President i el Cap 

de Colla ha fet una 
crida a igualadins i 
Igualadines a donar

 suport als Moxiganguers



EXPOSICIONS
VISIONS I PROJECTES. PASSAT, PRESENT I 

FUTUR DEL DISSENY ANOIENC

Exposició sobre el disseny contemporani de la co-
marca de l’Anoia i el seu futur.
Del 8 d’abril al 18 de setembre a la Sala d’Exposi-
cions del Museu de la Pell

40è ANIVERSARI DE LA VEU DE L’ANOIA

Per celebrar l’efemèride s’exhibeixen les 40 portades 
del diari més representatives d’aquests 40 anys i es 
poden consultar diferents materials publicats.
Del 22 d’agost al 22 de setembre a la sala de les En-
cavallades del Museu de la Pell

TERRITORIS

Exposició d’art tèxtil a càrrec de Desedasmas.
D’abril a octubre a l’Hotel Cal Roure

PALEOAMBIENTS MARINS DE L’ANOIA

Una selecció dels fòssils més rellevants de la dona-
ció que el Sr. Josep Llansana Marcè ha fet al Museu
Del 22 de juliol al 25 de setembre al vestíbul del 
Museu de la Pell

AMOR A L’ART

Escultures d’Imma Alert Valls. L’ART és un ele-
ment que provoca emocions i sentiments en l’es-
pectador i això és el que vol transmetre amb les 
seves escultures.
Del 5 al 25 de setembre a la sala d’exposicions de 
l’Ateneu Igualadí

PACKAGING AMB DOBLE ÚS. GRÀFICA 
PUBLICITÀRIA

Un recull dels treballs presentats al Mòdul de packa-
ging i Identitat de producte, on es proposa la recerca 
d’un envàs de doble ús, per afegir valor al producte 
i allargar la seva vida útil.
De l’1 al 30 de setembre a LaGaspar Sala d’expo-
sicions

BAS D’IGUALADA, ESTAMPER

Un recorregut per la vida i l’obra de Pere Bas i Vich, 
impressor, de la impremta del qual en van sortir 
nombroses publicacions: llibres, estampes, fullets, 
programes....
Del 22 d’agost a l’1 d’octubre a la Sala d’Exposici-
ons de la Biblioteca Central

L’ART QUE DESPERTA ELS SENTITS

Adrià Solé.
El jove autor presenta les seves creacions dividides 
en dues branques artístiques: la il·lustració i el rea-
lisme amb gra�t.
Del 12 de setembre al 2 de novembre al Punt de 
lectors de la Biblioteca Central.

L’ABECEDARI DE L’ARXIU

Exposició amb motiu del 40è aniversari de la crea-
ció de l’Arxiu Municipal d’Igualada centrada en la 
història de la comarca.
Del 16 de setembre al 2 d’octubre a l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia.

LA PINTURA COM A HOBBY

Textura, forma, color, aquests tres elements són els 
que reivindiquen els pintors de la pintura com a 
hobby.
Del 16 de setembre al 2 d’octubre a la Sala Munici-
pal d’Exposicions.

TEATRE · LA VEU 

El Teatre de l’Aurora ja 
ho té tot a punt per es-
trenar la nova tempora-

da havent recuperat la plena 
normalitat post pandèmica. 
És per aquest motiu que el 
dijous 22 de setembre a les 20 
h als Jardins de l’Ateneu se ce-
lebrarà un acte obert a tota la 
ciutat on es presentaran les 10 
propostes teatrals que confor-
men la Programació Octubre/
Desembre 2022 i on els espec-
tadors hi trobaran un ventall 
ampli de propostes de teatre i 
comèdia per a totes les edats, 

El Teatre de l’Aurora inaugura la temporada amb un acte 
de presentació de la programació i una taula rodona

EXPOSICIÓ · JAUME SINGLA 

Dissabte al claustre de l’Asil 
del Sant Crist d’Igualada, es va 
inaugurar la col·lecció de Pes-
sebres, donació de la igualadi-
na Paquita Sallès. Es tracta de 
mes d’un miler de pessebres 
de tots els continents i, gairebé 
tots els països del món. No es 
tracta pas d’una donació tem-
poral, car Paquita Sallés n’ha 
fet donació perpetua “a con-
dició que no surti mai d’Igua-
lada i la pugui visitar tothom 
sense pagar entrada”. 

Paquita Sallés ha fet donació de la seva col·lecció de Pessebres a l’Asil 
del Sant Crist 

amb una mirada especial a les 
propostes infantils i familiars.
L’acte també comptarà amb 
una taula rodona al voltant de 
la nova producció del Teatre 
de l’Aurora i Cultura i Con�ic-
te, l’espectacle Moriu-vos, un 
crit a la vellesa que ens parla de 
nosaltres mateixos. La xerrada 
comptarà amb la participació 
d’una part de l’equip artístic 
de l’obra, l’actriu Imma Colo-
mer, el director Joan Arqué i 
la documentalista i investiga-
dora Teresa Turiera- Puigbò. 
Durant l’acte, que és d’accés 
lliure i obert a tota la ciutat, es 
servirà un petit refrigeri. 

Les peces es troben dins de 
les vitrines que Paquita Sallés 
tenia a casa seva que han es-
tat desmuntades i adaptades a 
l’espai disponible en el claustre 
de l’Asil.
Un centenar de persones va-
ren assistir a la inauguració 
on varen prendre la paraula 
el sacerdot Eduard Flores, la 
Superiora germana Natividad 
i la mateixa Paquita Sallés que 
va agrair públicament l’ajut i 
suport en tot el muntatge.
Just després dels parlaments, 
es va procedir a l’encesa de 

les llums que il·luminant les 
vitrines on hi ha exposats els 
pessebres. Cadascun d’ells està 
identi�cat amb el nom del 
continent, el país i en alguns 
casos amb el nom de l’artista 
que ha realitzat el conjunt de 
peces. 
Es tracta de la millor col.lecció 
de pessebres de Catalunya. Es 
formada per conjunt de tres 
peces (Sant Josep, la Verge i 
el nen) de cinc (amb el bou i 
la mula) o de sis (amb l’àngel) 
o de nou (amb els tres Reis). 
Combinació que dona lloc a 

tota mena d’interpetacions 
artístiques, formats, tamanys 
i tècniques. Sempre però en 
peces úniques o fetes a mà. No 
hi ha cap pessebre que sigui de 
plàstic.
La mostra es complementa 
amb una col·lecció de �gures 
antigues de l’escola catalana, 
formada per �guretes que 
van des del pastor, el capellà, 
l’àngel, l’home i la dona de les 
neus, el pobre...
Per a la seva col.lecció la igua-
ladina va entrar en contacte 
amb missioners de diversos 

països del Món a través dels 
quals aconseguia trobar pes-
sebres artesans. Així, al llarg 
de més de vint anys, va acon-
seguir autèntics tresors.
Paquita Sallés sempre que li 
demanaven obria les portes de 
casa seva a qui volia visitar la 
mostra. Ara, gràcies a la gene-
rositat de Sallès amb la ciutat 
d’Igualada, tothom la pot vi-
sitar lliurement al Claustre de 
l’Asil del Sant Crist. I els pri-
mers bene�ciats en són, na-
turalment, les persones grans 
acollides al centre.  

Estrena a Igualada 
del documental 
“El camí Ignasià”

CINEMA · LA VEU 

Dimarts, l'Ateneu Cine-
ma acollirà l'estrena 
a Igualada del docu-

mental "El camí Igansià",  de 
Jordi Roigé, un documental 
per experimentar, com un 
pelegrí més, la bellesa visual 
i espiritual de l'itinerari que 
va seguir Ignasi de Loiola des 
d'Azpeitia �ns a Manresa, ara 
fa 500 anys. L’acte és organit-
zat per l'Associació UNESCO. 
Serà a 2/4 de 8 del vespre i 
l'entrada és gratuïta i es po-
den reservar entrades a info@
unesco-audiovisual-ep.org. 
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Capítol per afegir al meu  llibre de circ (14)
Escacs i Circ - Cada any el club 
d’escacs organitzava una festa patronal 
dedicada a Santa Teresa. En una 
postal d’Igualada que van publicar-
me a la revista “Circo”, informo 
de l’espectacle que va tenir lloc al 
Centro Nacional (Ateneu) anomenat 
“Tablero de melodias” el divendres 16 
d’octubre, 1957, amb actuacions dels 
“Bartalli” parodiant  als ciclistes sobre 
monocicles i “bicis”. No hi faltaren els 
pallassos “Cicerón, Niceto i Manel” 
que feren els seus “pinitos” musicals 
i les seves entrades, om aquella del 
biscuter. Un mag que va fer jocs de 
mans, notant-se però que era un 
a�cionat. Un antipodista no va poder 
sortir, per culpa de la grip. Era “Gnoch 
and parterner”. O sia que eren diversos 
socis que presentaven números 
relacionats amb el circ.
Tornà el Circ Americano -  El gran 
esdeveniment del any (1957) fou el 
retorn del Circo Americano. (Ampliem 
la informació que publicarem en el 
nostre llibre):
L’elenc era format per: Moustier, 
domador francès; “Pery y Popey” 

(pallassos); “Antaleck”; “Szabo”; 
“Duxy”; “Norway”; “De Santos”; 
“Dolly”; “Diors Sisters”; “Skelly”; 
“Marisa Bergay”: “Playmon”; “�e 
Mensos”; “Viviana Tenka”; “Milanés”; 
“Gogy”; “Sander”; Mr. Marqui”. 
Ens van demostrar tot el seu art i 
habilitats, que vàrem veure i aplaudir.
En acabar dialogàrem amb el 
domador de lleons, Moustier, que 
va fer-nos saber que dintre de poc 
marxava a l’Índia. La trapezista 
Marisa Bergay, al veure en la revista 
“Circo” de la trapezista Carmen 
del Teide, ens comentà que: “sus 
ejercicios son tanto, o más, meritórios 
que los que hace Pinito del Oro”.
Esperàvem que en altres anys tornés 
a Igualada, però la veritat és que no 
tornà mai més.
Més endavant  va venir un altre 
Americano, però ja no era aquell de 
les barres i les estrelles dels Feijoo-
Castilla...
Circ televisat -  D’una nota de 1958 
que reproduïm en el seu text original 
per a donar-li un caire històric més 
autèntic:

“La TV es ya conocida en Igualada y nos 
place hacer constar que en el segundo 
programa captado en nuestra ciudad, 
fué, precisamente,  unas actuaciones 
circenses”.
Va ser el senyor Josep Mussons (+) 
el que, abans, va captar una sessió 
publicitària. Ell va indicar-nos que 
no era un programa de TVE. Era  de 
la RAI, emès des de Milà. Segons dit 
senyor, primerament actuaren uns 
trapezistes, que deixaren pas a uns 

gimnastes olímpics que, a la vegada, 
donaren pas a un trio de pallassos.
(Revista “Circo” 19 - 1 d’octubre 1958)
Circ de Cap d’Any -  Llegim  a la 
revista “Circo” (N. 15,  1/2/1958) 
Traduïm: “No faltà el circ a la Nit de 
Sant Silvestre a la nostra ciutat, però no 
en espectacle, com tenien a Barcelona 
amb el II Festival internacional.
L’estrena de la cinta “L’Strada”, al 
Mundial, i Centre nacional, motivà 
diverses opinions que s’evidenciaren 
en el col·loqui que sobre la pel·lícula 
de Fellini, organitzà el “prisma Cine 
Club”, d’Igualada.
El locutor de Ràdio Juventud, Joan 
Armengol havia realitzat una entrevista 
a la gran trapezista “Pinito del Oro” i al 
seu marit, Juan de la Fuente en aquell 
Festival i foren emeses per l’emissora 
local, en el programa, extradordinari 
de Cap d’Any. Potser, doncs mentre 
la “Pinito” captivava el públic amb els 
seus arriscats exercicis allà a Montjuïc, 
a l’Anoia la vàrem escoltar -a la mateixa 
hora- mercès al magnetòfon.
Després, el diàleg amb la trapezista fou 
publicat pel diari “Igualada” . 

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS, Periodista.
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TELEVISIÓ · LA VEU 

Canal Taronja busca jo-
ves promeses musicals 
de l’Anoia d’entre 13 i 

20 anys per participar a ‘Ob-
jectiu Paki’, el concurs de ta-
lents de les televisions locals.
Aquest setembre, �ns el dia 
30, està oberta una convocatò-
ria perquè els joves anoiencs i 
anoienques es puguin inscriu-
re a través del web rtvc.cat/op/ 
i ser cridats al càsting anoienc 
on hauran de cantar una cançó 
a capella en una gala a l’Anoia 
on s’escollirà un/a represen-
tant de la comarca per parti-
cipar a les gales �nals d’Objec-
tiu Paki amb concursants de 
tot Catalunya.  Els interessats 
en inscriure’s que siguin de la 
comarca hauran de marcar la 
casella ‘Canal Taronja Anoia’ 
a l’apartat ‘A quina televisió 
realitzaràs el càsting?’ un cop 
realitzin la inscripció. 
Aquesta serà la tercera tempo-
rada del concurs, impulsat per 
la televisió de Cardedeu. Tren-
ta-cinc televisions locals, com 
Canal taronja, organitzaran 
càstings arreu de Catalunya i 
Morella (País Valencià) entre 

l’1 d’octubre i el 17 de novem-
bre per escollir els membres 
que representaran cada canal, 
en un concurs en què compe-
tiran entre sí per trobar la mi-
llor veu jove.
D’aquesta fase, en sortiran 
40 candidats, abanderats dels 
seus municipis o comarques, 
que lluitaran per arribar a 
ser un dels 10 �nalistes que 
participaran a les formacions 
d’OP3 i seran els protagonistes 
de les gales que les televisions 
locals emetran en directe el 
primer trimestre de 2023. 

Canal Taronja busca joves 
promeses musicals

TEATRE · LA VEU 

Aquesta tardor, la com-
panyia anoienca Farrés 
Brothers i cia. portarà 

a Barcelona tres produccions 
estrenades en el darrer any. 
Jordi Palet, Pep Farrés i Jordi 
Farrés celebren poder fer tres 
temporades a Barcelona, ha-
bituats a treballar voltant per 
Catalunya, Espanya i tot el 
món. A més, el darrer agost 
van estrenar la versió en fran-
cès de l’espectacle Orbital i ara 
encaren un curs ple de funci-
ons i l’inici d’una nova creació.
Quanta, quanta guerra..., la 
primera adaptació teatral de 
la novel·la de Mercè Rodore-
da, trepitjarà el Teatre Tanta-
rantana del 15 de setembre al 
2 d’octubre. L’espectacle, diri-
git per Pep Farrés i interpretat 
per Biel Rossell i Biel Serena, 
es podrà veure durant tres 
setmanes de dijous a diumen-
ge. Una obra sobre la necessi-
tat universal de fugir del niu 
que arriba a Barcelona des-
prés de tenir una gran acolli-
da a diverses ciutats i festivals 
de Catalunya.
Del 3 al 9 d’octubre, serà el 

torn de l’espectacle Dins el 
cau del Tabalet, que es podrà 
veure al teatre L’Autèntica. 
Un conte fràgil com el paper 
i delicat com les paraules, 
dirigit per Jordi Palet i inter-
pretat per Pep Farrés i Jordi 
Farrés. L’obra farà una dotze-
na de funcions adreçades als 
més petits de la casa i, més 
endavant, també farà estada 
al CosmoCaixa de Barcelona, 
durant els dies 12, 13, 19 i 20 
de novembre.
I per últim, l’espectacle Mur-
mut, de Palet&Ubach-intru-

Tres produccions de Farrés Brothers i cia. 
arriben a Barcelona

sos, farà estada a la sala bar-
celonina Dau al Sec entre el 
4 i el 6 de novembre. La cre-
ació és la suma dels universos 
creatius de Jordi Palet i Toni 
Ubach, amb la complicitat de 
Xavier Bobés. Un espectacle 
sobre les pors i els objectes 
dels quals ens envoltem per 
fer-hi front, per si de cas.
La companyia celebra recu-
perar l’activitat d’abans de la 
pandèmia i espera reprendre, 
també, les gires internacionals 
que els han dut, d’altres vega-
des, �ns a la Xina. 



Els Petits Diables i els Pixapólvora celebren el 20+2 amb un correfoc 
amb 10 colles i 380 participants

MARC VERGÉS · CULTURA 

Demà dissabte 17 de 
setembre, i en el marc 
de la Capital de la Cul-

tura Catalana, es durà a terme 
la celebració dels 20+2 anys 
de la colla dels Petits Diables 
i Pixapólvora d’Igualada. La 
celebració de l’aniversari s’ha 
posposat per tal de poder ce-
lebrar-ho de forma adequada 
i sense les restriccions que va 
imposar la pandèmia de la co-
vid aquests dos darrers anys.
Les colles convidades al cor-
refoc d’aquest dissabte seran 
un total de nou d’arreu de Ca-
talunya: el ball de Diables Els 
Petits de foc de les Roquetes; 
el ball de Diables Petits Dia-
bòlics; el ball de Diables Petits 
Les Espurnes de la Ràpita; els 
diables Petits de Sant Pau d’Or-
dal; diables Sexesfoc; els Dia-
blons Mirtels de Calafell; els 
Mal Llamp d’Igualada; els Me-
nuts dels Cabrons i Bruixes de 
Centelles i �nalment els Petits 
Cabrons de Vilanova del Camí.
L’inici de la cercavila de foc, 
serà a la Plaça sant Miquel a 
les 21 h, i l’ordre de sortida de 
les colles és el mateix que s’in-
dica, encapçalat per la colla 
dels Petits Diables i els Pixa-
pólvora d’Igualada.
El recorregut de la cercavila de 
foc anirà de la plaça Sant Mi-
quel al Carrer Sant Roc, Car-
rer Sant Sebastià, Plaça de la 

creu (on hi haurà un lluïment 
de les colles), Carrer Sant Sim-
plici, Carrer Sant Joan, Carrer 
pare Tous Soler, Carrer Sant 
Domènec, Travessia de Sant 
Domènec, Carrer Sant Antoni 
M. Claret, Travessia Gomis, 
Carrer Sant Ignasi (plaça Ca-
tarineu, lluïment de les colles),
Carrer de la Creueta, Carrer 

dels Traginers, Travessia dels 
Traginers, Final: Carrer Joan 
Mercader (Lluïment) i encesa 
conjunta. 
De tota la celebració n’hem 
volgut parlar amb el president 
de la colla, Joan Soler.

La celebració dels 20 anys ar-
riba dos anys tard però no us 
l’heu volgut perdre...
Exacte, hem volgut esperar 
a una situació de normalitat 
absoluta i celebrar el què en 

diem el 20+2. Aquest dissabte 
ens trobarem totes les colles 
a l’Adoberia Bella per can-
viar-nos i a partir de les nou 
ja començarà el correfoc a la 
Plaça de Sant Miquel i anirem 
seguint tot el recorregut �ns 
arribar davant del Museu on 
cada colla farà un lluïment i 
després en farem un conjunt.

Quants infants es preveu que 
hi participin?
Està previst que vinguin �ns a 
380 nens i nenes. 

Això és molta gent...
El mitjana de cada colla és 
d’uns 30 i escaig infants. Això 
comporta una logística i infra-
estructura molt important per 
la trobada d’aquest dissabte

I els Petits Diables i els Pixa-
pólvora, quants sou?

A la colla som al voltant de 60 
infants, repartits entre els dos 
grups, els Petits Diables que 
son dels 6 als 12 anys i els Pixa-
pólvora que van dels 12 als 18.

Feu altres actes per la cele-
bració d’aquest 20+2?
Des de la setmana abans de la 
Festa Major hi ha una exposi-

ció d’aquests 20+2 anys, que 
s’allargarà precisament �ns 
aquest diumenge. El correfoc 
ja serà l’acte de cloenda de 
l’aniversari.

Hi ha gaire colles de Diables 
infantils i juvenils a Catalu-
nya?
No et sabria dir la quantitat 
exacte, però n’hi ha força, sí. 
El que també és cert és que 
nosaltres som de les més anti-
gues, la majoria de les colles 

que venen estan creades a 
partir del 2010 �ns i tot. De 
l’any 2000, com nosaltres, en 
som molt poques.

Com van ser els inicis dels 
Petits Diables d’Igualada?
Va ser un grup de pares molt 
a�cionats al foc, que anaven a 
la Patum i aquest tipus de ce-
lebracions. I el 2000 l’Ajunta-
ment d’Igualada va proposar 
de fer una cercavila menuda 
amb foc i aquests pares van 
apro�tar aquesta oportunitat 
per crear la colla. 
Es va convocar una trobada a 
l’am�teatre de Les Comes i a 
la primera trobada ja hi havia 
50 nens i nenes. Després de 
fer una primera prova de foc, 
aquells que els hi va agradar, 
van ser els primers en formar 
part de la colla.

I els Pixapólvora?
Doncs els números son molt 
fàcils. El 2007, quan aquests 
primers infants ja tenien 13 
anys, se’ls havia de donar una 
sortida i per això es va crear la 
colla juvenil els Pixapólvora.

Quina imatgeria teniu?
Tenim dos dracs. Un és de 
l’Ajuntament, el Bufarot, i 
també tenim el Xerric, que 
era propietat d’un nen que 
era als Petits Diables i quan 
va ser adult va regalar el drac 
a la colla. 

raddiioiigualladda.cat

JA HIJA HI
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A SER!A SER!
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Aquesta fotografia il-
lustra l’acord signat 
entre el Molt Il·lus-

tre Ajuntament d’Igualada 
i l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada per a la creació i 
instal·lació de l’Arxiu Foto-
gràfic Municipal a les matei-
xes dependències d’aquesta 
Casa Consistorial igualadi-
na, localitzades a la segona 
planta.
Tal i com ja se n’ha fet es-
ment en altres documents 
gràfics, la finalitat de la crea-
ció d’aquest Arxiu Fotogràfic 
Municipal, format per docu-
ments gràfics d’aquest Agru-
pació, es basava en una acu-
rada reunió i classificació de 

totes aquelles fotografies que 
poguéssim ser susceptibles 
d’interès històric, folklòric, 
cultural, urbanístic o bé ar-
tístic... per a la nostra ciutat; 
en el sentit de crear una his-
tòria gràfica i documentada 
de tots els esdeveniments 
més rellevants.
En concret, d’aquest docu-
ment fotogràfic -segons va 
redactar Procopi Llucià, com 
a fotògraf, arxiver i represen-
tant de la nostra entitat- en 
van participar els senyors 
Antoni Carner, en la seva 
condició d’historiador i cro-
nista oficial d’Igualada, i Ga-
briel Castellà, com a arxiver 
municipal de l’Ajuntament. 

15 DE DESEMBRE DE 1932.
ACTE D’OFICIALITZACIÓ DE LA 

INSTAL·LACIÓ DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC 
MUNICIPAL A LES DEPENDÈNCIES DE 

L’AJUNTAMENT D’IGUALADA

HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA 
I DE L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA
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Ens pots trobar també a:

AFI HISTÒRIA DE LA 
FOTOGRAFIA A IGUALADA

La Coral de Santa Maria ha començat el nou curs 2022-2023

Recerca a càrrec de Carmel·la Planell i Robert Domínguez, 
membres de la Junta de l’AFI.

MÚSICA · LA VEU 

Dimarts passat, 13 de 
setembre, la Coral de 
Sant Maria va repren-

dre els assaigs setmanals de la 
nova temporada 2022-2023. 
Una �ta cara al 84è. aniver-
sari fundacional. Com varem 
comentar, el curs passat es 
va cloure amb l’actuació el 7 
d’agost amb la participació en 
la missa retransmesa per TVE 
a tot el país. 
Després, dintre dels actes de 
la Festa Major d’Igualada, l’es-
tendard de la Coral va des�lar 
en la processó de sant Barto-
meu organitzada per FEST-
HI, el dimecres 24 d’agost. Els 
abanderats foren els cantai-
res Concepció Cuadras, Ra� 
Pérez i Jaume Puig.
El mateix dia 24, a darrera 
hora del capvespre al claustre 
de les Escoles Pies, l’Agrupa-
ció Sardanista va organitzar 
el XXVIII Concert de sarda-
nes i música per a cobla. Fou 
a càrrec de la capelladina co-
bla Almogavarenca, dirigida 
pel mestre Xavier Cassanyes. 
Ocupà el repertori de la pri-
mera part una selecció de 
sardanes d’autors igualadins, 
entre els qual la nostra mes-
tra fundadora Maria del Rio 

Montfort, amb la sardana 
«Cinquantenari» que va dedi-
cà a les noces d’or de la Coral 
de Santa Maria. Fou una vet-
llada de qualitat en què els as-
sistents s’ho van passar molt 
bé. No hi mancà una repre-
sentació del nostre Cor.

PROPERES ACTIVITATS
Diumenge vinent dia 18 la 
Coral dirigida i acompanyada 
a l’orgue per Coni Torrents, 
solemnitzarà la missa patronal 
de la Mare de Déu de la Sole-
dat, en l’església parroquial del 
mateix nom. Serà a les 11 del 
matí.
A la tarda del mateix diumen-
ge els cantaires assistiran a la 
festa de les noces d’or d’uns 
companys de la Coral.

NOVA EDICIÓ D’”EL TRUMFO”
S’està distribuint aquests dies 
un nou exemplar d’”El trum-
fo”, butlletí mensual de l’enti-
tat. És el número 228 i corres-
pon a l’actual mes de setembre.
Il·lustrat amb fotogra�es do-
cumentals de Jaume Vila, 
aquest exemplar conté l’edito-
rial “Important 2n. semestre”, 
signat pel president Lleonard 
del Rio. 
En la secció «Què hem fet el 
mes d’agost”, s’informa de les 

darreres activitats portades a 
terme en aquest període. En la 
secció «Testimonis a la xarxa 
de “Cants i alegria”» es publi-
ca una selecció de diferents 
whatsapps rebuts. En «Vida 
familiar» es dóna compte del 

decés de Calamanda Castell-
tort Gassó, excantaire, que en 
els primers anys fundacionals 
va formar part del Cor.
A les pàgines centrals s’infor-
ma en primícia, de l’edició del 
proper llibre “Coral de San-

ta Maria d’Igualada (1939-
2020)” que a. D. es presentarà 
el proper 3 de novembre, a 2/4 
de 7 de la tarda a l’auditori de 
la Biblioteca Central. Aquest 
volum de 600 pàgines, il·lus-
trat en múltiples fotogra�es, 
conté, repartit en vuitanta-du-
es anualitats, la història de 
l’entitat des de l’any de la seva 
fundació �ns el 2020.  Història 
que evidentment també ho és 
de la ciutat d’Igualada.
Completen el butlletí el «Ca-
lendari d’activitats» i «Els tres 
peus del gat».

CRIDA ALS EXCANTAIRES
La Coral de Santa Maria a 
través d’aquest mitjà de co-
municació fa una crida als i a 
les excantaires per conèixer la 
seva adreça actual. L’objectiu 
és poder-los-hi enviar una in-
vitació per assistir a l’acte de 
presentació del llibre «Coral de 
Santa Maria d’Igualada (1939-
2020)», amb un descompte en  
l’import d’aquest volum.
Preguem que els i les interessa-
des es posin en contacte amb 
qualsevol cantaire indicant-los 
la seva adreça postal, o bé que 
ens la comuniquin a través 
d’aquest correu electrònic: 
coralsantamariaigualada@
gmail.com. 



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Pere Bas, estamper, tot un geni de les arts gràfiques

Una magnífica i il·lustrativa exposició, a 
la Biblioteca Central d’Igualada, sobre el 
perfil biogràfic i l’obra de l’impressor i es-

tamper esparreguerenc, i amb taller propi instal-
lat a Igualada, Pere Bas i Vich (1897-1975), ha es-
tat fins a hores d’ara aquella mostra que, conduïda 
per la bibliotecària Teresa Miret Solé, se suma -a 
propòsit de la publicació d’un magnífic volum- a 
ser una més de les copioses i oportunes recerques 
sobre determinats i significats personatges igua-
ladins o bé estretament vinculats amb la ciutat 
d’Igualada.
De Pere Bas, i en concret de la seva mà d’artis-
ta i de la seva pròpia impremta, ubicada al car-
rer d’en Roca; la ciutat d’Igualada n’ha heretat un 
bon gruix de publicacions, unes atresorades joies 
de l’Art Gràfic que actualment es poden admirar i 
contemplar a la mateixa Biblioteca Central i tam-
bé a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, en una multitud 
de publicacions.
Això és, més enllà de l’exposició, és aquest volum: 
“Bas d’Igualada, estamper”. Pere Bas i Vich (1897 -
1975), un llibre que, a mode de recopilació o catà-
leg, et presenta de manera rigurosament documen-
tada a un dels artistes que va destacar notòriament 
en l’univers de les arts gràfiques igualadines d’una 
bona part del passat segle XX, magníficant-se amb 
identitat pròpia i exclusiva en l’univers de la im-

pressió. Les seves publicacions -llibres, cobertes, 
fulletons, cartells, programes, anuncis, estampes, 
recordatoris, capçaleres, etc.- delaten inequívoca-
ment el seu esperit creatiu, rupturista i innovador; 
i, de retruc, evidencien que no estan gens lluny del 
ferm compromís que Bas va establir amb el món 
cultural i associatiu igualadí de l’época, des d’un 
marcat tarannà progressista abocat a superar fins 
i tot estadis tan adversos com van ser la Guerra 
Civil i la pròpia censura del règim franquista.
Efectivament el llibre et parla no solament amb la 
precisió que mereix una publicació àmpliament 
documentada sinó amb una exquisida sensibili-
tat envers el tracte biogràfic sobre la consolidada 
trajectòria d’aquest artista, una home que va fer 
simultània la seva vida personal amb la seva vida 
artística i cultural fins a esdevenir, en qüestió de 
temps i amb una gran habilitat, tot un professional 
capaç de crear obres úniques i irrepetibles, alhora 
sabent gaudir plenament del seu ofici. 
Les seves obres, doncs, i tal com de forma crono-
lògica i ordenada te les va presentant aquest lli-
bre-catàleg de Miret, conformen la prolífica tra-
jectòria d’un artista popularment conegut com 
“Bas d’Igualada”; aquell artesà de la feina ben feta 
i, tal vegada, el darrer exponent d’una tradicional 
tipografia artística que amb prou feines ha arribat 
als nostres dies.

Des d’un punt de vista artístic, la producció d’en 
Bas apunta cap a un imaginari estètic estretament 
lligat al corrent Noucentista, defugint fins i tot 
les últimes cuades del Modernisme; bo i  posant 
en valor un concepte de l’Art més proper a una 
actitud o posicionament davant de la vida. Per 
descomptat, aquell Noucentisme gràfic que va 
imposar-se exponencialment a l’Exposició Inter-
nacional de Barcelona de l’any 1929, inclòs el seu 
marcat esperit catalanista, va exercir una singu-
lar influència en l’estil en què Bas il·lustraria les 
seves composicions, caracteritzades sobretot per 
una expressa simplicitat en l’estil tipografic. Tan-
mateix i en els diversos períodes de creació, per 
a cada etapa, la seva obra tot i mantenint el seu 
invariable estil compositiu en què tan laboriosa-
ment sabia compensar el text amb el cromatisme 
de les seves imatges -convenint uns resultats no 
absents de linialitat i simetria- s’anava adequant a 
la realitat contextual del moment i, evidentment, 
a les ineludibles exigències amb què se li enco-
manaven aquests treballs, ja és tractés d’entitats, 
associacions o particulars.
Per tot plegat, i tal i com queda palès en cada 
capítol, tota la publicació de Miret encerta a ser 
un merescut elogi a un gran geni de la tinta i, 
especialment, a una obra que et podrà semblar 
summament actual. 

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

E-bike BTT
PROMOCIÓ

Motor central 80nm
Bateria 630wh

Autonomia 135km

A partir de 100€/mes 
rígida o per 175€/mes 

doble suspensió 
en 20 quotes sense 

interessos

L’AGENDA
\ DIUMENGE 18

VISITES GUIADES
Igualada 

Igualada medieval. Descobreix els 
orígens mil·lenaris de la ciutat i re-
corre la línia de les seves muralles.
Diumenge a les 12 del migdia des del 
carrer Garcia Fossas.

CREACTIVA’T AL MUSEU
Igualada 

Taller “Penja torretes amb pell re-
ciclada”. Farem una peça per penjar 
torretes amb pell reciclada. Activitat 
en línia
Diumenge a les 12 del migdia

TEATRE
Igualada 

“El gran comediant” de Joel Joan i 
Héctor Claramunt. El Llorenç i l’Er-
nest són amics de tota la vida. Tots 
dos van decidir fa temps que volien 
ser actors.
Diumenge a les 6 de la tarda al Tea-
tre Municipal l’Ateneu

DIADA DE LA PUNTAIRE
Piera 

Exhibició de puntes de coixí. Organit-
zada per l’Associació Catalan de Pun-
taires.
Diumenge de les 10 del matí a les 2 
del migdia al parc del Gall Mullat

\ DILLUNS 19 
CONCERT

Igualada 
Inici de curs i concert a càrrec del 
grup THe Groovin Septet. Organitza 
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

\ DIVENDRES 16 
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Igualada 
Presentació del llibre “La aventura de 
conocerme: aprendiendo a vivir” de 
Sol Cano. Una aportació a la salut, al 
cura i la bellesa del cos.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

AUDIOVISUAL
Igualada 

“Making of del disseny a l’Anoia”. 
Projecció de 20 audiovisuals amb di-
ferents peces dissenyades per pro-
fessionals anoiencs.
Divendres a les 7 de la tarda al Mu-
seu de la Pell.

CULTURA
Igualada 

Lliurament dels XVIII Premis al Com-
promís Cultural. Reconeixement a 
Carles Balcells i l’Agrupacio CUltural 
Recreativa Sigarra. Organitza Òm-
nium Anoia.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Òdena 

Cicle Música i Patrimoni, concert a 
càrrec d’Anna d’Ivori i Adrià Mort.
Divendres a les 8 del vespre a la ter-
rassa de la Biblioteca l’Atzavara.

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“De noviembre a noviembre” de la Cia 
LA CONCRETA. Aquesta companyia, 
que ha fet residència a casa nostra, 
ens proposa un espectacle  que narra 
l’últim any de vida de Lorca en la seva 
terra.
Divendres a les 9 del vespre a la Casa 
del Teatre Nu.

\ DISSABTE 17 
JORNADES EIXARCOLANT

Igualada 
7a Jornada Gastronòmica de les Plan-
tes Oblidades. Més de 100 activitats 
repartides en blocs.
Dissabte de les 10 del matí a les 8 del 
vespre a diversos espais.

MÚSICA
Igualada 

Capvespre musical. Albert Gamez en 
concert.
Dissabte a les 7 de la tarda al terrat 
de la Fundació Auria.

CORREFOC
Igualada 

Celebració del 20è aniversari del Pe-
tits Diables d’Igualada i Pixapólvores.
Dissabte a les 7 des de la plaça Sant 
Miquel.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Tempus fugit” 
de l’escriptora pierenca Josepa Ribe-
ra Vallès. Poesia en estat pur.
Dissabte a les 12 del migdia a Lle-
gim...? Llibreria.

MÚSICA. ENCAMBRA’T
Igualada 

Concert de cloenda del Festival. “L’ex-
plosió d’una supernova (Victoria - Be-
ethoven)” amb el Quartet Altimira.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Ce-
mentiri Nou.

GUATEQUE
Igualada 

Música i ball fins la matinada amb els 
Jordi’s, exhibicions de dansa, tribut 
Queen Experiencie....
Dissabte a partir de 2/4 de 8 del ves-
pre al Gall Mullat.

\ DIMARTS 20
DOCUMENTAL 

Igualada 
Projecció del documental “El Camí 
Ignasià”, per experimentar, com una 
peregrí més, la bellesa visual i espi-
ritual del camí que va seguir Sant Ig-
nasi.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a l’Ate-
neu Cinema

\ DIMECRES 21 
CONFERÈNCIA

Igualada 
“Educació: quin èxit per a quina vida?” 
a càrrec del Dr. Eduard Vallory, presi-
dent de CATESCO i autor del llibre 
“Aprendre”.
Dimecres a les 7  de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

\ DIJOUS 22 
TEATRE
Igualada 

Presentació de al programació de la 
nova temporada del Teatre de l’Auro-
ra. Taula rodona a l’entorn de la nova 
producció de l’Aurora i Cultura i Con-
flite , l’espectacle “Moriu-vos”.
Dijous a les 8 del vespre al Jardí de 
l’Ateneu

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

Montse Santó. Escriptora i artista pic-
tòrica, ha rebut diversos premis tant 
en prosa com en poesia en diferents 
certàmens literaris.
Dijous a les 7 de la tarda a la Sala Pe-
tita de la Lliga
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El Cap de L’Estaca de Bares, el punt més al nord de la Península Ibèrica. 
Una més que memorable experiència viatgera.

GEOGRAFIES INEXCUSABLES

El Cap de L’Estaca de Bares, el punt més al nord de la Península Ibèrica i de 
tota Espanya, entre les ries d’Ortigueira i d’O Barqueiro, a la província de 
La Corunya, és una imponent penetració mar endins que gairebé separa 

les aigües del Cantàbric i de l’Atlàntic.

Vagi per davant que, quan ja has tingut ocasió de descobrir els altres tres caps 
dels quatre punts cardinals de l’Estat espanyol (Cap de Creus, Punta de Tarifa i 
Cap de Fisterra); un destí com el de L’Estaca de Bares conforma una experièn-
cia viatgera realment única i inesborrable, alhora que una manera d’impreg-
nar-se de la veritable essència d’allò que és una costa abrupta i irregular com 
la gallega. És tracta d’una fantàstica descoberta que, això sí, cal fer-la a peu, en 
un assossegat caminar d’unes hores que et permetrà de recórrer tot un entorn 
paisatgístic summament prodigiós, incomparable i no absent de les múltiples 
sensacions i impressions que es deriven de situar-te, i trobar-te, davant dels 
límits fronterers de la terra amb el mar, gairebé obrint-te camí mar endins.

Aquí estant, per descomptat, et serà possible de descobrir uns racons insospi-
tats: aquells que van des del mateix far passant per uns vells i ruïnosos molins 
arran de mar; o bé, a unes passes, una base militar americana abandonada, a 
�nals dels anys 20’ del segle XX; i també un observatori d’aus. Una mica més 
enllà, el captivador i popular Port de Bares, amb la seva parròquia i tot, que és 
el que dóna nom al mateix cap o punta de L’Estaca. I, amb la mirada a ponent, 
algunes de les més recòndites, solitàries i inaccessibles platges pertanyents a les 
Ries Altes de Galícia.

Efectivament, L’Estaca de Bares és el punt més septentrional de tota la Penín-
sula Ibèrica, assentat sobre unes aigües que viuen en una constant agitació; 
ja que aquí, a la con�uència del Cantàbric amb l’Atlàntic, el vent és el gran i 
incansable protagonista. I, difícil se’t fa en aquest punt -de tan acusat promon-
tori terrós i verdós- de mantenir bé l’equilibri per a poder albirar -gràcies a una 
immensa lluminositat que arriba �ns a l’horitzó- les espectaculars panoràmi-
ques que et regalen aquests con�ns de l’Estat espanyol. Gairebé sense haver de 
recórrer a cap metàfora es podria dir que: aquest és l’in�nit del paradís.

Segons les coordenades geogrà�ques del punt més septentrional del territori 
espanyol, i amb la mirada al nord, aquí et situes a latitud 43º 47′ 23.6″ N, lon-
gitud 7º 41′ 17.9″W, en una posició just a la divisòria geogrà�ca entre l’oceà 
Atlàntic i el mar Cantàbric. I és així que, aquest punt ja havia estat declarat 
Lloc Natural d’Interès Nacional en els avançats anys de la II República; essent 
considerat aleshores un lloc estratègic d’importància internacional per raons 
polítiques, militars i també per ser un punt de referència de diverses rutes no 
només d’abast humà sinó de pas per als moviments migratoris de centenars 
d’aus i d’altres espècies marines.

En mig del camí, cap a la punta, et ve a rebre l’escultural edi�ci d’una equilibra-
da simetria de El Far, amb el far al mateix centre. Aquesta quasi majestuosa ar-
quitectura és bastant recent; la primera construcció d’aquest far data del 1849, 
inaugurant o�cialment el 1850 el funcionament del Far de L’Estaca de Bares. 
El fet és que a causa de les sovintejades inclemències climàtiques, la primera 
construcció va veure una notable reforma a l’any 1948. I en aquest mateix en-
clavament arquitectònic, avui se’t fa estrany que, sense estar en actiu l’o�ci del 
farer, les funcions del far estiguin -si més no- dirigides des del municipi de El 
Ferrol.

A unes passes, val la pena arribar-te al mirador que hi ha a prop de la vella àrea 
militar, ara convertit en un hotel de Naturalesa, una Estació Ornitològica, que 
de fet és -perquè així ha de ser- una localització emplaçada sobre uns espec-
taculars i esfereïdors penya-segats. Tanmateix, en aquest encontorn, la inter-
venció humana més antiga és el Moll o Port preromà de Bares (Mañón). I, de 
sempre, aquí, en tant que espai protegit, aquesta zona abasta també la costa de 
Loiba, altrement Ortigueira, tot un continu de gegantins penya-segats, punts 
sobre els quals no és d’estranyar la di�cultat d’accés -tant des de terra com des 
de mar- com a  conseqüència de l’impacte de la bravura de les aigües del nord 
de la província de La Corunya. 

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista i historiadora
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Drama contingut
A TOUS •  PIG

Gent del barri
EL RACÓ DEL CINECLUB •  PARÍS, DISTRITO 13

RICARD FUSTÉ · 

El dijous 22 de setembre, el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cine-
ma, la producció francesa del 

2021 París, Distrito 13, dirigida per 
Jacques Audiard, a les vuit del vespre 
en versió doblada i a les deu en versió 
original amb subtítols.
Títols com Un profeta, De óxido y hue-
so, Dheepan o el western Los herma-
nos Sisters han fet de Jacques Audiard 
un dels realitzadors més importants i 
també més imprevisibles del cinema 
francès contemporani.
S’ha dit de París, Distrito 13 que re-
corda el cinema d’Éric Rohmer o el 
de Woody Allen, però és un �lm més 
personal que adapta una novel·la grà-
�ca del nord-americà Adrian Tomine 
traslladant l’acció al barri parisenc 
conegut com Les Olympiades (que és 
el títol original de la pel·lícula), i parla 
de persones de races i o�cis diversos 
(un agent immobiliari, una venedora 
per telèfon, una estudiant de dret, una 
noia que ofereix sexe per internet) que 
volen aprendre a relacionar-se i que no 
s’entenen gaire a si mateixes, que apa-
renten ser decidides i són molt fràgils 
i estan molt soles; que imposen amb 
les seves paraules barreres que acaben 
contradient-se amb els fets (en això 

sí que podem relacionar-lo amb Roh-
mer).
Tot plegat és, en de�nitiva, l’essència 
de la literatura i del cinema sobre els 
sentiments, que Audiard i la seva guio-
nista Céline Sciamma (Retrato de una 
mujer en llamas) capten amb tanta 
modèstia com lucidesa, sense preten-
dre fer discursos i ubicant les trames 
amoroses en la més estricta contem-
poraneïtat, un món que és l’antítesi 
dels paisatges de Jane Austen, un món 
en què tot va de pressa, en què cal fer 
l’amor abans de prendre qualsevol de-
cisió i les xarxes socials poden jugar 
males passades però també solucionar 
algunes inseguretats. 

REDACCIÓ · LA VEU 

Rob ha deixat el seu passat enrere. 
Ara viu en els salvatges boscos 
d’Oregon, al costat d’un petit 

porc caçador de tòfones. Junts porten 
una vida d’allò més rutinària i normal, 
surten al bosc troben tòfones i viuen 
allunyats del mundanal soroll en una 
petita cabanya. No obstant això, un dia 
Rob és atacat i quan desperta s’adona 
que s’han emportat al seu porc. El pro-
tagonista haurà de tornar a Portland 

per a seguir la pista dels agressors. 
Recolzada en un descomunal Nicolas 
Cage, con�rmant amb el seu subtil, 
continguda però alhora intensa actu-
ació el seu bestial talent com a actor i 
l’olfacte per a desenterrar tòfones in-
terpretatives en els últims anys (aquí 
estan ‘Mandy’ o ‘Color Out of Space’ 
per a provar-ho), ‘Pig’, amb la seva 
posada en escena freda i trencada o la 
seva aposta per un ritme assossegat i 
contemplatiu, demostra que no hi ha 
plat més gelat ni desconstruït que una 
ànima trencada i perduda. 

REDACCIÓ · LA VEU 

David i Geòrgia són una parella 
de divorciats que molt al seu 
pesar han de tornar a reunir-se 

després de molt de temps. El motiu? 
La seva �lla Lily ha decidit casar-se a 
Bali amb un jove que ha conegut allí i 
diu ser l’amor de la seva vida. Dispo-
sats a arreglar errors del passat i que la 
seva �lla no visqui el mateix que els va 
ocórrer a ells, Geòrgia i David faran tot 
el possible per arruïnar aquestes noces. 
Viaje al paraiso és tot el que un amant 
de la comèdia romàntica demana a 
una pel·lícula d’aquestes característi-
ques per a capbussar-se en les seves 
trames més absurdes: una dissecció 
de l’amor en totes les seves formes 
(romanç, amistat, família, amor pro-

pi!) tremendament entretinguda, amb 
el tàndem Julia-George (Clooney, tan 
rondinaire que resulta irresistible) 
lliurat al ressentiment, les pulles i el 
viatge d’autodescobriment d’uns ex 
que tracten d’evitar que la seva �lla es 
casi a Bali. 
Julia Roberts té un magnetisme que va 
molt més allà del seu inqüestionable 
talent i el seu ampli somriure. No es 
pot qualificar, és una cosa que trans-
cendeix la ficció quan l’actriu pren la 
pantalla per a contar-nos una histò-
ria. En el cas de les d’amor, aquestes 
de les quals es va ensenyorir en els 
90, amb la seva simple presència fa 
creure fins al més cínic en prínceps 
en limusina, llibreters després de 
portes blaves i millors amics desti-
nats a voler-se per sempre. 

Roberts i Clooney
ESTRENA •  VIAJE AL PARAISO
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46 Divendres, 16 de setembre de 2022CINEMA



LA INVITACIÓN

VIAJE AL PARAÍSO

SALA 1

VIAJE AL PARAÍSO
Dv: 17:10/19:25/21:40
Ds i Dg: 16:00/18:10/20:20/22:30

SALA 3

VIAJE AL PARAÍSO
Dll Dt(VOSE) Dc i Dj: 21:50

DRAGON BALL SUPER HERO
Dv: 17:25
Ds i Dg: 16:10/18:20
Dll a Dj: 17:30

HUÉRFANA: PRIMER ASESINATO
Dv: 19:40/21:55
Ds i Dg: 20:30/22:35
Dll a Dj: 19:40

SALA 4

LA VIDA PADRE
Dv: 17:05/19:15/21:25
Ds i Dg: 16:00/18:00/20:00/22:00
Dll a Dj: 17:10/19:20/21:30

SALA 5

TADEO JONES 3
Dv: 16:55/18:55/20:55
Ds i Dg: 16:15/18:15/20:15/22:15
Dll a Dj: 17:00/19:00/21:00

SALA 6

LA INVITACIÓN
Dv: 17:35/19:45/22:05
Ds i Dg: 16:10/18:25/20:35/22:45
Dll Dt(VOSE) Dc i Dj: 19:50/22:00

VIAJE AL PARAÍSO
Dll a Dj: 17:40

SALA 7

EL TEST
Dv: 17:00
Dll a Dj: 17:05

BULLET TRAIN
Dv: 19:05/21:40
Ds i Dg: 19:30/22:05
Dll a Dj: 19:15/21:45

SONIC 2, LA PELÍCULA
Ds i Dg: 17:00

SALA 8

EL TEST
Dv: 22:00  -   Dg: 22:10

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3
Dv: 17:15
Ds i Dg: 15:45/17:50
Dll a Dj: 17:20



Ateneu Cinema
IGUALADA

ALCARRÀS
Ds: 18:15

MALI TWIST
Dg: 17:30

PIG
Dg: 19:30

SALA GRAN

VIAJE AL PARAÍSO  
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 20:15
Dll: 19:30
Dc: 20:15

TADEO JONES: LA TABLA 
ESMERALDA  

Dv: 17:30
Ds: 17:30

DRAGON BALL SUPER HERO
Dg: 17:30
Dc: 17:30 (català)

SALA PETITA

EL ACUSADO
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:45/20:30
Dll: 19:45
Dc: 17:45/20:30

CINECLUB
PARÍS, DISTRITO 13

Dj: 20:00/ 22:00 (VOSE)

PIG
Dg: 19:30

TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA

EL ACUSADO

DRAGON BALL SUPER

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3

LA HUÉRFANA: EL PRIMER ASESINATO

Estats Units. Comèdia. De Ol Parker. Amb George Clooney, Julia 
Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd.
David i Geòrgia són una parella de divorciats que molt al seu pesar 
han de tornar a reunir-se després de molt de temps. El motiu? La 
seva �lla Lily ha decidit casar-se a Bali amb un jove que ha conegut 
allí i diu ser l’amor de la seva vida. Disposat a arreglar errors del 
passat i que la seva �lla no viva el mateix que els va passar a ells, 
Geòrgia i David faran tot el possible per arruïnar aquesta boda.

Espanya. Animació. De Enrique Gato.
A Tadeo li encantaria que els seus col·legues arqueòlegs li accep-
tessin com a un més, però sempre acaba embolicant-la: destrossa 
un sarcòfag i deslliga un conjur que posa en perill la vida dels seus 
amics, Mòmia, Je� i Belzoni. Amb tots en contra i solo ajudat per 
Sara, Tadeo emprendrà una fugida plena d’aventures, que li portarà 
de Mèxic a Chicago i de París a Egipte, per a trobar la manera d’aca-
bar amb la maledicció de la mòmia.

França. Drama. De Yvan Attal. Amb Ben Attal, Suzanne Jouan-
net, Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi.
Els Farel són una parella poderosa: Jean és un destacat expert fran-
cès i la seva esposa Claire una assagista coneguda pel seu feminis-
me radical. Junts tenen un �ll exemplar, Alexandre, que estudia en 
una prestigiosa universitat estatunidenca. Durant una breu visita a 
París, Alexandre coneix a Mila, la �lla de la nova parella de la seva 
mare, i la convida a una festa.

Japó. Animació. De Tetsurô Kodama.
Són Goku va destruir en el seu moment a la Patrulla Vermella. 
Ara, uns certs individus han decidit continuar amb el seu llegat i 
han creat als androides de�nitius: Gamma 1 i Gamma 2. Aquests 
dos androides s’autoproclamen “superherois” i decideixen atacar a 
Piccolo i a Gohan. Quin és l’objectiu de la nova Patrulla Vermella? 
Davant un perill imminent, arriba el moment del despertar del 
Superheroi!.

Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb Santiago Segura, 
Toni Acosta, Loles León, Martina D’Antiochia.
S’acosta Nadal. Els nens trenquen accidentalment una �gureta del 
Pessebre de col·lecció del seu pare i han d’aconseguir-ne per tots els 
mitjans una igual, el problema és que és una peça única d’antiquari. 
Sara, la �lla major trenca amb el seu nuvi, Ocho, que intentarà re-
cuperar els seus favors amb l’ajuda del seu sogre, Javier..

Estats Units. Terror. De Jessica M. �ompson. Amb ÁNathalie 
Emmanuel, Stephanie Corneliussen, �omas Doherty.
Després de la mort de la seva mare i quedar-se sense parents cone-
guts, Evie es fa un test d’ADN i descobreix a un cosí llunyà que mai 
va saber que va tenir. En ser convidada pel seu acabada de trobar 
nova família a unes fastuoses noces en la campanya anglesa, es veu-
rà aviat seduïda pel sexy aristòcrata am�trió, però acabarà emboli-
cada en un malson de supervivència.

Estats Units. Terror. De William Brent Bell. Amb Isabelle Fuhr-
man, Julia Stiles, Rossif Sutherland, Hiro Kanagawa.
Lena (Isabelle Fuhrman) aconsegueix escapar del psiquiàtric rus 
en el qual està reclosa i viatja als EUA, fent-se passar per la �lla 
desapareguda d’una família adinerada. Però la seva nova vida com 
Esther no serà com ella esperava, i s’enfrontarà a una mare que pro-
tegirà la seva família a qualsevol preu... Preqüela de ‘“La huerfana”.



Yelmo Cines 3D
ABRERA



Casal
ST. MARTÍ DE TOUS

CINEMA A 
L’ANOIA
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“�e Crown”, la �cció més representativa del regnat d’Isabel II 
SÈRIES ·REDACCIÓ 

The Crown és una sèrie 
de televisió per a emis-
sió en streaming de dra-

ma històric sobre el regnat de 
la reina Isabel II, creada i es-
crita principalment per Peter 
Morgan, i produïda per Le� 
Bank Pictures i Sony Pictures 
Television per a Net�ix. Mor-
gan la va desenvolupar a partir 
de la seva pel·lícula de drama 
�e Queen (2006) i especial-
ment de la seva obra de teatre 
�e Audience (2013). 

TEMPORADES 4 + 2
La primera temporada co-
breix el període des del matri-
moni d’Isabel amb Felip, duc 
d’Edimburg, en 1947, �ns a la 
desintegració del compromís 
de la seva germana, la prin-
cesa Margarita, amb el capità 
Peter Townsend en 1955. 
La segona temporada abasta el 
període comprès entre la crisi 
de Suez en 1956 i la jubilació 
del primer ministre Harold 
Macmillan en 1963 i el naixe-
ment del príncep Eduard, el 
1964. 
La tercera temporada abasta 
el període entre 1964 i 1977, 
incloent-hi els dos períodes 
d’Harold Wilson com primer 
ministre, i introdueix a Cami-
lla Shand. La quarta tempo-
rada abasta de 1977 a 1990 i 

inclou el mandat de Margaret 
�atcher com primera mi-
nistra i el matrimoni de Lady 
Diana Spencer amb el príncep 
Carles. 
La cinquena i sisena tempo-
rada, que tancaran la sèrie, 
cobriran el regnat de la reina 
en el segle XXI, incloent-hi 
la seva mort el passat 8 de se-
tembre.

ACTORS I PERSONATGES
El repartiment està compost 
exclusivament d’actors i ac-
trius d’origen anglès, amb 
l’única excepció de John Lith-
gow, qui interpretava a Wins-
ton Churchill.
Cada dues temporades es tri-
en nous actors amb motiu del 
pas dels anys. Claire Foy inter-
preta a la reina en les dues pri-
meres temporades, al costat 
de Matt Smith com el príncep 
Felip i Vanessa Kirby com la 
princesa Margarita. 
Per a la tercera i quarta tempo-
rada, Olivia Colman assumeix 
el paper de la reina, Tobias 
Menzies com el príncep Felip 
i Helena Bonham Carter com 

la princesa Margarita. També 
es va agregar a l’elenc en la ter-
cera temporada a Josh O’Con-
nor com el Príncep Carles. 
En la quarta temporada, els 
nous membres de l’elenc in-
clouen a Emma Corrin com 
Lady Diana Spencer i Gilli-
an Anderson com Margaret 
�atcher. Imelda Staunton, Jo-
nathan Pryce i Lesley Manville 
succeiran a Colman, Menzies 
i Bonham Carter, respectiva-

ment, durant les dues últimes 
temporades, mentre que s’es-
pera que Elizabeth Debicki i 
Dominic West assumeixin el 
paper de la princesa Diana i 
el príncep Carles, respectiva-
ment. 

RODATGE 
El rodatge es duu a terme 
en Elstree Studios en Bore-
hamwood (Hertfordshire), 
amb localitzacions de �lmació 
en tot el Regne Unit i a nivell 
internacional. 
La primera temporada va ser 
estrenada per Net�ix el 4 de 
novembre de 2016, la segona 
el 8 de desembre de 2017, la 
tercera el 17 de novembre de 
2019 i la quarta el 15 de no-
vembre de 2020. La cinquena 
temporada està prevista per a 
novembre de 2022.

PREMIS I ELOGIS
�e Crown ha estat elogiada 
per la seva actuació, direcció, 
escriptura, cinematogra�a, 
qualitat de producció i un re-
lat històric relativament exac-
te del regnat de la reina Isabel, 
encara que algunes respostes 
han estat més crítiques amb 
les seves desviacions de la his-
tòria documentada. 
Va rebre elogis en els Premis 
del Sindicat d’Actors de 2017, 
va guanyar el premi a la Mi-

llor actriu per Foy en el paper 
principal i el premi al Millor 
actor per John Lithgow com 
Winston Churchill, i s’ha asse-
gurat en els Premis Primetime 
Emmy un total de 39 nomina-
cions en les seves tres prime-
res temporades, incloent tres 
per Millor sèrie dramàtica.
La sèrie va ser nominada a la 
Millor sèrie dramàtica en els 
Premis Globo d’Or de 2019. 

LA REINA ISABEL II I:
 "THE CROWN"
Després de la mort de la rei-
na Isabel II, el productor exe-
cutiu de la sèrie, Peter Mor-
gan, va informar que “pararà 
temporalment el rodatge de 
la seva sisena temporada per 
respecte”.

La sèrie ha obtingut �ns a un 
800% més de visualitzacions 
al Regne Unit després de la 
mort de la monarca. A més, 
l’aclamada producció de Net-
�ix també ha rebut un gran 
nombre d’espectadors als Es-
tats Units, França, Austràlia i 
Espanya.

�e Crown és una de les sèri-
es amb major pressupost de 
Net�ix, arribant a costar una 
sola temporada 130 milions 
de dòlars, més o menys uns 13 
milions per capítol. 

Actors exclusivament 
d’origen anglès, 

decorats realistes i més 
de quaranta premis 

Les millors sèries
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El drama històric sobre 
el regnat de la reina 

Isabel II que torna ser 
un èxit a Net�ix

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat



ÉS UN GRAN ORGULL 
PER A NOSALTRES PODER 

CELEBRAR 40 ANYS!
I és per aquest motiu que durant aquest any 

us anirem desvelant sorpreses i activitats.

Estigueu ben atents al diari, a la pàgina web 
i a les nostres xarxes socials!

Gràcies a tots els que ho heu fet possible!

www.veuanoia.cat
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PASSATEMPS 
50 Divendres, 16 de setembre de 2022

HORITZONTALS  1  Petits escamots de mossos 
emboscats per sorprendre conductors  2  Tor-
neu convertits en una partícula fonamental. 
Mecanisme per obrir i tancar portes en horari 
nocturn  3  Santíssim prefix. Carrega els metalls 
i cap a la carretera. De tot una mica  4  Bala tan 
petita que només caça pollets de perdiu. Gar-
rot insonor  5  Ho prohibeixo, vet-ho aquí! Com 
una xibeca explosiva, aquest compost radical  6 
No és que sigui insòlit, és que no ho hem sentit 
mai. Estratègia de gol  7  No gaire atenció. Su-
plement per mantenir-se al càrrec  8  Benzina 
de fotocopiadora. Explicat com un conte de les 
mil-i-una nits  9  Ballaruga balear. Reconèixer 
que no queda sinó inscriure. Al cor del crio  10 
No sabrà com és l’infern. Ornaments judaics a 
guisa de cossets  11  Arn per penjar figues al 
revés. Escalfat a València. El gallec  12  No enso-
pegaràs amb cap pedra, en tal talús. Viure sen-
se limitacions  13  Entre sang i llàgrimes. Saga-
citat per enredar l’asturià amb una argúcia.

VERTICALS  1  Entrada de totes les entrades. 
Viatgers no pas per gust, com els d’abans  2 
Sa cosina serpentina sempre li demana músi-
ca. Mortal, com una nota baixa  3  Aquí parada, 
com la Queta! Imploraran al senyor mirant a 
les altures  4  Escassa utilitat. En aquest bosc 
la Rodoreda s’hauria trobat com a casa. Vibrant 
sostinguda  5  Prou eixut per dessecar el polisa-
càrid. És qüestió de la pell, no pas de la central     
 6  De monjos com aquest a França n’hi ha molts. 
Període que sol acabar cremat  7  Ara menys 
sostinguda. Brandant, sacsejant. Dels ulls a la 
llosa  8  Desconegut, perdut en el remot. Rarifi-
cat segons les lleis físiques  9  Una llinterna a la 
panera. Engrapar amb totes les forces per sota. 
Al cor d’en Llull  10  Llogater transformat per fer 
la gara-gara. De l’oïda que escapça el Gòtic  11 
Si no mou muntanyes, almenys s’hi enfila. Cosí 
del card de bona fusta. Ai, el cor d’en Quim...  12 
Típic saltiró de carro de cavalls. Sortia incom-
prensiblement la que guanya el paper i perd 
amb la pedra.

 fet per Pau VidalEls mots encreuats

Troba les 7 diferències!
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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

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 habitatge davant Nota-
ri, derogant la normativa anterior de 2013. Només es podrà 
renunciar en casos en què el comprador no sigui consumi-
dor/usuari, o bé l’objecte de la venda no sigui un habitatge, i 
en el cas de no aportar-se el dia de la signatura s’haurà de fer 
a posteriori per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Des del 15 de març de 2019 va entrar en vigor la nova Llei 
Hipotecària amb la �nalitat de protegir qui sol·licita una hi-
poteca. Contempla dos aspectes rellevants:

a) L’obligatorietat d’assessorament notarial gratuït als pres-
tataris prèviament a la formalització de la hipoteca, podent 
el mateix client escollir el Notari que exercirà aquest asses-
sorament. 

b) Totes les despeses que es deriven del préstec hipotecari 
són assumides per l’entitat bancària.

Tel. 688 750 641 
info@alcantaramoreno.com 
www.alcantaramoreno.com 

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

GUIA LEGAL

Notari d’Igualada Notari d’Igualada per oposició
Rambla Sant Isidre, número 17

CARLOS CATAYUD 
CHOLLET

DAVID RAMENTOL 
GARCÍA



SANTORAL: Setembre
16 Corneli; Cebrià; Edita.
17 Robert Bel·larmino; Pere; Coloma.
18 Josep de Cupertino; Ferriol; So�a; Irene.
19 Gener; Maria de Cervelló.  
20 Andreu Kim Taegon; Eustaqui; Càndia .
21 Mateu ; Maria; I�gènia; Celina  
22 Maurici; Digna; Fèlix IV, papa 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

ESGLÉSIA · REDACCIÓ 

Tot i que l’escaiença era, ahir 
dijous, la celebració solem-
ne, amb tota la Parròquia 
de la Soledat, de la seva fes-
ta patronal, serà a la missa 
anticipada de demà dissabte 

17, amb l’acompanyament 
habitual en el cant de les 
germanes Ita i Teresa Oliva, 
i a la missa matinal del diu-
menge, 18, a les 11 del matí, 
amb l’acompanyament  de la 
Coral de Santa Maria. 

Festa patronal de la Mare 
de Déu de la Soledat

52 Divendres,16 de setembre de 2022ESQUELES

ESGLÉSIA · REDACCIÓ 

Diumenge dia 18 de setembre 
a les 8 del vespre a la basílica 
de Santa Maria missa de re-
cord, coincidint amb l’aniver-
sari dels qui foren afusellats 

davant del cementiri de la Po-
bla de Claramunt. Després de 
celebrar l’Eucaristia a l’altar 
major de la basílica es baixarà 
a la cripta on reposen les des-
pulles de molts d’ells i farem la 
pregària final. 

Missa en l’aniversari dels 
màrtirs de la persecució

Josep Elias Farré
(1931-2022)

Sense perdre la il·lusió, fins a l’última funció

Els teus estimats: esposa, Pilar; fills, Isabel, Pep I Alba , Cesc i Salut; 
nets, Anna, Gil, Pau, Jana, Marc; el sr.Jordi Bachs i la resta de familiars i 

amics mai t’oblidarem. T’agraïrem sempre el millor que ens has ensenyat: 
viure és una actitud.

En memòria

Igualada, 16 de setembre de 2022

Josep Elias Farré
Va ser col·laborador de La Veu des dels inicis fins a dia d’avui.

Ens unim al dol dels seus familiars i amics.

Gràcies per tot, Josep.

Publicacions Anoia SL lamenta la trista pèrdua de l’apreciat

Igualada, 16 de setembre de 2022

Jaume Bartrolí Carol
16è aniversari

Els que tant t’hem estimat i t’estimem mai t’oblidarem

Igualada, 16 de setembre de 2022



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

www.kubbdeliris.cat  ·  info@grupjardi.com
Tel. 93 804 91 64  

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· Obrim a partir 
de les 19h

· Diumenges 
tancat

938 03 18 64

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

Restaurant Scorpia Carretera N-II, km 559,1 · 08711 Òdena · 
Igualada (Barcelona) · scorpia@restaurantscorpia.cat

                         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 ·

MENÚS DIARIS 
I MENÚS FESTIUS

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)
  93 805 41 84 · 658 179 897
  info@restaurantaqua.es

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

GUIA DE RESTAURANTS
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Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

 Tel. 93 804 15 50     
junyent@junyentprat.comGUIA DE SALUT

-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

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 16:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DISSABTE 17:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIUMENGE 18:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 19:
TOUS

Av. Balmes, 73

DIMARTS 20:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIMECRES 21:
MR SINGLA

Pujades, 47

DIJOUS 22:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27



Francesc Pau i Núria Capdevila
Fundadors d’Arbre Team

Som la Núria Capadevila i en Francesc Pau. Arbre Team 
és un moviment d’ecologia pràctica que vol conscienciar 
sobre la necessitat de tenir cura dels nostres boscos. Volem 
que la gent prengui consciència que sí es poden fer coses 
útils per als nostres boscos. 
A través del Brot, ensenyem a la gent a germinar, plantar 
i cuidar d’un arbre forestal per, un cop crescut, anar a 
plantar-lo a boscos i zones necessitades de Catalunya.

Què és Arbre Team i com neix?
Arbre Team neix arran del gran incendi de l’estiu pas-
sat a la serra de Miralles-Orpinell. En veure el gran 
desastre provocat per aquest incendi, vam dir prou i 

vam decidir que era hora d’actuar.
La gent estava molt afectada per aquest fet, però al cap d’unes set-
manes cadascú tornava a fer vida normal com si res hagués passat. 
Vam veure la necessitat de crear un producte que conscienciï i edu-
qui a les persones sobre tenir cura dels boscos perquè ningú s’oblidi 
de la seva importància.

Quines iniciatives treballeu? 
Arbre Team volem actuar i aportar el nostre granet de sorra per 
tenir cura dels nostres boscos i involucrar al màxim de persones 
possibles (un món millor?). Per fer-ho, hem pensat una sèrie d’ini-
ciatives de diferents àmbits per poder arribar a molta gent.
1. Un Brot per a tothom. No et passa que ja no saps què regalar en 

aquelles dates tan assenyalades? Doncs ara ja ho saps! El Brot és el 
millor regal que pots i et poden regalar. No hi ha res més bonic que 
regalar un arbret útil. Fes-ho per tu i pel planeta. Regala un Brot!
2. Regal d’empresa: un Brot a l’o�cina. Una idea genial per regalar 
tant a treballadors com a socis, clients i/o col·laboradors. Ideal per 
apropar-te al bosc sense moure’t de l’o�cina.
3. Molt més que un trofeu. Es tracta de premiar o obsequiar els gua-
nyadors o participants de competicions esportives, socials i cultu-
rals amb un arbret (Brot) com a trofeu.
4. Un nadó, un arbre. Aquesta iniciativa pretén conscienciar a la po-
blació cap a una ciutat més verda. Celebrant i donant la benvinguda 
als nounats i als nous empadronats regalant un Brot a cada família.
5. Team Building, reconnecta amb el bosc. Encarat a empreses o 
grups de persones, una jornada en equip amb actuacions pràctiques 
com plantar arbres i desbrossar bosc per millorar i cuidar el nostre 
bosc. A més de reduir la seva petjada de CO2.
6. Xerrades a escoles i instituts: L’educació ho és tot. Oferim una 
activitat educativa i pràctica per a conscienciar a les futures genera-
cions sobre els efectes del canvi climàtic i les seves conseqüències. 
Expliquem la importància que té cuidar dels nostres boscos, formes 
d’actuar per a evitar incendis i els bene�cis que aporten aquestes 
accions.

Com funciona el Brot? On podem adquirir-los?
El Brot és un lot que s’ha d’anar construint pas a pas. Quan obres la 
caixa et trobes amb: un sobre de terra, un sobre amb les llavors, la 
base de la torreta, la torreta i un targeta amb un codi QR. Per poder 
muntar la torreta, s’ha d’entrar al codi QR i et dirigeix a un vídeo ex-
plicatiu de la nostra web. S’ha de seguir els passos del vídeo i tindràs 
el teu Brot muntat amb la llavor plantada i a punt per a germinar. 
Entre la segona i quarta setmana veuràs l’arbret que està germinant.
Els Brots s’adquireixen a través de la nostra web arbreteam.com, 
instagram @arbreteam o trucant al 600 530 325, o a la Fira d’Iguala-
da d’enguany que estarem al passeig Verdaguer.

Teniu assessorament de UE Life Climark. 
Sí, participem en el projecte Life Climark que ens assessora a 
l’hora d’escollir els arbres més adequats segons la zona i el lloc 

més adient per realitzar plantacions d’enriquiment forestal. A 
més, es calcula la quantitat de CO2 que es compensa segons 
el nombre d’arbres que plantem i, en cas d’empreses, s’entrega 
un certificat assegurant que s’ha plantat i compensat CO2.

Quins beneficis aporta el Brot?
El Brot és una eina ideal per aprendre a germinar, plantar 
i cuidar d’un arbre forestal. És un ésser viu del qual se n’ha 
de tenir cura dia a dia, d’aquesta manera  arrelaràs a la teva 
ment la llavor de ser més ecològic i les teves decisions quoti-
dianes estaran influenciades per aquesta obra.

Organitzeu activitats educatives, per a grups o empreses. 
En què consisteixen?
Arbre Team organitza Team Buildings encarats a empreses, 
on es planta arbres en una zona necessitada i es desbrossa el 
bosc amb excés de biomassa.
També realitzem Festes Forestals obertes a tothom que vul-
gui cuidar del bosc i formar part del moviment. La gent que 
hagi germinat un Brot a casa durant un any aproximadament 
i el tinguin a punt per ser plantat, poden plantar-lo en aques-
tes trobades, sinó es planta arbres que Arbre Team dona per 
fer enriquiment forestal o reforestar una zona cremada.
A més, fem xerrades a escoles i instituts per conscienciar 
sobre tenir cura dels nostres boscos i on donem consells 
pràctics que es poden fer per ser més ecològic i pensar en 
el planeta.

Quins plans de futur o noves iniciatives té Arbre Team?
En tenim moltes, com per exemple, volem millorar la tradi-
ció de Sant Jordi: Un llibre, una rosa i un arbre. Volem parlar 
amb ajuntaments perquè junts fem Festes Forestals i aconse-
guir una ciutat més verda.

Us podrem trobar a la Fira d’Igualada, oi? 
Sí, estarem a la Fira d’Igualada al passeig Verdaguer. Farem 
tallers per a que la gent aprengui a germinar un arbret i es 
pugui endur el seu Brot germinat cap a casa. 

“Volem que la gent prengui consciència que sí que 
es poden fer coses útils per als nostres boscos”

Divendres, 16 de setembre de 2022

Espai patrocinat per:

 NOELIA GARCIA @noegarciia14

diuen...
“L’Organisme No Utilitzat” que representa a tots i no és de ningú, ha dictaminat que s’han “violat” els drets d’alguns “diputats” d’aquest país. Els culpables de “l’atropellament” 
són de la colla de “les més”, de qui li va la “marxa n” i de l’amo de “la cort”, a qui se’ls en fot el que diguin. No “accepten ingerències”, es reparteixen els càrrecs, es posen 
medalles i són “pilars de l’estat”.  Remenen “les cireres” i es guarneixen “com reis”. Mai “surt a la foto” qui es “belluga”. Garanteixen els “drets constitucionals”, que es 
resumeixen en un sol “manament”, la unitat d’Espanya. Saben que després d’aquesta “correcció” en vindran d’altres semblants d’organismes importants. Ho sabien el 2017 i ho 
saben ara. Però se’ls en fot. Han muntat “teatres suprems”, retorçant les “seves lleis”, emparant-se amb els relats dels “verds” i de la “policia patriòtica”. Amenacen quan els 
volen “interferir” en la “designació de càrrecs”. Anuncien “catàstrofes” si algú vol canviar  “les seves decisions” i avisen que no toleraran “desjudicializacions” en el “conflicte 
català”. Juguen amb el temps i s’afanyen en mantenir “la trama” que els “assegura” que res canviï. I no els agraden gens “les manis” del l’11S.




