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Demà, Fira de 
la Cervesa de 
l’Espelt

L’alcalde Marc Castells, amb els regidors Jordi Marcé i Pere Camps, dimecres amb el Papa Francesc al Vaticà.
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La fira de la normalitat
l’editorial

A quest cap de setmana, torna la Fira de Se-
tembre. En aquesta ocasió, la fira de la nor-
malitat. Perquè FirAnoia ha viscut els dar-
rers dos anys, a causa de la pandèmia, una 

situació especial, una 
opció de mínims per 
poder resistir l’embat de 
les restriccions. Ara va 
de debò, torna la Fira 
Multisectorial de sempre, 
que esdevé, també, un 
baròmetre de com està el 
sector de Serveis a casa 
nostra... Perquè d’indús-
tria, poca.
De sempre, la Fira és 
un espai necessari per a 
promocionar els productes -especialment els més no-
vedosos- entre els potencials clients. Els comerciants 
ho saben, i el certamen igualadí -com a tot arreu- és 
una bona ocasió per fer  contactes, i qui sap, tancar una 
nova comanda. Fer negoci. Ja des de temps immemori-
als, Igualada era seu de mercat, i això en el nostre país 
és sinònim de moviment de gent, de tractes i de diners. 
Sobretot amb els pobles de l’entorn. 

Queda, però, molt camí per a recórrer. Potser evitar 
missatges massa positius, xifres irreals que són lluny 
de la Igualada i l’Anoia dels bons temps, de quan hi 
havia trobades que aglutinaven tots els alcaldes de la 

comarca, mostres de les 
ciutats agermanades, o es-
tands de diferents munici-
pis... Aquell “ambient” ha 
desaparegut, potser motivat 
pel pes, imposat, de la pan-
dèmia, però possiblement 
també per altres raons que 
haurien de servir per obrir 
un debat i posteriors refle-
xions. Repensar el futur. 
L’important, però, és que 
tornin les fires, i especial-

ment aquesta, encara que, com sembla, el temps me-
teorològic no acompanyi gaire aquests dies. Cada any, 
quan, acabades les vacances d’estiu, els muntadors co-
mencen a treballar al Passeig Verdaguer, Igualada sap 
que s’acosta la Fira amb majúscules. Certament, un espai 
de negoci convertit en una tradició més de la ciutat. I 
també és cosa de tots saber estimar-la, per a que recuperi 
aquell esperit que la va fer tan gran. Vivim la Fira!  

La Fira és un espai de negoci 
convertit en una tradició més 
de la ciutat. I també és cosa de 
tots saber estimar-la, per a que 

recuperi aquell esperit que tenia.

Dolors Feliu, Presidenta de l’ANC, 
ha dit que “S’ha de fer una declaració 
unilateral d’independència a la tardor 
de 2023, aprofitant la presidència espa-
nyola de la UE, que farà més difícil la 
repressió”.

Pere Aragonès, President de la Gene-
ralitat, va explicar “nosaltres treballem 
per la independència i ara no es donen 
les condicions per abordar la proposta 
de l’ANC. Només hi ha una estratègia 
definida per la independència, la del 
govern, basada en la taula de diàleg, 
que està avalada per les urnes.”

Toni Comín, vicepresident del Consell 
Per la República, va dir que “la inde-
pendència no és qüestió de terminis, 
sinó de preparació.  “És evident que la 
Taula de Diàleg no dona fruits ni porta 
enlloc”

Carles Puigdemont, President de la 
Generalitat a l’exili, ha dit que “Hi ha 
dos extrems: el pactisme màgic, el dià-
leg màgic, que diu que sense raó l’Estat 
espanyol, si tens cara de bon noi, et do-
narà un referèndum; i un altre que diu 
que per generació espontània es pitjarà 
un botó i es farà la república. S’ha de 
tornar a la formula de l’1O”

Oriol Junqueras, President d’ERC, ha 
dit que “Hi ha alguns dirigents de Junts 
i del PSC que prefereixen arrossegar les 
institucions d’aquest país pel pedregar 
per protegir els seus interessos perso-
nals, els seus egoismes i les seves mio-
pies.”

Jordi Turull, Secretari General de 
Junts, ha dit que “La manera amb que 
s’està actuant ara en matèria nacional. 
Llunys d’avançar, ens està fent recular.”

Patricia Plaja, portaveu del govern, va 
dir que “no hi ha cap motiu que justi-
fiqui un avançament electoral, el qual 
representaria una mala notícia per al 
país.”

Fernando Grande Marlaska, Ministre 
de l’Interior, ha dit que “No hi ha per-
secució ideològica a les entitats inde-
pendentistes. La infiltració policial bus-

ca garantir un entorn de seguretat 
impedint i prevenint la comissió de 
delictes.”

Ursula Von der Leyen, Presidenta 
de la Comissió Europea, ha dit que 
“No pot ser que alguns obtinguin 
uns beneficis extraordinaris sen-
se precedents gràcies a la guerra i a 
costa dels consumidors. En aquests 
moments, els beneficis s’han de 
compartir i canalitzar-se vers aquells 
que més ho necessiten”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
ha rebatejat algunes de les comar-
ques afectades per les la borrasca del 
mes d’abril i que podran optar a aju-
des públiques. Així, escriu “Pajares 
de Yuso, Bajo Campo, Plana de Ur-
gel, Garrigas i Alto Ampurdán” com 
les més cridaneres. Ara ja ho han 
corregit i apareixen “Pallars Jussà, 
Baix Camp, Pla d’Urgell, Garrigues i 
Alt Empordà.”

Isaías Tàboas, president de Renfe, 
es mofa del traspàs de Rodalies, di-
ent “La Generalitat conduirà trens?. 
S’està donant un servei eficient i els 
incidents que ha d’abordar Renfe 
no tenen relació amb si ho gestiona 
l’executiu espanyol o català”

Amb l’estructura actual del club, el deu-
te del Barça és impagable. Encara que a 
partir d’ara el Barça guanyés tres Cham-
pions seguides, les Lligues correspo-
nents i altres competicions, amb tots els 
ingressos extra que això comportaria, 
el deute continuaria sent impagable. 
Des que es van anar confirmant les fa-
moses “palanques”, que no són res més 
que venda de patrimoni del club en for-
ma de drets televisius i altres actius de 
l’entitat, el Barça ha configurat un equip 
molt car. Una gestió més conservado-
ra de l’entitat hauria aconsellat reservar 
una part dels ingressos per anar pagant 
el deute, però no s’ha fet.
Un dia pot aparèixer un inversor que, 
a canvi de pagar als creditors, aconse-
gueixi la majoria dels actius del club 
fins a acabar forçant la transformació 
de l’entitat en una societat anònima 
esportiva. Per als socis, propietaris de 
l’entitat, perdre’n el control seria una 
pèssima notícia, però si es posés a vota-
ció la transformació en societat anòni-
ma explicant que és l’única alternativa a 
haver de liquidar el club, que aquest és 
el risc que hi ha, guanyaria per goleja-
da la transformació. Cal recordar que a 
can Barça no tots els socis tenen dret a 
vot sinó només els compromissaris.
Amb un altre exemple potser s’entendrà 
millor. Posem el cas d’Espanya, el Regne 
d’Espanya, que també té un deute im-
pagable. Així, encara que estiguéssim 
un any i mig dedicant el cent per cent 
del PIB a pagar el deute, això no seria 
suficient. I arribats al punt d’assumir la 
impossibilitat de tornar els préstecs, els 
creditors sempre acaben sent realistes, i 
passen de considerar el deute com una 
obligació de pagament a transformar-lo 
en un simple apunt comptable. En el 
millor dels casos s’aniran liquidant els 
interessos, tots o una part, però deutors 
i creditors assumeixen que el capital no 
es podrà tornar mai.
La Xina, oficialment un país comunis-
ta, quan li convé actua com la societat 
més capitalista del món, i sempre inten-
ta aprofitar en benefici propi les situa-
cions de precarietat. Els xinesos s’estan 
convertint en els amos de molts països 
pobres, africans en bona part, oferint 
inversions multimilionàries en infra-
estructures... sabent que els “països 
agraciats” no les podran pagar. Però els 
xinesos no busquen recuperar aquestes 
inversions, ja que l’objectiu és aprofi-
tar-se dels recursos naturals dels paï-
sos pobres. “No em pots pagar aquell 
pont que t’he construït? Cedeix-me a 
canvi l’explotació d’aquella mina com a 
compensació”. Allò que no es paga amb 
diners, es paga amb dinades.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Quan el deute 
esdevé un simple 
apunt comptable   

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

En un context d’auge de l’autori-
tarisme, amb discursos racistes i 
misògins cada cop més presents, 
amb constants proves de repressió 

i abusos de poder (que sol perjudicar la po-
blació en situació de major vulnerabilitat), i 
on els drets humans ja estaven clarament en 
una fase recessiva, l’actual estat de guerra a 
Europa (millor dit, la invasió russa a Ucra-
ïna) han vingut a limitar, encara més greu-
ment, molts d’aquests àmbits. En aquest Dia 
Internacional de la Pau ja farà gairebé set 
mesos d’un intent d’invasió absurda i que 
sembla que més que voler-la aturar, es posa 
més benzina al foc.

Per evitar narratives discriminatòries i ra-
cistes, cal saber distingir entre les conse-
qüències humanes (igual de cruels que a 
qualsevol altre conflicte), de les conseqüèn-
cies en l’àmbit de la seguretat o el geopolí-
tic, que donen a aquesta guerra una major 
amplificació i una grollera magnificència. 
La darrera cimera de l’OTAN, celebrada a 
Madrid el juny de 2022, va servir per se-
guir legitimant discursos que reforcen una 
narrativa de la cultura de la violència i el 
militarisme. La suposada necessitat de rear-
mament, el reforçament dels blocs militars 
i l’increment constant de la despesa militar 

es veuen argumentats 
i enaltits per multi-
tud d’estaments. Cal 
saber estar a l’altura 
per a respondre, amb 
arguments clars i ri-
gorosos.
En una etapa en què 
es procura cloure 
una greu crisi sani-
tària provocada per 
la pandèmia, però 
en plena emergència 
climàtica, energètica 
(i també econòmica i 
financera), es fa més 
que necessari apostar 
per promoure solu-
cions globals i coor-
dinades davant les 
amenaces que afec-
ten la nostra supervi-
vència com a espècie. Des de l’autocrítica, 
els que ens considerem pacifistes, necessi-
tem continuar trobant solucions a través de 
la consciència crítica i de la cultura de la 
pau. I ho necessitem fer a través de diver-
sos registres i velocitats. Hem de treballar 
per un model de seguretat compartida i co-
muna, per generar espais de confiança, per 
promoure la universalització i la defensa 
dels drets humans, que aposti pel desarma-
ment en lloc de l’escalada armamentista, i 
on l’educació crítica i en valors se situï en 
el centre de l’equació. Aquesta perspectiva 
analítica que aposta per estudiar les causes 
profundes i fer una aproximació preventiva 
als conflictes armats sempre caldrà refor-
çar-la, ampliar-la i, sense caure en el pessi-
misme perpetu, criticar-la.
Tot i això, i potser en menor mesura, hem 

de poder treballar en altres marcs mentals 
i a velocitats de caràcter més reactiu. Si bé 
és cert que la millor manera de parar una 
guerra és evitar que comenci, hem de saber 
trobar respostes més reactives i que pro-
posin més i millors alternatives que qües-
tionin aquesta falsa i, suposadament, única 
sortida militarista. Per tal que aquests pro-
cessos quedin com a nous marcs mentals, es 
fa necessari, sempre des de la noviolència 
(sí, tot junt), apostar per una real partici-
pació de la societat civil (i no maquillada 
en operatius híbrids de sistemes multilate-
rals), i aprofundir en la transversalitat de 
les seves actuacions (ja no en el clàssic rol 
humanitari, sinó també diplomàtic, d’inter-
posició, de reconstrucció) com en la pro-
posta d’alternatives reals, transformadores 
i sostenibles... 

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

El treball per la pau a diferents velocitats, 
o com deixar de posar benzina al foc

Creus que FirAnoia ajuda a impulsar l’economia 
d’Igualada i comarca?

 Sí 42,6%  No 57,4%

ALBERT 
CARAMÉS

Director de FundiPau.
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Avui, els residus de la crisi 
sanitària i l’emergència energètica, 
climàtica i financera, fan més que 

necessària la cooperació global i les 
accions coordinades, a més d’una 

reacció directa per parar la guerra.



EL PERSONATGE DE LA SETMANA

PREMIS AL COMPROMÍS CULTURAL: Òmnium Anoia va ator-
gar, avui fa una setmana, els premis al compromís cultural a Car-
les Ma. Balsells i a l’Agrupació Cultural i Recreativa Sigarra dels 
Prats de Rei en un emotiu acte celebrat a l’Ateneu Igualadí.

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

EN LA PÈRDUA DE      
JOSEP ELIAS FARRÉ
Fundació Sant Crist d’Igualada

Des de la Fundació Sant Crist Igua-
lada lamentem la pèrdua del presi-
dent de l’entitat, el senyor Josep Elias 
i Farré, que ha traspassat aquest di-
jous 15 de setembre, a Igualada, amb 
91 anys.
Josep Elias era un home molt esti-
mat a Igualada, pel seu vessant pro-
fessional com per la seva dedicació 
altruista en projectes culturals i so-
cials, com la nostra fundació.
El seu esperit curiós el va dur, de ben 
jove, a publicar articles en diversos 
mitjans locals de l’època. Desta-
quen els articles signats a la Revista 
Vida, Revista d’Igualada o La Veu de 
l’Anoia, així com en revistes especi-
alitzades en el món del circ, una de 
les grans passions del malaurat Josep 
Elias i Farré qui, per la trajectòria i 
mestratge era conegut com el degà 

de la premsa igualadina.
També deixa una immensa emprem-
ta en el teixit associatiu igualadí, un 
exemple de generositat i entusiasme 
pels valors culturals, socials, cívics i 
patrimonials de la seva ciutat i el seu 
país.
Transmetem el nostre condol als fa-
miliars i amics.

JOSEP ELIAS,          
L’AMIC DE SEMPRE
Jaume Ferrer i Piñol

Amb en Josep érem amics des de, 
potser, els dotze anys meus, i els ca-
torze d’ell. Vam comentar, preparar 
coses en conjunt. D’algunes, sempre 
atent, em donava gràcies pública-
ment en l’edició de La Veu d’aquest 
9 de setembre, per la moral que vaig 
donar-li abans del núm. 1 d’aquest 
periòdic, quan ell tenia dubtes de 
si acceptar d’entrar-hi per escriure 
regularment. L’Elias escrivia encara 
-com sempre- a “Vida...” i no sabia 
com fer-ho per compaginar les dues 
tasques. Ho vam treballar, i féu les 
dues col·laboracions. “Vida” i “Veu”. 
Ell, amb empenta, necessitava “vida” 
i necessitava “veu”, i ho va tenir. 
I encara se’n recordava onze dies 
abans de morir. Gràcies, Josep. Tu 
mai fallaves.
Fa poc més d’un any que ha sortit 
el teu llibre del “Circ”. Una mena de 
joia de la corona de la teva vida, es-
crit, Josep, amb la ploma i el cor. Jo, 
aquells mesos, em trobava internat a 
l’hospital igualadí, lluitant -sense sa-
ber la transcendència d’aquesta llui-
ta- entre la vida i la mort contra la 

terrible covid-19. Jo no tenia cons-
ciència de la meva real situació, però 
sí sabia que algú m’havia fet arribar 
el teu “Circ”. En les estones -poques- 
de més lucidesa, fullejava el llibre 
-un llibre esplèndid, en podies estar 
joiós-, del qual jo en guardava un 
exemplar, com una joia, sota el blanc 
coixí, o a les tauletes del voltant. 
Sense poder veure la família, em va 
fer una companyia llarga, immensa. 
Repeteixo: novament gràcies, Josep.
Després d’aquells primers set nú-
meros de “La Veu”, es produí una 
pausa llarga, fins que vaig tornar 
a escriure al periòdic. Un total de 
450 articles. Els primers 375 són el 
gruix dels meus tres llibres d’”Arrels 
igualadines”, i els 75 restants esperen 
torn per ser reproduïts en un nou 
volum molt més extens i general que 
es titularà, probablement, “Coses 
d’en Jaume”. Bé, he recordat, Josep, 
aquests treballs, perquè la teva vida 
-fins llavors- està reflectida en pà-
gines ja publicades. Hi vaig explicar 
moltes facècies teves, però per sort 
havies de viure encara molts anys 
més, i així poder anar generant “his-
torial”.
Aquestes ratlles meves pretenen ser, 
només, un recordatori, uns apunts, 
donar pistes. I és que el teu histori-
al és ample i generós. Havies escrit, 
històricament, de tot. Menys potser 
-o poc- de política. Amb moltes co-
ses estàvem d’acord. Coincidíem. I 
en política també. Tant és així que 
en alguna ocasió dèiem, tot rient, 
que si existís un partit que s’ano-
menés, simplement, “Igualada”, ell 
i jo estaríem disposats a formar-ne 
part. El món ciutadà, el dels iguala-
dins de sempre, era el seu. Era el teu, 
Josep. Estimaves Igualada, i Igualada 

t’estimava a tu. Noranta-un anys es-
timant-la. Els primers anys, com els 
de tots, sense consciència que l’esti-
maves. En el “circ” de la vida de casa 
nostra, sempre has estat un dels cap-
davanters. Formal, senzill, agradable 
de tracte. Treballador. Eficaç. Ara, a 
l’altra vida, ja hauràs muntat nous 
“Observatoris”...

LA SEGURETAT                 
A BONPREU
Jaume Singla

La setmana passada va ser molt es-
tressant per a mi. Tant, que quan 
vaig anar a comprar al Bonpreu de 
l’avinguda Mestre Muntaner d’Igua-
lada, atabalat com estava, en recollir 
el cotxe a l’aparcament, no em vaig 
adonar que em queia la cartera a ter-
ra. 
Camí de casa, quan encara no m’ha-
via adonat de la pèrdua, vaig rebre 
una trucada telefònica de Bonpreu, 
dient-me que havien trobat la meva 
cartera i que la tenia a disposició a la 
mateixa botiga.
En recuperar-la, sense que hi faltés 
res, vaig voler recompensar al que la 
va trobar però no va ser possible: qui 
la va trobar va ser l’agent de segure-
tat privada de la botiga i no accepten 
propines.
Vagi doncs el meu agraïment pú-
blic envers l’agent de seguretat i a 
Bonpreu, l’empresa que el contracta. 
En els temps que corren és molt im-
portant rebre un servei de confiança 
total.
A més de qualitat, servei i preu, tam-
bé hi trobo seguretat fins i tot en els 
meus propis errors. Moltes gràcies.

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que 
siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, 
adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària 
de les cartes no sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes 
adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats 
exposen el parer dels seus autors.

del lector
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JOSEP ORIOL JORBA

La quotidianitat

En diverses ocasions he parlat d’en Pol, no en 
els articles d’opinió, clar, ja que es tracta d’un 
personatge de ficció, sinó a través d’uns curts 
relats que La Veu m’ha publicat; doncs en 

aquest escrit el torno a esmentar. Pels que no van llegir 
els curts relats deixeu-me que faci uns breus comentaris 
per situar l’individu en qüestió. El Pol és aquell home 
madur, inquiet i curiós que quan se’n va de vacances 
viu els moments amb tanta intensitat que converteix les 
mirades en relats. La història va passar a l’hora de dinar 
a un restaurant de Cadis on el Pol es va posar a menjar 
just davant d’una parella d’enamorats o potser d’amants 
i en va fer una construcció escrita sobre la fragilitat de 
l’amor al ser testimoni de com una trucada de veu o 
WhatsApp va trencar la compenetració extrema d’una 
home i una dona que, a priori, estaven gaudint d’uns 
moments idíl·lics. També és l’home que malgrat tenir 
una feina que l’absorbeix moltíssim, troba temps per 
preparar un projecte social d’ampli abast i de summa 
transcendència com és el de engegar un Fòrum Mun-
dial a Barcelona per acabar amb la fam al món. Doncs 
bé, va ser capaç de reunir-se amb alts representats de la 
política catalana del govern d’Artur Mas i d’institucions 
com la Fundació Pau Casals i el Banc d’Aliments, entre 
d’altres, al Palau Macaya de l’Obra Social La Caixa, con-
cretament a la sala Club de Roma, on els va presentar 
l’esmentat projecte. Malgrat tractar-se d’un pla total-
ment viable la proposta d’en Pol no va tirar endavant; 
per això el curt relat porta el títol Afortunat sense fortu-
na. Tanmateix a banda de ser un home conscient i sen-

sible sobre el patiment del món, el Pol  no para d’anar 
darrere de les dones com relato l’episodi de aquella 
dona observada mentre parlava amb una amiga just a 
l’accés d’un pàrquing del Passeig de Gràcia de Barcelo-
na; un cop l’amiga se’n va, el Pol s’hi acosta dient-li que 
mai havia vist una dona d’una bellesa tant excepcional 
com ella i la convida a prendre un cafè i ella accedeix; 
per aquesta raó vaig titular el relat Il Pescatore. 
En fi, coses de la vida quotidiana.
Però no tot són flors i violes ni tant sols històries amb 
final feliç o glamurós. Desgraciadament la quotidiani-
tat evidència de forma palmària més contratemps, més 
abusos de poder, més injustícies que no pas moments 
virtuosos i complaents. Tanmateix el tràfec del sistema 
de vida imposat pels que manen i adaptat culturalment 
per la pròpia societat postmoderna, com si el modus 
vivendi actual fos d’allò més natural i desitjable, ens 
impedeix veure amb claredat la realitat opaca que ens 
fan viure. Ironies de la vida, la incorrecció i la injustícia 
s’han instal·lat sense gaires entrebancs en el moment 
oportú, a saber, en els anys de la postmodernitat. Ja ho 
deia Charles Chaplin: “Una de les grans ironies de la 
vida és fer l’incorrecte en el moment correcte”. Doncs sí; 
i per a més ignomínia la mateixa societat ho valida, ho 
ratifica, si acomoda, no ho critica, s’hi adapta. 
Cada dia del món tenim motius infinits i inabastables 
per denunciar; i no ho fem; bé, millor dit, no ho fem 
suficientment. El món es commou, però poca gent es 
mou. Albert Einstein ho va descriure magistralment al 
dir: “La vida és perillosa no tant per les males persones 

sinó per aquelles que s’asseuen per a veure què passa”.  
Malgrat hi ha dies que es fa difícil saber què és el cor-
recte, dir la veritat sempre és i serà un acte revolucio-
nari que la societat postmoderna, polièdrica i fràgil, de 
principis pocs clars, un dia o altre haurà d’assumir. No 
hi ha excusa per a no fer-ho; no hem de tenir mandra; 
no s’ha de tenir por de dir el què pensem; cal proclamar 
i escriure allò que creim oportú i necessari pel bé comú. 
Tenim un imperatiu irrenunciable: criticar i denunciar 
allò que sentim i patim.   
No hem de perdre de vista que nosaltres, la societat, 
conformem el què els historiadors i antropòlegs ano-
menen el subjecte de la història, en conseqüència tu i 
jo creem la història i tenim la suprema responsabilitat 
de no ser indiferents. Martin Luther King deia: “No és 
tan  preocupant la perversitat dels dolents com la indi-
ferència dels bons”.
Acabo amb unes reflexions del dramaturg i poeta ale-
many Bertolt Brecht: 
“Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó?…Ro-
ma,la Grande, está llena de arcos de Triunfo, ¿quién los 
erigió?…El joven Alejandro Magno conquistó la India, 
¿sólo?. César venció a los Galos, ¿no llevaba consigo ni 
siquiera un cocinero?. Felipe II lloró al hundirse su flota, 
¿no lloró nadie más? …Una victoria en cada página… 
Una pregunta para cada historia.” 
M’agradaria que els guardians de la Història no ens aca-
bin descrivint amb la frase que deia Sant Agustí, divuit 
segles enrere:  “Tan cecs són els homes que fins i tot se 
n’enorgulleixen de la seva ceguera”. 

Divendres, 23 de setembre de 2022 OPINIÓ 5



COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE CATALUNYA
www.ceesc.cat

Comença el curs universitari i les univer-
sitats tenen el repte de ser “veritables 
motors del canvi social a partir de la cre-
ació i difusió de coneixement i talent”, tal 

com va afirmar fa unes setmanes la consellera de 
Recerca i Universitats, Gemma Geis. 
El curs 1992-1993, ara fa trenta anys, quatre uni-
versitats catalanes van iniciar la implantació de 
la titulació oficial en Educació Social, creada un 
any abans mitjançant el Reial Decret 1420/1991, 
de 30 d’agost. La Universitat de Lleida, la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona i la Universitat Ramon Llull -a més, de 
la Universidad Complutense de Madrid, fora de 
Catalunya- esdevenien pioneres a donar resposta 
a una necessitat del conjunt de la societat de tenir 
dret a ser atesos per professionals de solvència i 
rigor.
De seguida s’hi va afegir la Universitat de Giro-
na (1993-1994) i, més tard, la Universitat de Vic 
(1999-2000), la Universitat Rovira i Virgili (2000-
2001) i, finalment, la Universitat Oberta de Cata-
lunya (2009-2010), entre altres de diferents punts 
de l’Estat espanyol. A més dels centres associats a 
la UNED que hi ha a Catalunya.
Aquella fita d’ara fa tres dècades va marcar un 
punt d’inflexió no sols en la formalització de la 
professió d’educador/a social sinó en la manera 
de concebre i de donar resposta als drets de ciu-
tadania, entesos com els que té el conjunt de la 
població (més enllà de la nacionalitat o la docu-
mentació administrativa). Els estudis no es cre-
aven del no-res sinó que eren fruit d’una llarga 
reivindicació. Ja feia anys que els mateixos pro-
fessionals que exercien en diversos serveis d’aten-
ció a les persones demanaven més i millor for-
mació per al desenvolupament de la seua pràctica 
i que entitats i institucions diverses necessitaven 
professionals amb una formació sòlida.

JAUME SINGLA
@jaumesingla

F a cinc anys d’uns fets extraordinaris 
que varen canviar -o podien haver can-
viat- la història de Catalunya. Entre el 
sis de setembre i el tres d’octubre del 

2017, a Catalunya el poble va desbordar els 
partits. I més que ho hauríem fet, si no ens 
haguessin desmobilitzat sense cap raó.
Les dates culminants d’aquell procés foren el 
29 i 30 de setembre, quan vàrem ocupar els 
col·legis per celebrar el referèndum de l’1 d’oc-
tubre. Ja veníem d’amagar les urnes -i no pas 
poques- que varen arribar a tots els col·legis 
electorals com sorgides del no res. Aquesta, 
per si sola, ja és una gesta gairebé impossible, 
però la fèrria voluntat de milers de catalans 
treballant amb el mateix objectiu la va fer pos-
sible.
L’Estat Espanyol va respondre a la volun-
tat democràtica dels catalans amb pallisses, 
agressions, segrest d’urnes i ferides -algunes 
de caràcter greu- a persones indefenses que 
nomes volíem votar. El Referèndum, malgrat 
els impediments va ser un èxit de resultats i 
d’organització. Dos dies després, el dia 3 d’oc-
tubre, Catalunya va fer una vaga general que 
va paralitzar tot el país. 
A partir del tres d’octubre però, no hem parat 
d’anar enrere. Nou empresonats, nou exiliats, 
més de quatre mil represaliats i de tenir la in-
dependència a tocar, hem passat a ser menys 
que una autonomia. La Generalitat ha quedat 

reduïda a una mera gestoria dels assumptes de 
l’estat a Catalunya.
Fa cinc anys vàrem demostrar que és possible 
vèncer a l’Estat, però és molt difícil com la re-
pressió posterior es va cuidar de demostrar. 
Ho hem après. Hem après que per guanyar 
hem de sortir al carrer i, si estem ben decidits, 
no hem de tornar a casa fins que haguem asso-
lit els nostres objectius.
Aquests propers dies hi ha actes i manifestaci-
ons convocades. Després de l’èxit de l’Onze de 
Setembre que ha mogut consciències dins dels 
partits dits independentistes ara arriba la data 
de l’1 d’octubre que ha de ser l’inici del nou 
embat amb l’Estat. No és un embat qualsevol, 
és una prova de foc que ens fem nosaltres ma-
teixos. Cal veure si som capaços de superar als 
partits polítics que, tenint 74 diputats i el 52% 
dels vots -i una oposició de fireta al Parlament 
de Catalunya- són incapaços de complir els 
seus compromisos electorals.
Els partits necessiten un canvi de rumb, que 
només pot venir de la mà d’un canvi de diri-
gents, i per obligar-los a fer-ho, ens cal sortir 
al carrer sense distinció d’ideologies, d’opini-
ons o d’interessos. Cal fer com fan els moixi-
ganguers: una base sòlida, tothom fent força 
i mantenir l’equilibri quan els més àgils van 
pujant, pis a pis, fins a bastir el castell.
Sabem com fer-ho. És dificultós, però estic se-
gur que si volem, entre tots ho farem. 

Hem après que per guanyar hem de 
sortir al carrer i, si estem ben decidits, 

no hem de tornar a casa fins que 
haguem assolit els nostres objectius.

Fa cinc anys L’educació social: trenta anys formant part del 
sistema universitari català

Si el curs 1992-1993 els estudis van començar com 
a diplomatura universitària de 3 anys, amb l’entra-
da a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) 
van passar a ser un grau de 4 anys acadèmics amb 
una càrrega de 240 crèdits ECTS. Tres dècades 
després, comptem amb centenars i centenars de 
professionals amb titulació universitària oficial 
però, trenta anys després, encara falta assolir el re-
coneixement com a professió essencial que és. Cal 
recordar, un cop més, que sempre, en tot moment, 
hi ha desenes d’educadors i educadores socials 
exercint a primera línia, encara que hi hagi festius, 
vagues, pandèmies… I, en conseqüència, queden per 
assolir les condicions treball -de relacions laborals, 
salari, de recursos destinats als serveis- i d’ocupació, 
i mínimament equiparables a companys i compa-
nyes de facultat.
Aquesta falta de reconeixement afecta greument el 
conjunt de la població que hauria de ser atesa per 
educadores i educadors socials. Si fa trenta anys es 
va aconseguir que la professió tingués el nivell for-
matiu i acadèmic per tal d’oferir el servei que me-
reix aquesta societat, actualment el mercat laboral 
està contractant perfils de tota mena sense la titula-
ció universitària en educació social. Aquesta és una 
preocupació del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya però també ens la comparteix 
la comunitat universitària: aquell títol que hauria de 
ser requisit per a l’accés a determinats llocs de treball 
acaba sent tan sols un mèrit. Tot això en serveis pú-
blics, ja siguin gestionats directament per adminis-
tracions públiques o externalitzats.
Cal, per tant, que les administracions públiques, to-
tes i cadascuna, posin en joc els perfils professionals 
que tenim a l’abast i dels quals ens hem dotat com 
a societat i, d’aquesta manera, vetllar pels drets de 
tota la ciutadania, que cadascú sigui atès pels i les 
professionals adients en cada situació. També edu-
cadores i educadors socials. 

A la Rambla d’Igualada, si vols 
seure perquè has d’esperar 
algú, o pagues (per que bars 
amb terrassa n’està plena) o 
no seus .
La veritat és que si no t’hi 
trobes no hi penses, a tots els 
altres carrers amples hi ha 
algun banc per seure, encara 
que l’has de buscar ben buscat, 
pero a la Rambla, a la Gran 
Rambla, ni un.

LA FOTODENÚNCIA Fes-nos arribar les teves queixes 
acompanyades d’una fotografia 

i les donarem a conèixer públicament. 
Envia’ns un correu a:  

fotodenuncia@veuanoia.cat
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L’Ajuntament lliura al Papa Francesc una rèplica del 
vestit de Sant Ignasi de Loiola a Igualada

JORDI PUIGGRÒS 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, liderant 
una delegació munici-

pal, va lliurar dimecres al Papa 
Francesc, durant l’habitual au-
diència pública dels dimecres 
al Vaticà, una rèplica del vestit 
de Sant Ignasi de Loiola, que 
va comprar a la ciutat fa 500 
anys. 
Castells i els regidors Jordi 
Marcé i Pere Camps van ser 
els encarregats de pujar a la 
tarima i saludar durant prop 
de mig minut al Sant Pare, just 
la mateixa setmana en la qual 
s’obrirà, avui, l’alberg de pele-
grins de Cal Maco a la plaça 
de la Creu. 
Van formar part de la dele-
gació l’alcalde Marc Castells i 
els regidors Pere Camps, Jordi 
Marcé, Carlota Carner, Mi-
quel Vives i Patrícia Illa, a més 
de l’esposa de l’alcalde i el cap 
de comunicació, i els rectors 
de Santa Maria, els mossèns 
Xavier Bisbal i Eduard Flo-
res. El viatge, a més, va comp-
tar amb una anècdota: el vol 
Barcelona-Roma va haver de 
tornar a la capital catalana per 
una avaria, fet que va motivar 
que la delegació agafés un al-
tre avió per ser a temps a la 
ciutat italiana.
En la curta trobada, sa San-
tedat, indiquen fonts muni-
cipals, “va posar en valor la 
feina feta des d’Igualada per 
recrear un element tan simbò-

El viatge, de 10 
persones, causa un 
terratrèmol polític 
entre els partits de 

l’oposició, que demanen 
explicacions, què ha 

costat i com s’ha pagat

L’alcalde Marc Castells i els regidors Jordi Marcé i Pere Camps, dimecres, amb el Papa Francesc a Roma.
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IGUALADA 

l’oposició i portaveu republi-
cà, Enric Conill, afirma que 
“estem sorpresos per un viatge 
que no entenem quina utilitat 
té per a la ciutadania. Dema-
narem explicacions, també 
del cost. Igualada mereix un 
govern i un alcalde preocupat 
per quelcom més que la seva 
imatge i el confeti”.
La regidora de Poble Actiu 
Neus Carles afirma que “hem 
demanat la despesa que ha 
suposat aquest viatge a tots 
els igualadins. El govern ac-
tual, massa vegades, malgasta 
ja que no té consciència de 
com costa guanyar aquests 
diners a la majoria d’iguala-
dins i igualadines. Ho hem 
vist en anteriors ocasions amb 
campanyes publicitàries que 
no han aportat cap benefici 
a la ciutat: capital de l’esport, 
capital de la cultura catalana, 
regalant diners a Airbnb o ara 
amb aquest viatge a Roma per 
tal que els regidors es puguin 
fer una foto amb el Sant Pare. 
No podem consentir que el 
govern faci aquest mal ús dels 
fons públics i per això dema-
narem responsabilitats”. 

Una àmplia delegació  de 10 persones es va desplaçar al Vaticà.

UN VESTIT QUE SANT IGNASI DE LOIOLA VA COMPRAR A IGUALADA FA 500 ANYS

Està documentat que fa 500 
anys Sant Ignasi de Loiola va 
passar per la ciutat d’Iguala-
da camí de Montserrat, on 
es va desprendre de l’arma-
dura i l’espasa i va canviar 
el seu vestit de cavaller per 
un hàbit de sac, símbol del 
pelegrí. Tal com explica ell 
mateix a la seva autobiogra-
fia, el vestit l’havia comprat 
dies abans a Igualada, que 
en aquella època ja era una 
ciutat teixidora, juntament 
amb unes espardenyes.
Amb motiu del 500 aniver-
sari del pas de Sant Ignasi 
per la ciutat, l’Ajuntament 
d’Igualada va encarregar al 
Museu Tèxtil de Terrassa un 

informe per a la reconstrucció 
de la indumentària que el sant 
va adquirir a la ciutat per dur 
a terme el seu pelegrinatge. 
Amb la col·laboració de l’Ar-
xiu Comarcal de l’Anoia, el 
Museu de la Pell d’Igualada i 
el departament de cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada, s’ha 
fet un minuciós treball histori-
ogràfic a partir de la informa-
ció recollida a l’autobiografia 
de Sant Ignasi i s’ha elaborat 
un estudi de materials, teixits i 
patronatge de l’època. Això ha 
permès fer una reproducció 
fidel, amb criteri històric, de 
la roba i els complements que 
duia el sant.
Els estudis sobre la història 

de la industria tèxtil catalana 
amb què s’ha basat el Museu 
Tèxtil de Terrassa confirmen 
la importància d’Igualada com 
a vila teixidora a la primera 
meitat del segle XVI, moment 
en el qual Igualada rep la visita 
del sant, l’any 1522.
Vestint el pelegrí del segle XXI
Arran de la reconstrucció del 
vestit del pelegrí, les marques 
de moda de la ciutat i l’Ajun-
tament d’Igualada han volgut 
posar de relleu que Igualada 
segueix sent, com fa 500 anys, 
vila de referència del tèxtil ca-
talà, i que segueix vestint viat-
gers. Actualment a Igualada hi 
ha marques de moda esporti-
va com Munich, Original Buff 

o Tuga que fabriquen produc-
tes per a senderisme, running, 
trekking i esport en general 
que exporten arreu del món. 
Altres marques de moda com 
Punto Blanco o Tex51 també 
fabriquen peces de roba es-
pecífiques per a la pràctica de 
l’esport. Totes aquestes mar-
ques han desenvolupat pro-
ductes tècnics fruit de l’aposta 
per la innovació i a partir de 
les necessitats dels esportistes.
Actualment, Igualada segueix 
tenint un dels clústers tèxtils 
de referència al sud d’Europa. 
Segons un informe de mapeig 
del sector elaborat per la Fun-
dació FITEX el novembre de 
2021, a l’Anoia hi ha actual-

ment en actiu 104 empreses 
del sector tèxtil-confecció 
que ocupen a 918 professi-
onals i sumen una factura-
ció de 140 milions d’euros, 
fet que suposa el 27% de 
la indústria de l’Anoia. Si 
hi sumem el cuir, el sec-
tor manufacturer (tèx-
til-confecció-cuir) arriba 
a ocupar prop de 1.500 
professionals i genera una 
facturació agregada de 220 
milions d’euros a Igualada 
i comarca, fet que el con-
verteix en el primer sector 
industrial del territori i 
una palanca essencial en el 
desenvolupament econò-
mic de la comarca. 

lic com és la roba de Sant Ig-
nasi, just quan es compleixen 
500 anys del seu pas per la ciu-
tat. El Papa Francesc s’ha mos-
trat encuriosit per la tècnica 
que s’ha utilitzat per recrear la 
túnica i també les espardenyes 
del Sant i ha acabat beneint la 
roba i enviant una salutació a 
tots els igualadins”.
Marc Castells s’ha mostrat 
molt satisfet de la rebuda que 
el Sant Pare ha fet d’aquest 
projecte impulsat des d’Igua-
lada i ha explicat al Pontífex 
el projecte de crear un centre 
d’interpretació del Camí Ig-
nasià a Cal Maco i la voluntat 
de mantenir l’esperit de Sant 
Ignasi promocionant i donant 
a conèixer el seu camí i la seva 
obra.
El viatge, que el govern de la 

ciutat va mantenir en secret 
fins a darrera hora, no va 
comptar amb cap representant 
de l’oposició. De fet, els grups 
municipals se’n van assaben-
tar, ha indicat Igualada Som-
hi, a les 10:50 hores del mateix 
dimecres, minuts després de 
l’audiència. 

El portaveu d’Igualada Som-
hi, Jordi Cuadras, ha indicat 
que “ahir vam entrar una ins-
tància per saber el cost del vi-
atge de les 10 persones que hi 
van anar i preguntem perquè 
hi va anar tanta gent”. 
Més durs han estat ERC i Po-
ble Actiu (Cup). El cap de 



L’empresa anoienca 
Global Friotex ha fet 

totes les instal.lacions 
del nou alberg de 

pelegrins, en ple centre 
de la ciutat

Avui al migdia s’inaugura el nou alberg i oficina de turisme 
de Cal Maco, a la plaça de la Creu

REDACCIÓ 

Coincidint amb la cele-
bració dels 500 anys el 
camí Ignasià, avui di-

vendres 23 de setembre s’inau-
gura l’alberg de peregrins Cal 
Maco, a la plaça de la Creu. La 
reforma integral s’ha realitzat 
a la modernista i coneguda 
casa “Cal Maco” del 1914. La 
remodelacio s’ha dissenyat 
perquè els peregrins comptin 
amb un punt de trobada i un 
espai per allotjar-se, així com 
altres activitats en benefici de 
la ciutat.
La inauguració serà a les 12 
del migdia, amb la presència 
de la consellera de Justícia de 
la Generalitat, Lourdes Ciu-
ró. L’acte comptarà amb una 
visita teatralitzada. Recordem 
que el recinte ja es va obrir al 
públic durant la passada Festa 
Major, amb les habituals visi-
tes guiades.

REMODELACIÓ 100% 
IGUALADINA
L’Empresa Constructora Vis-
cola va encarregar les instal·la-
cions de l’edifici de tres plantes 
a l’anoienca Global Friotex, un 
grup empresarial igualadí ex-
pert en instal·lacions climàti-
ques i energètiques.
Per a Cal Maco s’han dut a 
terme les instal·lacions dels 
sistemes elèctric i hidràulic 
global, la climatització amb 
producció d’ACS i la ventilació 
de tot l’edifici amb un sistema 
modern i amb eficiència ener-
gètica. També la xarxa de tele-
comunicacions i control d’ac-
cessos, així com la col·locació 

La inauguració serà 
a les 12 del migdia, 

amb la presència de la 
consellera de Justícia 

de la Generalitat, 
Lourdes Ciuró

de dispositius contraincendis i
els equips de domòtica. 
L’alberg ofereix 48 llits distri-
buïts en 12 habitacions. A la 
planta baixa hi ha l’oficina de 
turisme de la comarca d’Ano-
ia i la recepció. A la primera 
planta, espais comuns per a 
l’alberg, amb una sala amb 
zona de lectura per als hos-
tes, zona de treball, menjador, 
cuina per a pelegrins i banys 
públics. A la segona planta, 
habitacions per a pelegrins, 
amb espais col·lectius per a 

vuit persones i per a dues per-
sones amb llitera. A la tercera 
planta hi haurà habitacions 
quàdruples, pensades per a fa-
mílies, dues estaran adaptades 
per a persones amb mobilitat 
reduïda. La terrassa superior 
serà transitable i accessible al 
públic per poder gaudir de les 
vistes.
Cal Maco és un dels edificis 
modernistes amb interès pa-
trimonial més coneguts de la 
ciutat. La finca adquireix ca-
ràcter l’any 1914, quan l’igua-
ladí Rafael Valls va encarregar 
a l’arquitecte Josep Pausas i 
Coll la remodelació de la Casa 
Valls i Valls, més coneguda 
com a Cal Maco. Pausas, que 
també era l’arquitecte mu-
nicipal, va arreglar la façana 
amb un estil eclèctic on hi ha 
elements de tradició clàssica i 
barroca. El 1982, l’Ajuntament 

d’Igualada va adquirir l’edifici, 
aleshores propietat de Carlos 
Godó, vinculat a una altra de 
les famílies industrials de la 
ciutat. Cal Maco es va refor-
mar en profunditat i el 1986 va 
albergar l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia i l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada, ja traslladats.
Els fons europeus Feder, que 
concedeix la Unió Europea, 
han finançat el 50% del pro-
jecte. El total concedit és de 
quasi 900.000 euros. En con-
junt, la iniciativa està valorada 
en gairebé 1.800.000 euros. De 
l’altra meitat, la Diputació de 
Barcelona aporta 450.000 eu-
ros i la resta a càrrec de l’Ajun-
tament.

PELEGRINATGE IGNASIÀ
La idea inicial ja era que l’al-
berg estigués llest per al cin-
què centenari del pelegrinatge 

de Sant Ignasi de Loiola, que 
preveu el trànsit de milers de 
pelegrins per Igualada. 
Aquesta ruta, que surt de Loi-
ola i finalitza a Manresa, pas-
sant per Euskadi, la Rioja, Na-
varra, Aragó i Catalunya, té a 
Igualada l’antepenúltima esca-
la abans d’arribar a la destina-
ció final, la capital del Bages, 
amb el pas previ per Montser-
rat. L’Ajuntament ha preparat 
diverses activitats coincident 
amb aquesta efemèride, que 
anirem explicant a La Veu. 
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REDACCIÓ 

La Pineda de Gavà 
acull, aquest diumen-
ge 25 de setembre, 

una nova edició de la Festa 
de la Rosa del PSC. L’acte 
comptarà amb la presència 
del president del Govern 
d’Espanya i secretari gene-

El PSC organitza autobusos des de 
l’Anoia per a la Festa de la Rosa a Gavà

ral del PSOE Pedro Sánchez 
i del primer secretari del PSC 
i cap de l’oposició al Parla-
ment de Catalunya Salvador 
Illa, a més dels ministres Mi-
quel Iceta i Raquel Sánchez 
i la presidenta del Congrés 
Meritxell Batet.
Per a facilitar al màxim la 
mobilitat i assistència a l’ac-
te, el PSC Anoia organitza 

diferents autobusos des dels 
municipis de la comarca per 
anar-hi oberts a tothom. El 
preu del tiquet inclou l’anada 
i tornada amb autobús, paella 
de dinar i un obsequi. Les re-
serves es poden fer al número 
de Whatsapp 626 539 940 on 
es donaran les indicacions a 
seguir en funció de cada mu-
nicipi de la comarca. 

REDACCIÓ 

El CAP Igualada Nord 
donarà les claus per 
actuar davant els prin-

cipals motius de malaltia en 
infants en el tercer taller per a 
famílies, organitzat per l’equip 
d’infermeria pediàtrica del 
centre. El taller tindrà lloc el 
dilluns dia 26 de setembre a 
les 18h al Centre Cívic Nord 

Dilluns, taller gratuït al CAP Nord sobre 
com actuar davant les malalties en infants

d’Igualada, és gratuït i cal ins-
criure-s’hi prèviament al 93 
804 50 92 o bé a través de la 
web https://centrecivicnord.
miram.cloud/.
L’activitat servirà per orientar 
a les famílies per actuar amb 
tranquil·litat i coneixement 
davant les malalties més ha-
bituals que poden patir els 
nens i nenes: febre, tos, mocs 
gastroenteritis i/o processos 
vírics comuns. El CAP Iguala-

da Nord ha impulsat un espai 
comunitari d’educació per a 
les famílies, on mensualment 
ofereix tallers i xerrades amb 
l’objectiu d’empoderar els pa-
res i mares en la criança dels 
fills. 
Les famílies poden transmetre 
a l’equip de pediatria del CAP 
els seus interessos i suggeri-
ments per a properes activitats 
a través del Facebook o Twit-
ter @CAPNordIgd. 

REDACCIÓ 

El 080 Barcelona Fas-
hion i el festival Rec.0 
inicien la 7a edició del 

Rec.0/080 Barcelona Fashion, 
un concurs per promoure la 
moda sostenible i trobar les 
millors propostes de moda 
de proximitat i sostenible en 
un entorn de marques emer-
gents. El premi consisteix en 
un espai de comercialització 
i promoció al nou espai 080 

En marxa el concurs de moda sostenible 
Rec.0/080 Barcelona Fashion

Barcelona Fashion al REC.0. 
Quatre marques podran ser 
premiades.
L’objectiu és promoure el ta-
lent creatiu en un marc de sos-
tenibilitat. Per això es compta 
amb un jurat format per Mar-
ta Coca, directora del 080 
Barcelona Fashion, Marina 
Iglesias cofundadora de Recs-
tores, Charo Mora, especialis-
ta en cultura de moda, María 
Perez-Hickman, presidenta 
de Moda Sostenible Barcelo-
na, Sebastián Pons, dissenya-

dor de la marca Muchache i 
director de projectes de final 
de carrera a l’escola de disseny 
IED Barcelona i Laia Roca, 
dissenyadora de la marca Who 
Bcn. Es tindran en compte cri-
teris com la sostenibilitat i cir-
cularitat, la producció local, la 
responsabilitat en l’entorn so-
cial, econòmic i territorial i la 
perspectiva de gènere.
La convocatòria estarà oberta 
fins al 6 d’octubre. El festival 
Rec.0 tornarà a celebrar-se del 
9 al 12 de novembre. 

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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Autocars des d’Igualada per la concentració de l’1-O a Barcelona

 Grup Impulsor del que serà el futur Consell Local d’Igualada que sortirà de les properes eleccions.

REDACCIÓ 

El pròxim 1 d’octu-
bre farà cinc anys del 
Referèndum d’auto-

determinació convocat de 
manera oficial pel Govern 
de la Generalitat a través 
de la Llei 19/2017, de 6 de 
setembre, aprovada pel Par-
lament. En un moment de 
màxima actualitat tot allò 
que té a veure amb el procés 
independentista, el Consell 
per la República ha convo-
cat una concentració unità-
ria per al pròxim 1 d’octubre 

a l’Arc del Triomf de Barce-
lona.
Aquest acte comptarà amb 
el suport de les entitats As-
semblea Nacional Catalana, 
Òmnium Cultural, Associa-
ció de Municipis per la In-
dependència, Intersindical 
CSC i la Cambra de Comerç 
de Barcelona.
El Consell Local per la Re-
pública d’Igualada hi serà 
present i fa una crida a la 
ciutadania a participar-hi. 
Amb el suport dels com-
panys de l’ANC d’Igualada, 
organitzarà servei d’autobu-
sos per facilitar el transport 

per a tothom qui ho desitgi.
Els autocars sortiran de l’Es-
tació d’Autobusos d’Iguala-
da a les 12 del migdia, per 

tornar un cop acabada la 
concentració. El cost per 
persona del viatge d’anada i 
tornada serà de 10 €.

Es podran adquirir els ti-
quets a partir del dilluns dia 
19 de setembre, de 2/4 de 8 
fins a 2/4 de 9 del vespre, al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí, 
fins al dijous 29 de setembre.
Per a la secció local del 
CxRep, “l’1-O va ser un re-
ferèndum legal i va guanyar 
el sí i és per això que aquest 
resultat legitima la lluita po-
lítica per esdevenir un Estat 
independent. L’1-O Catalu-
nya va iniciar el camí de la 
República. El Consell neix 
per ser l’instrument per aca-
bar, entre tots, el que aquell 
dia vam començar”. 

Consell Local d’Igualada per la República: “Animem a tothom a ser-hi, 
la força del Consell serà la que els ciutadans vulguem donar-li”

Quan es crea el Con-
sell per la Repúbli-
ca i per què?

El 8 de març del 2018 es va 
fer la primera presentació en 
públic, per dotar a Catalunya 
d’una Institució que treballi 
per aconseguir una Repúbli-
ca catalana, davant  dels im-
pediments i limitacions que 
té l’acció de la Generalitat de 
Catalunya imposats per l’Es-
tat Espanyol.
Quina funció té, quins són 
els objectius?  
El Consell és una institució 
que es crea seguint el mandat 
del Parlament de Catalunya. 
El seu objectiu és defensar i 
implementar el resultat que 
surt del referèndum de l’1 
d’Octubre del 2017, favora-
ble a la independència.
Com es voten els seus mem-
bres?
A finals d’octubre del 2021 es 
va realitzar la votació de l’As-
semblea de Representants 
del Consell per la República, 
que és l’òrgan que representa 
als ciutadans que en formen 
part. Aquesta Assemblea 
s’organitza per vegueries. En 
el cas de l’Anoia estem en la 
vegueria del Penedès i es van 
escollir tres membres inte-
grants de l’Assemblea.
La vocació del Consell és fo-
mentar al màxim la partici-
pació ciutadana, implemen-
tant el vot digital.
Els membres escollits de l’As-
semblea trien el seu Presi-
dent i aquest anomena el 
Consell de Govern.
Quina feina es fa en les as-
semblees?
En realitat es treballa des 
dels Consells Locals que són 

òrgans de proximitat. Es vol 
que el poder i les iniciatives 
sorgeixin de “baix a dalt” i 
es busca la complicitat de la 
societat civil, entitats i par-
tits polítics amb les accions 
promogudes des del Consell 
per la República.
Com s’articula amb les ins-
titucions com la Generali-
tat, el Parlament, la Dipu-
tació o les administracions 
públiques en general?
Com dèiem abans, el Con-
sell és una institució que no 
està sota el marc legislatiu de 
l’Estat Espanyol, de fet té la 
seva seu a la Casa de la Re-
pública a Waterloo. Aquesta 
peculiaritat fa que la relació 
amb la Generalitat i altres 
administracions no sigui 
possible mitjançant els ca-
nals “convencionals”. 
El Consell ha nascut per 
poder desenvolupar inicia-
tives que des del marc legal 
existent a Catalunya no és 
possible dur a terme. A títol 
d’exemple: la presència in-
ternacional (s’ha creat una 
xarxa d’oficines diplomàti-
ques arreu del món), exercir 

el dret a l’autodeterminació, 
creació d’una Identitat Digi-
tal per cada inscrit en el re-
gistre ciutadà del Consell,…
No es tracta de substituir cap 
institució existent.
Per què hi ha polítics reti-
cents al Consell?
Aquesta seria una pregunta 
per als que així s’han mani-
festat. 
És una obvietat dir que els 
polítics que no volen assolir 
la independència de Catalu-
nya, en són reticents…
Per als polítics que n’estan 
a favor, el Consell només és 
una eina addicional creada 
al marge de l’estructura de 
partits polítics, que vol ser 

transversal i plural. Tothom 
que tingui com objectiu que 
Catalunya esdevingui una 
República no ha de tenir cap 
reticència cap el Consell, és 
més, hem de lluitar per do-
nar-li contingut i més capa-
citat d’acció.
Es van fer eleccions al Con-
sell per Vegueries, però el 
representat de la nostra al 
Penedès no es deixa veure 
gaire. Quines són les seves 
obligacions?
Tenim tres representats a 
l’Assemblea per la vegueria 
del Penedès: Mireia Juanola, 
Rosa Maria Quintana i Toni 
Albà. Val a dir, que el passat 
7 de juny van ser en l’assem-
blea ciutadana que vam or-
ganitzar al Museu de la Pell. 
També és previst que hi repe-
teixin en la que organitzarem 
els propers mesos. 
Tenen dues obligacions prin-
cipals: 
- representar la ciutadania 
que integra el Consell i que 
els ha votat per la seva ve-
gueria
- impulsar la participació 
política d’aquesta ciutadania.

Com es vehiculen les pro-
postes i iniciatives comar-
cals cap al Consell?
Com dèiem fa un moment 
els nostres representants te-
nen l’obligació de fomentar 
la participació ciutadana i 
és a través seu, que el Con-
sell Local ha de fer arribar 
aquestes propostes al Con-
sell. La clau d’èxit d’aquest 
és que sigui capaç d’escoltar 
i aglutinar les iniciatives que 
surtin de la ciutadania. 
Un dels vicis que trobem en 
el sistema d’institucions tra-
dicionals és un excessiu sis-
tema de poder que va de dalt 
cap a baix, mentre que un 
dels valors fundacionals del 
Consell és el principi de “ra-
dicalitat democràtica”, entès 
com el poder de la ciutada-
nia per influir en la presa de 
decisions de les institucions
D’on s’obtenen els recursos 
per funcionar?
Els ingressos provenen bàsi-
cament de tres fons:
- Aportacions regulars dels 
inscrits en el Consell (Regis-
tre Ciutadà).
- Rendiments de les activi-
tats dutes a terme pels dife-
rents òrgans del Consell.
- Donatius de tercers.
Què s’ha de fer per afili-
ar-se?
Una cosa tan senzilla com 
inscriure’s al Registre Ciuta-
dà. A la web del Consell per 
la República www.consellre-
publica.cat hi podeu trobar 
l’accés per fer-se’n membre. 
Des d’aquí volem animar a 
tothom que ho faci. La for-
ça del Consell serà la que els 
ciutadans que aspirem a es-
devenir una República, vul-
guem donar-li. 
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Poble Actiu convoca una trobada per 
parlar de les properes Municipals

REDACCIÓ 

Ara que part dels grups 
municipals ja han pre·
sentat les persones 

candidates a l’alcaldia, el grup 
municipal Poble Actiu, vincu·
lat a la CUP, proposa una sèrie 
de reflexions per decidir col·
lectivament com encarar les 
properes eleccions. 
Segons el regidor de la forma·
ció, Pau Ortínez, “tenim clar 
que durant aquests dos man·
dats hem sigut claus per posar 
temes sobre la taula que d’altra 
manera no s’haguessin afron·
tat, tanmateix, pensem que és 
important repensar perquè hi 
som i cap on volem anar”. 
Per això, asseguren que la tro·
bada tractarà en primer lloc, 
com cal afrontar les properes 
eleccions, on es debatrà la uti·
litat d’estar a les institucions, i 
els objectius com a formació 
respecte la formació de govern 
o bé l’activitat com a oposició. 
A més, la regidora Neus Car·
les ha detallat que “aprofita·
rem per reflexionar sobre com 

La reunió, sobre els 
objectius per a les 

properes eleccions, serà 
demà dissabte 24 de 
setembre a les 11.30 
a l’Ateneu Igualadí

L’Associació de Veïns de les 
Comes, a punt de dissoldre’s

REDACCIÓ 

L’Associació de veïns de 
la zona residencial Les 
Comes II d’Igualada 

(2a fase),  va ser constituïda 
mitjançant acta formalitzada 
en data 15 d’abril de 1996, i 
inscrita al Registre d’Associ·
acions de la Generalitat de 
Catalunya, amb el número 
18.475. Aquesta setmana se 
n’ha acordat la seva dissolució 
en assemblea. 
Durant els primers anys, ex·
plica un comunicat, “va col·la·
borar amb l’Ajuntament de la 
ciutat per tal de dur a terme 
diverses actuacions en bene·
fici del llavors nou barri, tals 
com la millora de l’accessibili·
tat (avui carreró vermell dins 
el parc infantil) des de  l’altra 
banda de l’Avinguda Mestre 
Montaner/Cr. Comarca, (en 
aquell moment tot molt pre·
cari, sense rotonda), l’atenció 
semafòrica a demanda, la se·
nyalització, i la tria de l’arbrat 
viari així com estudiar i al·le·
gar en el projecte per la im·
plantació del dipòsit controlat 
de residus de la construcció,  

avui muntanya  a tocar l’actual 
escola Dolors Martí”.
Darrerament, l’Ajuntament 
havia convocat representants 
de l’Associació a reunions de 
participació ciutadana per 
tractar sobre el servei de mu·
nicipalització del subministra·
ment d’aigua potable, pel Pla 
de Seguretat Ciutadana pels 
propers quatre anys, per sub·
vencions....
D’aquí que els membres que 
resten de l’Associació de Ve·
ïns, van organitzar una assem·
blea extraordinària, que es va 
celebrar el passat 16 de setem·
bre al Centre Cívic Nord.
A la reunió tan sols van as·
sistir·hi 11 persones, dels 229 
habitatges del barri, sense 
poder cobrir els càrrecs va·
cants. “A conseqüència d’això, 
els assistents proposarem que 
s’esperi a tramitar la dissolució 
per un termini d’un mes, per 
donar temps per assabentar i  
presentar·se nous aspirants, 
en una futura Assemblea a ce·
lebrar·se el proper  18 de no·
vembre, al mateix C.C. Nord 
a les 20 hores, per assumir els 
càrrecs vacants i impulsar no·
vament l’Associació. 

La T-Mobilitat ja es pot fer 
servir a Monbus i FGC

REDACCIÓ 

Els Mossos d’Esqua·
dra de la comissaria 
d’Igualada van detenir 

el passat 15 i 19 de setembre 
dos homes, de 24 i 33 anys, 
com a presumptes autors d’un 
delicte de robatori amb vio·
lència i dos delictes de robato·
ri i furt d’ús de vehicle.
El passat 15 de setembre, pels 
volts de les dues de la mati·
nada, un home anava amb 

volem que sigui la Igualada 
del futur, i discutir quins son 
els reptes més importants so·
bre els que cal actuar”. La tro·
bada, serà el proper dissabte 
dia 24 a les 11:30 del matí als 
jardins de l’Ateneu Igualadí de 
Classe Obrera, i en cas de plu·
ja es farà a l’interior de l’edifici.

EL TREBALL FET EN 8 ANYS
En els darrers vuit anys, la 
capital de l’Anoia ha comptat 
amb dues representants de la 
CUP i Poble Actiu a l’Ajun·
tament d’Igualada. Des de la 
formació municipalista han 
posat en valor la feina realit·
zada durant aquests vuit anys 
a l’Ajuntament i han volgut 
destacar la feina de fiscalit·
zació del govern actual que 
han estat fent. Alguns dels te·

mes que han recordat són: la 
contractació a dit que va re·
alitzar el departament d’Àn·
gels Chacón, per un total de 
75.000€, per desenvolupar 
una aplicació que mai es va 
utilitzar; la manca de con·
tracte de concessió del servei 
d’aigua amb Aigua de Rigat i 
els sobresous de 9.000€ anu·
als que cobraven alguns regi·
dors del govern o la poca sen·
sibilitat social del govern de 
Convergència quan va deixar 
27 infants sense beca menja·
dor ni que en complissin els 
criteris. 
Del mandat actual han vol·
gut destacar el fet de treure 
a la llum els 55.000€ que el 
govern Castells ha bonificat 
a la Fundació Privada MIPS, 
el fracàs del procés dels pres·
supostos participatius per la 
Capital de la Cultura Catala·
na, la falta de transparència 
dels sous dels alts càrrecs del 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
i del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada o la manca de pla·
ces disponibles a les actuals 
llars d’infants municipals. 

bicicleta per la Rambla Sant 
Ferran d’Igualada quan dos 
homes el van interceptar i li 
van demanar diners. Quan 
l’home els hi va dir que no 
portava diners, el van agredir i 
li van sostreure la bicicleta.
Al mateix dia els mossos van 
identificar els presumptes au·
tors i van anar al seu domicili 
a Igualada. Un cop el lloc, van 
localitzar un dels autors i a 
l’interior del pis van veure la 
bicicleta sostreta. A més, tam·
bé van trobar dos ciclomotors 

Els Mossos detenen dos homes per robar 
una bicicleta i dos ciclomotors

que s’havien sostret els mesos 
de març i agost.
L’home va quedar detingut per 
un robatori amb violència i 
dos robatoris i furt d’ús de ve·
hicle. El 19 de setembre es va 
localitzar i detenir l’altre autor 
a Igualada, el qual acumula un 
total de 15 detencions durant 
el 2022, la majoria per robato·
ris amb força i violència.
Els detinguts van passar a dis·
posició del jutjat en funcions 
d’Igualada. Ambdós van que·
dar en llibertat amb càrrecs. 

El Consell Comarcal incorpora dues bicis 
elèctriques per al seu personal

REDACCIÓ 

El Consell Comarcal ha 
presentat  la incorpo·
ració de dues bicicletes 

elèctriques per la mobilitat del 
dia a dia dels treballadors. La 
finalitat és que els trajectes 
dins d’Igualada o fins a Vila·
nova  o Montbui, per exemple, 
passin a fer·se en bicicleta i no 
amb vehicles de motor. 

REDACCIÓ 

La T·mobilitat, que ja 
estava disponible a les 
corones 1, 2 i 3, s’estén 

des de fa algunes dies també 
les zones 4, 5 i 6, és a dir des de 
La Beguda fins a Igualada i des 
de l’Aeri de Montserrat fins a 
Manresa Baixador, a la línia 
Llobregat·Anoia de FGC, i a 
les línies de Monbus Hispano 
d’Igualada a Barcelona.
D’aquesta manera, ara ja tots 
els usuaris es poden benefi·
ciar cada dia dels avantatges 
d’aquest sistema digital de tí·
tols de transport amb tecno·
logia sense contacte, que ofe·
reix millores pel que fa a l’ús, 
l’atenció i la informació del 
transport públic.
Amb la inclusió de l’Anoia a la 
T·mobilitat, un projecte que 
pilota l’ATM de Barcelona, 
totes les persones usuàries del 
transport públic ja es poden 
beneficiar cada dia de les mi·
llores pel que fa a l’ús, l’atenció 
i la informació del transport 
públic que ofereix aquest sis·

tema sense contacte.
Pel que fa als títols, estan in·
closos tots els que actualment 
ofereix l’ATM de Barcelona, 
però ampliats fins a la coro·
na 6, és a dir: T·casual d’1 a 6 
zones; T·usual d’1 a 6 zones; 
T·jove d’1 a 6 zones; T·usual i 
T·jove FM/FN d’1 a 6 zones; i 
T·familiar d’1 a 6 zones.
La T·mobilitat permet dispo·
sar en un suport únic i per·
manent els títols de transport 
integrat. El suport pot ser físic 
(targeta) o virtual (telèfon mò·
bil). Per poder carregar el títol 
al suport i accedir a la xarxa de 
transport cal donar·se d’alta.
Els principals avantatges de la 
T·mobilitat són:
· Comprar i carregar els títols 
de transport al suport, vali·
dar digitalment per accedir al 
transport públic, recuperar els 
títols en cas de pèrdua o roba·
tori, gestionar bonificacions 
vinculades al compte d’usua·
ri, i gestionar suports i títols 
de persones a càrrec, com ara 
menors o d’una persona amb 
dependència. 
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Es tracta d’un projecte 
sobre Simulació 

Àudiovisual 
Interactiva

Taller gratuït de 
defensa personal 
per a dones 
al Casal del Passeig

Un projecte de simulació clínica d’infermeria del 
Campus d’Igualada, premi Jaume Vicens Vives

REDACCIÓ 

Dijous es van lliurar els 
premis Jaume Vicens 
Vives 2022 en el marc 

de l’acte d’inauguració del curs 
del sistema universitari català 
2022 – 2023, el qual va tenir 
lloc al Centre de Cultures de 
Cappont a la UdL. 
L’acte va ser presidit pel presi-
dent de la Generalitat de Ca-
talunya, Pere Aragonès i va 
comptar amb la presència de 
la consellera de Recerca i Uni-
versitats, Gemma Geis. L’es-
criptor i Doctor honoris causa 
per la Universitat de Lleida, 
Josep Vallverdú i Aixalà, va 
ser l’encarregat de pronunciar 
la lliçó inaugural, “Gaudea-
mus”. 
Els premis Jaume Vicens Vi-
ves són distincions que ator-
ga anualment el Govern de 
Catalunya en reconeixement 
a la qualitat docent universi-
tària. Un dels sis guardonats 
d’enguany ha estat el projecte 
SAVI (Simulació Audiovi-
sual Interactiva), el qual se 
l’ha reconegut en la catego-
ria col·lectiva “pel seu paper 
d’agent de transformació en 
l’ensenyament i l’aplicació 
pràctica dels estudis universi-
taris d’infermeria, la seva tas-
ca per millorar les habilitats i 
competències dels estudiants 
d’aquest grau, tot facilitant la 

transferència dels coneixe-
ments adquirits a la pràctica 
clínica, amb l’impacte conse-
güent sobre la salut dels futurs 
pacients”. 
El projecte, que ha estat creat 
per professorat de la Facul-
tat d’Infermeria i Fisioteràpia 
(FIF) i de l’Escola Politècnica 
Superior (EPS) del Campus 
Universitari d’Igualada-UdL, 
es tracta d’una eina d’apre-
nentatge en simulació clínica 
virtual per a l’estudiantat del 

Grau en Infermeria de la UdL 
i s’ha implantat tant a la capi-
tal de l’Anoia com a Lleida. 
La simulació virtual s’ha re-
alitzat utilitzant pacients es-
tandarditzats en escenaris clí-
nics (unitat d’hospitalització) 
gravats al centre de simulació 
4DHealth d’Igualada. 
L’experiència ofereix la pos-
sibilitat a l’alumnat d’encarar 
un cas clínic que va evolucio-
nant segons les decisions que 
es vagin prenent. Per tant, hi 
ha diferents possibilitats de re-
solució, igual que passaria en 
una situació assistencial real. 
El contingut audiovisual s’ha 
introduït en una aplicació en 
línia mitjançant una pàgina 
web, creada específicament 

per aquest projecte, on l’es-
tudiant és capaç d’explorar, 
manipular o interactuar amb 
elements de la realitat clínica 
com si fos un professional de 
la salut. Inclou qüestionaris i 
píndoles formatives sobre els 
casos, per reforçar l’aprenen-
tatge. 
Els guardonats, que han 
estat seleccionats a partir 
de les propostes fetes pels 
consells socials de les uni-
versitats públiques o pels 
òrgans anàlegs de les uni-
versitats privades de Cata-
lunya, reben un premi dotat 
amb 20.000 euros cadascun. 
Aquest import s’ha de desti-
nar a projectes d’innovació 
o de millora docent. 

Els propers dies s’iniciarà 
un taller per aprendre tèc-
niques de defensa personal, 
impartides per un expert en 
Hapkido i Taekwondo, Ma-
nuel Arjona.
El taller està dirigit a dones 
de més de 18 anys, i es farà 
al Casal Cívic i Comunitari 
del Passeig, Verdaguer, 67, , 
els dijous, de 19.45 a 20.45 h, 
del 6 d’octubre al 15 de de-
sembre. Us podeu inscriure 
al mateix casal o trucant al 
telèfon: 93 803 33 12. 
El taller és gratuït. 

Higine postural 
i relaxació al Casal 
Montserrat

Des del Casal Cívic i Comu-
nitari Montserrat ofereixen 
una activitat on coneixerem 
la importància de la postu-
ra corporal per al benestar 
del nostre cos i  com rectifi-
car-ho, aprenent-ho a través 
d’exercicis de relaxació i de 
la presa de consciència dels 
nostres propis moviments.  
L’activitat es realitzarà de l’11 
d’octubre al 13 de desembre, 
dimarts, de 18 a 19 h. Ins-
cripcions al casal de dilluns a 
divendres de 10 a 13h i de di-
lluns a dimecres de 16 a 18h. 
o trucar al 938043661. 
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El poder d’atracció de 
les plantes silvestres 

comestibles sumat a la 
qualitat i quantitat de 
les activitats, han estat 

les claus de l’èxit   
de la jornada

Eixarcolant va tornar a captivar milers de persones en la Jornada 
Gastronòmica de les Plantes Oblidades

Prop de 190 persones voluntàries van participar de l’organització.

REDACCIÓ 

Dissabte va tenir lloc 
la 7ª edició de la Jor-
nada Gastronòmica 

de les Plantes Oblidades a la 
ciutat d’Igualada. L’espai firal, 
amb més d’una setantena de 
parades, i les diferents zones 
habilitades per dur a terme les 
més de 100 activitats propo-
sades, van fer gaudir a milers 
de visitants vinguts d’arreu 
del país amb ganes d’aprendre 
i compartir a l’entorn d’unes 
espècies silvestres i varietats 
agrícoles tradicionals que ens 
han recordat, un cop més, 
que som i serem capaços de 
construir un sistema alimen-
tari just i saludable, basat en la 
producció local.
El Col·lectiu Eixarcolant ha 
tornat a aglutinar a la capital 
de l’Anoia milers de persones 
interessades en aprendre i as-
saborir els secrets d’una mu-
nió d’espècies vegetals gràcies 
a la setena edició de la Jornada 
Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades. 
En aquesta nova edició de l’es-
deveniment anual ha destacat 
la gran afluència de públic i 
l’interès creixent que manifes-
ta, evidenciat amb un rècord 
de participació a totes les ac-
tivitats dutes a terme.
El poder d’atracció de les plan-
tes silvestres comestibles su-
mat a la qualitat i quantitat de 
les activitats realitzades i a la 
necessitat col·lectiva de trac-
tar amb urgència temes com 
el despoblament rural, la pro-
ducció local, la sobirania ali-
mentària, el consum conscient 
o la necessitat de qüestionar i 
replantejar el model agrícola 
actual, tots ells cada cop més 
visibles no només als mitjans 
de comunicació, sinó també 
en el nostre dia a dia, ha im-
pulsat i consolidat l’esdeveni-
ment com un dels imprescin-
dibles de l’any al país.
Les xerrades tècniques i apli-
cades, les demostracions de 
cuina a l’espai d’etnobotànica 
en directe, les actuacions mu-
sicals, els tallers per adults, les 
sortides etnobotàniques, el 
dinar silvestre i les activitats 
infantils i familiars, han fet 
les delícies de petits i grans, 
i han aconseguit excitar l’in-
terès tant d’aquelles persones 
que han viscut la jornada per 
primer cop com del públic fi-
del que hi participa des de les 
primeres edicions.

Destacar que, enguany, es va 
presentar una novetat per tal 
d’apropar a la ciutadania la 
possibilitat de tastar les plan-
tes oblidades. 

PROPOSTES 
ALS RESTAURANTS
Durant tota la setmana diver-
sos establiments de restaura-
ció d’Igualada van oferir no-
ves propostes gastronòmiques 
dins dels seus respectius me-
nús i plats diaris amb la incor-
poració de varietats agrícoles 
tradicionals i plantes silvestres 
comestibles.  
Amb aquesta iniciativa el 
Col·lectiu Eixarcolant vol 
aconseguir que allò puntual 
s’acabi convertint en una re-
alitat quotidiana que, alhora, 
permeti incrementar el valor 
i la singularitat dels bars i els 

restaurants de la zona, i també 
les de la pagesia per tal que si-
gui viable incorporar aquestes
plantes com a cultius habitu-
als.
Un any més, la Jornada Gas-
tronòmica de les Plantes Obli-
dades ha confirmat que tot és 
possible quan es construeix 
gràcies a l’alegria, l’optimisme 
i les ganes de somiar i com-
partir, i és que l’element singu-
lar que dóna més força a l’es-
deveniment és l’organització 
de caire voluntari que duu a 
terme el Col·lectiu Eixarco-
lant. Aquesta darrera edició 
ha comptat amb més de 190 
persones voluntàries vingudes 
d’arreu amb un somriure per-
manent, totes amb ganes de 
participar-ne, de gaudir-ne i 
d’assolir canvis profunds i ne-
cessaris com a societat. 
Des d’Eixarcolant agraeixen 
especialment la participació 
a totes les persones volun-
tàries, ponents, talleristes i 
paradistes, per haver-ho fet 
possible, un cop més. També 
a l’Ajuntament d’Igualada i el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
pel suport rebut, i a l’Ateneu 
Igualadí i les Escolàpies per 
la cessió d’espais. 
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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



SANTIAGO PORTILLO Advocat
www.santiagoportillo.cat

Reclamacions davant el ministeri de consum: 
requisits i actuacions

La recent reforma de la normativa laboral
 i de seguretat social de les persones 

treballadores al servei de la llar

Que la indústria recuperi pes en l’economia catalana és l’objectiu 
del Pacte Nacional per a la Indústria. Un acord de país dotat amb 
més de 3.000 M€ per rellançar i transformar el model industrial 
del país a través de 152 mesures tractores i estratègiques.

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

Raons que la llei exigeix que siguin  
justificades, és a dir, si la persona tre-
balladora de la llar entén que no se li 
justifiquen o no ve conforme, s’hau-
ran de poder provar en judici, en al-
tre cas l’acomiadament serà declarat 
improcedent (o nul, segons els casos).

La desaparició del desistiment també 
suposa traslladar plenament a la rela-
ció de treball de la llar els supòsits le-
gals i de jurisprudència de nul·litat de 
l’acomiadat. Recordar que recentment 
el Tribunal Suprem va declarar com a 
acomiadament nul el desistiment de 
l’ocupador vers una treballadora de la 
llar embarassada. Ara, amb la reforma, 
ja no hi ha dubte que el que regeix en 
la relació laboral ordinària és d’aplica-
ció en la relació de les persones treba-
lladores de la llar (o en la majoria dels 
casos). La reforma equipara molt més  
aquesta relació laboral amb l’ordinària. 
A partir d’ara s’obre un recorregut d’in-
terpretació per part dels Tribunals atès la 
casuística en una llar és la mateixa que la 
d’un centre de treball ordinari. 

Aquesta modificació suposarà a la pràc-
tica un increment de la judicialització a 
les llars.

També l’acomiadament improcedent 
s’ha modificat, abans de la reforma com-
portava una indemnització de 20 dies de 
salari per any d’antiguitat amb un límit 
de 12 mensualitats, ara suposa una in-
demnització de 33 dies de salari amb el 
límit de 24 mensualitats. Advocat ICB 
director de Iuris Trivium Advocas jo-
sepsoriguera.advocat@icab.cat

Les reclamacions davant el minis-
teri de consum poden presen-
tar-se quan apareix un conflicte 

entre un consumidor i una empresa/
persona que ven un bé o ofereix un 
servei.

Aquest acte és totalment independent 
a l’emplenament de la fulla de recla-
macions que els comerços han de 
tenir a disposició dels clients, per la 
qual cosa poden fer-se tots dos proce-
diments paral·lelament.

Existeixen bàsicament tres vies per a 
presentar reclamacions de consum:

- Síndic de greuges o defensor del po-
ble (segons la comunitat autònoma): 
és una figura sorgida per intercedir 
entre un ciutadà o empresa i l’admi-
nistració pública.

- Oficina municipal d’Informació al 
consumidor del municipi.

- Direcció general de consum de cada 
comunitat autònoma, mitjançant els 
procediments de mediació i arbitratge.

Per interposar aquestes reclamacions, 
n’hi ha prou amb dirigir un escrit sig-
nat indicant les dades completes tant 
de la persona que reclama com del 
reclamat, exposant tots els fets pels 
quals se soŀlicita intervenció de l’au-
toritat competent, o bé personar-se 
en algunes de les oficines habilita-
des per a aquests casos, adjuntant o 
aportant tots els documents sobre els 
quals justifico la meva petició.

El primer pas que donarà l’Adminis-
tració serà contactar amb la part re-
clamada per intentar arribar un acord 
i de no aconseguir-lo, entrarà a revi-
sar l’existència o no dels fets propo-
sats i prendrà part, donant una reso-
lució al conflicte.

Esgotades aquestes vies, ens quedaria 
l’opció d’interposar una demanda ju-
dicial, la qual hauria d’interposar-se 
(de manera general) en el jutjat del 
domicili del demandat. A

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

Cal que la ciència arribi més a la societat. 
Cal invertir més en generar coneixement (recerca), transmetre-ho a 
les aules (docència) i transferir-lo a la societat.
El que fem a les universitats té sentit si és útil a la societat.

Cuando se habla de elusión fiscal siempre se habla de EUR: IRL, 
LUX, PB, ... pero casi nunca de zonas como Delaware, Nevada, 
Montana, Wyoming y Dakota del Sur, es decir, USA. ¿Por qué?

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

EVA REMOLINA Economista

“Existeixen bàsicament tres vies
 per presentar reclamacions de consum”

“Aquesta modificació suposarà a la pràctica un 
increment de la judicialització a les llars”
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El passat  dijous 8 de setembre 
de 2022 el BOE va publicar una 
important reforma en matèria 

laboral de les persones treballadores al 
servei de la llar. Els punts més desta-
cats són:

Dret a les cobertures del FOGASA en 
cas d’insolvència de l’ocupador/a i dret 
a la prestació d’atur, el que comporta 
un increment de la quota de cotitza-
ció amb efectes 01/10/2022, si bé per 
minorar aquest efecte es contempla 
una reducció del 20% en l’aportació 
de l’ocupador per contingències co-
munes, i una bonificació del 80% en 
l’aportació de l’ocupador per a atur i 
FOGASA. 

Desapareix la figura del desistiment, 
és a dir, que l’ocupador podia extingir 
unilateralment i sense causa la relació 
laboral satisfent a la persona treballa-
dora de la llar una indemnització de 
12 dies de sou per any treballat, amb 
el límit de 6 mensualitats, i amb un 
preavís. El desistiment de l’ocupador 
no exigia cap causa concreta, cap raó,  
si bé l’habitual era la pèrdua de confi-
ança; cal dir que la relació laboral de 
persones treballadores de la llar és una 
relació essencialment de confiança.

A partir del 9 de setembre de 2022, 
l’ocupador podrà extingir la relació la-
boral igualment però ara sols si es do-
nen alguns del següents supòsits:

a) Disminució dels ingressos de la unitat 
familiar o increment de les seves despe-
ses per circumstància sobrevinguda.

b) Modificació substancial de les ne-
cessitats de la unitat familiar que justi-
fiquen que es prescindeixi de la perso-
na treballadora de la llar.

c) El comportament de la persona tre-
balladora que fonamenti de manera 
raonable i proporcionada la pèrdua de 
confiança de la persona ocupadora.



Quimser: 4 generacions oferint serveis i 
productes químics per a la indústria del cuir, 
des de l’Anoia al món

FUNDACIÓ: 1966
SECTOR: Químic
ADREÇA: Carrer Lleida, 39 - Òdena

L’empresa, creada l’any 1966 i de 
caràcter familiar, segueix el llegat 
del seu fundador. Des de fa anys, 

segueix el camí cap a una consciència 
empresarial sostenible, ecològica i 
mediambientalment responsable.

L ’any 1966, Salvador Esquerra Romeu va fundar 
l’empresa Quimser, seguint la tradició del seu pare, 
Salvador Esquerra Cuadrada que era tècnic en 
adoberies, de donar servei a la indústria del cuir. 

Abans d’aquesta data ja havia desenvolupat activitat co-
mercial amb altres empreses químiques del sector. La so-
cietat anònima familiar Quimser SA, constituïda el 1984, 
desenvolupa, fabrica i comercia productes per a les adobe-
ries i acabats del cuir.

UNA FERMA APOSTA  
PER LA SOSTENIBILITAT I L’ECOLOGIA

El cuir és un subproducte de la cadena alimentària des de 
temps prehistòrics; i és un dels productes més caracterís-
tics de la comarca. El cuir és sinònim d’economia circular 
i sostenibilitat, doncs la fabricació de la pell és una forma 
de reciclar aquest residu, convertint-lo en un nou pro-
ducte. De fet, aquesta aposta per la sostenibilitat és el que 
motiva en l’actualitat la millora contínua de la qualitat, 
l’automatizació de les instal·lacions i el desenvolupament 
de productes més ecològics d’aquesta empresa. Els anys 
2020 i 2021 realitzaren inversions molt importants en la 
producció i automatització. “Aquest 2022 es realitzaran 
inversions rècord, com un nou reactor, l’automatització i 
informatització de la producció, l’aposta per noves apli-

cacions informàtiques, la dotació de nous aparells per 
al laboratori de control de la qualitat, i la instal·lació de 
plaques solars entre d’altres”, afirma Salvador Esquerra. 
Quimser continua apostant també per la millora de la 
qualitat i els seus processos d’acord amb els sistemes de 
gestió de la qualitat i mediambientals implantats i certifi-
cats ISO9001 i ISO14001. 
Des de fa molts anys, Quimser té inquietuds relaciona-
des amb el medi ambient i la sostenibilitat. Com a exem-
ple, ha implantant els ODS a la seva empresa i també ha 
participat al programa UEA d’Economia Circular. Per 
a Salvador Esquerra, el fet de participar en programes i 
accions com aquestes fa que “Quimser adquireixi noves 
perspectives i iniciï també nous projectes”. 

UNA EMPRESA AMB VISIÓ INTERNACIONAL
L’exportació ocupa un pes molt rellevant a Quimser. L’any 
2021 varen exportar productes a 25 països: “Exportem 
més de dues terceres parts dels nostres productes arreu 
del món, des d’aquí, l’Anoia”, exposa Salvador Esquerra, 
director comercial de Quimser.
De fet, des de Quimser, no només subministren produc-
tes de qualitat per als seus clients, sinó que també pro-
porcionen el suport tècnic necessari per seleccionar i 
aplicar els productes que millor s’adaptin als seus proces-
sos productius i a les exigències de qualitat i disseny dels 
seus articles finals. “Tot el nostre equip està preparat per 
a fer-hi front, i això fa que estiguem presents en quatre 
continents”, conclou Salvador Esquerra.  
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Soc de Madrid. Fa 12 anys vaig aterrar 
per amor a Igualada. D’aquesta ciutat 
m’encanta que gairebé tots els carrers 
acaben en un camp.
Soc enginyera i dissenyadora. Tinc el meu 
estudi a casa, des d’on treballo en projectes 
de tot arreu, des del Perú (@las.manuelas) 
a Terrassa (@artidisseny).
Si necessites una pàgina web, desenvolupar 
activitats d’eLearning, crear continguts per 
Internet, idear una nova app…  parlem-ne.
Les meves clientes i clients diuen que soc 
una bona companya en els seus projectes. 
Els meus secrets són el carinyo i la curiositat.
Amb 20 anys d’experiència dins del món de la comunicació i la 
tecnologia, ara el que m’il·lusiona és organitzar tallers de programació orientats a noies i 
dones. M’agrada ballar, nadar, llegir, observar i fer riure. A l’hivern faig punt. Quan tenia 
30 anys em van diagnosticar endometriosi. Des de llavors el camí ha estat llarg. 

Per això...
la notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
L’Hospital d’Igualada anuncia que les persones amb problemes ginecològics podran 
ser ateses pel mateix/a ginecòleg/loga en cada visita.

#236 Margot Matesanz 
(@margotu)

Als meus 37 pals puc afirmar que el que em des-
perta el plor amb més facilitat és, de llarg, les 
mostres de solidaritat. En la ficció i a la vida real. 
Una info més de twiter que no us servirà de res.

XENIGUALADA   @Xenigualada

Sospito que això de la política de la foto se’ls està 
escapant de les mans.

MARTÍ ROSSELL PELFORT   @MartiRosPel

És un honor poder ser rebut avui, en una audièn-
cia al Vaticà pel Sant Pare Francesc  @Pontifex
 en nom de totes les igualadines i igualadins, a qui 
li he fet entrega d’una rèplica del vestit que Sant 
Ignasi de Loiola va d’adquirir a #Igualada fa 500 
anys. Som una ciutat de pau.

MARC CASTELLS   @marccastells

Darrere les intencions de dúmping fiscal d’Anda-
lusia a Catalunya, també hi ha catalanofòbia. Hi ha 
regions amb un tipus efectiu més alt, però òbvia-
ment l’objectiu mediàtic per confrontar som no-
saltres. I que fan PSC i Comuns? S’ho miren amb 
crispetes des del consell de ministres.

JOAN MANGUES   @jmangues

Com que no anem a guanyar ja m’he despuntat, 
de dissabte.Qui m’anava a dir, quan vaig entrar 
a la colla, que els @moixiganguers ens faríem 
grans i aniríem a l’edició de diumenge del @con-
curscastells amb les colles Encara recordo suar 
la cansalada per fer 5d7 a FM

JOAN PONSÀ   @JOANPONSA87

Estic a una setmana per finalitzar el #Camino-
deSantiago i ja estic preparant la magdalena 🧁
Qui ha vist el vídeo de l’arribada del 2019 ja sap de 
què estic parlant

FRANCESC ESTEVE I TOMÀS   @funkyover

Últims dies per apuntar-se i acompanyar-nos al 
concurs de castells per viure els castells com mai 
ho hem fet.
No t’ho perdis!

ORIOL SOLÀ I SOLÀ   @Oriolsola

#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.Rebuda del Papa Francesc a 
l’alcalde i regidors d’Igualada2.Paquita Sallés fa donació de 

la seva col·lecció de Pesse-
bres a l’Asil del Sant Crist1. Mor un jove de 20 anys i veí 

de Cabrera en un accident de 
trànsit

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@jessalf @albertbarrufetbrunet @ conrad_pueyo
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Cuadras proposa un acord de ciutat per 
solucionar els problemes de la Hispano...

REDACCIÓ 

Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) portarà al Ple de 
l’Ajuntament la proposta 

de fer un acord de ciutat per 
reclamar a la Generalitat que 
garanteixi un correcte servei 
d’autobús d’Igualada a Barce-
lona. La formació progressista 
considera “inadmissible” que 
cada inici de curs es repeteixin 
els problemes per la capacitat 
dels vehicles que obliguen a 
deixar passatgers a la parada 
i també considera “inadmissi-
ble” que cada any la retallada 
d’horaris del mes d’agost i Na-
dal compliqui el transport als 
usuaris i usuàries.
El portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament, Jordi Cuadras, 
afirma que “com a ciutat no 
ens podem permetre que 
l’única via de transport pú-
blic competitiu que tenim 
amb Barcelona pateixi aquests 
problemes. Això provoca un 
desgast innecessari als con-
ductors i conductores de la 
companyia i als passatgers 
per la inquietud de si cabrà 

tothom a l’autobús o no. Ens 
rebel·lem contra aquesta rea-
litat i volem que l’Ajuntament 
actuï davant el govern de la 
Generalitat”.
Cuadras avança que “l’acord 
que proposarem al Ple va en la 
línia de defensar Igualada da-
vant la Generalitat i demanar 
que es facin les modificacions 
que calgui al contracte amb la 
Hispano, que no finalitza fins 
al 2028, per adaptar el servei 
a les necessitats actuals sem-
pre pensant en el benestar dels 
usuaris i usuàries i, sobretot, 
també dels conductors i con-
ductores. Reclamem al govern 
de Marc Castells que sigui 
sensible a aquesta realitat i 
s’impliqui en aquesta deman-
da”.
D’una banda, l’acord que Igua-
lada Som-hi portarà al Ple en 
forma de moció reclama que 
es garanteixi la capacitat dels 
autobusos durant totes les ho-
res del dia per evitar que usu-
aris i usuàries es quedin sense 
poder viatjar. D’altra banda, 
l’acord també demana que no 
es retallin els busos directes i 
altres freqüències a l’agost i el 

Nadal, tal i com passa. Iguala-
da Som-hi es pregunta perquè 
la Generalitat manté els busos 
directes amb Barcelona des de 
ciutats com Manresa o Vila-
franca del Penedès, on també 
hi opera la Hispano Igualadi-
na, i elimina les expedicions 
directes amb Igualada.
Cuadras lamenta que “hi ha 
un clar greuge respecte les 
altres ciutats” i recorda que 
el corredor Igualada-Bar-
celona és el que transporta 
més viatgers en autobús de 
tota l’Àrea Metropolitana i, 
per tant, “creiem que és just 
demanar un bon servei i que 
l’oferta d’autobusos estigui 
en concordança amb la de-
manda que hi ha per part 
dels usuaris. Reclamem que, 
amb temps, es planifiqui que 
aquest Nadal no hi hagi una 
reducció d’horaris i el proper 
mes d’agost tampoc”.
La formació  també remarca 
que el transport públic amb 
Barcelona “cada vegada tindrà 
més passatgers en un context 
de lluita contra l’emergència 
climàtica i cal tenir un servei 
adaptat a aquesta realitat”. 

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

ERC també demana 
una nova línia 
d’Igualada a 

Castellbisbal per allí 
connectar amb Renfe

...i Esquerra vol que 
Monbus es canviï per una 
altra empresa

REDACCIÓ 

Esquerra Republicana 
ha anunciat aquest di-
mecres que en el prò-

xim ple municipal d’aquest 
mes exigirà al govern local que 
emprengui mesures urgents 
sobre la Hispano i exigirà no-
vament la retirada d’una con-
cessió que “fa molt temps que 
s’hauria d’haver aturat”. ERC 
continua assenyalant la “pre-
carietat d’un servei ineficient” 
i adverteix que perseguirà el 
tema fins a aconseguir-ne mi-
llores ja sigui “des de l’oposi-
ció, o des del govern local”.
ERC segueix defensant un ser-
vei de transport públic Iguala-
da – Barcelona “digne i segur” 
sense “problemes, averies, pe-
rills i irregularitats constants” 
tal i com, afirmen, passa amb  
la Hispano Igualadina. Segons 
els republicans, és “inconcebi-
ble l’immobilisme del govern 
local amb una qüestió que 
afecta de manera negativa a 
tants veïns i veïnes d’Igualada 
i la Conca”. 
Alba Vergés ha recordat que 
aquest no és pas un debat nou 
a la ciutat i que “són moltes les 
generacions senceres d’estu-
diants i treballadors que han 
hagut de patir les condicions 
pèssimes de servei que ofe-
reix la companyia prestado-
ra de l’activitat”. Tant és així, 
que els republicans han volgut 
recordar que “era el mateix 
alcalde de la ciutat qui anys 
enrere també exigia la retirada 
d’aquesta concessió i després 
va canviar per elogiar a la ma-
teixa empresa”.

D’aquesta manera i amb tots 
els precedents negatius acu-
mulats en aquest terreny, el 
portaveu i cap de l’oposició 
Enric Conill ha volgut mani-
festar i anunciar que activaran 
novament la via de la moció 
al ple municipal per exigir la 
retirada de la concessió.  “Tor-
narem a demanar la creació 
d’una línia d’autobús llança-
dora entre Igualada i Cas-
tellbisbal com a alternativa i 
vertebració a la manca actual 
de connexions que pateix la 
ciutat”. Conill també recorda 
que “aquesta no és una me-
sura nova. Ja la portàvem al 
programa i l’hem demanat 
diverses vegades i la demana-
rem les vegades que calgui. Si-
gui des de l’oposició o des del 
govern local. Creiem en allò 
que proposem i reivindiquem 
l’existència d’una alternativa a 
la ciutat”.
El ple se celebrarà el pròxim 
dimarts i serà l’espai on el grup 
municipal presentarà i defen-
sarà la moció. Els republicans 
adverteixen que seran molt 
rotunds amb l’exposició mal-
grat que consideren que “tots 
els grups del consistori hauri-
en de compartir les propostes 
i el fons de la moció per res-
ponsabilitat amb la ciutadania 
d’aquesta ciutat”. 

Divendres, 23 de setembre de 2022 IGUALADA 17



Hi participaran 
cinc grups de playback 
de Gent Gran escollits 
després de presentar
 la seva candidatura 

en un vídeo

Tren en miniatura 
al Parc Central

Igualada acollirà un festival de playback 
amb grups de tot el país el 26 d’octubre

REDACCIÓ 

L’Associació de la Gent 
Gran d’Igualada amb 
el suport de l’Ajunta-

ment de la ciutat ha organitzat 
un festival de Playbak obert a 
grups de tot Catalunya. 
El festival, que durà per nom 
“Playbackcat 2022” compta-
rà amb la participació de 5 
grups escollits a partir de la 
presentació de la seva candi-
datura mitjançant un vídeo 
d’alguna de les seves actua-
cions. En la primera fase del 
concurs s’obrirà un període 
de presentació de candida-
tures en format vídeo. Cada 
grup podrà presentar un mà-
xim de tres interpretacions ja 
sigui en individual o en grup. 
El videoclip haurà de tenir 
una durada màxima de 15 
minuts. 
Totes les propostes rebudes 
seran valorades pel jurat que 
n’escollirà cinc com a finalis-
tes. Una vegada escollits els 
grups finalistes es convocaran 
a participar del Playbackcat 
2022 en format presencial al 
Teatre Municipal de l’Ateneu 
d’Igualada. El Festival es farà 

el proper 26 d’octubre del 
2022, amb la participació de 
tots els finalistes. El jurat serà 
l’encarregat de valorar les in-
terpretacions i determinar la 
classificació. 
El Playbackcat tindrà un ca-
nal de Youtube a on es pen-
jaran totes les candidatures 
rebudes a més de la gravació 
del festival presencial. El fes-
tival està obert a tots els grups 
de Playback de les diferents 
Associacions de la gent gran 
dels casals i espais de la Gene-
ralitat i dels Ajuntaments de 
Catalunya . Tots els partici-
pants hauran de tenir més 65 
anys i ser jubilats. 
La presentació d’aquest fes-
tival a Igualada ha comp-
tat amb la participació de la 
Tinent d’Alcalde i regidora 
d’Acció Social, carme Riera, 
del regidor de promoció de 

la Ciutat, Miquel Vives i del 
president de l’Associació de 
la gent Gran d’Igualada. Tant 
Riera com Vives han destacat 
els beneficis que una activi-
tat d’aquestes característi-
ques aporta a la gent gran en 
favor d’un envelliment actiu. 
Riera ha destacat els “bene-
ficis tant físics com psicolò-
gics dels participants ja que 
ballen, canten, aprenen un 
text i fan comunitat i xarxa 
amb els altres participants”. 
Vives, per la seva part ha 
ressaltat que “des de l’Ajunta-
ment d’Igualada es posaran 
totes les facilitats perquè el 
festival sigui un èxit i ser-
veixi de finestra per mostrar 
el talent i el treball d’aquests 
grups de playback i tots els 
seus inegrants”. 
Enric Senserrich ha animat a 
tots els grups que com els de 
la Gent Gran d’Igualada rea-
litzen actuacions de playback 
a participar d’aquesta activi-
tat que posarà Igualada en el 
centre d’aquest tipus d’actua-
cions demostrant que el talent 
no té edat i amb un format par-
ticipatiu on s’hi podran veure 
intèrprets de tot Catalunya. 

AMICS DEL TREN 

Els Amics del Tren 
d’Igualada volent com-
memorar el 25+1 anys 

de la seva fundació i amb 
moltes ganes de començar a 
donar a conèixer el tren tri-
pulat d’amplada de via de 5 “ 
(12’70 cm. )  a Igualada  i que 
per culpa de la pandèmia no 
es va poder fer abans, van or-
ganitzar una demostració el 
passat cap de setmana. 
Dins del marc d’aquest Parc 
Central tan emblemàtic que 
tenim a Igualada i amb l’aju-
da del nostre Ajuntament, 
muntàrem un circuit portà-
til propietat dels Amics de 
Martorell, fent un oval d’uns 
trenta metres de llargària i 
que va ser gaudit per més de 
400 passatgers, fent les delíci-
es de grans i petits.
Pel “preu donatiu” del viatge 

també hi entrava un retalla-
ble amb temes de tren, un 
imant per a la nevera fet per-
sonalment per cada nen, una 
ampolla d’aigua, gentilesa de 
la guingueta Idò, una entra-
da infantil gentilesa museu 
Railhome i un sorteig d’una 
rèplica d’un tren escala H0 
americà que al final de la 
jornada una ma innocent  va 
treure de la totalitat de but-
lletes  i va recaure a la nena 
Joana Rotaru que com que 
estava per allà a prop, ràpi-
dament va venir a recollir-lo.
A nosaltres només ens  resta, 
l’agraïment  al públic iguala-
dí  per la seva resposta i tots 
els que hi varen col·laborar, 
tot  esperant que puguem 
continuar sense cap més en-
surt de pandèmia i puguem 
veure com sempre, córrer els 
nostres trens. 

Primera excursió de la temporada dels 
Amics del Casal d’Igualada

JOSEP NADAL I MIR 

Diumenge passat, a 
dos quarts de nou del 
matí, 15 caminants, en 

aquesta ocasió, ens vam dirigir 
amb cotxe fins a la Pobla de 
Claramunt per anar a peu fins 
als populars “Tres Mollons”.

Ben organitzat per la Mariona i 
el Josep; amb l’ excel·lent bon 
temps de què gaudirem, mal-
grat les previsions, i la bona 
harmonia que hi hagué, es 
clogué una sortida del tot es-
perada després de les vacan-
ces d´estiu. 

Cal destacar, tanmateix, l´e-
nyorança per una colla d´a-
mics/es que, per diverses ra-
ons, no pogueren venir; i és 
que la unió que es dona en 
aquest grup és tal que es  tro-
ba a faltar sempre qui no hi 
sigui present. 
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De gener a agost 
l’empresa ha recollit 
41 animals perduts o 

abandonats a la Conca 
d’Òdena, i gairebé la 
meitat esperen una 
família d’acollida

Igualada i els municipis de la Conca tindran un any més el servei de 
recollida de gossos abandonats amb una empresa certificada

Un gos perdut o abandonat al carrer. L’any passat s’en van recollir 41 a la Conca d’Òdena.

REDACCIÓ 

Ja fa quatre anys que la 
Mancomunitat Inter-
municipal de la Conca 

d’Òdena (MICOD) centralitza 
i gestiona el servei de recollida 
i manteniment d’animals do-
mèstics de companyia aban-
donats o perduts dels muni-
cipis d’Igualada, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, la Pobla de 
Claramunt, Jorba i Castellolí.
Enguany ha prorrogat per un 
any més la concessió del servei 
a l’empresa Caniausa Center 
SL, que just aquest mes d’agost 
acaba de rebre l’acreditació 
de la Norma UNE 313001 de 
Gestió Sanitària i Benestar 
Animal i s’ha convertit així en 
la primera empresa catalana 
dedicada a la recollida i cus-
tòdia d’animals de companyia 
en aconseguir-la.
La Norma UNE 313001 és 
un marc de referencia per al 
desenvolupament de proto-
cols de maneig i la millora de 

les instal·lacions de centres de 
protecció animal de gossos i 
gats, respectant els preceptes 
legals vigents. 
Per la Mancomunitat, aquest 
reconeixement és una prova 
més que, com a administra-
ció pública, l’exigència amb les 
empreses que donen servei de 
recollida i custòdia d’animals 
és total i que es persegueix els 
més alts estàndards ja que hi 

ha en joc el benestar dels ani-
mals.
Amb el que portem d’any, de 
gener a agost, aquest 2022 
l’empresa ha realitzat 41 ser-
veis de recollida d’animals 
perduts o abandonats a la 
Conca d’Òdena, dels quals 6 
eren gossos perillosos. 
Molts han estat recuperats pels 
seus propietaris o bé adoptats 
i gairebé la meitat -17 gossos- 

romanen al centre a l’espera de 
trobar una família d’acollida. 
Des de la Mancomunitat re-
corden que la informació re-
ferent als animals trobats i 
en adopció és pública i està 
actualitzada al web www.ca-
niausa.cat, de tal manera que 
tots els propietaris de gossos 
perduts puguin consultar si la 
seva mascota ha estat trobada 
i també perquè aquells parti-
culars que vulguin adoptar un 
cos s’hi puguin adreçar. 
D’altra banda, la MICOD re-
corda a la ciutadania que, en 
cas de veure un gos abando-
nat o perdut a la via pública, 
cal trucar a la Guàrdia Urbana 
del seu municipi que activarà 
el servei de recollida.

LA IMPORTÀNCIA 
D’ADOPTAR UN ANIMAL
L’abandonament és el primer 
obstacle de benestar dels ani-
mals de companyia, i la xifra 
d’animals abandonats va en 
augment a Catalunya. 
A més de fer campanyes per-
què les famílies reflexionin i 
s’informin bé de la responsabi-
litat i el compromís que suposa 
incorporar una mascota, des 
de l’administració també es 
treballa per difondre la impor-
tància de l’adopció, una opció 
que beneficia a tothom: famí-
lia, protectora i l’animal. 
Amb aquest acte solidari no 
només es contribueix a salvar 
l’animal que compartirà la vida 
amb la família d’acollida, sinó 
que també es redueix la satu-
ració dels refugis, que podran 
acollir més animals en millors 
condicions. A més d’un acte 
solidari també és la via més 
econòmica per incorporar una 
mascota a la família. 

Canvien els punts de llum de l’avinguda 
Barcelona amb tecnologia LED

REDACCIÓ 

L’Ajuntament ha canviat 
els 54 punts d’il·lumi-
nació de l’avinguda de 

Barcelona que s’han moder-
nitzat amb tecnologia led. 
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives ha explicat que 
aquesta millora suposarà un 
estalvi econòmic i d’emissió 
de CO2. 

Però a banda amb aquesta 
modernització tecnològica hi 
ha més llum i més blanca, el 
que dona més seguretat i evita 
el vandalisme. En una part de 
l’avinguda també es va canvi-
ar el passat estiu l’asfaltat.
Vives ha explicat que és com-
promís del govern “la utilit-
zació de sistemes més efici-
ents d’enllumenat. Sistemes 
més eficients que econòmica-

ment que suposen un estalvi 
a la ciutat i son més respec-
tuosos mediambientalment. 
I tot això sense rebaixar llu-
minositat per mantindre i en 
aquest cas millorar, i aquest 
cas és especial ja que ha mi-
llorat molt la visibilitat a una 
via molt transitada. Era una 
demanda de associacions i 
veïns a la que avui donem 
també resposta”. 

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 

El ple de l’Ajuntament 
d’Òdena del 15 de se-
tembre va aprovar per 

unanimitat dues mocions re-
lacionades amb el transport 
públic: la primera demanant 
la millora del servei de bus 
interurbà Òdena Igualada i la 
segona, el manteniment dels 
trens directes del servei de 
Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya (FGC) entre 
Igualada i Barcelona.
Pel que fa al bus interurbà 
amb Igualada, l’Ajuntament 
considera que la situació de 
la Ruta L0378 entre Òde-
na i Igualada que gestiona 
l’empresa Monbus-Hispano 
Igualadina és inadmissible. 
Apunten que el servei és de-
ficient, que sumen greus in-
compliments i queixes dels 
usuaris al llarg de l’any i que 
la situació empitjora el mes 
d’agost, quan redueix el nom-

bre de viatges a quatre diaris. 
Per aquests motius el ple va 
aprovar cercar de nou con-
sens amb els municipis de la 
Conca d’Òdena per millorar 
i ampliar el transport urbà 
en aquest àmbit i exigir a la 
Generalitat que extingeixi 
la concessió de la línia per 
incompliment de l’empresa 
concessionària.
A més, el govern d’Òdena ja 
ha enviat cartes a l’Autoritat 
del Transport Metropolità, a 
Monbus i al departament de 
vicepresidència de la Genera-
litat de Catalunya exposant la 
situació que no pot continuar 
i demana que s’extingeixi la 
concessió de la línia per in-
compliment del concessiona-
ri, i s’integri la línia interur-
bana d’Òdena-Igualada Ruta 
L0378 dins del sistema urbà 
de la Conca d’Òdena (Iguala-
da, Vilanova i Montbui).
En referència als trens de FGC 
que uneixen Igualada i Barce-

Òdena demana l’extinció de la concessió del bus interurbà 
Òdena-Igualada i la creació del bus urbà de la Conca d’Òdena

lona, el ple va aprovar exigir 
que la línia Llobregat-Anoia 
es mantingui en el seu Con-
tracte Programa i el Pla d’Ac-
tuació 2022-2026 i que elimini 
el transbordament a Marto-

rell dels trens de la línia Llo-
bregat- Anoia amb origen a 
Igualada i destí a Barcelona, i 
viceversa. D’altra banda tam-
bé demanen a FGC que ex-
pliqui amb claredat i transpa-

rència les mesures que inclou 
aquest Contracte Programa i 
el Pla d’Actuació 2022-2026 
i els efectes que tindrà en la 
línia Llobregat-Anoia d’Igua-
lada a Barcelona. 

ÒDENA · LA VEU 

El IX Cicle de concerts 
‘Música i Patrimoni’ 
d’Òdena va acabar di-

vendres 16 de setembre amb 
el darrer dels quatre concerts 
programats, el d’Anna d’Ivo-
ri i Adrià Mort. L’Ajuntament 
d’Òdena valora com a positi-
va la bona assistència que han 
tingut en general tots els con-
certs i assegura que seguirà 
apostant per aquest cicle, que 
l’any que va arribarà a la dese-
na edició.
‘Música i patrimoni’ és una 
aposta de la regidoria de Cul-
tura per donar valor al patri-
moni odenenc, creant siner-
gies entre la música de petit 
format i l’entorn, en apropar 
a la ciutadania alguns espais 
singulars dels diferents nuclis 
del municipi. El cicle, que va 
començar a mitjan juny, l’or-
ganitza l’Ajuntament amb la 
col·laboració de Produccions 
Musicals Harmonics i amb el 
suport de la Diputació de Bar-

celona, sota la direcció artísti-
ca d’Edmon Bosch.
Les primeres edicions del ci-
cle van tenir com a escenaris 
dels concerts capelles odenen-
ques. Aquest any, però, s’ha 

Acaba el IX Cicle de concerts ‘Música
i Patrimoni’ d’Òdena 
amb bona assistència de públic

tornat a apostar per espais a 
l’aire lliure a diversos nuclis 
del municipi: l’Era del Raval 
d’Aguilera, el camp de darrera 
del centre de l’Espelt, la Plaça 
de l’església Verge de la Pau 
del Pla d’Òdena i la terrassa 
de la Biblioteca l’Atzavara. A 
banda d’Anna d’Ivori i Adrià 
Mort, també han actuat al ci-
cle el duet Petit & Nuna, Joa-
na Dark i la poetessa Raquel 
Pena, i Júlia Blum. 

L’Ajuntament valora 
positivament la rebuda 

del cicle i seguirà 
apostant-hi per aquest 

esdeveniment

ÒDENA · LA VEU 

Demà dissabte 24 de se-
tembre tindrà lloc la 
10a. edició de la Fira de 

la Cervesa Artesana de l’Espelt, 
organitzada per l’associació 
d’amics de la cervesa artesana 
La Bromera.
La Fira, que se celebrarà al bell 
mig del poble de l’Espelt, dona-
rà el tret de sortida a les 11 del 
matí i acabarà a la 12 de la nit 
amb música. Durant tot el dia 
hi haurà música i menjar  i els 
cervesers.
La Fira de la Cervesa de l’Espelt 
comptarà amb la presència de 
17 cervesers: La Bromera,  Cer-
vesa Artesana Eighth Sun, Espi-
na de Ferro, Màger Cervesa Ar-
tesanal, The Antipatiks Cervesa 
Artesana, La Montbuien-K, La 
Vella Caravana Cervesa Artesa-
na, Els Minairons,  Subversiva, 
Segarreta Cervesa Artesanal, 
Moska, La Lenta Brewing, Bri-
pau Cerveses Artesanes, L’Es-
cumatent Cerveses,  Rec Brew, 
Cervesa Naris i Rústica bufona 

Aquesta 10a edició compta 
amb la col·laboració l’Associ-
ació Cultural Centre de L’Es-
pelt, Pons Solucions Gràfi-
ques, i-enginy Gestió i serveis 
d’instal·lacions,  Mapamundi 
Produccions i l’Ajuntament 
d’Òdena.
A la pàgina:
 www.labromera.cat  i a les xar-
xes: Facebook Twitter i Insta-
gram @labromera podeu con-
sultar tota la informació. 

10a Fira de la Cervesa 
Artesana de l’Espelt, 
aquest dissabte



ÒDENA · LA VEU 

Aquest diumenge, es va 
celebrar a Òdena l’11a 
edició de la Fira de la 

Vinyala, que ha atret milers de 
persones d’arreu del territori 
omplint de gom a gom el parc 
de la Font d’Òdena.
A partir de les 11h del matí els 
10 restauradors i la confraria 
de la vinyala, van oferir les se-
ves propostes culinàries amb 
les vinyales com a protagonis-
tes.
En total, es calcula que es van 
repartir prop de 2.000 quilos 
de cargols, unes 3000 degus-
tacions de vinyales. El bon 
temps va acompanyar la jor-
nada i a mig matí ja s’havien 
esgotat les vinyales cuinades 
per alguns dels restauradors 
participants. La confraria de 
la Vinyala, amb 5 paelles, van 
cuinar 400 quilos i iniciat al 
migdia, també van acabar les 
vinyales.
També van participar i com-

plementar la fira els cellers i 
vinoteques amb vins, caves i 
cerveses del territori i produc-
tors artesans alimentaris que 
oferien carn, embotits, for-
matges entre altres productes 
d’elaboració local o comarcal.
Com cada any es va atorgar 
el premi a la millor tapa de 
vinyales segons el públic as-
sistent i a la millor segons el 
jurat. El premi a la millor tapa 

Nou èxit de la Fira de la Vinyala d’Òdena, 
amb prop de 3000 degustacions

de vinyala popular ha estat, en 
primer lloc, pel restaurant Cal 
Taribó, seguit de Les Comes 
i el Bar Fènix. El premi a la 
millor tapa segons el jurat va 
decidir el restaurant Escorpia, 
en primer lloc, el Kiosket de 
l’Anna en segon i el restaurant 
Canaletes en tercer.
En el marc de la fira es va ce-
lebrar també la Festa de la Ve-
rema, coordinada per l’Asso-

LA POBLA DE C. · LA VEU 

Prop d’una quarantena de 
participants han assistit a 
la trobada que Virgili So-

teras i Ángel López, membres 
de l’Associació contra el Càncer 
de la Pobla de Claramunt van 
organitzar el 18 de setembre 
amb l’objectiu de recaptar fons 
per a pal·liar els efectes del càn-
cer.
La iniciativa ha comptat amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de la Pobla de Clara-
munt i ha consistit en una 
caminada de vuit quilòmetres 
que va començar a les 8:30 
hores des de la plaça de l’Ajun-
tament i es va allargar durant 
aproximadament dues hores. 
Un cop conclòs el recorregut, 
es va realitzar un esmorzar 
solidari per un preu de cinc 
euros i es va sortejar una pa-
nera entre totes les persones 
participants, la guanyadora de 
la qual va ser Rosa Mateu. El 
consistori ha volgut agrair la 
seva assistència a les desenes 
de persones que es van aplegar 
a l’activitat, en especial a Josep 
Muray i Jordi Soteras, cami-
nants de més edat. 
L’activitat ha aconseguit el seu 
propòsit i ha recaptat un total 
de 1.300 euros dirigits a lluitar 
contra la xacra que el càncer re-
presenta per a la nostra societat. 

La Pobla de Clara-
munt es posa en 
marxa contra el 
càncer ciació de Petits Viticultors de 

la Conca d’Òdena. A les onze 
del matí va començar la tra-
dicional trepitjada de raïm a 
càrrec de les pubilles i hereus 
i seguidament es va veure el 
procés d’elaboració del most.
La mostra gastronòmica la 
complementava el mercat 
d’artesania amb temàtica 
de cargol amb demostraci-
ons d’art i oficis i expositors 
d’artesania, sempre amb els 
cargols com a denominador 
comú.
L’Ajuntament d’Òdena orga-
nitza la “Fira de la Vinyala”, 
una fira inèdita a Catalunya 
dedicada al cargol de vi-
nya, una varietat de caragol 
molt apreciat culinàriament 
a Òdena i a la comarca de 
l’Anoia. L’objectiu d’aquest 
esdeveniment no es altre que 
promocionar Òdena i el seu 
territori, la seva gastronomia, 
els seus productors alimenta-
ris, el seu comerç...,, a partir 
d’aquest producte singular, el 
cargol de vinya. 

COMARCA · LA VEU 

El Departament de Sa-
lut, a través de l’Oficina 
tècnica de cribratge del 

Consorci Sanitari de l’Anoia, 
posa en marxa dilluns una 
nova edició del Programa de 
detecció precoç de càncer de 
còlon i recte a l’Àrea Bàsica 
de Salut (ABS) Anoia Rural, a 
la qual pertany la població de 
la Pobla de Claramunt, Òde-
na, La Llacuna, Carme, Sant 

Martí de Tous i Jorba. El cri-
bratge poblacional de càncer 
colorectal es du a terme cada 
dos anys a les diferents Àrees 
Bàsiques de Salut de la co-
marca de l’Anoia i està dirigit 
a homes i dones d’entre 50 i 
69 anys. Consisteix en reco-
llir una mostra de femta, per 
tal de fer-ne un test immu-
nològic que permet detectar 
la presència de sang que no 
es veu a simple vista. A tra-
vés d’aquesta  prova es poden 

trobar petites lesions (ade-
noma) de l’interior de l’in-
testí gros que podrien aca-
bar transformant-se en un 
càncer. L’objectiu és detectar 
i extirpar aquests adenomes, 
evitant el desenvolupament 
de la malaltia.
En aquesta ronda es convi-
darà de manera esgraonada 
a un total de 2.858 persones. 
En l’anterior ronda a l’ABS 
d’Anoia Rural hi va haver 
una participació del 55,21% 

(1.420 persones, del total de 
2.572 convidats). D’aquests, 
a un 3,87% se’ls va detectar 
sang en la mostra de femta 
i van ser citats a una visi-
ta d’infermeria per valorar 
el cas i realitzar, si s’escau, 
una colonoscòpia. Del to-
tal de colonoscòpies realit-
zades (53 exploracions), en 
un 37’7% l’exploració va ser 
normal, de la resta d’explo-
racions amb adenomes no es 
va trobar cap càncer. 

Salut comença el cribratge de càncer de còlon i recte 
a La Pobla de Claramunt, Òdena, La Llacuna, Carme, 
Sant Martí de Tous i Jorba
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MONTBUI · LA VEU 

En el marc de la comme-
moració de la Setmana 
Europea de l’Esport, la 

regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament montbuienc organitza 
entre els dies 26 de setembre i 
2 d’octubre la Setmana de l’Es-
port de Montbui, un conjunt 
d’activitats que volen posar 
èmfasi en la importància de 
l’esport com a activitat trans-
missora de valors.
Les activitats de la “Setma-
na de l’Esport de Montbui” 
començaran el dilluns 26 de 
setembre amb una Jornada 
Esportiva Escolar adreçada als 
nens i nenes de Cicle Inicial de 
les escoles del municipi.
El dimarts 27, entre dos quarts 
de 10 i dos quarts d’onze del 
matí, el pavelló Mont-aQua 
acollirà una sessió del Curs de 
Gimnàstica de Manteniment 
per a la Gent Gran. 
També el dimarts 27, però a 
partir de les 19.30 hores ho-
res, la Sala Petita Mont-Àgora 
acollirà el documental Per què 
no ? Aquest àudiovisual està 
centrat en l’atleta anoienc Pol 
Makuri, que va néixer amb 
hemiparesia infantil, però això 
no li va impedir participar als 
Jocs Paralímpics d’Hivern de 
Pequín 2022. En finalitzar la 
projecció es farà una xerrada 
amb el protagonista.
El dimecres 28 de setembre 
s’organitzaran a les escoles del 
municipi diferents activitats 
adreçades als nens i nenes de 
Cicle Mitjà. Aquell mateix dia 
s’organitzarà un Campionat de 
Vòlei Sorra davant l’amfiteatre 
de Montmercat. L’activitat es 
farà entre les 16.30 i les 20.30. 

Les inscripcions es poden for-
malitzar a https://bit.ly/3QJz-
8BM.
L’endemà dijous 29, entre les 
9.30 i les 10.30 hores, es farà 
a Mont-aQua una nova ses-
sió del Curs de Gimnàstica de 
Manteniment per a la Gent 
Gran.
I a partir de dos quarts de 
vuit del vespre la Sala Gran 
Mont-Àgora acollirà una con-
ferència motivacional a càrrec 
de l’exjugador de basquetbol 
Fernando Romay, plata olím-
pica l’any 1984, guanyador de 
7 lligues ACB i de 5 Copes del 
Rei, entre moltes d’altres fites. 
Romay explicarà a Montbui 
la importància de ser un ma-
teix i de sumar el màxim en el 
moment de formar part d’un 
equip.
Les activitats continuaran el 
divendres 30 de setembre, en 
aquest cas amb una Jornada 
Esportiva Escolar adreçades 
als infants de Cicle Superior 
de les escoles del municipi.
Un altre dels plats forts de 
la Setmana de l’Esport de 
Montbui arribarà el dissabte 1 
d’octubre. S’organitzarà al Bu-
levard, davant l’Ajuntament, 
la 2ª Fira de l’Esport. Es rea-
litzarà una mostra de les en-
titats esportives i de les AFA’s 
del municipi. Hi haurà exhi-
bicions esportives i inflables 
per a la mainada. L’activitat es 
realitzarà entre les 10 i les 14 
hores.
I finalitzarà la Setmana de 
l’Esport de Montbui amb una 
Pujada Lúdica a La Tossa. 
El lloc de sortida i arribada 
serà la Plaça de l’Ajuntament 
montbuienc. L’activitat co-
mençarà a les 10 del matí. 

Montbui celebrarà del 26 
de setembre al 2 d’octubre 
la Setmana de l’esport

MONTBUI · LA VEU 

La Biblioteca 
Mont-Àgora continua 
sent un espai referent 

en la promoció de la cultu-
ra a Montbui. Durant aquest 
trimestre no hi faltaran clubs 
de lectura (Nucli Urbà, Nucli 
Antic, Anglès, Club de Lec-
tura Jove), diferents sessions 
del “Sessió contínua” (club 
de cinema), tampoc no hi fal-
tarà el Club Manga Jove, ex-
posicions (sobre “salut men-
tal”, una monogràfica sobre 
l’escriptor Joan Perucho, una 
altra d’Eva Tostado de pintu-
res amb nens i una de scrap 
nadalenc. D’igual manera, es 
duran a terme diferents ses-
sions de “L’hora del conte” 
(tant en català, com també 
en algun cas en anglès). Els 
tallers temàtics també tin-
dran protagonisme. Així, es 
realitzarà un taller conduït 
per la Fundació Pere Tarrés 
per detectar “fake-news”.

 El foment de la creativitat so-
bresurt també amb els tallers: 
se’n farà un per construir un 
robot amb paper reciclat i 
també es realitzarà un taller 
per pintar la corona nadalenca 
amb aquarel·la. 
Des de la Biblioteca 
Mont-Àgora també s’ofertaran 
tallers tecnològics per treure 
el màxim suc als dispositius 
mòbils, un altre per familia-
ritzar-se amb l’ús de l’aplicatiu 
“La meva salut”.
Per a més informació i ins-
cripcions es pot trucar al 
938052666 o bé formalitzar-la 
presencialment a la mateixa 
Biblioteca Mont-Àgora (Ps. 
Catalunya s/n).

CONVERSA I LECTURA 
EN ANGLÈS A LA BIBLIOTECA 
MONT-ÀGORA
Ja estan obertes les inscripci-
ons per participar en el Club 
de Conversa i Lectura en an-
glès que organitza anualment 
la Biblioteca Mont-Àgora de 

La Biblioteca Mont-Àgora presenta 
una gran oferta d’activitats per a aquest 
proper trimestre

Santa Margarida de Montbui.
Aquesta activitat, que se ce-
lebra cada dimecres, té per 
objectiu practicar la llengua a 
través de la lectura de novel-
les en aquest idioma. 
Hi poden participar tots els 
ciutadans més grans de 16 
anys que tinguin un nivell 
mitjà d’anglès (Intermediate 
level) i vulguin adquirir més 
fluïdesa alhora de mantenir 
una conversa en aquesta llen-
gua. Es combinaran les lectu-
res de llibres interessants amb 
diversos temes d’actualitat. 
Els llibres de lectura proce-
diran de la biblioteca, que 
en distribuirà un exemplar a 
cada inscrit.
El curs començarà el dia 19 
d’octubre i finalitzarà el juny 
de l’any vinent. Les perso-
nes interessades en partici-
par en aquesta activitat cal 
que s’adrecin a la Biblioteca 
Mont-Àgora per fer la ins-
cripció i recollir els llibres. 
Les places són limitades. 

MONTBUI · LA VEU 

Diumenge passat, en-
tre les sis de la tarda 
i les nou del vespre, 

l’Ajuntament montbuienc a 
través de la regidoria de Gent 
Gran, va organitzar al CCC 
La Vinícola una sessió de Ball 
per a la Gent Gran. Es tracta 
de la recuperació d’una activi-
tat molt demanada i esperada 
pel col·lectiu de la Gent Gran 
montbuienc, i que es va veure 
condicionada per la pandèmia 
de covid-19 i pel cessament 
d’activitat de la junta de l’As-
sociació de la Gent Gran del 
municipi. 
Diumenge, amb els ritmes de 
melòdics de Lorena, la Gent 
Gran montbuienca va poder 
gaudir d’una gran tarda de 
ball, amb accés lliure i gratu-
ït per a tothom. La previsió és 
que aquest ball es vagi recu-

perant i que es realitzi de for-
ma regular. De moment, cada 
dues setmanes.
Estava previst que aquest pri-
mer Ball de final d’estiu anés 
a càrrec de Sheila Grados i 
de Bartomeu, però finalment, 
per motius sanitaris, aquest 
grup va haver de ser substitui-
ït a darrera hora per la cantant 

Es recupera el ball de la gent gran a La Vinícola

Lorena, qui ja havia actuat a la 
darrera Festa Major del muni-
cipi. 
El proper Ball de la Gent 
Gran es realitzarà el proper 
diumenge 2 d’octubre, i anirà 
a càrrec, si els temes de salut 
ho permeten, de la cantant 
vilanovina Sheila Grados i el 
músic Bartomeu. 
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Aquest setembre, l’Es-
cola Les Passeres de 
Castellolí ha iniciat, 

com la resta d’escoles, el nou 
curs escolar 2022-2023. Però 
ho ha fet amb una gran no-
vetat: tots els alumnes rebran 
classes de teatre i anglès dins 
l’horari lectiu. L’escola, que 
compta amb 53 alumnes de 
fins a 6è de primària, treballa 
per projectes i enguany incor-
pora aquesta iniciativa educa-
tiva i innovadora.
El fet d’incorporar el teatre 
dins les aules és una aposta 
de la nova direcció de l’escola 
que, enguany, ha volgut crear 
propostes per fomentar la co-
educació, tot identificant les 
debilitats i amenaces de l’es-
cola, així com les fortaleses i 
oportunitats del municipi. Els 
infants i joves castellolinencs i 
castellolinenques rebran clas-
ses de teatre, més enllà de les 
assignatures i temaris obliga-
toris. Els més petits, faran una 
hora a la setmana i l’alumnat 
de cicle mitjà i cicle superior 
faran una hora i mitja durant 
una tarda a la setmana. La 

professora que impartirà les 
classes serà la Maria Beren-
guer, qui estarà acompanya-
da pel tutor o tutora del grup 
amb qui es troba a l’aula.
La nova directora de l’escola 
Les Passeres, Eva, ha destacat 
que el teatre aportarà múl-
tiples avantatges a l’alumnat 
“tots els infants tindran l’opor-
tunitat de gaudir aprenent la 
projecció de la veu, el llen-
guatge, la memòria, l’empatia 
en posar-se en altres personat-
ges, la imaginació, la creativi-
tat, entre d’altres”. També ha 
destacat que “de forma viven-
cial, podran escenificar vivèn-
cies i situacions que han viscut 
a l’aula i perdre algunes pors 
com parlar en públic”. En defi-
nitiva, la direcció de l’escola de 
Castellolí creu que el teatre és 
una bona estratègia educativa, 
ja que permet fer una perso-
nalització dels aprenentatges 
per l’infant o jove i també és 
una art que ajuda a trencar 
amb esquemes i estereotips 
inculcats per la societat.

L’escola de Castellolí impartirà classes de teatre per a tots els alumnes 
dins l’horari lectiu

Aquesta iniciativa s’ha fet 
d’acord amb un projecte edu-
catiu molt innovador amb el 
suport de l’Agrupació de Fa-
mílies (AFA). Maria Guixà, 
presidenta de l’AFA de l’escola 
de Castellolí, destaca que “és 
una iniciativa molt positiva 
cap a la nostra comunitat edu-
cativa, ja que permet l’equitat 
entre l’alumnat i segur que els 
aportarà un llarg llistat de va-
lors i experiències”.
L’Escola Les Passeres és la 
primera escola que ha in-
clòs el teatre dins l’horari 
lectiu. En aquest sentit, la 
regidora d’Educació i Cultu-
ra de l’Ajuntament de Caste-
llolí, Carla Peña, destaca que 
“aquesta aposta farà que l’es-
cola del nostre municipi sigui 
diferent de la resta d’escoles 
de la comarca”. La proposta 
també compta amb el suport 
de l’Ajuntament, des del qual 
s’ha donat un suport total a 
la proposta i n’assumirà tot 
el cost. El consistori farà una 
inversió anual de 6.000 euros 

per aquesta millora i especia-
lització de l’escola. Castellolí 
és un municipi que compta 
amb una activitat de teatre, 
on molts infants de l’escola ja 
hi participen. Això, segons la 
regidora d’Educació, Carla 
Peña, “també ha ajudat a fer 
que creguéssim que es podria 
adaptar molt bé al dia a dia de 
l’escola”. Pel que fa a l’alcalde 
de Castellolí, Joan Serra, ex-
plica que “quan la directora 
ens va exposar el nou projecte 
directiu, vam veure un punt 
fort en aquesta proposta i vam 
decidir donar-hi suport des 
de l’inici”. En aquest sentit, la 
direcció de l’escola ha volgut 
agrair al consistori l’esforç que 

ha fet per tirar endavant la 
proposta.
Pel que fa a la llengua an-
glesa, l’escola castellolinenca 
va incloure, ja fa sis anys, una 
auxiliar de conversa, la Fio-
na Williamson, qui, tres dies 
a la setmana parlava amb el 
seu anglès natiu amb l’alum-
nat, acompanyada del pro-
fessorat d’anglès. Fins ara, el 
cost d’aquest servei l’assumia 
l’AFA de l’escola, però a par-
tir d’aquest curs n’assumirà 
la despesa l’Ajuntament. Ara, 
l’escola també incrementarà 
l’horari i passarà a fer 5 hores. 
A més, no només serà present 
a l’aula en horari que s’impar-
teix llengua anglesa, sinó que 
s’ha creat tot un projecte al 
voltant i l’auxiliar de conversa 
també estarà vinculada amb 
altres projectes amb els grups 
de l’aula.
La directora de l’escola Les Pas-
seres, Eva, es mostra orgullo-
sa i assenyala que “penso que 
aquesta proposta obra la mira-
da al món als nostres alumnes i 
crec que els hi estem obrint una 
porta molt gran d’oportuni-
tats”. Teresa Guixà, la presiden-
ta de l’AFA, ha volgut destacar 
que “això només son un parell 
de cosetes del nou projecte de 
la nova direcció que ens té a 
tots molt il·lusionats. Som molt 
afortunats perquè totes aques-
tes actuacions es fan amb una 
ràtio molt reduïda”. 

VILANOVA DEL C. · LA VEU 

La Biblioteca de Vilanova del 
Camí reprèn aquesta setma-
na l’horari habitual d’hivern. 
Així, a partir d’aquest dilluns 
19 de setembre, obrirà les tar-
des de dilluns a divendres de 
15:30 a 20:30 h, i també els 
matins dels dijous i dissabtes 
de 10 a 13 h.
Després dels mesos d’estiu, 
l’equipament recupera tam-
bé altres activitats, com la 
del Club de lectura. Ja en 
tenen un programat per al 
divendres 7 d’octubre, al 
qual s’han inscrit ja algunes 
persones fidels al club. L’ac-
tivitat, però, està oberta a la 
participació de tothom qui 
vulgui i encara queden pla-
ces disponibles.
Com sempre, es faran dues 
sessions, la primera a les 
15:30 h i la segona a les 19:30 
h, ambdues sota la modera-
ció de Montserrat Farrés.
Per participar-hi només cal 
anar a la biblioteca a buscar 
el llibre i triar a quina sessió 
es vol assistir. 

La Biblioteca 
vilanovina retorna 
a l’horari d’hivern

Seguim treballant per 
oferir-vos el millor servei!
US RECORDEM QUE TORNEM 
A OBRIR EL 29 DE SETEMBRE

C/ Dinamarca, 8. Igualada. Tel. 678 56 16 20
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VILANOVA DEL C. · LA VEU 

L’Ajuntament de Vilanova 
del Camí ha publicat una 
convocatòria de subven-

cions en espècie per a l’arran-
jament d’habitatges per a gent 
gran, persones amb dificultats 
de mobilitat o amb risc d’ex-
clusió social per l’any 2022. Les 
obres objectes d’aquesta sub-
venció, seran encarregades i 
adjudicades íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.
La finalitat d’aquesta subvenció 
és la instal·lació d’ajudes tècni-
ques i fer reformes bàsiques en 

S’obre la convocatòria de subvencions per adaptar habitatges 

Aquest estiu les piscines Can Titó s’han convertit en un refugi climàtic 
i han registrat un rècord de participació

VILANOVA DEL C. · LA VEU 

Aquest ha estat un estiu 
molt calorós durant el 
qual s’han patit fins a 

tres onades de calor amb tem-
peratures que han rondat els 
40 graus. Això s’ha traduït en 
un augment de persones a les 
piscines que han registrat fins 
a 66.568 usos, un 25% més que 
l’any 2019, any durant el qual 
també es va batre un rècord 
d’ús. A l’estiu del 2019 es van 
registrar 53.250 usos.
El regidor d’Esports, Rafael 
Gabarri, s’ha mostrat molt sa-
tisfet de la utilització de les pis-
cines Can Titó que “en menys 
de tres mesos han registrat xi-
fres mai vistes”, assegura.
Durant aquesta temporada 
de piscina s’han comptabilit-
zat 26 dies amb més de 1.000 
usos. El dia de major afluèn-
cia van ser l’11 de juny, primer 
dia de piscina i, per tant, amb 
entrada gratuïta. Aquest dia es 

van registrar  1.779 usos i ha 
estat l’únic dia de l’estiu en el 
qual es va arribar a l’aforament 
màxim, 750 persones.
El dia 18 de juny es van arribar 
als 1.457 usos; el 5 de juliol als 
1.342 i el 21 de juliol als 1.417.
En altres moments de l’estiu 
també s’han registrat xifres 
importants d’afluència de pú-
blic. Des d’Esports destaquen 
que durant sis dies, al voltant 
de les 17:30 h, s’han compta-
bilitzat fins a 600 usos simul-
tanis.
“Les piscines vilanovines han 
esdevingut aquest estiu un 
veritable servei essencial per 
a la ciutadania. La fórmula 
d’aigua, gespa, ombra i un bon 
refrigeri tan necessària per 
combatre la calor i la sequera 
ha estat tot un èxit. Mai com 
aquest any, se n’havia fet un ús 
tan generalitzat d’aquest equi-
pament municipal”, explica 
Rafael Gabarri, regidor d’Es-
ports

Davant l’augment inusual de 
les temperatures que ha donat 
origen a tres onades de calor 
aquest estiu, l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí va deci-
dir obrir piscina municipal 
de manera gratuïta, per a les 
persones vulnerables, empa-

dronades al municipi. Durant 
els dies de l’onada de calor, van 
tenir entrada gratuïta les per-
sones majors de 65 anys, les 
dones embarassades, les per-
sones amb discapacitat, i els 
nens i nenes fins als 12 anys.
Fet el balanç de la tempora-

da, des d’Esports, expliquen 
que han estat unes 900 per-
sones les que s’han beneficiat 
d’aquesta mesura per lluitar 
contra la calor extrema. Re-
cordem que hi va haver alguns 
dies que les temperatures van 
superar els 40 graus. 

l’habitatge, tant si és de lloguer 
com de propietat, de les perso-
nes grans més vulnerables per 
mantenir les condicions de se-
guretat, higiene i habitabilitat 
mínimes.
Són objecte de subvenció els 
arranjaments en banys com 
la substitució de la banyera 
o dutxa per un paviment an-
tilliscant arran de terra (cota 
zero), la substitució d’aixetes 
en bateria per models mo-
nocomandament, substitució 
del rentamans, adaptació del 
rentamans, tractament antillis-
cant de paviments, l’eliminació 

del bidet, i la col·locació d’aju-
des tècniques.
També els arranjaments en la 
cuina: tall de subministrament 
de gas, substitució de placa de 
gas per placa elèctrica o placa 
de gas de desconnexió auto-
màtica, subministrament d’ele-
ment de cocció, canvi d’aixetes, 
tractament antilliscant de pavi-
ments, reforç d’il·luminació a 
zones de treball.
Els arranjaments generals: am-
pliació de porta, canvi de gir de 
porta, tancaments, modificació 
de la configuració d’un espai, 
anivellament de paviments (in-

terior-exterior), eliminació de 
graó, canvi de manetes, instal-
lacions de subministraments 
bàsics en mal estat... I també 
altres actuacions complemen-
tàries de millora de l’eficiència 
energètica dels domicilis.
Se’n poden beneficiar d’aques-
tes ajudes, les persones majors 
de 65 anys, les que tinguin 
dificultats de mobilitat o les 
que estiguin en risc d’exclusió, 
empadronades al municipi. 
També les poden sol·licitar les 
persones majors de 80 anys 
que visquin soles o amb altres 
persones grans i les que tinguin 

acreditada la seva condició de 
discapacitat o dependència. 
Així mateix, es podran benefi-
ciar les persones que amb difi-
cultats funcionals o cognitives  
acreditades amb informe mè-
dic i les que disposin de pocs 
recursos econòmics.
Les sol·licituds es poden pre-
sentar a les oficines de Serveis 
Socials, al tercer pis de l’Edifici 
d’Entitats, de dilluns a diven-
dres de 8:00 a 15:00 h. També 
es poden fer de manera tele-
màtica, al web municipal www.
vilanovadelcami.cat, fins al 30 
de setembre de 2022.  

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal
93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com
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FIRANOIA



FirAnoia recupera aquest any la normalitat amb prop de 260 
expositors, novetats importants i molts espais d’activitat

REDACCIÓ 

La fira multisectorial 
FirAnoia se celebrarà 
els dies 23, 24 i 25 de 

setembre en un format més 
dinàmic que mai; sota el títol 
“Movem l’Anoia” el certamen 
presenta un complet progra-
ma d’activitats perquè la visita 
a la fira esdevingui una ex-
periència activa.
Així doncs, el Passeig Ver-
daguer i la plaça de Cal Font 
d’Igualada s’ompliran durant 
tres dies amb més de 260 ex-
positors sumant empreses i 
serveis de l’Anoia, concessi-
onaris, artesans, antiquaris i 
entitats de la ciutat. FirAnoia 
és un gran aparador de les ini-
ciatives i serveis del territori 
que, des de fa 69 anys, aplega 
a Igualada nombrosos visi-
tants de la comarca i d’arreu 
del país.
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 final del Passeig i el 
Mercat d’Antiguitats, coinci-
dint amb l’últim diumenge de 
mes, que omplirà diumenge al 
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 fira.
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.

La 69ena edició de FirAno-
ia l’inauguraran oficialment 
avui divendres 23 de setembre 
a les 18h de la tarda el presi-
dent de Fira d’Igualada, Magí 
Senserrich, i l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells. L’endemà 
dissabte a les 11h del matí les 
autoritats locals visitaran la 
Fira d’Artesania i la Mostra 
d’Entitats.
 
MOVEM L’ANOIA, 
L’ESLÒGAN DE LA FIRA
Amb l’eslògan “Movem l’Ano-

ia”, Fira d’Igualada posa en-
guany l’èmfasi en les activitats 
esportives com el crossfit 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 

FirAnoia ocuparà el 
centre d’Igualada amb 

260 expositors i una 
vintena d’activitats

Av. Madrid, 32 · Òdena  
totcamioodena@gmail.com

T. 93 805 20 96 · M. 689 18 42 87

Curs intensiu Teòric: 4H 
CLASSES DIÀRIES, Formació presencial i ON -LINE 

PROMOCIÓ PERMÍS B 

C A P  -  A D R  

IGUALADA  C/ Òdena, 33   93-1161646  ·  671694462 -Avd. Balmes, 61   646558595
ST MARGARIDA DE MONTBUI  Ctra. de Valls, 34   · 683358172 · VILANOVA DEL CAMI C/ Sta Llúcia, 31  · 635212062

Cursos per a professionals durant tot l'any 
INICIALS i  RENOVACIÓ promoció  exclusiva pels

permisos  C-D-E + CAP



Que si estem segurs que aquest 
és el cotxe més segur de l’any? 

Seguríssims.

NOU NISSAN QASHQAI
Escollit cotxe més segur del seu segment 
en 2021 per Euro NCAP

Aconsegueix el teu

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

Consum mixt WLTP: 6,3 - 7,0 l/100 km. Emissions de CO2 WLTP*: 142 - 159 g/km.
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activitats gratuïtes que ofereix 
el certamen, sempre amb la 
voluntat que la fira 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 The 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 grafits 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.
Les activitats són gratuïtes 
però algunes requereixen ins-
cripció prèvia. Tota la infor-
mació és a la web www.firano-
ia.cat.

HORARIS I EMPLAÇAMENT 
DE LES FIRES
Fira Multisectorial FirAnoia
Passeig Verdaguer entre els 
carrers Sant Magí i Sant Vi-
cenç
Divendres: de 17 a 21h
Dissabte: de 10 a 14.30h i de 
17 a 21h

Diumenge: de 10 a 14.30h i de 
17 a 20h

Mercat d’Automoció
Plaça de Cal Font
Divendres: de 17 a 21h
Dissabte: de 10 a 14.30h i de 
17 a 21h
Diumenge: de 10 a 14.30h i de 
17 a 20h
Sorteig entre els compradors: 
diumenge a les 20h

Fira d’Artesania
Passeig Verdaguer des del C. 
St Vicenç i fins abans de la 
meitat del C. Lleida
Dissabte: de Dissabte: de 10 a 
14.30h i de 17 a 21h

Diumenge: de 10 a 14.30h i de 
17 a 20h

Mostra d’Entitats
Passeig Verdaguer des final de 
la Fira Artesania i fins al C. 
Lleida
Dissabte: de 10 a 14.30h i de 
17 a 21h
Diumenge: de 10 a 14.30h i de 
17 a 20h

Tasta’m. Nits a l’Escorxador
Recinte l’Escorxador
Divendres: 19.30h
Dissabte: 19.30h
Venda de tiquets a www.fira-
noia.cat

Mercat d’Antiguitats
Parc de l’Estació Vella
Diumenge: de 9 a 14.30h

HEREUS I PUBILLES
Enguany es reedita una de les 
activitats més tradicionals que 
de FirAnoia: l’ofrena dels He-
reus i Pubilles. En total són 
més de vint municipis ano-
iencs que aquest any seran 
representats per les parelles 
d’infants: el Bruc, Calaf, Ca-
nonge de Segarra, Carme, 
Castellfollit de Riubregós, 
Castellolí, Copons, Igualada, 
Jorba, Montmaneu, Òdena, 
Orpí, la Pobla de Claramunt, 
els Prats de Rei, Pujalt, Rubió, 
Sant Martí Sesgueioles, Santa 
Maria de Miralles, la Torre de 
Claramunt, Veciana i Vilano-
va del Camí.
La recepció institucional dels 
Hereus i Pubilles per part de 
les autoritats es farà diumenge 
dia 25 a les 10h a l’Ajuntament 
d’Igualada, i fins a dos quarts 

Venda  - Lloguer - Reparació
ÒDENA 938 035 706  - LLEIDA 973 184 058  - www.autobomba.com

Gamma professional

Sta. Caterina,37 
Tel. 93 804 47 05
08700 IGUALADA
 www.maddrobadona.com

starmadd@gmail.com         

Madd Igualada



Especialistes en implants dentals
i cirurgia oral

Estem de celebració, 
fem 15 anys!!!

IGUALADA
Lleida, 34 bxs · 08700 IGUALADA (Bcn) · clinica@multident.es
TEL 93 806 75 66 · URGÈNCIES 618 93 85 08
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d’una del migdia hi haurà 
activitats infantils a càrrec 
d’Anima’ns, gegantons i la 
tradicional cercavila.

UNA DOTZENA D’ENTITATS 
AMB ESTAND PROPI
A l’alçada del carrer Cardenal 
Vives, el Passeig Verdaguer 
acollirà la Mostra d’Entitats 
de la Ciutat. A l’edició d’en-
guany hi participen l’Associ-
ació Esportiva Hoquei Línia 
Igualada, Anoia Rugby Club, 
l’Associació de les Mucopo-
lisacaridosis i Síndromes re-
lacionades, l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada, Softball 
Club Igualada, Igualada Gos-
pel Choir, l’Associació Trac-
tament Addiccions de Con-
ducta de l’Anoia (ASTACA), 
la Coral Infantil Els Verdums, 
la Coral Infantil Gatzara, Es-
peleo Grup Anoia (EGAN), 
l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera, i ACAF-Associació 
Catalan d’Afectades i Afec-
tats de Fibromiàlgia i d’altres 
Síndromes de Sensibilització 
Central (FM-SFC/EM-SQM-
EHS).

PREMIS PER ALS 
COMPRADORS DE VEHICLES
Al mercat d’Automoció de la 
Plaça de Cal Font 16 concessi-
onaris exposaran un total de 25 
marques de vehicles, nous, se-
minous i d’ocasió.
L’organització sortejarà 3.000€ 
en premis per la compra d’un 
cotxe durant la Fira. El sorteig 
es farà un cop tanqui la fira diu-
menge a les 20h.

TASTA’M, UNA NOVA 
EXPERIÈNCIA DE MÚSICA 
I DEGUSTACIÓ A L’ESCORXADOR
Les nits del divendres 23 i dis-

sabte 24 de setembre se cele-
brarà una nova experiència de 
degustació, patrimoni i música 
organitzada per Fira Igualada: 
“Tasta’m, nits a l’Escorxador”, 
un format totalment innovador 
per a presentar els vins del ter-
ritori coincidint amb FirAnoia.
Es tracta d’un nou esdeveni-
ment que, en el marc dels actes 

de la capitalitat cultural d’Igua-
lada, suma maridatge de vins, 
música en directe i visita guiada 
al recinte modernista l’Escorxa-
dor d’Igualada. Se celebrarà les 
nits del divendres 23 i dissabte 
24 de setembre en un format 
reduït.
La vetllada s’iniciarà a dos quarts 
de vuit del vespre amb una breu 

visita guiada a l’Escorxador a 
càrrec d’Anoia Patrimoni, i tot 
seguit començarà el maridatge 
de vins de la D.O Catalunya, on 
es podran degustar vins blancs i 
negres dels cellers anoiencs Pla 
de Morei i Caves Bohigas acom-
panyats de la música en directe 
del duet acústic format per Elisa 

Mas i Marc Badia. L’acte se cele-
brarà al pati interior del recinte 
de l’Escorxador i en cas de plu-
ja es traslladaria a l’interior de 
l’edifici.
Les inscripcions per a partici-
par-hi es poden formular a tra-
vés del web firanoia.cat, amb un 
cost de 20€ per persona. Les 
places són limitades.
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Tornar 
al cole amb 
el millor 
somriure!

La salut dental
dels petits és 
una prioritat

Especialistes en odontopediatria i ortodòncia

Promoció de tractaments
per als més petits amb un 10% de descompte i un obsequi

Bona 
Fira!

          633 39 61 72
www. odontoclinic.es
C. Sant Carles, 37 Igualada
igualada.odontoclinic@gmail.com

HORARI
de dilluns a divendres
de les 9 a les 20 hores.

Dissabtes, horaris a concretar
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Tel. 93 804 01 04 
 659 044 044

Banys i Cuines

Mides, projectes i 
pressupost sense 
compromís. 

Nord
c/Piera, 4 
Igualada

93 804 94 47

Ens encarreguem 
de tot, materials

 i feines

Centre
Pl. Espanya.3
Igualada
93 803 11 16

Av. Europa 7-9, 08700 Igualada (BCN)
93 805 00 94

general@ceina.com
www.ceina.com

· Formació subvencionada
· Orientació laboral
· Agència de col·locació

Av. Andorra, 8 Baixos
08700 IGUALADA

T. 93 803 06 58 / 670 85 42 22
gabinetsegura@yahoo.com

La millor cuina, el millor servei, 
el millor entorn!

Cal Pau Magí 901, 08711, Barcelona · C-37z, KM 70,5 
Tel. 633 01 58 58

Plaça Pius XII, 7
08700 Igualada

Tel. 93 803 03 67
lenglantina@outlook.com

c/ Tecnologies, 6
pol. ind. pla de les Gavarreres

08711 Òdena

Botiga Òdena

Botigues Igualada
c/ Òdena, 13

08700 Igualada
c/ Prats de Rei, 4
08700 Igualada

93 803 23 68
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   DIVENDRES 23
Entre 17 a 21h:
- Taller de xapes “Estil de vida 
saludable”. Estand Creu Roja 
(Psg. Verdaguer entre c/Òdena i 
c/La Vida)
- Taller de programació i ro-
bòtica. Estand Codelearn (Psg. 
Verdaguer entre c/La Vida i c/
Sant Magí).
- Contes, manualitats, pintura 
i dibuix. Estand New York Ins-
titute (Psg. Verdaguer cantonada 
c/Sant Josep).
- Taller de plantació d’arbres. 
Estand Arbre Team. (Psg. Ver-
daguer entre c/La Vida i c/Sant 
Magí).
- Jocs de fusta amb toro mecà-
nic infantil, a càrrec d’Anima’ns 
(Psg. Verdaguer entre c/Esquila-
dors i c/Trinitat).
20h. Classe de zumba. Gimnàs 
Infinit Igualada. Espai Servisimó 
(Psg. Verdaguer entre c/St. Magí 
i C/Sta. Caterina).

   DISSABTE 24
De 10 a 14.30h i de 17 a 21h:
- Taller de xapes “Estil de vida 
saludable”. Estand Creu Roja 
(Psg. Verdaguer entre c/Òdena 
i c/La Vida)
- Taller de programació i ro-
bòtica. Estand Codelearn (Psg. 
Verdaguer entre c/La Vida i c/
Sant Magí).
- Contes, manualitats, pintu-
ra i dibuix. Estand New York 
Institute (Psg. Verdaguer 
cantonada c/Sant Josep).
- Taller de plantació d’arbres. 
Estand Arbre Team. (Psg. 
Verdaguer entre c/La Vida i 
c/Sant Magí).

- Jocs de fusta amb toro mecà-
nic infantil, a càrrec d’Anima’ns 
(Psg. Verdaguer entre c/Esqui-
ladors i c/Trinitat).
- Tallers infantils. Espai 
Abacus. (Psg. Verdaguer entre 
c/La Vida i c/Sant Magí)
9.30h  Alzheimer Race. Cursa i 
caminada solidària.
11h Demostració de gimnàs-
tica artística fora de l’aigua, a 
càrrec d’Anoia Club Gimnàstic. 
Espai Servisimó (Psg. Verda-
guer entre c/St. Magí i C/Sta. 
Caterina)
12.30h Actuació de l’Aula de 
Música, a càrrec de l’Aula de 
Música Tradicional de l’Anoia. 
Espai Servisimó (Psg. Verda-
guer entre c/St. Magí i C/Sta. 
Caterina)
A partir de les 17h. Repte 
Crossfit, a càrrec de Crossfit 
Igualada. Espai Iguana (Psg. 
Verdaguer entre c/Òdena i 
C/St. Josep)

17h. Xerrada “És possible un 
consum responsable?”, amb 
Rosario Arcas. Organitza 
Escola del Consum de Cata-
lunya - Agència Catalana del 
Consum. Espai Servisimó 
(Psg. Verdaguer entre c/St. 
Magí i C/Sta. Caterina)
18h Exhibició de dansa clàssi-
ca i neoclàssica, a càrrec d’Es-
pai d’Arts, Centre Educatiu de 
Dansa. Espai Servisimó (Psg. 
Verdaguer entre c/St. Magí i 
C/Sta. Caterina).
18.45h Exhibició de hip-hop, 
a càrrec d’Atrezzo Dansa i arts 
escèniques. Espai Servisimó 
(Psg. Verdaguer entre c/St. 
Magí i C/Sta. Caterina).
19h Green Run 2022, XXVI 
cursa del barri del Sant Grist. 
V Caminada 5 km.
20h Classe de ritmes llatins, a 
càrrec de Q-Arts. Espai Servi-
simó (Psg. Verdaguer entre c/
St. Magí i C/Sta. Caterina).

   DIUMENGE 25
De 10 a 14.30h i de 17 a 20h:
- Festival Electra. Festival d’art 
urbà d’Igualada, amb tallers in-
fantils durant tot el diumenge. 
A càrrec d’Electra Festival i De-
partament de Joventut. Espai 
Iguana (Psg. Verdaguer entre c/
Òdena i C/St. Josep).
- Demostració de grafitis. A 
càrrec d’Electra Festival i De-
partament de Joventut. Espai 
Iguana (Psg. Verdaguer entre c/
Òdena i C/St. Josep).
- Taller de xapes “Estil de vida 
saludable”. Estand Creu Roja 
(Psg. Verdaguer entre c/Òdena i 
c/La Vida)
- Taller de programació i ro-
bòtica. Estand Codelearn (Psg. 
Verdaguer entre c/La Vida i c/
Sant Magí).
- Contes, manualitats, pintu-
ra i dibuix. Estand New York 
Institute (Psg. Verdaguer can-
tonada c/Sant Josep).

- Taller de plantació d’arbres. 
Estand Arbre Team. (Psg. Ver-
daguer entre c/La Vida i c/Sant 
Magí).
- Jocs de fusta amb toro mecà-
nic infantil, a càrrec d’Anima’ns 
(Psg. Verdaguer entre c/Esquila-
dors i c/Trinitat).
- Tallers infantils. Espai Abacus. 
(Psg. Verdaguer entre c/La Vida 
i c/Sant Magí)
10h. Recepció d’Hereus i Pubi-
lles de la comarca, amb anima-
ció infantil i cercavila. Plaça de 
l’Ajuntament.
10h. Escacs, partides ràpides de 
5 minuts, a càrrec del Club d’Es-
cacs Igualada-Ateneu. Inscrip-
cions per whatsapp 649781909  
abans del 23 de setembre. Espai 
Servisimó (Psg. Verdaguer entre 
c/St. Magí i C/Sta. Caterina). En 
cas de pluja: Ateneu igualadí.
10.30h. Taller de cuina, a càr-
rec d’Eva Oliva. Inscripció prè-
via al 616 916 076. Espai Servi-
simó (Psg. Verdaguer entre c/St. 
Magí i C/Sta. Caterina).
12.30h. Jocs amb família, a 
càrrec d’Activitats Físiques Nou 
Estil. Espai Servisimó (Psg. Ver-
daguer entre c/St. Magí i C/Sta. 
Caterina)
17.30h. Actuació de Gospel, a 
càrrec d’Igualada Gospel Choir. 
Espai Servisimó (Psg. Verda-
guer entre c/St. Magí i C/Sta. 
Caterina)
18.30h. Exhibició d’Arts Mar-
cials, a càrrec de Centre Gui. 
Espai Servisimó (Psg. Verdaguer 
entre c/St. Magí i C/Sta. Caterina)
20h. Sorteig de 3.000€ en pre-
mis entre els compradors d’un 
cotxe. Plaça de Cal Font. 

636 480 200

Av. Catalunya, 57
08700 CARME (BCN)

93 804 43 61 - 600 005 771
drrneger@yahoo.es 

AGENDA D’ACTIVITATS



Relació d’espais i expositors de FirAnoia 2022

FIRANOIA: Passeig Verdaguer, entre el carrer Sant Magí i el carrer 
Sant Vicenç. Obert el divendres, dissabte i diumenge.

FIRA D’ARTESANIA: Passeig Verdaguer, entre el carrer Sant Vicenç i 
el carrer Cardenal Vives. Obert el dissabte i diumenge.

FIRA D’ENTITATS: Passeig Verdaguer, entre el carrer Cardenal Vives 
i el carrer Lleida. Obert el dissabte i diumenge.

ZONA AUTOMOCIÓ: Plaça de Cal Font. Obert el divendres, dissabte i 
diumenge.

MERCAT D’ANTIGUITATS: Parc de l’Estació Vella.  Obert el diumenge.

ESPAI D’ACTIVITATS SERVISIMÓ: Passeig Verdaguer, entre plaça Ca-
talunya i el carrer St. Magí. Espai Iguana: Passeig Verdaguer, a l’altu-
ra del carrer Òdena.
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EXPOSITORS FIRANOIA (45)
• Fira Igualada
• Ajuntament d’Igualada
• Marcel Claramunt 
• Escala Solar
• Biorenovables, energia Present
• Parlem
• Thermomix
• Creu Roja Anoia
• Joieria Silvia
• Iguana
• Abacus Cooperativa
• Codelearn Igualada
• Sâdhana Yoga
• Unio Empresarial de l’Anoia
• Viveros Larena
• Ecologik
• Instal.lacions Parera-Punt 
• Servei Endesa
• 9aba Cicles
• Centre Quiropractic Igualada
• Campers Bcn
• Microcar.cat-Atzerà Motors
• Mahindra-Atzerà Motors
• Eduard Franquesa
• Regalos Begoña
• New York Institute
• Grupo Reysen
• Remolques Speedrem
• Mobles Muxí
• Electrosalfer
• Herbodietetica 1914
• Nortehispana Assegurances
• Cosantex Productes Publicitat
• Ecologia
• T-Quatre Tancaments
• Inout Your Space
• Agrupació
• Clos Idomgest
• Sensitive Cbd
• Nutriwater
• Tupperware
• Autocaraves Carreras
• Solglass
• The Arbre Team
• Ramser 1980-Jeb’s Helmets
• Mercaxollo

EXPOSITORS AUTOMOCIÓ (10)
• REMM Guitart: 
• Renault-Dacia
• Anoia Motor:
• Fiat/AlfaRomeo/Jeep/
Hyundai
• Dabsa:
• Ford-Ssangyong-Silence
• Anoia Motor:
• Opel
• Eix Motor Catalunya:
• Kia
• Sarauto:
• Peugeot
• Motorcat Premium:
• Volvo
• MAAS Exclusivas Pont:
• Citroën- DS
• Nissan Santi Enrique:
• Nissan
• Stern Motor:
• Mercedes

ENTITATS (8)
• Associació Esportiva Ho-
quei Línia Igualada
• Anoia Rugby Club
• Associació de les Muco-
polisacaridosis i Síndromes 
Relacionades
• Antic Gremi de Traginers 
• Softball Club Igualada 
• Igualada Gospel Choir
• Associació Tractament 
Addiccions de Conducta de 
l’Anoia
• Coral Infantil Els Verdums
• Coral Infantil Gatzara

ESPAIS CHILL-OUT (9)
• Recbrew: Cerveseria
• Dos Anjos, Kevin: Castanyes
• Cocteleria Creativa: Còctels
• Stop & Food: Frankfurts
• Adri Food: Hamburgueses

• La Dolceta: Creps i Gofres
• Xurreria Oscar: 
Xurros
• Guapaletas: Gelats
• Algo Pasa Con Meri: Pizzes

ARTESANIA (52)
• Paper Arrugat
• Tot Natural Sant Pere
• Mon Patufet
• Garcia Leganes, Salvador
• Mas Queseros Bio
• Coses Del Mon
• Perugachi, Mario
• Formatges Montbru
• Etna Artesania
• Sabó Natural Artesà
• Torra, Nicolau
• Cuculi Barcelona
• “D-Roc Serigrafies De 
Montserrat”

• Pan Comido
• Crespo Vila, Jacinto
• Fornet Blanc
• Aranwa
• Ginjol
• Monthe Naya, Claude Joel 
• Poch Folch, Francesc
• Antje Formatge Holandes
• Artesans de l’Abel
• La Aceitunera
• Empanadas Argentinas
• De Mica En Mica
• Rosinna Rose
• Porte Suarez, Albert
• S-oratge De Menorca
• Beltran Cayuela, Miguel
• Traces Of Macrame
• Mas Buret
• El Torner
• Carballo Escudero, Pilar
• Caro Marquez, Anto 

• Miró Losa, Olga
• Serra Monteis, Josep
• Embotits Can Gaburra
• Buscallà, Teresa
• Valls Sala, Mercè
• Fontsere Estrada, Aleix
• El Pintapedrer
• Molongo
• Casa Das Empanadas
• La Bicha Creativa
• Silviart
• Kokesgaia
• Muntada Ribera Ramon
• Orgonitas
• Tree Art 59
• Multimerkados
• Orgolife
• G.B. Olivier

ANTIGUITATS (136)
• Relació no facilitada.

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

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



Emissions CO₂ (g/km): 22. Consum mitjà (l/100 km): 1

TOYOTA IGUALADA
www.toyotaigualada.toyota.es

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

NOU TOYOTA
RAV4 ENDOLLABLE

MÉS DE 20 ANYS LIDERANT
L’ELECTRIFICACIÓ
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REDACCIÓ  

F IRA D’IGUALADA és 
una entitat sense afany 
de lucre. Neix l’any 1951 

amb la finalitat de fomentar fi-
res, mercats, festes i potenciar 
el comerç i la indústria d’Igua-
lada i la seva comarca.
L’entitat la formen prop de 50 
socis que, de forma totalment 
desinteressada, vetllen que se 
n’aconsegueixin els objectius.
La Junta directiva hi treballa 
de manera més directa, fent-
ne el seguiment i marcant les 
directrius de funcionament.
FIRA D’IGUALADA té un 
conveni anual de col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Igualada,  
i la col·laboració de les em-
preses Servisimo, Mirallestres 
i Iguana.
La Fira té una gestió profes-
sional, permanent, formada 
per tres persones que desen-
volupen tasques de gerència, 
muntatge i infraestructures , 
comercial i secretaria.
L’activitat firal de l’entitat ha 
tingut un creixement molt 
important als darrers anys, 
gràcies bàsicament a l’impuls 
que li vant donant les  juntes 
directives, el darrer canvi de 
junta es va realitzar al gener de 
2020 que segueix  potenciant 
el desenvolupament de noves 
activitats firals en el marc del 
teixit industrial de la comarca. 
Des del 2020, te la responsa-
bilitat de potenciar i fomen-

Fira d’Igualada, una entitat al servei de la ciutat i la comarca

tar l’us de l’Antic Escorxador 
d’Igualada.
En la línia de potenciar el 
comerç i la indústria, FIRA 
D’IGUALADA està estudi-
ant tirar endavant noves fires 
a curt termini, com també està 
oberta a qualsevol suggeri-
ment de cara al futur. FIRA 
D’IGUALADA és una entitat 
dinàmica i molt conscient de 
la seva finalitat. Per això, la 
seva inquietud a estudiar nous 
projectes i la seva total predis-
posició a col·laborar en totes 
aquelles actuacions que pu-
guin servir per promocionar 
econòmicament la ciutat i la 
comarca.
Actualment, s’organitzen 10 fi-
res diferents. Algunes d’elles se 
celebren en més d’una ocasió 
al cap de l’any i fan un total 
de 19 esdeveniments anuals.
Aquest setembre, Igualada 
torna a tenir una nova edició 
de la Fira, enguany amb 260 
expositors. 

Fira i Festes de Maig, 1922 al Pg. Jacint Verdaguer / Fira Igualada 

Fira Igualada al Pg. Jacint Verdaguer, 2019 Cartell Fira Industrual i 
Comercial,1952

Cartell FirAnoia, 2022 / Fira 
Igualada

Gràcies per con�ar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h (no tanquem al migdia)

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

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

Tècnics especialistes de
BMW i Mini

per Igualada 
i comarca

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com

Tècnics especialistes de
BMW i Mini

per Igualada 
i comarca

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com



I a tu,
qui
et cuida?

www.mgc.es

Quadre mèdic
Més de 40.000 
especialistes.

Assistència en
viatge · Obertura
a tot el món.

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

Teleconsulta i 
videoconsulta
Sense
desplaçaments.

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

Pròtesis · Inclou 
totes les pròtesis 
d’implantació
interna.

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

Cobertura dental
Odontologia bàsica
i 2 higienes anuals.

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

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

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

Des de 42 € al mes *
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A.A

Gas

Calefacció

Aigua 

Electricitat

OFERTES 
EN CALDERES

DE CONDENSACIÓ

C. Soledat, 9 Pral. - Igualada | 654 716 287 (hores convingudes)

Centre Adonai
millora la teva qualitat de vida!

Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Reflexologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki

Igualada
Tel. 669 876 361

instalacionsbusquets@gmail.com

Energia Solar

689324247



IBIZA 1.0 tsi 80 CV STYLE PLUS 2019
PREU FINANÇAT: 12.450€
19.000 KM
GASOLINA   

LEON 1.0 TSI 115 CV STYLE 2020
PREU FINANÇAT:  17.450€ 
21.000KM
GASOLINA 

ARONAS 1.0 TSI 95 CV STYLE 2018
PREU FINANÇAT: 13.950€ 
30.000KM 
GASOLINA 

ATECA ATECA 1.0 TSI 115 CV 2019
PREU FINANÇAT: 18.250€
50.000KM 
GASOLINA 

IBIZA 1.0 TSI 115 CV FR 2018 
PREU FINANÇAT: 14.145€ 
55.000KM
GASOLINA  

LEON FR 1.5 TSI 150 CV FR FAST LANE PLUS 2020
PREU FINANÇAT:  20.450€ 
25.000KM
GASOLINA 

CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 CV AUTOMÀTIC 2022
PREU FINANÇAT: 32.950€
KM0 
GASOLINA 

ATECA 1.5 TSI 150 CV STYLE GO M 2022
PREU FINANÇAT: 26.950€
KM0 
GASOLINA 

LEON 1.0 TSI TSI 115 CV STYLE 2019
PREU FINANÇAT: 14.450€
48.000KM
GASOLINA  

LEON ST FR 1.4 TSI 150 CV FR 2016
PREU FINANÇAT: 15.950€
80.000KM 
GASOLINA 

CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 CV MANUAL 2022
PREU FINANÇAT: 29.950€
KM0 
GASOLINA 

IBIZA 1.0 tsi 95 CV STYLE PLUS 2017
PREU FINANÇAT: 12.950€
55.000KM
GASOLINA 

Anoia Motor Av. de Barcelona, 121 
Igualada, Barcelona  
Tel.938 04 02 00
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NOELIA GARCÍA 

Els 69 anys d’història que 
conformen en llegat de 
la Fira Igualada, o ac-

tualment FirAnoia han, dei-
xat un fort grapat d’anècdo-
tes que al llarg dels anys han 
servit d’experiència per a les 
futures edicions de la Fira. A 
partir del llibre que la mateixa 
entitat va publicar l’any 2003, 
La Fira d’Igualada, cinquanta 
anys de Fira de Setembre (Pi-
lar Cuerva i Castillo i Cristina 
Ventura i Soteras), coincidint 
amb el seu 50è aniversari, La 
Veu fa un petit recull de diver-
ses fites que ha protagonitzat 
la Fira Igualada, a més d’altres 
dades històriques d’Igualada i 
de Catalunya que amb la seva 
evolució, ens han permès arri-

Curiositats de FirAnoia, els mercats i les fires d’Igualada

bar a tenir avui fires, mercats i 
trobades comercials. 

Concessió de fires i mercats
La concessió del privilegi de 
celebració de fires i mercats 
era una prerrogativa reial. El 
1330, Alfons III el Benigne 
atorgà a Igualada el dret de 
celebrar una fira durant el mes 
d'agost i durant sis dies a par-
tir de la diada de Sant Llorenç. 
Aquell any, és dels primers en 
què es registra com a tal una 
fira de llarga durada. 

El Centre Gremial
El 1910 es fundà el Centre 
Gremial, societat que tenia 
com a objectiu agrupar i de-
fensar els interessos dels petits 
i mitjans comerciants d’Igua-
lada. Entre les seves tasques es 

trobava la de promoure mer-
cats i fires amb l’objectiu d’ex-
posar i atraure compradors de 
tota la comarca. 

Una Fira multisectorial 
Amb els canvis de la societat, 
de les necessitats de la comar-
ca, i sobretot de la demanda 
d’empreses que controlaven 
l’economia del territori, la 
Fira volia acostar-se a tots els 
sectors i crear un espai multi-
sectorial. Per aconseguir-ho, 
durant els primers anys de 
la dècada dels noranta, la di-
rectiva es va esforçar per fer 
de la Fira de Setembre una 
trobada amb grans salons i 
espais d’exposició on tothom 
tingues cabuda. 

Conservar els orígens
Segons el llibre La Fira d’Igua-
lada, cinquanta anys de Fira 
de Setembre, la Fira ha man-

Estand a la Fira de 1958 al Pg. Verdaguer 

tingut -amb petits retocs- la 
majoria d’elements que l’han 
caracteritzada des dels seus 
orígens, en la dècada dels 
anys 50.

La primera Fira
El 1952 va ser el primer any 
que va tenir una Fira Indus-
trial i Comercial. Es va cele-
brar durant el 23 i 27 d’agost. 
L’esdeveniment era com una 
gran festa per a la ciutat, a 
més de les exposicions de co-
merciants es van dur a terme 
actes lúdics i culturals com 
ara una revetlla popular o un 
concurs radiofònic. Aquella 
primera edició va tenir 45 es-
tands repartits en 1.500 m².

Nova ubicació al Passeig
La cinquena Fira, l’any 1958, 
va ser la “Fira de Fruits del 
Camp”, i es recorda com una 

de les més lluïdes. Es va rea-
litzar per primera vegada al 
Passeig Jacint Verdaguer, de 
la mateixa manera que actu-
alment. Va tenir més d’una 
trentena d’actes culturals, 
esportius i concursos, i per 
primer cop es va fer un pregó 
pronunciat per Joan Antoni 
García i Urgelés. 

La Fira de Reis 
La Fira de Reis és una de les 
fires més antigues de les que 
es celebren a casa nostra, avui 
en dia la Fira de Reis és un au-
tèntic esdeveniment comer-
cial i social. La llargada del 
passeig se separa en planters, 
artesans i venedors ambu-
lants ocupant una superfície 
de més de 12.000m2. Solen 
acudir-hi uns 250 expositors i 
s’hi estan tot el matí, fins ben 
entrades les 3 del migdia. 

PROMOCIÓ FIRANOIA
20 quotes sense interessos + 

candau ABUS d’alta seguretat 
DE REGAL

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

45€/
mes

25€/
mes

C/Alemanya, 14 Nau-3 ● Pol. Ind. Les Comes ● IGUALADA  T/F: 93 804 44 53 ● Mòbil: 619 480 817 ● info@dieselsanchez.com

L’ESPECIALISTA PEL TEU VEHICLE

Multimarca · Mecànica general
Diagnosi · Revisions

Electricitat / Electrònica
Especialistes GLP / Autogas

Híbrids i Elèctrics
Injecció Dièsel / Gasolina

Estàs pensant en canviar el cotxe, però no saps quin comprar perquè no t’afectin les 
restriccions de trànsit? Vols estalviar-te fins a un 50% el cost de la benzina? Transfor-
ma el teu pròxim cotxe a GLP/AUTOGAS i oblida’t de les restriccions i aprofita’t dels 
avantatges del GLP.

Bona fira!
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Un llarg recorregut de set dècades d’història
REDACCIÓ 

El context econòmic i so-
cial dels anys 50 va ser 
favorable (després d’un 

anys anteriors de greu davalla-
da econòmica a tot el país) a la 
promoció d’iniciatives orien-
tades a millorar les activitats 
mercantils i industrials. L’ex-
pansió de la producció indus-
trial igualadina va contribuir 
a desvetllar l’interès per or-
ganitzar certàmens firals amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
les innovacions tecnològiques 
i exhibir els productes manu-
facturats i agrícoles.
En aquesta conjuntura un 
grup de comerciants iguala-
dins va formar el Foment de 
Fires i Mercats d’Igualada sota 
el patronatge de l’Ajuntament 
amb l’objectiu de potenciar els 
tradicionals mercats setma-
nals. I va dur a terme a seva 
primera activitat pública, la 
Fira de Reis del 1952. Una fira 
que ja comptà amb el tradi-
cional mercat ramader a més 
d’exposicions de maquinària, 
planters, venda ambulant en 
general i productes del camp. 
L’èxit d’aquesta fira va enco-
ratjar els organitzadors a tirar 
endavant la I Fira Industrial i 
Comercial, que tindria lloc els 
dies de Festa Major, l’agost del 
1952.
El recinte firal s’instal·là al 
vestíbul i a les antigues esco-
les i pati de l’Ateneu Igualadí 
(llavors il·legalitzat) i va ser un 

exponent dels principals sec-
tors econòmics de la ciutat.
Foment de Fires i Mercats as-
sumí com a tasca pròpia l’or-
ganització d’aquesta Fira com 
a certamen anual.
Però l’any següent, la II Fira 
no va complir les expectati-
ves i es va fer un replanteja-
ment sobre com havia de ser. 
El 1954 es va apostar per una 
mostra amb un format més 
tradicional i lúdic, amb la im-
plementació d’una fira de pro-
ductes agrícoles fonamentada 

en l’Exposició i Concurs del 
fruits del camp, com a eix cen-
tral. Aquesta fira va encetar un 
format que va tenir una llarga 
durada i el certamen firal ad-
quirí un caire marcadament 
agrícola. El  1955 es realit-
zà per primer cop l’ofrena de 
fruits del camp.
A finals dels anys 50 la Fira va 
anar incorporant noves activi-
tats: l’any 1958 es va incorpo-
rar el pregó, es va traslladar la 
Fira al Passeig Verdaguer. El 
primer pregoner va ser Joan 

la nova pista d’aterratge i va te-
nir lloc un festival d’acrobàcia 
aeronàutica.
Els anys seixanta van suposar 
una transformació lenta de la 
política econòmica de l’Estat, 
arribant a un “desenvolupa-
ment” que també es va notar 
en la Fira d’Igualada.
Els béns de consum duradors 
van adquirir una creixent im-
portància al llarg de la dècada
dels seixanta: els automòbils, 
els electrodomèstics, els pro-
ductes per moblar la llar, ma-

La primera fira que 
va organitzar l’antic 

Foment de Fires i 
Mercats va ser la Fira 

de Reis, el 1952

Antoni Garcia Urgelés amb 
un discurs que fou retransmet 
per Radio Nacional de España 
de Barcelona. També aquest 
any, que es commemorava el 
centenari del naixement del 
General Vives, es va inaugurar

II Fira Agrícola i ramadera de setembre, les autoritats visiten l’exposició organitzada pel Foment de Fires i Mercats. • PROCOPI LLUCIÀ (AFMI)



terials de construcció, maqui-
nària i vehicles industrials. Un 
exemple és que en la Fira del 
1962, el valor econòmic de la 
maquinària i vehicles exposats 
ascendís a uns 14,5 milions de 
les antigues pessetes.
Però malgrat la ràpida indus-
trialització de la societat igua-
ladina d’aquesta època durant 
aquests anys, sobre els trets es-
tructurals de la fira igualadina 
fou d’escassa consideració. La 
Fira mantingué la seva línia 
tradicionalista amb la incor-
poració d’actes que encara re-
forçaven més aquest tarannà, 
com l’homenatge als agricul-
tors més grans de la comarca. 
Va ser el 1965 quan s’introduí 
un nou element: la reina de la 
Fira que, acompanyada de les 
seves dames d’honor, ocupà 
un lloc destacat en tots els ac-
tes oficials. La primera va ser 
M. Rita Nuñez i Miserachs. El 
1971 la Pubilla va substituir la 
reina.
Els certàmens firals dels anys 
seixanta continuaren total-
ment desvinculats de la in-
dústria local i es convertiren 
en un aparador de productes 
que la situació econòmica 
convertia en béns de consum 

La mort del general Franco, 
l’obertura del procés de transi-
ció política vers la monarquia
institucional i la profunda cri-
si industrial de la segona mei-
tat de la dècada dels anys 70 
van significar la fi d’aquestes 
manifestacions firals. El 1976 
Fagepi ja no estigué present 

Estands situats al passeig Verdaguer en la Fira del 1959, amb més de 100 expositors.. • PROCOPI LLUCIÀ

de masses: cotxes, motos, elec-
trodomèstics....
El 1970 finalment els fabri-
cants de gènere de punt de la 
ciutat finalment es decidiren 
participar en el certamen. En 
la Fira d’aquest any, cinquanta 
empreses del sector presen-
taren una demostració de la 

seva producció i Fagepi va or-
ganitzar una desfilada de mo-
dels a l’Hotel Amèrica. El 1971 
es va celebrar la II Demostra-
ció de la Indústria del Gènere 
de Punt que va ocupar el doble 
d’espai que la primera ocasió. 
Aquestes demostracions es-
timularen la participació, el 

1972, del sector adober a la 
Fira. En la III Demostració del
Genere de Punt hi van parti-
cipar 171 empreses del sector 
i es van fer dues desfilades de 
models: una a l’Hotel Amèri-
ca, per als professionals, i l’al-
tra a la plaça de l’Ajuntament, 
oberta a tothom.

Divendres, 23 de setembre de 2022 FIRANOIA 2022 45

RAMBLA SANT ISIDRE, 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 -Email: info@trivazquez.com



Pintura interior/exterior
Allisats i lacats

661 275 411

- Indústria 4.0
- Màquines i equips a mida
- Robòtica, visió i supervisió
- Automatització de maquinària
- Control de processos
- Enginyeria, programació i suport tècnic

ENGINYERIA

—
C/ Gran Bretanya 11, nau 1
Pol. Ind. Les Comes
08700 Igualada (Barcelona)

—
T +34 938 036 833
info@amida4.com
www.amida4.com
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Bona Fira!

c/ del Roser, 21, local 2 · 08700 Igualada
93 173 70 12 · 667 00 74 64
sara@saracastells.com
    @saracastells.joiera @saracastellsescolajoieria
    @saracastells.joiera
www.saracastells.com

Joies personalitzades · Classes de joieria · 
Espai creatiu · Restauració de joies · Coworking

·

·

·

Carrer La Pau, 10  Sta. Mgda. de Montbui
Tel. 93 803 59 74  /  655 871 177    

Rep d’Automòbils Bòria     jboria@hotmail.com

Bona 
Fira!



a la Fira i no s’hi reincorporà 
fins el 1992. Les desfilades pú-
bliques de moda es continua-
ren celebrant amb la col·labo-
ració d’empreses, comerciants 
i empresaris a títol personal.
El 1975 el 60,7% de la pobla-
ció activa igualadina estava 
ocupada en el sector indus-
trial (l’agricultura ocupava un 
percentatge gairebé testimoni-
al, l’1,2%). La indústria iguala-
dina es veié molt intensament 
i negativament afectada per 
la crisi. La liquidació i fallida 
d’empreses i les reduccions de 
plantilla van implicar que a 
Igualada i comarca es registrés
un fort increment de l’atur.
Aquestes circumstàncies van 
fer que Foment de Fires i Mer-
cats es plantegés l’actualització
del certamen. L’Exposició de 
fruits del camp es mantingué 
com a eix del certamen, així 
com la celebració de tots els 
actes folklòrics i populars que 
ja eren tradicionals. La Fira 
del 1976 ja incorporà estands 
representatius dels pobles de 
la comarca i hi hagué un aug-
ment d’estands d’entitats cul-
turals, polítiques, sindicals...
Va ser en aquesta època en 
què es va començar a parlar 

de la necessitat de dotar la 
ciutat d’un recinte firal i una 
de les primeres propostes feia 
referència a la recuperació de 
l’edifici de l’Escorxador per 
ubicar-hi la Fira.
Els anys 80 hi va haver un 
canvi en la Junta directiva de 
l’entitat que no va saber afron-
tar els dos grans reptes que hi 
havia: la seva especialització i 
el seu emplaçament.
El 1988 l’Ajuntament d’Iguala-
da va comunicar als membres 
de Foment de Fires i Mercats 
la intenció de crear un Patro-
nat Municipal que assumís 
l’organització de la Fira. Es 
pretenia incorporar a la ges-
tió professionals qualificats. 
També es va proposar modifi-
car els estatuts de Foment que 
a causa del seu anacronisme 
impedien demanar subvenci-
ons a la Generalitat. També es 
volien suprimir gran part dels 

Pati del Centre Nacional, on es feia la fira de la Festa Major, organitzada per la
comissió ”Foment de Fires i Mercats”, durant la ballada de sardanes. • PROCOPI LLUCIÀ

El 1993 la fira de 
setembre va traslladar-
se del passeig cap a un 
recinte cobert, l’antiga 
fàbrica tèxtil Amèlior

Assegurança 
 de rentat 
  opcional 
   per només

  1,50€

detergents
netejavidres, 
desengreixants, 
netejallantes...
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actes folklòrics que fins llavors 
havien caracteritzat el certa-
men. 
La proposta de canvis va pro-
vocar tensions entre Foment 
de Fires i l’Ajuntament, arri-
bant a presentat la dimissió en 
bloc tots els membres de Fo-
ment, que l’alcalde no acceptà.
La contradicció entre la nova 
realitat política, social i eco-
nòmica i el tradicionalisme 
que predominava dins de Fo-
ment de Fires aviat portà a 
noves desavinences. L’alcaldia 
tornà a plantejar el problema 
de la gestió de la Fira i que ca-
lia transforma-la. Les discre-
pàncies entre Ajuntament i el 
president de Foment
de Fires, Joan Rey, ompliren les 
pàgines de la premsa local que 
van acabar amb la dimissió 
del president i la convocatòria 
d’una assemblea extraordinà-
ria per procedir a la renovació 
de la presidència i de la Junta 
directiva. Finalment en va ser 
escollit Pere Carles com a nou 
president de Foment de Fires i 
Mercats.
Aquesta renovació de l’orga-
nització firal es va dur a ter-
me en un moment en què era 
molt preocupant el futur d’un 
dels sectors econòmics més 
importants de la ciutat: la in-
dústria del gènere de punt.
La nova direcció de la Junta de 
Foment de Fires va presentar 
una proposta basada en quatre 
punts bàsics: la desvinculació 
de Foment de qualsevol opció 
política, una modificació dels 
estatuts, el canvi d’ubicació de 
la seu social (desvinculant-la 
de l’Ajuntament) i el compro-

cobert: l’antiga fàbrica Amè-
lior on també s’hi instal·laren 
els certàmens Moda&Punt i 
Maq&Punt. Lèxit d’aquests 
dos salons va determinar con-
vertir-los en mostres especi-
alitzades desvinculades de la 
tradicional Fira de Setembre.
En el curs dels primers anys 
de la dècada dels noranta la 
directiva de Foment s’esfor-
çà perquè la Fira de setembre 
adoptés un caràcter multisec-
torial i professionalitzat.

Fira de setembre del 1999, el grup folklòric Firlinfeu de Lecco visità els carrers d’Igualada amb motiu
de l’agermanament Igualada-Lecco. • L’ART DE LA LLUM (AFMI)

La fira multisectorial 
va tornar al passeig 
Verdaguer el 2014, i 

durant un temps es va 
provar de traslladar-la 

a la primavera

mís de transformar la fira en 
una plataforma de promoció 
dels sectors industrials i co-
mercials de la ciutat.
La nova direcció optà per 
mantenir el format tradicional 
de la Fira i es proposà, alhora, 
potenciar els lligams entre el 
món empresarial i l’organitza-
ció firal a partir de salons mo-
nogràfics orientats a satisfer 
les demandes i les necessitats 
dels sectors comercials i in-
dustrials d’Igualada i comar-
ca. A la fira del 1992 es van 
començar a notar els primers 

canvis amb la reincorporació 
de Fagepi i la el restabliment 
de les relacions amb la Unió 
de Botiguers d’Igualada. Per 
tal de facilitar la participació 

del comerç local s’instal·laren 
dues carpes a la plaça de Ca-
talunya.
En la línia de potenciar la di-
versificació se celebrà el I Saló 
de la informàtica i una mati-
nal d’aeronàutica, preludi del 
que serà posteriorment l’Ae-
rosport.
L’aportació més significativa 
d’aquesta nova etapa va ser, 
sens dubte, l’organització de 
salons monogràfics. El 1993 
la Fira es traslladà a un edifici 



Exposició dels Fruits del camp. • L’ART DE LA LLUM (AFMI)

El llarg historial de la fira pre-
sentava la paradoxa que la 
indústria paperera -de gran 
tradició històrica i amb un 
pes econòmic important a la 
comarca- no havia participat 
mai al certamen. Això s’inten-
tà solucionar i va ser el 1997 
quan foment inicia converses 
amb la Unió Empresarial de 
l’Anoia per tractar d’organitzar 
un saló biennal dedicat a la in-

dústria paperera. MaqPaper es 
va fer realitat el 1999.
En definitiva, a través de l’or-
ganització de salons mono-
gràfics s’aconseguí en els anys 
90, impulsar tres exposicions 
firals capdavanteres en el con-
junt de l’estat.
A partir d’aquí van anar nai-
xent nous salons monogrà-
fics com el Saló Nuvis, la Fira 
Mercat de Primavera, la Fira 

Automercat i la creació dels 
Premis Anuària de disseny.
També s’han conservat, sense 
modificar les fires tradicionals 
com la Fira de Reis i la Fira 
d’antiguitats, de periodicitat 
mensual.
El concurs de Fruits del camp 
es mantingué fins el 1999 i el 
pregó es reconvertí en un acte 
acadèmic.
L’activitat firal de l’entitat ha 

tingut un creixement molt im-
portant als darrers anys abans 
de la pandèmia, gràcies bà-
sicament a l’impuls que li va 
donar la nova junta directiva 
encapçalada per Joan Domè-
nech, que n’agafà el relleu el 
2013 i potencià el desenvo-
lupament de noves activitats 
firals en el marc del teixit in-
dustrial de la comarca.
Va ser aquest any que la Fira 
d’Igualada retornà al passeig 
Verdaguer i l’any 2014 va can-
viar de dates, passant de fer-se 
del setembre al més de maig. 
Més endavant va passar a ano-
menar-se FirAnoia, com en 
l’actualitat. Coincidint amb la 

Fira de 2012. El president Pere Carles anuncia renovació de la junta 
directiva. El succeïrà Joan Domènech. • LA VEU

pandèmia del Covid-19, l’any 
2019, va fer-se càrrec de la 
presidència Magí Senserrich.
En la línia de potenciar el 
comerç i la indústria, Fira 
d’Igualada està estudiant ti-
rar endavant noves fires a curt 
termini, com també està ober-
ta a qualsevol suggeriment de 
cara al futur. Fira d’Igualada 
és una entitat dinàmica i molt 
conscient de la seva finalitat.
Per això, la seva inquietud a 
estudiar nous projectes i la 
seva total predisposició a col-
laborar en totes aquelles actu-
acions que puguin servir per 
promocionar econòmicament
la ciutat i la comarca. 

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H
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Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
C/ Jaume Balmes n.12 Vilafranca del Penedès

Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
aperitiuscatalans@hotmail.com
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Cafeteria restaurant

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)

  93 805 41 84
  658 179 897

  info@restaurantaqua.es

Sabors mediterranis, 
qualitat i bon preu

Descobreix a Aqua una nova 
forma de degustar els sabors 

mediterranis de la nostra 
gastronomia, des d’un enfoca-

ment original.

L’ACOMPANYEM I L’ASSESSOREM 
EN EL PROCÉS DE COMPRA, LLOGUER O VENDA DE:

FINQUES PARERA

C./ dels Esquiladors 23, baixos
Tel. 93 803 26 26

www.finquesparera.com  ·  info@finquesparera.com

· CASES I XALETS
· PISOS

· APARTAMENTS
· SOLARS

· PÀRQUINGS
· LOCALS COMERCIALS

· NEGOCIS
· NAUS INDUSTRIALS

Peix fresc i peix congelat

Florenci Valls, 64 ·  Igualada 
Tel. 93 514 42 18

Aquest espai gastronòmic i cultural 
que sempre pensa en tu. 

PREPARES UN MOMENT 
ESPECIAL?

¡Reserva amb anticipació!

Carrer de Sant Pau, 9         938 03 00 78         www.cafe.ateneuigualadi.cat 

Llegeix el codi 
i reserva amb temps

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS
Florenci Valls, 4-5 08700 IGUALADA

botiga@motosjulius.com
Tel. taller. 93 803 62 57  Tel. botiga 93 803 51 10

També pots fer les teves 
compres per la botiga online

c/ Sant Jordi, 31 T. 93 803 54 99 / 629 602 728 / 615 652 503
Santa Margarida de Montbui

centro

SISTEMES
CONTRAINCENDIS
I SEGURETAT

Tel. 633 895 146

 info@aqualataextincio.com -  aqualataextincio.com



REDACCIÓ  

A quests dies se celebra-
rà una nova experi-
ència de degustació, 

patrimoni i música organitza-
da per Fira Igualada: “Tasta’m, 
nits a l’Escorxador”, un format 
totalment innovador per a 
presentar els vins del territori 
coincidint amb FirAnoia.
Es tracta d’un nou esdeve-
niment que, en el marc dels 
actes de la capitalitat cultural 
d’Igualada, suma maridatge 
de vins, música en directe i 
visita guiada al recinte moder-
nista l’Escorxador d’Igualada. 
Se celebrarà les nits del diven-
dres 23 i dissabte 24 de setem-
bre en un format reduït.
La vetllada s’iniciarà a dos 
quarts de vuit del vespre amb 
una breu visita guiada a l’Es-
corxador a càrrec d’Anoia Pa-
trimoni, i tot seguit comença-
rà el maridatge de vins de la 
D.O Catalunya, on es podran 
degustar vins blancs i negres 
dels cellers anoiencs Pla de 
Morei i Caves Bohigas acom-

Tasta’m, una de les grans novetats d’aquest any

panyats de la música en direc-
te del duet acústic format per 
Elisa Mas i Marc Badia. L’acte 
se celebrarà al pati interior del 
recinte de l’Escorxador i en 
cas de pluja es traslladaria a 
l’interior de l’edifici.
Les inscripcions per a partici-
par-hi es fan a través del web 
firanoia.cat, amb un cost de 
20€ per persona. Les places 
són limitades. 

Les nits d’avui 
divendres 23 i dissabte 

24 de setembre se 
celebrarà un maridatge 

de la D.O Catalunya 
amb vins dels cellers 

anoiencs Pla de Morei
 i Caves Bohigas

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

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

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

 · Rendiment d’ACS per�l XL i XXL

 · Estalvi energètic �ns a un 30%

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

OFERTA HIVERN 2022 CALDERA CONDENSACIÓ

1025€ (IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys +
Contracte Manteniment de 7 anys*Emporta’t un neutralitzador de condensats 

gratuït si la sol·licites de de la pàgina web!
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MARC VERGÉS

Aprofitant la fira Tasta’m, 
que es celebrarà les nits 
d’avui divendres i demà 

dissabte a l’Escorxador, parlem 
amb el president de DO Cata-
lunya, Xavier Pié. 

Què representen fires com el 
Tasta’m per al sector del vi i 
el cava?
Una oportunitat per donar 
a conèixer Catalunya com el 
territori vitivinícola que és i 
que ha estat històricament. La 
qualitat dels vins catalans és 
cada dia més valorada dins i 
fora del país i poder-ho divul-
gar és imprescindible. 

Fires com aquesta ajuden a 
donar visibilitat? En teniu 
altres properament pel terri-
tori? Alguna a l’Anoia?
Des de la DO Catalunya l’ac-
tivitat divulgativa i els tastos 
són constants a les quatre de-
marcacions. Sense anar més 

lluny, la setmana passada vam 
realitzar tastos a un espai co-
mercial de la ciutat de Lleida 
i la propera setmana serem a 
una nova fira de vins que es fa 
a Castelldefels. Volem ser on 
són els nostres consumidors i 
consumidores.

Què és la DO Catalunya?
La Denominació d’Origen 
Catalunya és una garantia de 
qualitat i origen per als con-
sumidors i consumidores, que 
saben que quan compren un 
vi amb el nostre distintiu te-
nen la procedència i qualitat 
assegurades. El segell de la 
DO Catalunya és garantia, en 
altres paraules, d’apostar per 
un producte de proximitat 
que els farà gaudir.

Quants cellers agrupeu al 
conjunt de Catalunya? De 
quina part del territori? 
Actualment hi ha més de 200 
cellers adscrits arreu de Cata-
lunya. La zona de producció 

de la DO Cat cobreix la Cata-
lunya vitivinícola, és a dir, els 
territoris i regions on històri-
cament s’ha cultivat la vinya. 
La nostra DO representa més 
del 50% del vi català amb DO.

Quina és la característica 
principal dels vins anoiencs?

“La qualitat dels vins catalans és cada dia més valorada dins 
i fora del país”

Entrevista a Xavier Pié, president de DO Catalunya

JA ESTÀ DISPONIBLE LA SUBVENCIÓ PER AL 

CANVI DE FINESTRES 
FINS A UN 40% DE L'IMPORT 

A T-QUATTRE ENS ENCARREGUEM DE TOTS ELS TRÀMITS

AMB TQUATTRE NO DEMANO RES MÉS, 
PERQUÈ JO A CASA MEVA EM SENTO BÉ

C/ Humbert Torres, 6 · LLEIDA
Tel. 973 241 118 | M. 607 819 492

info@t-quattre.com
w w w.t- quattre.com     tquattre.tancaments        t.quattre
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Els cellers de la zona, i crec 
que ho podem estendre a tot 
el país, estan fent una apos-
ta decidida per la qualitat i 
per vins molt interessants.  
Tot i ser un país petit la di-
versitat de sòls i de varietats 
autòctones i internacionals 
és gran, de manera que el 
ventall de producte és divers, 
capaç d’adaptar-se als gustos 
de cada consumidor, de cada 
moment. Però els cellers 
també estan fent una apos-
ta per oferir una proposta 
enoturística que enriqueix 
l’atractiu de la comarca. 

Quina és la col·laboració amb 
altres DO més conegudes, 
com per exemple Priorat?
La col·laboració entre DO és 
habitual, perquè totes treballem 
a favor del vi català amb DO, és 
per això que destacaria com ac-
ció conjunta precisament la pri-
mera campanya conjunta llan-
çada des de totes les DO, que va 
ser llançada després del primer 
confinament estricte durant 
la pandèmia. En un moment 
molt complex pel sector, vam 
ser capaços d’unir-nos encara 
més i de trobar un espai i un 
missatge comú. 

CALAF  ·  93 869 87 50    
VILANOVA DEL CAMÍ  ·  93 806 02 40

La teva botiga especialista en construcció www.planell-sa.com

Des de 798€
IVA inclòs

MANTENIM ELS PREUS 
DE L’ANY PASSAT 
EN PÈL·LET I ESTUFES

*Compra’l a preu 
 de Palet i te’l
 guardem per
 quan et faci falta.
*Transport a 
 domicili.

Des de 3,95€/sac
IVA inclòs a palets

Àmplia gamma
BIOMASSA

T’ASSESSOREM
EN LA INSTAL·LACIÓ
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Què es fa per donar a conèi-
xer la DO fora de Catalunya?
Les accions divulgatives i pro-
mocionals són dins i fora de 
Catalunya. De fet, les missi-
ons, presentacions i tastos són 
accions habituals en el sector 
per continuar obrint mercats 
o consolidar-los.

Són reconeguts els nostres 
vins fora?
Sí, indiscutiblement. Cada 
cop apareixen més cellers ca-
talans molt ben valorats en 
guies i concursos internacio-
nals, però la principal prova 
del reconeixement més enllà 
de les nostres fronteres són 
les dades d’exportació. En el 
cas de la DO Catalunya, més 
de la meitat dels nostres vins 
s’exporten. 

Quin és el mercat principal 
dels vins catalans?
En el cas de la DO Catalu-
nya, a Europa destaquen Pa-
ïsos Baixos, Gran Bretanya, 
Alemanya. Canviant de con-
tinent, Estats Units i Mèxic 
són dos mercats molt relle-
vants pels nostres vins, per 
exemple. 

“Els Estats Units i 
Mèxics són dos mercats 
molt rellevants per als 
nostres vins; a Europa 
són els Països Baixos, 

Gran Bretanya
 i Alemanya

Com està anant la verema 
aquest any? 
Està essent una verema més 
curta que altres anys però pre-
veiem que la qualitat serà molt 
bona. Ara, els pagesos, no dei-
xem de creuar els dits fins que 
acabi la verema per assegurar 
que el mal temps no ens doni 
un disgust a les vinyes. 

 C/ de l’Aurora, 86 
(Plaça Cal Font)  IGUALADA   

  Tel. 605 378 116

ESCANEJAT I FOTOCÒPIA DE PLÀNOLS I FOTOS A COLOR 

Escanegem i fotocopiem tota mena de documents, 
des d'un simple DNI fins a plànols, fotografíes de 
gran format, o pòsters, en blanc i negre i COLOR 

Formats de digitalització: JPG, PDF i TIFF 

Amplada màxima: 90 cm 

Consulteu-nos sense compromís 

lacopisteria@lacopisteria.es 

Òdena, 86 - 08700 Igualada 
Tel i Fax: 93 804 55 79 
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Magí Senserrich: “Crec que tindrem FirAnoia 
al setembre per molts anys més”

JORDI PUIGGRÒS 

Li va tocar ser president 
de Fira d’Igualada gai-
rebé a tocar de la pan-

dèmia de covid-19. No ha 
tingut massa temps, doncs, de 
poder mantenir el pols de l’en-
titat com succeïa en una època 
normal. La delicada situació 
social i econòmica, plena de 
restriccions, han estat un obs-
tacle durant gairebé dos anys. 
Ara, en ocasió de la FiraAnoia 
2022, les coses són diferents. 

Una fira sense restriccions, a 
la fi. Ja es va veure amb Auto-
mercat que les coses sembla 
que tornen a la normalitat, 
també en l’àmbit firal...
Sí, dona una certa tranquil-
litat a l’hora d’organitzar les 
coses. Els dos anys anteriors 
hi havia moltes restriccions, 
tot va ser molt complex, ja pel 
simple fet de plantejar fer una 
fira en plena pandèmia. Una 
fira vol dir expositors i visi-

“Està clar que mai no 
plou a gust de tothom, 

però pensem que el 
setembre és una bona 

data per també el 
calendari d’activitats 

que es fan a Igualada” 

tants, i per tant, no era senzill a 
nivell social organitzar un es-
deveniment d’aquest tipus. Ha 
estat molt important el suport 
de l’Ajuntament, i també una 
bona planificació de l’equip de 
Fira per poder complir tota la 
normativa i poder fer que els 
visitants i expositors es sen-
tissin còmodes en un ambient 
de pandèmia. Tot estava ben 
delimitat amb control d’afo-
rament. Va ser un encert, se-
gons  la valoració d’expositors 
i visitants. Va servir també per 
donar oxigen a empreses que 
portaven mesos tancades.
Aquest any esperem que la 
normalitat s’imposi, tot i que 
encara estem en pandèmia. 
Voluntàriament qui vulgui pot 
anar amb mascareta, això crec 
que quedarà per molt temps. 
El que no hi haurà és limita-
ció de l’aforament i les restric-
cions que hi havia, que feien 
una mica més feixuga la fira.

Com us heu plantejat la recu-
peració de la normalitat. Hi 

ha certa por en els canvis que 
s’han produït? 
Hi ha ganes de tornar. Sobre-
tot parlo de les activitats que 
acompanyen sempre la Fira.   
L’any 2020 no es van poder fer 
hereus i pubilles, quelcom que 
s’havia fet sempre! Vulguis o 
no, això fa perdre l’essència 
del que és la fira multisectori-
al. El fet que hi hagués la fines-
tra d’oportunitat de fer la fira 
al setembre i no el juny, com 
estava previst el 2020, ens hem 
trobat que el setembre hi ha 
com una tradició no escrita, 
que està en el teixit social de 
la ciutat i la comarca. Tothom 
relaciona el setembre amb la 
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C/ Cervantes 19, baixos · 08700 Igualada 
Tel. 93 803 27 67 / 621 29 96 19

 93 803 76 99        644 033 304

dcdentigualada@gmail.com

dcdent_centredental
DCdent

Plaça Anselm Clavé, 4
      93 803 54 61- IGUALADA

Instal·lacions

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

 vives@viveselectricitat.com

Electricitat Fred Calefacció Aigua

Gas Energia Solar Sistemes 
Programables

Tele-
comunicacions

NOVETAT DESINFECCIÓ PER 
OZÓ PER a VEHICLES, 

MARXEN TOTES LES OLORS

REPARACIÓ,
DIAGNOSI I

SUSPENSIONS
TURISMES, 4X4

I FURGONETES 
ALINEATS DE 

DIRECCIÓ I SERVEI 
PERSONALITZAT 

A MIDA DEL CLIENT 

· SERVEIS DE TRANSPORTS 
NACIONALS I INTERNACIONALS

· CÀRREGUES COMPLETES 
I GESTIÓ DE GRUPATGES

·PALETERIA
·EMMAGATZEMATGE I 

DISTRIBUCIÓ D’ESTOCS
·GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ PICKING

CARRER GRAN BRETANYA, 17      08700  IGUALADA
Tel. 93 804 33 81   /   629 219 238

www.tdma.es

Treballem amb totes les companyies...i la teva

c/Alemanya 31 · Pol. Industrial · 08700 · IGD
Tel. 93 805 16 73 · planxisteriapla@gmail.com

Liquidació de recanvis 
antics perquè puguis 

restaurar el teu vehicle



FirAnoia o la fira multisecto·
rial, que tornes de vacances, 
comencen els col·legis i arriba 
la Fira, com si fos un esquema 
mental, temporal, cronològic, 
que tenim tots. 
A l’hora d’organitzar la fira 
d’aquest any, vam creure mi·
llor aprofitar aquesta suma, 
aquesta punt de trobada de 
molts sectors, perquè no no·
més hi ha indústria, comerç i 
serveis, sinó que també hi ha 
artesania, entitats, antiguitats 
i automoció... Tot això en un 
cap de setmana, engresca a 
qualsevol que estigui a Fira. 
L’equip tècnic i la junta hi han 
posat moltes ganes, molta il·
lusió. Esperem que el temps 
ens respecti!

Reprenent el què deies, això 
significa que tenim Fira al 
setembre per anys?
Crec que en principi sí. Hem 
vist que hi ha pros i contres 
de fer al juny o fer la fira al se·
tembre. Va estar bé i encertat 
fer la prova. En el mandat del 
president Joan Domènech es 
volien provar coses diferents. 
Potser en aquell moment al·
guns expositors tenien un cert 
interès a que la fira fos més pel 
juny mirant les possibilitats 

del seu calendari. Però hem 
vist que hi ha una tradició al 
setembre... Ho dic en base a 
les opinions tretes de les valo·
racions que fem a expositors 
i visitants. Està clar que mai 
no plou a gust de tothom, 
però pensem que és una bona 
data per també el calendari 
d’activitats que es fan a Igua·
lada. És cert també que per 
a la majoria de la gent és la 
Fira de Setembre, però en el 
seu moment va ser un encert 
dir·li FirAnoia, perquè també 
fem comarca.
Has dit que hi ha moltes ga-

nes per part dels expositors, 
però diuen que la pandèmia 
ha comportat també molts 
canvis. L’economia no està 
per llençar coets, amb una 
inflació galopant... 
Sí, però quan més et moguis, 
millor. Quants més contac·
tes facis, millor. Quan parlem 
amb els expositors, molts ens 
diuen que “a mi em va molt 
bé la fira, perquè concentro 
en uns pocs dies unes relaci·
ons amb clients i potencials 
clients, i posteriorment tinc 
tota una agenda de visites en 
setmanes o mesos... La fira 

és un aparador de promoció 
i de dinamització de la teva 
empresa o negoci que d’una 
altra manera, no el tindries. 
Hi ha altres fórmules, però, en 
aquesta donem oportunitats a 
empreses d’aquí, i està demos·
trat que funciona.
Els mercats i fires són una fór·
mula molt antiga, que forma 
part de la nostra societat i la 
nostra cultura, de la nostra 
manera de relacionar·nos, de 
fer compravenda, i això sem·
pre té plena actualitat. Dic això 
sense oblidar que és evident 
que el sector de fires està evo·

lucionant, interactuant moltes 
amb molts més elements, com 
les xarxes socials... Però conti·
nua havent·hi aquesta neces·
sitat d’ensenyar  quin producte 
i quins serveis estàs oferint 
en el teu territori. Per tant, la 
fira multisectorial com la que 
plantegem a FirAnoia té tot el 
sentit del món per una neces·
sitat de les empreses i també 
dels visitants. I si coneixem 
les últimes novetats de coses 
que potser no he pensat? O 
potser em ve una idea de què 
vull fer a casa, o descobreixo 
promocions interessants. A la 
fira hi haurà ofertes d’instal·
ladors d’energies renovables... 
O potser t’acabes comprant 
un cotxe perquè has vist que 
hi ha un model que encaixa 
molt bé amb el teu dia a dia... 
La fira és això.
Fa uns dies, un veí em deia 

“Tots tenim un record 
de fira, siguem petits, 

més grans, perquè és un 
esdeveniment. 

És un certamen, doncs, 
que fa moure la ciutat 

i que la gent el viu”
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“Replantejar coses és 
un exercici saludable, 
que tota organització 
i institució ha de fer 

constantment. Durant 
la pandèmia hem fet un 
pla estratègic i ens hem 
marcat uns objectius”

que recordava que havia com-
prat, fa molts anys, un tractor 
a la fira, i m’ho deia content. 
A més, el venedor de l’empresa 
de tractors va exposar el trac-
tor venut i va fer posar el nom 
del comprador en un rètol. 
Després l’aturaven i tothom 
sabia que s’havia comprat un 
tractor... que no es compra 
cada any, eh...  El meu veí ho 
recordava amb nostàlgia i 
amb alegria... Tots tenim un 
record de fira, siguem petits, 
més grans, perquè és un es-
deveniment. És un certamen, 
doncs, que fa moure la ciutat i 
que la gent el viu.
 
Quines són les novetats 
d’aquest any?
L’any passat vam provar de 
concentrar les activitats en un 
espai, que era l’Espai Servisi-
mó, i aquest any farem un al-
tre espai, que és l’Espai Iguana, 
que també hi haurà activitats, 
com un repte de Crossfit i el 
Festival Electra, per exemple. 
Després també hi ha el Tas-
ta’m, per promoure el sector 
vinícola, que farem dintre de 
l’Escorxador, una manera de 
conèixer la seva història amb 
Anoia Patrimoni, i després 
fem un maridatge amb col·la-

boració amb la DO  Catalu-
nya, amb Bohigas i Pla de Mo-
rei. Hi haurà música en viu. És 
una prova que fem en aquesta 
edició, a veure què passa. Serà 
interessant.
També hem fet unes zones que 
hem anomenat de descans o 
“chill-out”, temàtiques, en les 
quals els expositors i visitants 
també poden interactuar.
Aquestes serien les novetats. 
Després tenim activitats ja 
clàssiques, com el torneig d’es-
cacs, i la Fira Mercat d’Anti-
guitats, que farem coincidir el 
diumenge... Atrau un públic 
diferent que fa que hi hagi un 
dinamisme especial. 

El Tasta’m pot acabar essent 
una fira a part, com ja va pas-
sar amb el TastAnoia?
El Tasta’m no deixa de ser una 

evolució del TastAnoia. Es-
deveniments com aquell no 
s’han pogut fer per la pandè-
mia. I nosaltres, com a fira, 
hem d’estar constantment en 
moviment, en el sentit que 
estem escoltant el sector per 
les necessitats i oportunitats 
que poden sortir. Aquesta és 
una prova que fem, i després 
valorarem quina evolució pot 
tenir. Fira d’Igualada, al fi-
nal,  és el resultat de d’escoltar 
molts dels actors que formen 
part d’Igualada i comarca. De  
recollir que pot ser necessari 
al nostre territori i que pot ser 
una oportunitat.  És molt difí-
cil fer una fira, i el que neces-
sites és plantejar projectes de 
fira que sumin, que la gent pu-
gui aportar, pugui donar su-
port i pugui fer-ho possible...

Costarà més ara, fer fires, 
després de tot el que passat?
Replantejar coses és un exer-
cici saludable, que tota orga-
nització i institució ha de fer 
constantment. Durant la pan-
dèmia hem fet un pla estratè-
gic i ens hem marcat uns ob-
jectius. Primer, el que fem és 
escoltar el sector. Hi ha sec-
tors que durant la covid s’han 
transformat, han evolucionat, 
es relacionen de manera dife-
rent i els plantejaments, i això 
passa sobretot amb fires pro-
fessionals internacionals, se 
simplifiquen... Això ho porta 
la mateixa dinàmica del sec-
tor. 
Hem d’estar atents a això i 
hem de veure quines oportu-
nitats tenim i quines finestres 
d’oportunitats se’ns obren, en 
benefici del territori. Si hi ha 
un sector que té una neces-
sitat i que aquesta aporta un 
benefici al territori, i els re-
cursos, els suports que hi ha 
en aquests plantejaments, són 
positius, doncs els tirarem 
endavant. Si no és així, hau-
rem de prendre decisions... El 
sector de fira és viu.

PLANXISTERIA GELABERT S.L.

Tel.93 803 21 98

C/ Gaspar Camps, 31 
08700 Igualada

pgelabertsl@gmail.com

www.planxisteriagelabert.com

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcn

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

Bosch Car Service

Automòbils F.P. Bosch
Ctra. de La Pobla, 191 - 08788  VILANOVA DEL CAMÍ

93 804 64 03 fpboschtaller@gmail.com

·Injecció de Benzina
·Injecció Dièsel
·Electricitat/Electrònica
·Encesa
·Xapa
·Línia PreITV

·Frens, ABS, ESP
·Mecànica de manteniment
·Mecànica motor
·Sistemes de Refrigeració
·Pintura
·Banc de Potència

Ctra. de Valls, 70-72 · Sta. Mgda de Montbui
Tel.  93 803 20 66 

taller@autoreparacionesagustin.com 

Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51
Mòbil  692 094 682
08700 Igualada
g.verdaguer@yahoo.es

Garatge Verdaguer
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Durant les dècades 
dels anys 50 i 60 

la Fira d’Igualada 
va tenir un caràcter 

marcadament agrícola.

 SARAUTO. IGUALADA - SANT FRUITÓS DE BAGES - Tel.: 93 803 30 00 - 93 877 20 00. www.sarauto.com

Gamma e-2008. Motor elèctric. Consum elèctric combinat WLTP (kWh/100 km) 18,3. Emissions CO₂ WLTP  
(g/km):0. Autonomia �ns a 345 km (WLTP): més informació a http://wltp.peugeot.es

*Quota mensual amb IVA per a clients particulars d’un e-2008 Active Pack 136 (100 Kw) per a Pen. i Bal., en lloguer 
a 36 mesos i 30.000 km, incloent l’ajuda del PLA MOVES III amb desballestament (condicionat al previ cobrament 
de la mateixa i �nançada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme). Primera quota: 5.700 € (IVA inclòs). Inclou 
els serveis de manteniment, reparacions, assistència en carretera, gestió de multes, impostos i assegurança, 
durant el període contractat. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A, amb domicili a c/Eduardo Barreiros, 

visualitzat pot no coincidir amb el model ofertat. **Estació de càrrega Easywallbox inclosa per a comandes 
clients particulars d’un 2008 elèctric, entre l’01/09/2022 i el 30/09/2022. ***Compromís de lliurament el 2022 per 

e-2008
 

Control de creuer adaptatiu

RÈNTING TOT INCLÒS
PRIMERA QUOTA: 5.700€
PLA MOVES III INCLÒS
ESTACIÓ DE CÀRREGA INCLOSA**

PER 239 *

CONQUEREIX LA CIUTAT

LLIURAMENT EL 2022 
GARANTIT***
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IGUALADA · LA VEU 

De l'any 1954 al 1969 els 
dirigents de Foment 
de Fires i Mercats 

van optar per fer una Fira de 
productes agrícoles. La pri-
mera edició era previst pels 
mesos d'abril i maig però el 
mal temps va fer que es pos-
posés al setembre. Aquesta 
fira del 1954 es va celebrar 
un dimecres, dia de mercat i 
es fonamentà en l'exposició i 
Concurs dels Fruits de Camp. 
Aquesta exposició va ser l'ac-
te més representatiu però se'n 
van celebrar d'altres com una 
mostra de maquinària agrí-
cola al passeig de les Cabres, 
un mercat de planters a la 
plaça de la Creu i una fira de 
bestiar a la plaça dels Porcs. 
A l'Exposició del Fruits del 
camp hi van participar una 
cinquantena d'expositors amb 
una variada mostra de cereals, 
hortalisses i fruita en general. 
Paral·lelament se celebrà al 
passeig Verdaguer, el primer 
concurs d'arrossegament pro-
tagonitzat per animals de tir.
Aquesta Fira del 1954 va sig-
nificar l'adopció d'un nou 
format de fira destinat a te-
nir una llarga trajectòria. En 
el curs del segon quinquenni 
de la dècada dels 50 i durant 
la del 1960 la mostra firal 
mantingué el caràcter tradici-
onal d'aparador de productes 
agrícoles complementat amb 
exposicions de maquinària 

agrícola, estands dedicats a la 
promoció de productes fito-
sanitaris, béns de consum du-
radors i amb la celebració de 
concursos relacionats amb el 
món rural i actes lúdics.
L'any 1955 se celebrà per pri-
mer cop l'ofrena de fruits del 
camp per infants de cadas-
cuna de les poblacions de la 
comarca que simbolitzaven la 
figura de l'hereu i la pubilla, 

a la basílica de Santa Maria. 
Aquest és un acte que ha per-
durat fins l'actualitat.
L'any 1957 a la Fira s'hi in-
corporaren nous concursos i 
exposicions com un concurs 
d'avicultura i cunicultura, un 
concurs de llenyataires i el I 
Concurs fotogràfic organitzat 
per l'AFI. També es va dur a 
terme una concentració de 
motos i la venda de banderins 
per a vehicles motor.
L'edició del 1958 incorporà 
novetats destacades: el pregó, 
el trasllat de la Fira al passeig 
Verdaguer i la incorporació de 
les actuacions i desfilades de 
les bandes militars. Va ser en 
el marc d'aquesta Fira que es 
va retre homenatge al general 

Quan la Fira d’Igualada era eminentment agrícola

Vives en commemoració del 
centenari del seu naixement i 
arran d'això es va inaugurar la 
nova pista d'aterratge i se ce-
lebrà un festival d'acrobàcies 
aeronàutiques.
L'inici de l'època del desenvo-
lupament, al llarg de la dècada 
dels anys 60, es va manifestar 
en el continguts de la mostra 
firal igualadina: automòbils, 
electrodomèstics, productes 
per moblar la llar, materials 
de construcció, maquinària i 
vehicles industrials, camions, 
camionetes, tractors i alta ma-
quinària agrícola van anar ad-
quirint importància en la fira 
igualadina. En la del 1962 es 
calculà que el valor de la ma-
quinària, vehicles... exposats 

ascendí a un 14 milions i mig 
de pessetes.
Malgrat tot, l'impacte de 
la ràpida industrialització 
d'aquests anys a la ciutat i la 
comarca va tenir un impacte 
més aviat escàs a la Fira que 
mantingué la seva línia tradi-
cionalista amb la introducció 
de nous actes que encara re-
forçaren aquest caràcter com 
l'homenatge als pagesos més 
grans de la comarca. El 1965 
es va introduir un nou ele-
ment: la figura de la "reina" de 
la Fira que acompanyada de 
les seves dames d'honor, presi-
dia tot els actes. Aquesta reina 
es va convertir posteriorment 
en la "pubilla".
A partir de la dècada dels 70 
la Fira es va anar industrialit-
zant, quedant l'exposició dels 
fruits del camp com un actes 
més de tots els que es feien. 



Quan la Fira era eminentment agrícola
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 www.gestoriagaltes.com

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

El dia 1 d’octubre és el 
Dia Internacional de 
les Persones Grans i 

coincidint amb aquesta data, 
la Junta de l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats de Vi-
lanova del Camí, ha organit-
zat una nova edició de la Set-
mana de la Gent Gran, amb 
un seguit d’actes tradicionals 
com l’homenatge a les perso-
nes nascudes el 1935 i 1936.
El president de l’entitat, Pe-
dro Amor, assegura que la 
Junta ha confeccionat aquest 
programa amb molta il·lusió 
i coratge, i convida tothom a 
participar-hi activament per-
què està convençut que qual-
sevol persona gran pot gaudir 
dels actes que han preparat. 
Les activitats comencen el 
diumenge 25 de setembre 
amb una excursió a Breda per 
visitar la població i el Museu 
de la Ceràmica Josep Aragay.
Dilluns 26, se celebrarà  una 
passejada des del Casal fins al 
Parc Fluvial. En arribar a la 

zona de barbacoes es reparti-
rà un entrepà per esmorzar i 
la novetat, aquest any, explica 
Josep Maria Baraldés, secre-
tari de l’entitat, és que s’ha 
programat una sessió d’aerò-
bic a càrrec de David Borràs. 
L’activitat és gratuïta cal ins-
cripció al Casal de la Gent 
Gran. 
L’agenda per a dimarts inclou 
una sessió de cinema a Can 
Papasseit. Amb la col·labora-
ció de l’entitat local +Qcine, 
l’Associació de Pensionistes i 
Jubilats oferirà la projecció de 
la pel·lícula “Ocho Apellidos 
Catalanes”. Aquesta pel·lícu-
la és la tercera més taquillera 
del cinema espanyol i l’entra-
da és lliure i gratuïta. 
Dimecres 28 es portaran 
a terme dues activitats. Al 
matí, amb la col·laboració de 
l’EAP Vilanova del Camí s’ha 
preparat una xerrada sobre 
Alimentació i Risc Cardio-
vascular. I a la tarda, al ma-
teix Casal es podrà gaudir del 
ritme i les cançons del grup 
local “Los Signos”.

Per a dijous 29, s’ha progra-
mat una sortida cultural a 
Pujalt, amb visita guiada al 
Memorial Exèrcit Popular. 
Aquesta era una sortida que 
l’associació tenia prevista des 
de l’any 2020, però que no ha-
vien pogut fer per les restric-
cions lligades a la pandèmia.  
Ara, que la situació ha millo-
rat l’han tornat a programar i 
a banda de fer cultura, apro-
fitaran el viatge per dinar al 
migdia dinar al bufet lliure 
BonÀrea de Jorba.
Seguint amb l’agenda festiva, 
divendres 30, el Casal acollirà 
un Bingo especial amb pre-
mis en forma de productes i 

regals oferts pels comerços 
col·laboradors. La sessió co-
mençarà al voltant de les cinc 
de la tarda.
El plat fort de la setmana de la 
Gent Gran arriba dissabte, 1 
d’octubre amb l’“Homenatge 
a les Persones Grans” que es 
farà a Can Papasseit. Aquest 
acte està patrocinat per la re-
gidoria de Benestar de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
i per Formigons Vilanova.
Aquest any, l’homenatge va 
adreçat a totes les persones 
nascudes els anys 1935-1936, 
residents a Vilanova del 
Camí. L’acte, explica Baral-
dés, consisteix a fer un reco-

neixement a les persones que 
han fet 85 anys. 
L’acte inclou l’entrega d’una 
placa commemorativa i 
posteriorment, el lliurament 
d’un vídeo i unes fotos de re-
cord. Com a cloenda, els as-
sistents podran gaudir d’un 
concert espectacle a càrrec  
de “Pep i M José Grup” que 
aquest any ofereixen un es-
pectacle que combinarà un 
repertori musical amb una 
exhibició de ball.  A la tarda 
es reprendran els actes amb 
un ball de tarda a Can Papas-
seit. Diumenge 2, es farà la 
cloenda de la Setmana de la 
Gent Gran amb un dinar de 
germanor a Can Papasseit, 
que es tancarà amb un espec-
tacle del grup de Play Back 
Llum i Color, de l’Associa-
ció de Pensionistes i Jubilats 
d’Igualada.
Per més informació referent 
a dies d’inscripció, horaris, 
preus, etc. les persones inte-
ressades poden passar pel Ca-
sal de la Gent Gran per recollir 
el corresponent programa. 

L’Associació de Pensionistes i Jubilats homenatjarà les persones 
nascudes l’any 1935 i 1935 en el marc de la Setmana de la Gent Gran 

11.45 h INICI DEL FESTIVAL PIERADEGUSTA 
Acte inaugural. L’alcalde i els regidors de la Vila de 
Piera visiten els estands del Pieradegusta. 

12 h TALLER DE CUINA PER A NENS
L’Astrid Barqué elaborarà plats de cuina per als més 
xics amb productes de proximitat. 
A sota les voltes, al costat del Foment.

12 h  CONCERT (itinerant) 
Amb l’Orquestra de Dixieland Apocadixie cotton 
Pickers. 
Al llarg del carrer.

18 h PA AMB OLI I XOCOLATA
Berenar per als infants amb la col·laboració del Molí 
de cal Nasi i Pastisseria J.M. Mora.
A la plaça de Joan Orpí.

19 h CONTA CONTES
Escoltarem Mónica Torra, narradora de contes, que 
ens portarà de viatge amb la imaginació.
A sota les voltes, al costat del Foment.

19.45 h  VINS NATURALS I 
CAVES ANCESTRALS
En Martí Torrallardona ens parlarà dels vins i caves 
amb la mínima intervenció.
La inscripció es pot fer durant el mateix dia fins a les 
18 h a l’espai d’informació del Pieradegusta.
A la sala d’exposicions.

22 h CONCERT
Amb la cantant Queral Albinyana. 
A la plaça del peix.

23 h MÚSICA AMB DJ

10 h ESMORZAR DE FORQUILLA
Arengades amb raïm i cava. És l’esmorzar típic 
que es feia en el temps de la verema.
A sota les voltes, al costat del Foment

11.45 h INICI ZONA D’ESTANDS DE DEGUSTACIÓ

12 h MARIDATGE DE MÚSICA I CAVA
Amb l’Aula  Municipal de Música Maria Escolà i 
Cases de Piera.  
A la sala d’exposicions.

12 h TALLER DE CUINA PER A NENS
L’Astrid Barqué ens ensenyarà a cuinar menjars 
sans i divertits. 
A sota les voltes.

13 h VERMUT CONCERT
Amb Djangolé
A la plaça del peix. 

14 h MÚSICA AMB DJ

1 MARIA CASANOVAS vins i caves
2 J.M. PASTISSER pastisseria
3 CASAJOU & VINS DE GARAGE vins i caves 
4 BAR FOMENT tapes  
5 FAMILY GINS & FOOD tapes
6 FAMILY GINS còctels
7 JUAN PAGÈS ENTRENA vins i caves 
8 QUEVIURES BÉ tapes
9 MOLÍ D’OLI CAL NASI olis

10 BODEGAS ARACATA vins i caves 
11 GELA’T  gelats
12 LONECESITO TAPAS-RESTAURANTE tapes 
13 RESTAURANT EL RACÓ DE LA NOA tapes
14 CAVES MUNGUST vins i caves
15 HALAWIYAT OM FARAH W HAJAR tapes i tes
16 EL VIOLINISTA vins i caves
17 CAVES GABARRÓ vins i caves 

DISSABTE 24

DIUMENGE 25

PARADISTES
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PIERA · LA VEU 

El Teatre Foment ha ce-
lebrat aquesta setmana 
un acte de record a les 

víctimes de la pandèmia i un 
reconeixement a totes aque-
lles persones, entitats o asso-
ciacions que van col·laborar 
en diversos àmbits durant els 
moments més greus de l’emer-
gència sanitària.
La trobada va encetar amb un 
parlament per part de la regi-
dora Montse Porras en el qual 
va donar la benvinguda a les 
persones assistents i va donar 
pas a un reportatge amb dinou 
testimonis de professionals de 
la sanitat, comerciants, polici-
es i altres col·lectius a on rela-
ten les seves experiències du-
rant aquell convuls moment.
A continuació, Joaquín Pélaez, 
violinista de l’Aula Municipal 
de Música, va interpretar el 
tema principal de la pel·lí-
cula «La llista de Schindler» 
mentre les regidores Carme 

González i Anna Pallerols di-
positaven un ram de roses a 
l’escenari. L’alcalde de Piera, 
Josep Llopart, acompanyat 
pel primer tinent d’alcalde, 
Javier Perellón, van entregar 
un diploma i una rosa blanca 
a totes aquelles persones o 
entitats que van contribuir 
a lluitar contra la Covid al 
nostre municipi.  
Després de l’entrega dels re-
coneixements, es va convidar 
al públic assistent a sortir a 

l’exterior del teatre per a des-
cobrir la placa d’homenatge 
a totes les persones desapa-
regudes durant la pandèmia, 
situada a la plaça de les Aba-
desses, a la qual es poden lle-
gir les següents paraules: «La 
Vila de Piera en record de les 
víctimes de la Covid. Sempre 
us tindrem a la memòria.»
Com a cloenda de l’acte, Jo-
aquín Pélaez va interpretar 
la melodia popular «El cant 
dels ocells». 

Piera ret homenatge a les víctimes 
de la Covid

PIERA · LA VEU 

Piera ha celebrat la tren-
ta-cinquena edició de la 
Diada de Puntaires del 

15 al 18 de setembre amb èxit 
de participació en els actes 
que han acollit durant aquests 
dies el Gall Mullat i el Casal de 
la Gent Gran.
La ciutadania ha tingut l’opor-
tunitat de participar en activi-
tats com l’exposició de puntes 
o el curs de punta contem-
porània conduït per la pres-
tigiosa professora de boixets 
Bistra Pisancheva a la sala dels 
miralls del Casal de la Gent 
Gran, amb molt bona acollida 
per les puntaires locals.
El 18 de setembre, el dia va 
encetar amb parlament de la 
regidora de Cultura i Tradi-
cions, Anna Pallerols, l’alcal-
de de Piera, Josep Llopart i 
la presidenta de l’Associació 
Catalana de Puntaires, Rosa 
Provencio.
Durant aquesta jornada, la 
ciutadania ha pogut apro-
par-se al Gall Mullat per vi-
sitar el mercat de botigues es-
pecialitzades en punt. A partir 
del migdia, Montse Morata i 
Rosa Provencio, membres de 
l’Associació Catalana de Pun-

taires, van lliurar els guardons 
del Concurs de Punt de Llibre 
a Rosa Llopart (votació popu-
lar), Rosa M. Pou (millor tèc-
nica) i Montserrat Negre (més 
original). A continuació, s’hi 
va celebrar l’acte de pas de tes-
timoni a Móra la Nova, loca-
litat que acollirà la celebració 
del 2023. Les autoritats locals 
calculen que durant la cele-
bració d’aquesta fira, el nostre 
municipi ha acollit a prop de 
650 participants.

Com a cloenda, es va inter-
pretar tres peces a càrrec de 
Joaquín Peláez (violí), Mont-
serrat Sitjà (violoncel) i Yos-
hiko Sakai (flauta travessera), 
l’Agrupació Sardanista de Piera 
que va oferir un ball de sarda-
nes i es va desenvolupar una 
ruta modernista pels carrers de 
la localitat.
Els Eixerits Geganters de la Vila 
de Piera van acompanyar l’acte 
presidint l’escenari i oferint al 
públic una ballada. 

La 35a Diada de la Puntaire aplega
més de 650 persones

PIERA · LA VEU 

Durant el ple extraor-
dinari d’aquest passat 
dimecres, el consisto-

ri va aprovar, per unanimitat, 
l’expedient de contractació per 
poder desenvolupar les obres 
d’arranjament de l’asfalt de la 
carretera de Ca n’Aguilera, Can 
Bou i el camí Romeu. El pro-
jecte suposarà una inversió de 
més de 2 milions d’euros que 
serviran per donar resposta als 

veïns i les veïnes d’aquesta zona 
que des de fa temps demanen 
una millora de les carreteres 
d’accés als seus barris. Els tre-
balls suposaran també una 
millora de la mobilitat entre 
barris a través d’unes vies força 
transitades del municipi.
Properament es contractaran 
les empreses que desenvolu-
paran aquestes obres, que es 
preveu que s’iniciïn abans de 
finalitzar l’any.  

Millora de l’asfalt a la 
carretera de Ca n’Aguilera

PIERA · LA VEU 

El grup de Teatre de Ca 
n’Aguilera tanca la tem-
porada amb l’obra Se-

xes, en el marc dels actes de 
la Festa Major.  L’agrupació 
ja havia representat una altra 
obra aquest estiu, Top model, 
el passat 26 de juny també a 
Ca n’Aguilera. 
Sexes, de Xavier Bertran i Pep 

Anton Gómez, comptarà amb 
un repartiment de cinc actors 
del grup dirigits pel pierenc 
Antoni Escudero. La peça 
teatral es posarà en escena 
aquest dissabte 24 de setem-
bre, a les 22 hores, al Teatre 
de Ca n’Aguilera. El preu de 
l’entrada és de 7 € per a les 
persones sòcies i de 10 € per 
a les no sòcies. No és recoma-
nada per a persones menors 
de 12 anys.  

Un cap de setmana 
de teatre a Ca n’Aguilera

CARME · LA VEU 

Agents de la Policia de 
la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la 

comissaria d’Igualada van 
desmantellar el passat 14 de 
setembre, una plantació de 
marihuana outdoor a la Serra 
de Collbàs, Carme (Anoia).  
A finals del mes d’agost, a 
partir d’una investigació, els 
mossos van detectar una  pos-
sible plantació de marihuana 
a la Serra de Collbàs, Carme 
(Anoia),  situada en una zona 
boscosa de difícil accés.
Després d’unes primeres in-
vestigacions, els agents  van 
constatar que els autors dels 
fets haurien desbrossat i apla-
nat dues zones de bosc per 
instal·lar un cultiu extens de 
marihuana. A més a més, hi 
havien construït una caseta 
d’obra amb plaques solars fo-
tovoltaiques al sostre i un di-
pòsit d’aigua.
El passat 14 de setembre es 

va dur a terme un dispositiu 
per intentar localitzar els res-
ponsables de la plantació on 
hi van participar agents de la 
unitat d’investigació i de segu-
retat ciutadana d’igualada així 
com agents de l’Àrea Regional 
de Recursos Operatius.
En arribar-hi van localitzar 
1936 plantes de marihuana 
distribuïdes en els dos camps 
de cultiu. Per altra banda, 
s’havien netejat i tallat un nu-
mero considerable d’arbres i el 
sotabosc per crear els camps 
de cultiu.
Per aquest motiu van detenir 
un home que tenia cura de les 
plantes i que vivia en una ca-
ravana just al costat de la plan-
tació, com a presumpte autor 
d’un delicte contra la salut pú-
blica, tràfic de drogues.
Es calcula que per les 1936 
plantes localitzades com a mí-
nim podrien arribar a generar 
560 quilograms de marihuana.
El detingut va passar a dispo-
sició del Jutjat d’Igualada. 

Els Mossos desmantellen 
una plantació de 1.936 plantes 
de marihuana a Carme
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CAPELLADES · LA VEU 

Aquest estiu s’han cele-
brat els 40 anys d’ex-
cavació continuada al 

jaciment neandertal de l’Abric 
Romaní de Capellades, oferint 
tot d’activitats que han tingut 
un gran nombre de partici-
pants.
Durant la campanya d’excava-
ció del mes d’agost hi va haver 
788 visites guiades i es va fer 
tallers d’eines amb 115 perso-
nes. El 16 d’agost es va obrir 
el jaciment amb una proposta 
molt original que va encantar 
als 251 assistents: un concert 
amb Tarta Relena.
Paral·lelament a Casa Bas, la 
sala municipal d’exposicions, 
s’oferia una exposició sobre la 
vida dels neandertals, que va 
ser vista per 435 persones.
Dins els actes de la Festa Ma-
jor, l’Abric Romaní encara va 
ser protagonista de dues pro-
postes més, molt participa-

des: el pregó màpping amb 
els directors responsables de 
les excavacions i una xerra-
da amb Eudald Carbonell, 
qui ha liderat el projecte de 
recerca durant les darreres 4 
dècades.
Finalment, cal sumar-hi les 
1.141 persones que han par-
ticipat a les passejades noc-
turnes per la Cinglera del 
Capelló, iniciativa engegada 
l’any passat i que, davant la 
bona acollida, s’ha reeditat 
amb més elements.
Així, podem destacar com 
més de 2.688 persones han 
participat als diferents actes 
organitzats aquest estiu per 
celebrar els 40 anys d’exca-
vacions continuades al jaci-
ment neandertal de l’Abric 
Romaní de Capellades.
En paraules d’Àngel Soteras, 
regidor de Cultura i Promo-
ció, “Aquest ha estat un es-
tiu extraordinari per al Parc 
Prehistòric. El treball conti-

nuat dels darrers anys en la 
promoció de l’Abric Roma-
ní i la incorporació de nous 
atractius, com l’organització 
de concerts o les passejades 
per la cinglera il·luminada 
amb nous elements respecte 
a l’any anterior, donen el seu 
fruit i la prova és que hem 
exhaurit totes les entrades, tant 
les ofertades inicialment com 
les de les 12 passejades que 
vam afegir vist l’èxit inicial. 
D’altra banda, és evident que 
la celebració dels 40 anys d’ex-
cavació continuada, la decla-
ració del conjunt com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional i, 
sobretot, el descobriment de 
les primeres restes humanes de 
neandertal, ens han donat una 
projecció espectacular i una 
gran presència als mitjans de 
comunicació que hem de saber 
aprofitar per consolidar l’am-
pliació de les possibilitats de la 
visita que ja teníem en marxa i 
incorporar-ne de noves”.  

Més de 2.000 persones passen aquest 
agost pel Nean Parc Prehistòric 
de Capellades

CAPELLADES · LA VEU 

El programa de Noves 
Oportunitats és una ini-
ciativa del SOC que té 

per objectiu recuperar les ga-
nes d’aprendre dels milers de 
joves que, per motius diver-
sos, no han trobat el seu lloc 
als instituts i que, per raó de la 
seva edat, també són invisibles 
per a les empreses. 
Partint d’aquesta base, s’ha 
creat un model d’orientació, 
adquisició d’hàbits i valors, 
formació laboral o retorn al 
sistema educatiu. Cada jove 
té un tutor/a de referència que 
fa un seguiment individual i 
grupal. 
Capellades és seu del projec-
te des d’octubre 2021, un ser-
vei consolidat conjuntament 
per la Xarxa TET Anoia Sud i 
Ampans, empresa referent del 
projecte. A l’Anoia existeixen 
3 centres, amb diferents itine-
raris formatius-laborals que 
poden actuar conjuntament o 

per separat, segons les prefe-
rències de cada jove. 
Durant l’últim any, 24 joves 
de Capellades i voltants han 
realitzat els itineraris d’atenció 
al client i l’itinerari industrial. 
Del total de 24, 3 joves han 
aconseguit inserir-se al món 
laboral, 2 s’han preinscrit a un 
Programa de Formació i In-
serció, 7 més s’han preinscrit 
a un Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà i finalment, 3 joves s’han 
reincorporat al sistema educa-
tiu. 
Enguany, Capellades torna-
rà a comptar amb el Centre 
de Noves Oportunitats i amb 
nous professionals que dona-
ran nous futurs a les persones 
joves del territori. 
Per a més informació sobre 
aquest programa, us podeu 
posar en contacte amb la tèc-
nica de joventut del municipi, 
Alícia Benito, al telèfon 679 
964 684 o al correu electrònic 
abenito@anoiajove.cat. 

Nova edició de la formació 
del Centre de Noves 
Oportunitats

CAPELLADES · LA VEU 

Capellades se suma un 
any més a la celebració 
de les Jornades Euro-

pees del Patrimoni que es fa-
ran el 7, 8 i 9 d’octubre arreu 
del territori.
El Museu Molí Paperer de 
Capellades farà uns tallers 
gratuïts el dia 8, dissabte. Per 
participar-hi cal enviar un 

correu electrònic a reserves@
mmp-capellades.net. Recor-
dem que el Museu Molí Pape-
rer fa visites guiades habitual-
ment els dissabtes a les 11 i a 
les 12.30.
L’Abric Romaní de Capella-
des s’hi suma amb dues visites 
guiades gratuïtes el dissabte 
8 d’octubre. La primera serà 
a les 11.15 i la segona a les 
12.45. Cal fer reserva prèvia a 

entrapolis.com, ja que l’afora-
ment és limitat.
La visita guiada al jaciment 
arqueològic neandertal de 
l’Abric Romaní permetrà 
conèixer les troballes efectua-
des en els darrers treballs d’ex-
cavació arqueològica de l’estiu 
d’enguany. Entre totes les des-
cobertes, destaca la troballa de 
fragments de crani neandertal 
de 60.000 anys d’antiguitat. 

Tornen les Jornades Europees 
del Patrimoni

CAPELLADES · LA VEU 

El diumenge 11 de setem-
bre va ser el darrer de la 
piscina d’estiu a Capella-

des.
Ha estat una temporada que 
ha permès oferir activitats di-
verses: sessions de gimnàstica, 
ioga, cursets de natació, fron-
tó piscines nocturnes... amb 
molt bona participació per 
part dels usuaris.
La Piscina Blava ha estat 
oberta cada dia des del 12 de 
juny. Enguany s’ha venut 451 
abonaments familiars de tem-
porada i 279 abonaments in-
dividuals. També s’ha pogut 

accedir a la Piscina Blava amb 
les entrades individuals, 2529 
en total.
Aquestes són unes xifres de 
total normalitat, recuperant 
els nivells d’abans de la pan-
dèmia. En aquest sentit la re-
gidora d’Esports, Anna Xaus, 
explica com “aquest any es el 
primer any sense restriccions 
per la pandèmia. Els usuaris 
han participat de les diferents 
activitats que hem proposat 
fora de l’horari de bany. Ha 
estat un estiu de temperatures 
molt elevades i això ha fet que 
moltes persones aprofitessin la 
Piscina per refrescar-se i bai-
xar la calor”. 

Tanca temporada
la Piscina Blava
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CABRERA D’ANOIA · ACN 

El ple extraordinari que 
es va celebrar dilluns al 
vespre va escollir Eli-

sabet Hidalgo (ERC) com a 
nova alcaldessa de Cabrera 
d’Anoia. Hidalgo, que ja era 
alcaldessa accidental des de 
fa una setmana, ha rellevat 
Jaume Gorrea després que la 
Junta Electoral Central (JEC) 
l’inhabilités per una condem-
na per prevaricació. La fins 
ara primera tinent d’alcalde i 
número 2 de Gorrea va rebre 
els 4 vots d’ERC i el del regi-
dor no adscrit, mentre que els 
4 regidors socialistes van votar 
el seu candidat. A partir d’ara, 
l’objectiu d’Hidalgo és donar 
“continuïtat” al projecte que 
ha defensat Esquerra durant 
tota la legislatura i preservar 
l’estabilitat del govern. La nova 
alcaldessa s’agafa el càrrec 
“amb molta il·lusió i respon-
sabilitat”.
L’equip de govern estarà for-
mat per Hidalgo al capda-
vant i els regidors republicans 

Francesc Cirera i Miquel Mo-
rató. Amb la sortida de Jaume 
Gorrea, la nova regidora serà 
Mercè Gorrea, precisament la 
filla de l’antic batlle. Jose An-
tonio Lanuza, del grup mixt, 
ocupa també una regidoria.
El motiu de la condemna de 
prevaricació de Jaume Gorrea 
va ser el projecte de saneja-
ment del camí de Canaletes a 

Elisabet Hidalgo assumeix l’alcaldia de Cabrera després 
de la inhabilitació de Jaume Gorrea

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.
La sentència no és ferma, hi ha 
pendent un recurs i és previst 
que l’Audiència de Barcelona 
es pronunciï el pròxim 8 de 
novembre. Malgrat que la sen-
tència no sigui ferma, la JEC te-
nia la potestat per retirar les cre-
dencials de regidor a l’alcalde. 

HOSTALETS DE P · LA VEU 

L’hostalatenc David Álva-
rez és nou regidor dels 
Hostalets de Pierola pel 

grup municipal
de Sumem pels Hostalets 
(PSC-CP). La presa de posses-
sió s’ha fet al Ple d’aquest mes
de setembre i substitueix el 
fins ara regidor Jaume Trias.
Álvarez té 25 anys i és lli-
cenciat en Psicologia per la 
Universitat de Barcelona. En 
aquests moments està cursant 
un màster en psicopedagogia. 
Treballa de monitor i com 
a vetllador donant suport 
als alumnes amb necessitats 
educatives especials. Álvarez 
s’incorpora al grup que di-
rigeix Dani Vendrell, junta-
ment amb la regidora Carme 
Zaragoza. Sumem pels Hos-
talets, format per persones 
que pertanyen al PSC i altres 
que són independents. 

David Álvarez
s’incorpora com a 
regidor als Hosta-
lets amb el grup 
Sumem (PSC-CP)



RUBIÓ · LA VEU 

Aquest diumenge 18 
de setembre, Rubió 
va celebrar la festa de 

la gent gran, coincidint amb 
la benedicció dels fruits del 
camp, que va donar la benvin-
guda als nous hereu i pubilla 
del municipi.
Havent fet la presentació de 
l’hereu i la pubilla, i la cor-
responent entrega dels fruits 
a l’Asil del Sant Crist d’Igua-
lada, es va fer el primer acte 
oficial de la nova parella, amb 
la inauguració d’un banc de la 
campanya de conscienciació 

per la violència de gènere.
Rubió s’adhereix a la campa-
nya “Junts som més forts” del 
Govern d’Espanya, en contra 
la violència de gènere, i per 
fer-ho palès, ha instal·lat un 
banc en un mirador del mu-
nicipi.
Al migdia del mateix diumen-
ge es va celebrar el dinar ho-
menatge a la gent gran, on es 
va fer entrega de la medalla 
honorífica de Rubió a la pa-
rella homenatjada d’enguany. 
Tot seguit, el grup de playback 
amb el Grup de Gent Gran 
d’Igualada va oferir un espec-
tacle per a tots els assistents. 

Rubió celebra la festa 
de la Gent Gran

CALAF · LA VEU 

Durant el mes d’agost 
s’han executat les obres 
de millora a una classe 

de la llar d’infants situada a la 
part més antiga de l’escola, a 
l’oest de l’edifici. L’aula presen-
tava humitats i revestiments 
en mal estat i per això, s’han 
fet diferents treballs en aques-
ta línia.
Aquests han consistit primera-
ment a retirar tot el paviment, 
sòcols i rajoles malmeses. 
Posteriorment, s’ha allisat la 
superfície de paret i terra i s’ha 
impermeabilitzat. Finalment, 
s’ha muntat un nou paviment 

vinílic - de color i disseny tipus 
fusta - i s’ha col·locat uns pa-
nells verticals a les parets amb 
una estructura de llistons de pi 
de fins a 2,5 m d’alçada.
D’altra banda, les reformes 
també han tingut un objectiu 
pedagògic i estètic. S’ha volgut 
crear un espai amb tonalitats 
més neutres que recordin als 
colors i materials naturals com 
la fusta per tal de disposar d’un 
ambient més relaxat on els es-
tímuls visuals estiguin més 
controlats i destaquin els dife-
rents materials i jocs.
En total, el cost de les obres 
ha estat de 21.555,74 € i han 
durat un mes. 

Nova aula reformada a la 
llar d’infants de Calaf
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CALAF · LA VEU 

Aquest cap de setmana 
comença la nova pro-
gramació del Casino 

de Calaf, amb més força que 
mai! L’entitat calafina ha pre-
parat tot un catàleg d’espec-
tacles, ple de música, teatre, 
entreteniment i molt més! 
‘Pòsit’ és l’obra encarrega-
da d’engegar la programació 
2022-23 i que retrà homenat-
ge al Dia Mundial de l’Alzhei-
mer. L’espectacle fet pel Fes-
tival Còmic de Figueres amb 
l’assessorament de l’institut 
d’Investigació Biomètrica so-
narà valor al sentit de l’humor 
en l’acompanyament de les 
demències. L’obra comptarà 
amb l’actriu gironina Merit-
xell Yanes Font. Serà dissab-
te 24 de setembre a les 19.30 

hores.
El diumenge 25 de setembre 
a les 18.30 hores serà el torn 

Tret de sortida a la nova programació del 
Casino de Calaf

d’ ‘Arrel Rebel’, un espectacle 
de dansa únic que narra l’ex-
periència de l’entitat ‘Esbart 
Joaquim Ruyra’ de Blanes i el 
seu director David Martínez. 
Danses i sons per fer escol-
tar, exhibir o fer ballar. 
Per assegurar-vos la localitat 
als espectacles cal comprar 
les entrades de manera anti-
cipada a través del portal en-
trapolis.com o reservar-les al 
telèfon 93 869 83 77 o al 620 
134 018 (Josep).  Per ‘Pòsit’, 
el preu per als socis és de 12 
euros i per al públic en ge-
neral de 15 euros; i per l’es-
pectacle ‘Arrel rebel’, per als 
socis és de 9 € i per al públic 
en general 12 €. Hi ha un 
preu especial que inclou els 
dos espectacles, que corres-
pon a 13 € per als socis i 16 
€ per al públic en general. 

MONTMANEU · LA VEU 

Dissabte a la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament de 
Montmaneu, va tindre 

lloc, per part del Vicepresident 
de la Federació Sr. Miquel Ca-
tot i demés membres de la junta 
d’escudellaires, ranxos i sopes 
de Catalunya FERSC, l’entrega 
del “Cullerot” que anomena a 

Montmaneu com amfitrió per 
organitzar la propera trobada 
de tot Catalunya, que es cele-
brarà el dia 13 de novembre.
El Vicepresident de la Fede-
ració el Sr. Miquel Catot va 
fer entrega del “cullerot” al 
Sr. Alcalde Àngel Farré i al 
mestre calderer Sr. Josep Pa-
rera, i després d’un refrigeri, 
va tenir lloc una reunió en-

Montmaneu serà l’amfitriona de la 
trobada d’escudellaires de Catalunya

S.M. SESGUEIOLES · LA VEU 

Amb l’objectiu d’im-
pulsar i promoure la 
implantació de noves 

activitats empresarials a Sant 
Martí Sesgueioles, principal-
ment de sectors no existents 
que ajudin a completar l’ofer-
ta comercial del municipi, 

l’Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles promou la campa-
nya “Fes el pas!”.
La iniciativa compta amb una 
sèrie d’ajuts econòmics per a 
l’emprenedoria de botigues o 
tallers que es vulguin instal-
lar al municipi, i que es situïn, 
preferiblement, a las plantes 
baixes dels edificis. Les im-

plantacions subvencionables 
s’hauran d’efectuar durant 
l’any 2022.
Tothom qui n’estigui interes-
sat, pot consultar les bases 
que s’adjunten a la web de 
l’Ajuntament, o bé contactar 
a través del correu electrònic 
st.martises@sesgueioles.cat o 
el telèfon 938681122. 

Sant Martí Sesgueioles dona suport a 
l’emprenedoria amb “Fes el pas!”

tre membres de la federació, 
els Calderers de Montmaneu 
i l’Ajuntament, per tal de co-
mençar a preparar aquest es-
deveniment, que com sempre 
on es realitza aplega una gran 
multitud de seguidors. Cal dir 
que, Montmaneu serà el poble 
més petit on tindrà lloc una 
trobada d’aquestes caracterís-
tiques. Seguirem informant. 



Dimarts, al local social 
de Pujalt, es farà una 

presentació del projecte 
i s’aclariran dubtes 
que puguin sorgir

Es tracta d’un festival 
amb espectacles

 per a totes les edats, 
amb una programació 

de primer nivell
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PUJALT · LA VEU 

A Pujalt està prevista 
la construcció d’una 
planta fotovoltaica, el 

projecte Carbeso, promoguda 
per IGNIS Energia i IB Vogt, 
experts en energies renova-
bles, especialment en energia 
fotovoltaica.
El projecte es troba en fase de 
desenvolupament, amb un ini-
ci de construcció previst per a 
mitjans del 2023. Carbeso serà 
una planta fotovoltaica que 
comptarà amb 49.987 MWp 
de potència que equivalen a 
1.701 hores d’energia renova-
ble i una producció anual de 
87.511 MWh. L’energia obtin-

guda per la instal·lació evitarà 
l’emissió anual de 26.250 tones 
de CO2, o el que és el mateix, 
impedirà cada any l’emissió de 
tant de CO2 com el que gene-
raria un camió de mercaderies 
en recórrer 7.876.000 km.

ELS ANOIENCS TINDRAN 
L’OPCIÓ D’INVERTIR 
EN EL PROJECTE
Els veïns de 35 municipis de 
la comarca d’Anoia, Estaràs i 
Sant Guim de Freixenet a la 
Segarra tindran l’oportunitat 
d’invertir de forma prioritària 
al projecte Carbeso. Els in-
teressats a invertir en aquest 
projecte ho podran fer a través 
de Fundeen, la plataforma de 
finançament participatiu re-
ferent en inversió de projectes 
d’energia renovable a Espanya. 
Aquesta entitat compta amb 
lautorització de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors 
(CNMV) i està adherida als 

Principis dInversió Responsa-
ble de lONU. 
En total, els habitants elegi-
bles poden finançar fins a un 
màxim de 1.003.650 euros (un 
20%) tal com estableix l’art. 
9 bis del Decret llei 24/2021 
d’acceleració del desplega-
ment de les energies renova-
bles distribuïdes i participades 
de la Generalitat de Catalu-
nya. La inversió es fa a vida 
útil del projecte, estimat en 30 

anys. Durant tot aquest temps, 
els inversors es beneficiaran 
dels ingressos generats per 
l’energia produïda.
Les aportacions es poden fer 
des d’un mínim de 500 euros 
fins a un màxim de 100.300 
euros per inversor, amb una 
rendibilitat neta estimada del 
6,5%.

PRESENTACIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA CARBESO
Tots els interessats podran 
conèixer les dades del pro-
jecte a la presentació que es 
farà al local social “El Cobert” 
al municipi de Pujalt. La cita 
serà el proper dimarts 27 de 
setembre a les 18.30 hores. 
Representants d’Ignis, IB Vogt 
i Fundeen informaran sobre 
els aspectes més rellevants de 
la planta solar i aclariran els 
dubtes que puguin sorgir en-
tre els assistents. 

Els anoiencs podran 
invertir en el projecte
de planta fotovoltaica
de Pujalt

COPONS · LA VEU 

El món del clown i les 
arts de carrer arriben 
a Copons el pròxim 24 

de setembre amb la primera 
edició del Festival SOM RIU-
RES, una proposta cultural i 
lúdica amb espectacles per a 
totes les edats.
El Festival SOM RIURES 
portarà a tots els racons del 
petit poble de Copons les 
actuacions de tres compa-
nyies de circ i clown, a més 
de cercaviles acompanyades 
per la Big Band de Copons, 
els geganters i graellers, i els 
bastoners del poble. La tarda 
es complementarà amb es-
pais de joc per als més petits 
i zona de menjar amb food-
trucks i música.
El Festival SOM RIURES, or-
ganitzat per l’Ajuntament de 
Copons amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia, compta amb la participa-
ció voluntària dels veïns i ve-
ïnes de Copons. La intenció 
és ser un pont entre el món 
rural i les arts escèniques de 
qualitat, demostrant que els 
pobles petits estan plens de 
vida i també poden ser un 
escenari idoni i atractiu per 
a manifestacions artístiques i 
culturals de qualsevol àmbit.

UNA PROGRAMACIÓ 
DE PRIMER NIVELL
El festival començarà amb 
l’actuació de JAM amb l’es-
pectacle “Le Pétit Théatre 
Ambulant”, inspirat en els 
teatres ambulants de l’època 
del Renaixement. A través de 

l’humor gestual i la poesia, 
JAM ens endinsa en el seu 
singular univers, que gira en-
torn de la imaginació, el riure 
i les emocions.
El Circo Los portarà a Copons 
el seu espectacle “Kasumay”, 
una paraula que en senega-
lès ens convida a compar-
tir, a obrir casa nostra. Amb 
aquest espectacle el Circo Los 
vol que el públic es faci cò-
mplice de la seva proposta, 
farcida de tècniques circenses 
molt variades.
La tarda de dissabte es tan-
carà amb Gromic, un clown 
amb un humor fi i commove-
dor que s’inspira en la llarga 
tradició dels clowns i la mà-
gia. Gromic busca connectar 
amb tots els públics a través 

Copons estrena un nou festival de circ
i teatre de carrer, el Festival Som Riures

VECIANA · LA VEU 

En motiu de la festivitat 
dels arcàngels que tin-
drà lloc el dimecres 29 

de setembre el proper diu-
menge dia 25 a les 17 hores 
es celebrarà una missa a la 
capella de Sant Gabriel de Ve-
ciana.
La missa que serà oficiada per 
mossèn Carles Riera compta-
rà amb les veus de la Coral 
de Veciana que clourà l’acte 
litúrgic amb el cant dels goigs 
a llaor de Sant Gabriel.
A continuació tindrà lloc el 

concert inclòs dins del cicle 
Encambra’t a càrrec de Mar-
cel Hierro (violoncel), Rut 
Calaf (flauta) i Carla Riba (vi-
olí) i que omplirà de música 
la tarda.
Abans i després de l’acte es 
podrà visitar la capella total-
ment restaurada durant l’any 
2019 per part de l’Ajuntament 
de Veciana amb l’ajuda de la 
Diputació de Barcelona. Tot i 
la parada obligada per la pan-
dèmia de la covid-19 enguany 
es renova la devoció pel copa-
tró de Veciana amb aquesta 
festivitat que complementarà 

del llenguatge universal del 
riure.

EL FESTIVAL S’APROPA
 A L’ESCOLA
El Festival SOM RIURES vol 
promoure la seva vessant més 
pedagògica apropant el món 
del circ i el teatre als espais 
educatius. 
En aquesta primera edició 
hi haurà una actuació de la 
Companyia Sgratta i l’espec-
tacle “Les pirates de terra en-
dins” el divendres 23 al matí 
per als alumnes de l’escola 
Quatre Vents de Copons, a la 
qual també podran assistir les 
veïnes i veïns del poble.
A més a més, durant tota la 
setmana prèvia al festival l’es-
cola treballarà a les aules di-
versos continguts relacionats 
amb el teatre al carrer, el circ i 
el món dels clowns i l’humor. 
La incorporació d’aquesta 
proposta educativa al festival 
ha estat possible gràcies a la 
col·laboració de l’associació 
Copons inLoft. 

la missa que es fa any rere any 
a l’església parroquial de San-
ta Maria de Veciana el diu-
menge després de Sant Josep 
tot recordant que antigament 
el dia de Sant Gabriel era el 24 
de març.
Així tenim que aquest proper 
diumenge serà una bona oca-
sió per gaudir d’aquest bonic 
indret del municipi de Veci-
ana que des de la seva recu-
peració fa tres anys ha rebut 
moltíssimes visites de perso-
nes d’arreu cridats per la pau, 
vistes i silenci que es respira 
en aquest paratge.

Missa i concert a la capella de Sant 
Gabriel de Veciana



JOSEP M. VIDAL · MOTOR 

Cap esportista de qual-
sevol especialitat ha 
conquerit els títols del 

pilot pierenc Toni Bou. I no 
solament això, sinó que ha 
guanyat tots els campionats 
del món en què ha participat.
Fins i tot li sobren trials per 
ser campió, com ara en aquest 
darrer, que tot i no guanyar 
el dissabte, quan es va classi-
ficar en segona posició, es va 
proclamar campió matemà-
ticament sense que li fes falta 
la victòria, que tot i això va 
aconseguir-la en la prova del 
diumenge al trial italià dispu-
tat amb la Montesa pels vol-
tants de la població de Ponte 
di Legno.
I si 32 són el seus títols de 
campió del món sumant el de 
a l’aire lliure i els de sota sos-
tre, cal afegir els 16 títols gua-
nyats formant part de l’equip 
espanyol en el Trofeu de les 
Nacions, verdader campionat 
del món de trial per equips 
nacionals. Precisament aquest 
cap de setmana es disputarà el 
Trofeu de les Nacions a Mon-
za i l’equip espanyol estarà for-

mat per Toni Bou, Adam Raga 
i Jaime Busto.
Al finalitzar els dos trials ita-
lians, Bou comentava: “Estic 
molt content per com ha anat 

el cap de setmana. Avui tenia 
menys pressió, encara que ha 
estat complicat perquè era una 
carrera fàcil en la qual no es 
podien cometre molts errors. 

Toni Bou ha guanyat en tots els mundials de trial en què ha participat
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ESPORTS 
De fet, he sumat un cinc per 
parar-me en la cinquena sec-
ció, una zona que era bastant 
fàcil, i després m’ha tocat anar 
a recuperar. En aquest mo-

ment, Adam Raga encara es-
tava a zero, Matteo Grattarola 
només tenia 3 punts de pena-
lització i jo ja sumava 6. No ha 
estat fàcil, però hem lluitat bé 
i hem aconseguit una victòria 
amb una última volta molt 
bona, sumant tan sols 1 punt. 
Estic molt content i agraït amb 
l’equip. Una vegada més, hem 
fet una molt bona temporada, 
amb 7 victòries , 3 segons llocs 
i sense baixar-nos del podi. 
L’equip ha treballat molt però 
tenim marge per a continuar 
millorant. Estem treballant 
molt en la moto i segur que 
continuarem fent passos cap 
endavant.”
Més anoiencs a la prova ita-
liana
A Ponte di de Legno també es 
van celebrar dues proves de Tri-
al2 en la que hi participà el pilot 
de La Pobla de Claramunt, Àlex 
Canales amb Sherco. El dissabte 
es classificà 29è i 14è el diumen-
ge. Del Moto Club Piera Scan hi 
participaren dos pilots, l’austrí-
ac Marco Mempor amb GasGas 
assolint els llocs 13è i 15è, així 
com el pilot txec David Fabian 
amb Beta classificat 14è el dis-
sabte i 24è el diumenge. 

REDACCIÓ · FUTBOL

Inici d’una nova tempo-
rada per les blaves. Des-
prés d’un estiu on l’equip 

encara aspirava a l’ascens, les 
igualadines començaven la 
seva segona campanya con-
secutiva a la Preferent Feme-
nina.
Amb una plantilla renova-
da i molta ambició, les noies 
de Víctor Torrijos encaraven 
l’arrencada amb una molt 
bona imatge durant els par-
tits de preparació i el triomf 
al Torneig dels Històrics.
Tot i aquesta bona imatge, 
la lliga és una altra historia i 
s’havia de ser regular des de la 
primera jornada. Només xiu-
lar-se l’inici del duel, les ano-
ienques van ser molt intenses i 
van generar perill a la porteria 
rival. Fins a dos mà a mà amb 
la portera contrària, que no es 
van convertir en gol.

No obstant, tot i el bon inici 
de partit, al minut 8, en una 
errada defensiva, les locals 
s’avançaven, gràcies a una 
vaselina perfectament execu-

tada. Un cop molt dur que no 
va enfonsar al CF Igualada.
L’equip visitant seguia amb 
la mateixa tònica, generant 
oportunitats, però en una 
falta llunyana, les locals van 
fer el segon amb un gol fan-
tasma. La reacció al marca-
dor no es va fer esperar, quan 
Miriam retallava distàncies, 
abans del descans. Un resul-
tat dolent, però sabent que es 
podia remuntar, després del 
que s’havia vist al terreny de 
joc.

A la represa, les blaves van 
sortir amb un punt més de 
velocitat i arribada. No obs-
tant, de nou, galleda d’aigua 
freda en forma de gol de les 
locals. Semblava mentida. I 
més quan van fer el quart gol 

4

2

UD VILADECANS

CF IGUALADA

vs.

El CF Igualada femení arrenca la lliga amb ensopegada
als pocs minuts. Quatre xuts, 
quatre gols.
L’equip va sofrir uns minuts, 
però es va tornar a endollar 
durant el tram final de partit, 
aconseguint retallar el resul-
tat, gràcies a Marina. Un gol 

Les blaves van disposar 
de diverses oportunitat 

per avançar-se, però 
els va faltar tota 

l’efectivitat que sí que 
van tenir les locals

insuficient i que reflectia una 
derrota que ha de servir per 
aprendre dels errors.
Aquest diumenge les blaves 
rebran al Pardinyes, equip 
recent descendit, que vol tor-
nar a Nacional. 
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CP VILAFRANCA

IGUALADA HC RIGAT

vs.

Més info a
totssomunbatec.cat

#TotsSomUnBatec
CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL I FUTBOL SALA CATALÀ
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REDACCIÓ · HOQUEI PATINS

L’Igualada HC Rigat ha 
tancat un botí complet 
de 6 punts de 6 possibles 

en 72 hores, molt important 
per arrencar sense urgències 
la temporada. Primer amb 
una victòria a casa contra el 
Caldes i dimarts guanyant a 
la pista del Vilafranca.
El partit a Vilafranca se li va 
posar molt de cara als igua-
ladins, que es van avançar en 
el marcador en una primera 
part de clar domini rigat. El 
primer gol el va fer Tety Vi-
ves que va recuperar una bola 
en la pressió a mitja pista, va 
arribar sol a l’àrea, va enca-
rar al porter, el va driblar i va 
marcar. Era el minut 6. El 0 a 
2 va trigar 9 minuts a arribat. 
Va ser Aleix Marimon qui va 
caçar el rebot en una contra. 
Necci va reduir diferències 
dos minuts després amb una 
acció entrant per la lateral i 
superant per baix Guillem 
Torrents que va tornar a fer 
un partit majúscul.
La segona part va arrencar 
amb una fotocòpia del primer 
gol de Tety Vives. Al minut i 
mig de la represa va tornar a 
robar una bola a l’últim de-
fensa, va afrontar al porter i 
el va tornar a driblar. Un al-
tre gran gol. L’1 a 4 va arribar 
un minut i mig després. Mats 
Zilken es va plantar davant 
del porter i el va superar per 
alt. Era el seu primer gol ofi-
cial com a arlequinat.
El Vilafranca va passar a ju-
gar en rombe i als igualadins 
els va costar una mica més 
arribar a porteria. Tots dos 
equips podrien haver mar-
cat en FD que no van poder 
transformar ni Riba ni del 
Rio. El jugador gallec sí que 
va encertar en el temps de 
superioritat (per la blava a 
Carol) i va reduir diferènci-
es. Aleix Marimon va tallar 
qualsevol esperança local 
amb una contra que va acabar 

amb retall a defensa i porter. 
El domini igualadí era total. I 
fins i tot el 3 a 5 definitiu el 
va fer Roger Bars en pròpia 
porteria en un rebot. A falta 
de 36 segons Del Rio va en-
viar al pal una FD que podria 
haver donat una mica d’in-
triga a una victòria més que 
merescuda dels de Francesc 
Fernàndez. Ara l’IHC tornarà 
a jugar diumenge a casa con-
tra el Lleida dels Elagi Deitg, 
Oriol Vives i Albert Folguera.

LA PRIMERA VICTÒRIA ARRIBA 
AMB PATIMENT CONTRA EL 
CALDES
L’Igualada HC va remuntar 
dissabte passat a base de fe 
i persistència un partit que 
sempre va anar perdent. De 
fet només amb el 6è gol els 
arlequinats es van posar per 
davant. I va ser molt al fi-

nal. Ja no quedaven més que 
5 minuts i mig per acabar. 5 
llargs minuts en què van ha-
ver d’aguantar les embran-
zides dels visitants que van 
demostrar ser un rival molt 
poderós.
Però dissabte, la força de Les 
Comes va ser més forta que 
mai i en una comunió incre-

ïble equip i grada van tirar 
endavant un partit que sem-
blava impossible.
El Caldes es va avançar amb 
un gol de Rovira en una con-
tra. El 0 a 1 es va mantenir 
inamovible fins als últims 3 
minuts, quan Preses va des-
viar una pilota penjada a 
l’àrea de Blanqué. El resultat 
amenaçava de pesar com una 
llosa però Riba va començar 
el seu festival a pilota aturada 
(3 de 3 FD). Faltaven 17 se-
gons per arribat al descans i 
semblava que havia de ser un 
d’aquells gols psicològics.
En realitat no ho va ser tant 
perquè només començar la 
segona meitat els visitants 
van tornar a marcar (Blan-
qué aprofitant una pèrdua 
de pilota dels igualadins). 
Aleshores va arribar la sego-
na oportunitat pels iguala-

dins de fer “mal psicològic”. 
I aquest cop la van aprofitar. 
Guillem Torrents va aturar 
magníficament una FD per la 
falta número 10… i 7 segons 
més tard Riba va seguir amb 
la seva exhibició i va fer el seu 
segon gol també de FD. Aquí 
va haver-hi la clau del par-
tit. Del possible 1 a 4 s’havia 

passat al 2 a 3. I tot i que els 
visitants van seguir marcant 
per intentar allunyar-se en el 
marcador, a la cara dels “ri-
gats” s’hi descobria que ana-
ven convençuts a pel partit, 
que tenien el convenciment 

que la gesta la tenien als seus 
estics.
3 minuts després del 2 a 4 
de Christian, Uri Llenas va 
marcar el seu primer gol ofi-
cial com a arlequinat. Bars li 
va fer arribat un passi a una 
sola mà des de la lateral i el de 
Vilassar va engaltar un mís-

sil a la xarxa des de la fron-
tal de l’àrea. Per acabar-ho de 
rematar, Riba va rematar la 
seva “festa particular” amb 
una altra FD al minut 16. Per 
primer cop, després de 36 mi-
nuts de pedalar, els rigats ja 
no perdien.
No va durar massa la condi-
ció de “no perdedor”. Només 

Setmana rodona per començar la Lliga amb tranquil·litat
30 segons. Rovira va fer el 4 
a 5 amb un tir creuat al pal 
llarg. Semblava impossible 
de remuntar. Cada cop que 
els igualadins s’apropaven en 
el marcador els calderins se’n 
tornaven a allunyar. Però… 
encara quedava aquella fe, 
aquell convenciment, aquella 
gent a les grades…
I aleshores va aparèixer un 
dels jugadors que millor in-
terpreten el caràcter indo-
mable de Les Comes. Aleix 
Marimon. Només 9 segons 
després del 4 a 5 l’Aleix va 
aconseguir l’empat amb una 
de les seves accions màgiques 
habituals, encarant el porter 
i dipositant amb elegància la 
bola dins de la xarxa.
L’èxtasi va arribar a falta de 
5 minuts i mig, quan en una 
contra Marimon va tornar 
a repetir l’acció d’encarar i 

marcar. Era el 6 a 5. La ges-
ta estava feta. A partir d’aquí, 
equip i afició defensant junts 
la victòria. 5 minuts de gran 
patiment. I la primera victòria 
de la temporada a la butxaca. I 
davant un gran que els últims 
anys havia puntuat sempre a les 
Comes. Aquest any els punts es 
van quedar a Igualada. 

Els arlequinats ja sumen sis punts de nou possibles en un bon inici de lliga • XAVI GARCIA / ARXIU

En el partit de dissabte 
contra el Caldes es va 
saber patir durant els 
50 minuts per tirar el 

resultat endavant
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CP VILA-SANA

IGUALADA 
FEMENÍ HCP

vs.

REDACCIÓ · HOQUEI PATINS

Cruel estrena de l’Igua-
lada Femení Grupo 
Guzman a la Iberdrola 

OK Liga. Les igualadines, que 
van arribar al minut 40 de joc 
amb equilibri en el marcador 
(3-3), van patir un final de 
matx nefast, amb un seguit 
de decisions que van acabar 
condemnant a les visitants a 
un resultat excessiu i que no 
reflecteix, ni de lluny, el que es 
va poder veure a la pista.
Les igualadines van plantejar 
un partit de tu a tu i molt físic, 
davant un CP Vila-sana que 
tenia menys rotació de ban-
queta per la baixa de Maria 
Porta. Les igualadines, molt 
ben plantades a pista i amb 
una Laia Navarrete excel·lent 
sota pals, veien com Victòria 
Porta feia l’1-0 al minut 10. 
Només dos minuts després 
una Helena de Sivatte molt 
murri feia l’empat amb una 
rematada perfecta dins l’àrea 
que suposava també el primer 
gol igualadí de la temporada. 
A set minuts del descans tor-
nava a trencar l’equilibri Vic-
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tòria Porta, que continuava el 
seu recital golejador per les 
locals. I a poc menys de dos 
minuts del descans seria Luchi 
Agudo l’encarregada de posar 
el 3-1 desviant un xut de Vale 
Fernández. El resultat però, 
no reflectia l’equilibri en joc i 
ocasions que s’havia vist a la 
pista.
A la represa l’Igualada Femení 
Grupo Guzman va desplegar 
un joc col·lectiu més potent, 
amb gran intensitat i anul·lant 
els atacs d’un Vila-sana que no 
podia trencar el partit. Primer 
Pati Miret amb un espectacu-
lar xut de mig camp, i després 
Aida Mas culminant amb pre-
cisió quirúrgica una recupera-
ció de bola a mitja pista, van 
posar el 3-3 en el marcador 
amb què s’entraria a la recta 
final del matx.

TRAM FINAL INADMISIBLE 
PER L’OKLLIGA
A partir d’aquí les situacions 
extraesportives van comen-
çar a condicionar l’especta-
cle i el Vila-sana va aprofitar 
una canonada de Victòria 
Porta junt al pal esquerre de 
la porteria de Laia Navarrete 
per fer el 4-3 a 10 minuts del 
final. El partit va perdre ne-
tedat esportiva, enmig d’un 
carrusel de faltes, protestes i 

accions inadmissibles a OK 
Liga, com que deixés de fun-
cionar el crono de temps sense 
justificació aparent (amb una 
situació de falta directa per a 
les locals, doblement aturada 
per Laia Navarrete -ja que es 
va fer repetir per l’àrbitre). A 
tres minuts del final, l’àrbitre 

va mostrar una targeta blava 
a Carles Marín, qui tenia un 
avís previ. Aquesta acció dei-
xava les igualadines jugant 
amb una jugadora menys en 
els compassos decisius i el 

Vila-sana aprofitaria això per 
fer el 5-3, també per mediació 
de Victòria Porta. A sis se-
gons del final les locals farien 
el definitiu 6-3, certificant un 
resultat que no reflectia, ni de 
lluny, l’equilibri vist a la pista 
durant la major part del matx.
Cal remarcar aquest matx 

també com l’estrena a l’OK 
Liga de la jove Mar Bricollé. 
També, a nivell estadístic, cal 
esmentar que l’IFHCP suma 
694 gols en totes les tempora-
des disputades a OK Liga, i es 

troba a només sis del gol 700.
La derrota de l’Igualada Feme-
ní Grupo Guzman a Vila-sana 
deixa a les igualadines amb 
zero punts, en una primera 
jornada amb resultats sorpre-
nents com l’empat del Fraga 
amb el Telecable (0-0). Pre-
cisament l’equip de la Franja, 

nou a la categoria però reno-
vadíssim i fet a cop de talona-
ri, serà el proper rival de les 
igualadines. El matx es jugarà 
demà dissabte a les 20.30 ho-
res al pavelló de Les Comes. 

Estrena amb derrota però el cap ben alt a la pista del Vila-Sana

REDACCIÓ

El Consell Esportiu de 
l’Anoia obre, un any 
més, les inscripcions 

als 71 Jocs Esportius Escolars 
de l’Anoia. La inscripció a les 
competicions d’associació s’ha 
de realitzar via online al web 
www.ceanoia.cat fins al 5 d’oc-
tubre. Tanmateix, la inscripció 
a les competicions individuals 
es poden realitzar durant tot el 
curs 2022/2023.
Els Jocs Esportius Escolars de 
l’Anoia (JEEA) tenen com a 
objectiu principal impulsar un 
model esportiu que inclogui 
els vessants educatiu, recreatiu 
i competitiu de l’esport. L’àm-
bit d’aplicació d’aquest model 
són els esports d’associació 
(bàsquet, futbol sala, futbol 
7, handbol, hoquei, volei) i els 
esports individuals com l’at-
letisme, el bàdminton, cros, 
escacs, curses d’orientació, 
gimnàstica, natació, patinatge, 
entre d’altres.

En la darrera temporada es 
van realitzar nombroses com-
peticions per a totes les edats, 
comptant amb quasi 1000 lli-
cències, des de l’etapa infantil 
fins al Batxillerat, comptant 
també amb la participació 
d’esportistes adults, tant en 
les competicions individuals 
com en els campionats popu-
lars d’esports d’associació. En-
guany se celebra la 2a edició 
dels Jocs Esportius Populars 
de l’Anoia. Enguany, la com-
petició per equips dels esports 
d’associació iniciarà el 22 d’oc-
tubre.
La presidenta del Consell Es-
portiu de l’Anoia, Patrícia Illa, 
valora molt positivament la 
temporada passada “després 
d’un any sense poder realitzar 
activitat física amb normalitat 
degut a les restriccions, hem 
pogut tornar a recuperar l’es-
perit originari del CEA i hem 
retornat la il·lusió per la com-
petició de lleure a milers d’in-
fants i joves de la comarca”. 

Obertes les inscripcions als 
Jocs Esportius EscolarsREDACCIÓ · NATACIÓ

Dissabte passat el Club 
Natació Igualada  va 
celebrar la 81 edició 

de la Diada del Soci a les pis-
cines del Molí Nou.
Les activitats que van poder 
gaudir els esportistes, fami-
liars i amics del CNI van ser  
la Caminada Popular amb 
una participació de més de 30 
persones; la sessió de Zum-
ba on el Marc Farré d’Esde-
veniments sobre Rodes va 
oferir una sessió complerta 

d’aquest ball adient per a to-
tes les edats, de l’experiència; 
els  bateigs subaquàtics orga-
nitzats per l’entitat igualadina 
Aqualata Sub;  una exhibició 
de pilota Basca  i els partits 
de Waterpolo 3x3 on els joves 
van poder gaudir d’un emoci-
onant  torneig.
La Diada també va ser el mo-
ment per fer el reconeixement 
als socis que ja havien com-
plert 25 i 50 anys com a socis 
del Club i que des del 2019, 
alguns encara no els havíem  
pogut reconèixer pels proble-

mes de  la pandèmia.
Els reconeguts com a socis 
d’Or van ser Jacint Llobet Ci-
rera i Jordi Gual Brunet. I com 
a socis de Plata se’ls va fer re-
coneixement a Ramon Bartra 
Simó, Josep Casanovas Vi-
dal, Montserrat Díaz Romeu, 
Francisco J. Jiménez Díaz, 
Montserrat Marimón Gabar-
ró, Javier Martínez Espinar i 
David Sánchez Sastre.
Varen ser-hi presents les auto-
ritats de l’Ajuntament d’Igua-
lada, amb l’alcalde Marc  Cas-
tells al capdavant i els regidors 
Patrícia Illa, Iolanda Gandia,  
Pere Camps,  David Prat, Jordi 
Cuadras i Quim Roca. També 
es va comptar amb la visita 
de la  vicepresidenta del Par-
lament de Catalunya, Alba 
Vergés, acompanyats tots ells 
pel president del CNI David 
Ramis.
La jornada es va acabar amb 
el  sorteig dels premis aportats 
tan gentilment pels  col·labo-
radors i patrocinadors  del 
CNI  i també d’un pica-pica 
per a tots els assistents per 
acabar d’ arrodonir la festa. 

El CN Igualada celebra la Diada del Soci
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MONBUS CB
 IGUALADA

CB VALLS

vs.

REDACCIÓ · BÀSQUET

El passat dissabte 17 de 
setembre, el Monbus 
CB Igualada disputava 

el tercer partit de pretempora-
da corresponent a la Lliga Ca-
talana EBA contra el CB Valls. 
L’Igualada afrontava el partit 
sense opcions de classificació 
i el Valls es jugava poder se-
guir viu i classificar-se per a 
la següent fase. Més enllà de 
la victòria, el conjunt d’Òscar 
Navarro buscava seguir crei-
xent en el joc de l’equip.
El primer període va comen-
çar molt malament pels blaus, 
ja que van encaixar un parcial 
de 0 a 10 en els primers 4 mi-
nuts. Males decisions i massa 
permissivitat en defensa van 
permetre que els vallencs co-
mencessin manant en el mar-
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cador. A partir d’aquest mo-
ment, l’Igualada va començar 
a entrar en joc, pujant el nivell 
defensiu i anotant des de la 
línia de tres punt. Al final del 
període, 14 a 22.
En el segon període, els blaus 
seguien permeten llança-
ments alliberats als del CB 
Valls. Els visitants se sentien 
còmodes i portaven el ritme 
de partit. Les sensacions igua-
ladines no eren bones i això 
es reflectia en el marcador. Al 
descans s’arribava amb una 
desavantatge d’11 punts, 29 a 
40.
En el tercer període, un tri-
ple inicial del Valls, provoca-
va la màxima diferència en el 
marcador, 14 punts. Els blaus, 
lluny d’enfonsar-se, van saber 
sobreposar-se a la situació. 
Van pujar el nivell defensiu i 
van circular amb més facili-
tat la pilota en atac. Gràcies a 
això, l’Igualada aconseguia un 
parcial de 7 a 0 que els feia en-
ganxar-se al partit. Els locals 

van començar a tenir bones 
sensacions i a connectar amb 
el partit. Un parcial posterior 
de 13 a 2 posava l’igualada en 
el marcador, 48 a 48. El ritme 
anotador igualadí no es va 
aturar i va seguir fins aconse-
guir els 30 punts en el període 
capgirant el marcador i arri-
bant al final del període amb 
tres punts d’avantatge, 59 a 56.
En el darrer període, els juga-
dors del Monbus CB Igualada 
van ser capaços de mantenir 
la intensitat i la concentració. 
Van aconseguir mantenir-se 
en tot moment per davant 
en el marcador. Tot i això, 
els jugadors del CB Valls van 
estar apretant defensivament 
per aconseguir reduir les di-
ferències. Ho van aconseguir 
i van entrar en els darrers 
instants de partit amb opci-
ons d’endur-se la victòria. Tot 
i així, dos tirs lliures anotats 
pels igualadins en els darrers 
segons donaven la victòria 
per 78 a 75.  

El Monbus CB Igualada tanca la Lliga 
Catalana EBA amb victòria

REDACCIÓ · MUNTANYA

Rècords esmicolats, un 
nivell altíssim i emoció 
fins al final. Les Curses 

per Muntanya han evidenciat 
el seu immillorable estat de 
salut a la Taga 2040 (UE Sant 
Joan de les Abadesses), la cin-
quena prova de la Copa Cata-
lana i Campionat de Catalu-
nya 2022, que ha coronat com 
a campions l’Eduard Hernán-
dez (Matxacuca) i la Nuria Gil 
(C L’Areny).
El creixement de les curses per 
muntanya a casa nostra sem-
bla no tenir sostre. La conjun-
ció de la cinquena prova de la 
Copa Catalana amb el Cam-
pionat de Catalunya feia pre-

veure una participació de luxe 
i un alt nivell a la Taga 2040, 
però ben pocs s’esperaven el 
que va passar diumenge a Sant 
Joan de les Abadesses. Fins a 
sis homes van entrar per sota 
del temps amb què es va gua-
nyar l’any passat, i les dues pri-
meres dones van esmicolar el 
rècord que existia des del 2019 
en aquest exigent recorregut 
de 28 km i +2000 metres de 
desnivell positiu.
La reusenca, Núria Gil es con-
verteix en la primera dona en 
sumar tres victòries al campi-
onat català de manera conse-
cutiva.  La corredora del CE 
L’Areny va arribar a la meitat 
de la prova amb l’odenenca 
Georgina Gabarró trepitjant-li 

Georgina Gabarró, segona al Campionat de Catalunya Curses de Muntanya

REDACCIÓ · BÀSQUET

El passat dissabte 17 de 
setembre, l’Events CB 
Igualada jugava el dar-

rer partit amistós de pretem-
porada. Visitava la pista del 
CB Prat.
El primer període va ser molt 
igualat en quan a joc i la de-
fensa es va imposar a l’atac. 
Al final dels deu primers mi-
nuts el parcial era de 8 a 6. 
En el segon període, l’equip 
del CB Prat va passar per so-
bre de les igualadines. El poc 
encert en atac i la poca capa-
citat de rebot en defensa per-
metia que les locals pogues-
sin anotar després de segones 
i terceres opcions. Al descans 
s’arribava amb un clar 23 a 8.
En el tercer període, les ju-
gadores de Xiki Almendro 
van sortir concentrades i sa-

bent molt bé el que havien de 
fer per aconseguir reduir les 
diferències. Les igualadines 
podien anotar en situacions 
de contraatac gràcies a bones 
recuperacions defensives. Les 
blaves no van enfonsar-se i 
van treballar de valent per 
eixugar al màxim les dife-
rències. Al final dels primers 
trenta minuts s’arribava amb 
desavantatge per 37 a 28.
En el darrer període, les in-
tencions igualadines van se-
guir intactes i van seguir tre-
ballant al màxim de les seves 
capacitats per a poder reduir 
les diferències. El joc va tor-
nar a ser igualat però les bla-
ves no van poder tenir opci-
ons al final. El segon període 
va ser la clau del partit i el 
que va decidir el resultat final.
Demà dissabte 24 de setembre, 
l’Events CB Igualada enceta la 
temporada a Copa Catalunya 
davant el CB Granollers. El 
partit se celebrarà al pavelló 
de Les Comes a les 17:30. 
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CB PRAT

EVENTS CB
 IGUALADA

vs.

Derrota en l’últim test 
de pretemporada

els talons. Tanmateix, a la se-
gona part Gil va obrir gas i es 
va imposar en 3h11’30’’, rebai-
xant en 21’ el temps amb què 
Gabarró va guanyar al 2021. 
De fet, una altra mostra del 
nivell creixent al nostre país es 
que la mateixa Georgina Ga-
barró (G.E.O. Blue motors) va 
entrar segona en 3h15’16’’ i  va 
millorar en més de 16’ el seu 
propi temps.
En categoria masculina Edu-
ard Hernández es va imposar 
en 2h40’53’’ i l’igualadí Marc 
Ollé va haver de fer un gran 
esforç per poder ocupar un 
dels primers 10 llocs d’honor 
del campionat degut a la gran 
afluència de corredors que 
s’hi van aplegar. 
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REDACCIÓ · ATLETISME

Aquest dissabte, 24 de 
setembre a partir de 
les 19,00, es duran a 

terme al Barri del Sant Crist, 
coincidint amb les seves fes-
tes, la 26a edició de la Green 
Run Cursa Popular i la 5a Ca-
minada d’aquest barri iguala-
dí, enguany novament sobre 
la distància de 5 Km. La sorti-
da conjunta de la cursa i de la 
caminada, serà a les 19,00 h. 
La 26a Cursa Green Run de 
5 Km. i la 5a Caminada del 
Barri del St. Crist són obertes 
a tots els atletes que hi vul-
guin prendre part, amb les ca-
tegories habituals que van de 
la 1M i 8F, fins a la 7M i 14F, 
amb uns drets d’inscripció 
de 8€ que es podran efectu-
ar el mateix dia de la cursa al 
lloc de sortida, des de 2 hores 
abans de la mateixa, si no s’ha 
arribat als 300 participants. 
La Caminada no és competi-
tiva. El lliurament de dorsals 

i bossa d’esports es farà dis-
sabte a la tarda a la secretaria 
de la cursa, al pati de l’Insti-
tut Badia i Margarit, des de 2 
hores abans de la sortida. Hi 
haurà servei de guarda roba.    
Tots els participants dispo-
saran de xip d’un sol ús. El 
recorregut consta d’un 3% 
d’asfalt i un 97% sobre terra, 
com l’any anterior.   La prova 
tindrà la sortida a l’inici de 
l’Anella Verda - Inst. Badia 
i Margarit - i l’arribada al c/ 
Josep Galtés. L’organització 
serà a càrrec de l’Associació 
de Veïns del Barri del Sant 
Crist, amb el suport dels 
Ajuntaments d’Igualada i 
Vilanova del Camí, i amb la 
col·laboració de Fira d’Igua-
lada, Institut Badia i Marga-
rit, Marathon Esports, Super 
Mas, Jocnet, Fruites Lluis i 
Carme, Instal·lacions Ser-
ma i Assegurances Junyent. 
Els participants que tinguin 
llicència federativa cal que 
ho facin constar al fer la seva 

inscripció. L’organització 
té contractada una assegu-
rança personal d’accidents 
i RC per als participants. 
Pel que fa als premis, pel pri-
mer de la general hi haurà 
Trofeu de Fira d’Igualada i 
cistella de queviures genti-
lesa de Fruites Lluís i Car-
me. Pel segon de la general: 
Trofeu i lot de vins gentilesa 
de l’Associació de Veïns, i pel 
tercer de la general, Trofeu 
i obsequi de Marathon Es-
ports.   Tindran obsequi els 
tres primers classificats de 
cada categoria. Tindran pre-
mi especial el primer del Bar-
ri, gentilesa d’Oro di Napoli, 
i també seran premiats els 
participants de més edat de 
la cursa. Els atletes que tin-
guin premi a la general, no 
el tindran a la seva categoria. 
Tots els atletes classificats, 
obtindran a l’arribada un 
Welcome Pack gentilesa de 
Super Mas, i un tiquet per a 
la botifarrada. 

Aquest dissabte, 26a Cursa Green Run
del Barri del Sant Crist, i 5a Caminada 

REDACCIÓ · TENNIS TAULA

E l palista portuguès 
Diogo Pinho, afincat 
a Catalunya des de fa 

força anys, s’ha proclamat 
campió de l’Open Internaci-

onal Ciutat d’Olot de tennis 
de taula que es va celebrar el 
passat cap de setmana a la 
capital de La Garrotxa. Pin-
ho, jugador del CTT Olot 
Gabinet Permar, es va im-
posar a l’igualadí de l’ASISA 

Borges Vall Joan Masip en la 
final. En semifinals, el ven-
cedor del torneig, puntuable 
pel rànquing FCTT, va su-
perat al nou palista del Mo-
llerussa de Divisió d’Honor 
Oriol Monzó. 

Joan Masip, subcampió a Olot

REDACCIÓ

La Pobla de Claramunt 
es prepara per acollir 
un seguit de jornades 

farcides de propostes espor-
tives gratuïtes com trobades 
de tennis i pàdel, ioga, ca-
minades, pàdel surf, futbol, 
exercicis de mobilitat per a 
persones grans i activitats 
per a infants.
El tret de sortida es donarà 
avui 23 de setembre amb una 
jornada de portes obertes al 
recinte del Club de Tennis a 
la qual l’entitat convida a tota 
la ciutadania a jugar a ten-
nis i pàdel. Uns dies després, 
l’Ateneu Gumersind Bisbal 
acollirà tres trobades el 27, 
28 i 30 de setembre per a 
persones majors de 65 anys a 
les quals es practicaran exer-
cicis de mobilitat.
El dia 29 es durà a terme una 
activitat que combinarà una 
caminada fins al Castell amb 
una sessió de ioga amb músi-
ca en directe a càrrec de Judit 
Mestre i Elisa Mas. Al llarg 
de les següents jornades, la 
Pobla organitzarà un espai 
d’activitats esportives per a 
joves i infants al parc de Sant 
Galderic, amb berenar per a 

totes les persones assistents.
L’octubre començarà amb 
una sessió d’entrenament 
funcional a la piscina muni-
cipal, una modalitat espor-
tiva que consisteix en diver-
sos exercicis d’alta intensitat 
amb l’objectiu de treballar 
tots els grups musculars. 
També el dia 1 a la piscina, 
grans i petits podran gaudir 
d’un matí de pàdel surf i, al 
migdia, se celebrarà la clo-
enda de la setmana europea 
amb «La Pobla Balla!», un 
mix de zumba, aeròbic i ba-
tuka, així com un pica-pica i 
una festa de colors per a tota 
la família.
De totes maneres, les activitats 
esportives continuaran fins a 
mitjan octubre amb un enfron-
tament futbolístic de lliga entre 
la Club Futbol la Pobla l i l’Atlè-
tic Vilanova i la Geltrú Club i un 
torneig de pàdel al Club Tennis 
entre el 13 i el 16 d’octubre.
La iniciativa l’organitza la regi-
doria d’Esports de la Pobla de 
Claramunt amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i la Ge-
neralitat de Catalunya, a més de 
la col·laboració de Yoga & Mu-
sic Experience, el Club Tennis i 
el Club Futbol la Pobla. 

La Setmana Europea 
de l’Esport arriba  
a la Pobla de Claramunt

COPA CATALUNYA FEMENINA
24/09/22 - 17:30

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



CULTURA · LA VEU 

Continua el cicle de pen-
sament Diàlegs Capi-
tals amb temes d’actu-

alitat que s’abordaran a través 
d’un diàleg entre experts locals 
i pensadors d’àmbit nacional. 
Aquest cicle és una invitació 
a explorar diferents àmbits del 
pensament i la cultura con-
temporània, tenen lloc una 
vegada al mes. Tot seguit pre-
sentem els quatre diàlegs pre-
vistos pels propers mesos.
La pròxima trobada s’emmar-
ca sota el títol Noves tecnologi-
es… cultura? i comptarà amb 
Jordi Solà, Ester Comenge i 
Albert Burzon. Els videojocs, 
la realitat augmentada, les 
aplicacions mòbils… sovint 
no els entenem com a cultu-
ra però cada vegada són més 
les veus que defensen el gran 
impacte que poden tenir. Els 
experts debatran quin paper 
jugaran les noves tecnologies 
els propers anys, si poden aju-
dar a acostar-nos al patrimoni 
i la història, i si quan parlem 
de noves tecnologies també 
podem parlar de cultura.  Tin-
drà lloc el dimecres 28 de se-
tembre, a les 19:30 h, al Teatre 
Municipal Ateneu.

La cultura des de tots els seus vessants als Diàlegs Capitals

El mes d’octubre serà el torn 
de les arqueòlogues Jordina 
Sales-Carbonell i Paloma Zar-
zuela. Doncs abans tampoc es-
tàvem tan malament!. L’arque-
ologia pot ajudar a explicar 
el paper real de les dones que 
fins ara ha estat invisibilitzat 
per la història i pel biaix de 
l’anàlisi de la seva cultura ma-
terial, la construcció social de 
les identitats i de les relacions 
humanes. Amb aquest diàleg 
entre les antropòlogues Jor-
dina Sales i Paloma Zarzuela 
explorem la tasca que s’ha fet 
recuperant la història de les 
dones en les poblacions anti-
gues. Tindrà lloc el dijous 27 
d’octubre, a les 19:30 h, al Tea-
tre Municipal Ateneu.
Actuar en femení, serà el diàleg 

previst pel mes de novembre 
amb les actrius Diana Gómez 
i Adriana Fuertes. Ens par-
laran d’un univers que brilla 
des d’una òptica que coneix el 
que s’amaga darrere les bam-
bolines. Els recorreguts de les 
dues actrius ens portaran per 
espais tan emblemàtics com el 
Teatre Nacional de Catalunya 
o el Teatre Nacional São João, 
a explorar les sinergies entre 
els principals teatres europeus 
amb projectes com Between 
Lands,  a conèixer com treba-
llen directors de prestigi in-
ternacional i a descobrir  com 
són els rodatges de  llargme-
tratges  i  sèries de renom com 
El Crac, Valèria o La Casa de 
Papel. Amb la moderació de 
la periodista Carla Verdés, 

periodista de Catalunya rà-
dio i, actualment, al programa 
“El matí de Catalunya Ràdio”. 
Tindrà lloc el dijous 10 de no-
vembre, a les 19:30 h, al Teatre 
Municipal Ateneu.
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-
fic d’esclaus: memòria i llegat 
del colonialisme a Catalunya. 
Una afirmació és verdadera si 
es correspon amb els fets. La 
historiografia ha tingut un pa-
per rellevant en la construcció 
del discurs del que anome-
nem “veritat”. Massa sovint la 
veritat és definida en funció 
de l’interès per mantenir un 

mite o una determinada ide-
ologia. En aquest diàleg entre 
Pol Dalmau i Martín Rodrigo 
anirem veient diferents aspec-
tes pocs coneguts del coloni-
alisme i el paper dels catalans 
en l’esclavisme del segle XIX. 
Serà el dijous 15 de desembre, 
a les 19:30 h, al Teatre Munici-
pal Ateneu.
L’entrada als Diàlegs Capitals 
és gratuïta i no cal fer reserva 
prèvia.

ELS DIÀLEGS CAPITALS EN 
FORMAT PODCAST
Tots els Diàlegs Capitals s’en-
registren i es poden tornar 
a escoltar posteriorment en 
format Podcast. Estan dispo-
nibles al web www.igualadac-
cc2022.cat, Spotify, Ivoox i a 
Ràdio Igualada.
Diàlegs Capitals és el cicle de 
pensament que s’ha organitzat 
amb motiu de la capital de la 
cultura catalana, uns diàlegs 
que conviden a reflexionar 
entorn dels reptes del segle 
XXI, explorar diferents àm-
bits del pensament i la cul-
tura contemporània. Durant 
el 2022, tenen lloc un cop al 
mes i s’aborden temes d’actu-
alitat a través d’un diàleg en-
tre experts locals i pensadors 
d’àmbit nacional.  

CULTURA · LA VEU 

L’Associació La MaCa 
continua fomentant la 
creació i la instal·lació 

del talent jove al barri del 
Rec d’Igualada, i un any més 
en col·laboració amb l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny, La 
Gaspar, han atorgat la Beca 
Manel Caro. Una beca que 
duu el nom d’un dels princi-
pals impulsors de la defensa 
patrimonial del barri del Rec.
Enguany, valorant la qualitat 
de les propostes presentades, 
s’ha decidit concedir la beca 
ex aequo a Andrea Alonso i a 
Marc Lumbreras, que ja han 
acabat els seus estudis a La 

Gaspar, i que obtindran una 
residència gratuïta d’un any a 
l’Espai Creatiu La MaCa. Allà 
podran tenir el seu propi espai 
i estudi en un coworking crea-
tiu, alhora que podran gaudir 
del suport i assessorament dels 
professionals que ja hi residei-
xen.
L’Espai Creatiu La MaCa està 
situat en un antic magatzem 
adober del barri del Rec. La 
fàbrica, de tres plantes, és ac-
tualment un espai creatiu mul-
tidisciplinari que acull una 
vintena de freelances i projec-
tes empresarials, tots ells vin-
culats al món del disseny, la 
cultura, les arts i la tecnologia. 
És un espai col·laboratiu, basat 

en valors com la cooperació, la 
innovació social i el coneixe-
ment compartit, i un dels mà-
xims exponents de la transfor-
mació que està vivint el barri 
del Rec d’Igualada.
Com a associació, i amb la 
finalitat de dinamitzar cul-
turalment el barri del Rec, 
col·labora amb altres espais 
del barri o institucions com 
el Museu de la Pell. És amb el 
Museu que en l’actualitat es-
tan organitzant les Jornades 
Europees de Patrimoni que 
tindran lloc el segon cap de 
setmana d’octubre, on se cele-
brarà un acte d’homenatge a 
Manel Caro, en el 10è aniver-
sari de la seva mort.

Andrea Alonso i Marc Lumbreras, 
guanyadores ex aequo de la 
4a Beca Manel Caro

72 Divendres, 23 de setembre de 2022

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

www.rendaurbana.cat
Espai patrocinat per

Noves tecnologies, arqueologia, interpretació i història són els temes que aniran lligats a la cultura en els propers Diàlegs
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TEATRE · LA VEU 

Ahir dijous 22 de setem-
bre el Teatre de l’Auro-
ra presentava la Pro-

gramació Octubre/Desembre 
2022 en un acte obert a tota 
la ciutat. La programació in-
clou deu propostes de teatre i 
comèdia, el Cicle Km.0 i dues 
propostes del festival elPetit.
Des de l’octubre i fins a prin-
cipis de gener s’han progra-
mat deu propostes. Obrirà la 
programació l’igualadí Marc 
Tarrida amb l’estrena el seu 
primer monòleg Beuré de la 
teva aigua (7, 8 i 9 d’octubre) 
que posa el focus en les víc-
times de la guerra i de l’exili, 
amb un text finalista del Pre-
mi Quim Masó 2021. També 
amb accent anoienc, l’Aurora 
portarà a escena Murmut (28, 
29 i 30 d’octubre), una atrac-
tiva proposta de Jordi Palet 
i Toni Ubach que combina 
text, objectes i música en viu, 
en un espectacle que parla 
sobre la necessitat de protec-

ció en un mar d’inseguretats. 
L’igualadí Joan Valentí també 
estrenarà a
l’Aurora la seva nova produc-
ció, La Primera (22, 23 i 24 de 
desembre), un homenatge a 
totes les Mestres de la Repú-
blica a través de la història de
Nativitat Yarza, la primera al-
caldessa de Catalunya.
L’Aurora fa una picada d’ullet 
al públic més jove amb Spoiler 
Alert: no som uns youtubers 
qualsevols (21, 22 i 23 d’oc-
tubre) de la companyia del 
País Valencià La Lola Boreal, 
que amb la premissa de “Si 
no estàs a les xarxes socials, 
no existeixes”, posa a escena 

sis joves que s’enfronten a la 
realitat que els ha tocat viure 
a través d’un espectacle mul-
tidisciplinari de dansa i tea-
tre. Els joves de 12 a 25 anys 
que assisteixin a la funció de 
divendres podran participar 
d’un taller d’arts escèniques 
contemporànies que tindrà 
lloc l’endemà dissabte.
La programació Octubre/De-
sembre 2022 també incorpora 
la comèdia fresca i divertida 
Les bones intencions (11, 12 i 
13 de novembre) amb Míriam 
Iscla i Joan Negrié. Perquè el 
riure, com les bones intenci-
ons, si les compartim ens fan 
la vida més fàcil. M’hauríeu 
de pagar de Jordi Prat i Coll 
(16, 17 i 18 de desembre) és 
un dels èxits de la temporada 
que es podrà veure a l’Aurora. 
Tres monòlegs sobre la soledat 
d’un dels creadors catalans 
més connectats amb la mo-
dernitat teatral europea. Pre-
mi de la Crítica 2022 al millor 
text, millor espectacle de pe-
tit format i millor actriu.

SEGELL ANOIENC AMB UNA 
NOVA EDICIÓ DEL CICLE KM.0
L’Aurora renova un any més 
l’esperada cita nadalenca amb 
el Cicle Km.0, un projecte 
impulsat pel Teatre de l’Auro-
ra amb la col·laboració de les 
companyies professionals de 
teatre familiar de l’Anoia, amb 
l’objectiu de donar més visibi-
litat i apropar al públic els seus 
espectacles i el seu treball cre-
atiu.
Enguany es podrà veure Le 
Voyage de JAM, un merave-
llós espectacle per a tots els 
públics que aborda, amb l’hu-
mor del clown, el viatge que 
han d’emprendre refugiats i 

El Teatre de l’Aurora presenta la nova programació amb molta 
presència anoienca

D’octubre a principis 
de gener es podran 
veure un total de 10 
propostes de teatre i 
comèdia així com el 

Cicle Km.0
 i dues propostes del 

festival elPetit

TEATRE · LA VEU 

Una trentena d’aficio-
nats a la pintura, entre 
igualadins i anoiencs, 

participen en la quaranta-cin-
quena edició de l’exposició 
col·lectiva “La pintura com a 
hobby” que romandrà ober-
ta fins al proper diumenge 
2 d’octubre de 2022 a la Sala 
Municipal d’Exposicions. Una 
mostra que només es va inter-
rompre l’any 2020 degut a la 
pandèmia de Covid-19 i que 
aquest any vol recuperar la 

normalitat. La inauguració de 
l’exposició serà aquest diven-
dres dia 16 de setembre a les 
19 h a la Sala Municipal d’Ex-
posicions, situada al c. Gar-
cia Fossas, 2 (Pl. de la Creu) 
d’Igualada. 
Textura, forma, color són els 
elements que els pintors que 
exposen els seus treballs uti-
litzen per expressar-se artís-
ticament. Entre les obres hi 
trobem pintura figurativa, 
paisatge i altra de més abstrac-
ta. Tots ells són pintors afecci-
onats, sense una formació aca-
dèmica formal, que gaudeixen 

de la pintura en el seu temps 
d’oci. Aquesta exposició vol 
servir també com a estímul 
per animar a altres persones 
a ocupar el seu temps lliure 
d’una forma activa i creativa. 
Els horaris del Punt de difusió 
cultural i turística d’Iguala-
da del carrer Garcia Fossas, 2 
(Plaça de la Creu) són: dt. dc. 
dj. i dg. de 18 a 20 h. El dv. i ds. 
de 17.30 a 20.30 h, i els matins: 
ds. i dg. d’11 a 14 h. de dimarts 
a dijous de 18 a 20 h, els di-
vendres de 17.30 a 20.30 h i els 
dissabtes i diumenges d’11h a 
14h i de 17.30 a 20.30 h. 

L’exposició La Pintura com a Hobby compleix 45 anys

migrants cap a una nova vida. 
Le Voyage es va haver de sus-
pendre la temporada passada 
a causa de la covid-19. També 
es podrà veure Dins el cau del 
tabalet, en què els espectadors 
entraran al cau del Tabalet per 
conèixer la seva història de la 
mà de la reconeguda compa-
nyia Farrés Brothers i cia. En 
aquesta nova edició del Cicle 
Km.0 es recuperen les exitoses 
activitats paral·leles dels dos 
espectacles.

EL 18È FESTIVAL
ELPETIT A L’AURORA
El Teatre de l’Aurora acollirà el 
26 i 27 de novembre una nova 
edició del festival internaci-
onal d’arts escèniques per als 
més petits (0-5 anys) elPetit 
amb la programació de Sota-
bosc, el nou espectacle de la 
reconeguda companyia Inspi-
ra Teatre, que ens connectarà 
amb el món natural a través 
de la música, el teatre i el mo-
viment i Soul&Funk (Concert 
per a nadons), un viatge per 
la història de la música negra 
amb un repertori adaptat a 

l’exigència dels més menuts.

ABONA’T A L’AURORA
Ja estan disponibles els abo-
naments per a la Programa-
ció Octubre/Desembre 2022, 
que ofereix 4 espectacles per 
44 euros amb un 33% de des-
compte. L’abonament es pot 
adquirir fins al 28 d’octubre a 
www.teatreaurora.cat o tru-
cant al 93 805 00 75 els dies 
laborables. 

TEATRE DE L’AURORA
El Teatre de l’Aurora, gestio-
nat per la cooperativa Uni-
coop Cultural, és un projecte 
col·lectiu sense ànim de lucre 
basat en la complicitat, la par-
ticipació i la cooperació. Ofe-
reix una programació estable 
des de 1996 amb la voluntat 
que el teatre, i la cultura en 
general, siguin accessibles per 
a tothom a través d’una oferta 
de qualitat. El Teatre de l’Au-
rora, ubicat a Igualada, forma 
part de l’Associació d’Empre-
ses de Teatre de Catalunya 
(ADETCA) i de la Red de Tea-
tros Alternativos. 
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TEATRE · LA VEU 

Diumenge 25 de setem-
bre, excepcionalment 
a les 10.45 i a les 12.15 

del migdia, al Teatre Munici-
pal l’Ateneu, El Pot Petit pre-
sentarà Les aventures del lleó 
vergonyós per als més petits 
de casa, en el marc dels es-
pectacles per a públic familiar 
del grup La Xarxa d’Igualada. 
Les entrades tenen un preu 
de 7 € i de 5 € per als socis de 
La Xarxa. Es poden adquirir 
a  https://teatremunicipalate-
neu.cat/la-xarxa/.
Els nens i nenes podran acom-
panyar i viure les aventures del 
lleó de la mà de dos titellaires 
cantants i un músic. Ells els 
transportaran als cors i als 
sentiments dels personatges 
de la coneguda cançó El lleó 
vergonyós. 

EL POT PETIT
Amb una trajectòria de més 
de 10 anys, El Pot Petit és un 
grup de música dedicat a la 
creació i producció artística 
per a públic familiar. A par-
tir d’un llenguatge musical i 
un repertori propi, han creat 
espectacles que combinen la 
música amb els titelles, el tea-
tre i l’humor en un imaginari 

màgic, juntament amb vídeos 
i contes il·lustrats. 
Volen que les seves creacions 
acompanyin les famílies i, per 
això, posen èmfasi en valors 
com la igualtat de gènere i la 
diversitat, i treballen aspectes 
com les emocions, l’amistat o 
el respecte pel medi ambient. 

EL LLEÓ VERGONYÓS 
La companyia ens convida 
a conèixer les aventures d’El 
lleó vergonyós. Un viatge ben 
divertit amb titelles i música 
en directe, per descobrir les 
emocions de la mà d’un dels 
personatges més emblemàtics 
d’El Pot Petit. El lleó, a través 
d’aquest viatge trepidant, es 
farà amic del tigre, el cavall, 
l’hipopòtam i el gall, entre 
d’altres. I junts experimen-
taran emocions com la por, 
l’alegria, la tristesa o la ràbia, 
acceptant-les, compartint-les i 
sobretot ajudant-se els uns als 
altres quan les emocions són 
difícils de gestionar.
En un format íntim i reduït, 
acompanyareu de ben a prop 
el lleó amb la Juna (Mercè 
Munné) i el Pol (Ovidi Llo-
rente). La interpretació i com-
posició musical és a càrrec de 
Dani López. L’escenografia i 
els titelles són de Martí Doy, 

Xarxa Igualada inicia la temporada familiar amb “Les aventures 
del lleó vergonyós”

i Carme Puigdevall ha tingut 
cura del vestuari. La drama-
túrgia i direcció és de Ruth 
Garcia i Helena Bagué. 

UNA TARDOR ESPECTACULAR
El grup Xarxa Igualada ha 
programat altres espectacles 
que es podran veure aquesta 
tardor. Les croquetes oblidades 
és una obra per ajudar a com-
prendre el dol als més petits 
escrita per Clàudia Cedó per 
a Les Bianchis. La companyia 
va guanyar el Premi del Pú-
blic al Millor Espectacle a la 
Mostra Igualada 2016. Es po-
drà veure el diumenge 9 d’oc-
tubre, a ¼ d’1 del migdia. El 

diumenge 23 d’octubre la re-
presentació serà a les 6 de la 
tarda. Hotel Bucarest és un es-
pectacle de Total Circ on tres 
grums entretindran els més 
petits amb gags circenses ins-
pirats en la pel·lícula El gran 
hotel Budapest. De_Paper va 
obtenir el Premi Xarxa Al-
cover de la Mostra Igualada 
2022 amb Miranius. L’aventu-
ra d’habitar el món. Aquesta 
obra sobre la coexistència de 
diverses espècies animals i 
sobre les conseqüències que 
hi té l’empremta humana es 
representarà el diumenge 
13 de novembre, a ¼ d’1 del 
migdia. La Pera Llimonera 

és una de les companyies de 
clown més reconegudes de 
Catalunya. Quo no vadis ens 
narra algun episodi de l’im-
peri romà a l’abast de totes 
les edat. Aquesta delirant co-
mèdia de teatre dins el teatre 
serà el diumenge 4 de desem-
bre, a ¼ d’1 del migdia. Maria 
Berenguer i Montse Pelfort 
protagonitzen Sota sola de la 
companyia anoienca Ka Tea-
tre, que parla de la importàn-
cia de donar valor a les petites 
coses del dia a dia. L’especta-
cle tancarà aquest semestre 
d’actuacions per a tots els pú-
blics, el diumenge 18 de de-
sembre, a ¼ d’1 del migdia.  

POESIA · LA VEU 

Igualada recupera amb 
motiu de l’any de la Capi-
tal de la Cultura Catalana 

el cicle de música i paraules 
“De pell sensible, versió ca-
pital”. Aquest cicle va néixer 
amb la voluntat d’apropar la 
literatura i la poesia als ciu-
tadans i utilitzant la música 
com a camí universal. El ci-
cle es programa en un espai 
singular, on públic i artistes 
compartiran l’escenari del Te-
atre de l’Ateneu.
De pell sensible compta amb 
una selecció d’autors de dife-
rents èpoques i estils amb la 
voluntat d’oferir un ventall 
divers en tres recitals dife-
rents.
El primer tindrà lloc el dia 
23 de setembre, Amb ulls de 
dona, a càrrec de Marta Mi-
llà, veu i Medievàlia Came-
rata, música. Es tracta d’un 
viatge particular sobre la 
Història de Catalunya a par-

tir de textos literaris d’auto-
res tan nostrades com Mercè 
Rodoreda i Dolors Monserdà, 
d’articles extrets de la revista 
Or i Grana i d’altres textos 
que han donat veu a perso-
natges femenins històrics 
com l’Ermessenda i Domna 
Agnés d’Esquerrer (Abades-
sa del Monestir de Sant Pere 
de les Pueles durant el setge 
de 1714) per entendre les se-
ves vivències i el punt de vista 
femení sobre alguns dels fets 
històrics més rellevants del 
nostre país.
El següent serà el dia 28 d’oc-
tubre, Esgarrapant la nit… 
Poesia és femení, amb Eduard 
Iniesta a la veu i guitarres i 
David Alegret, veu. Amb l’ob-
jectiu d’enaltir el paper de la 
dona en la poesia, el compo-
sitor Eduard Iniesta ha creat 
aquestes cançons de poetes-
ses, una col·lecció de lieds 
sobre poemes enormes inter-
pretats pel tenor David Ale-
gret. Pàgina pròpia té la poeta 

Anna Dodas, però el concert 
segueix amb més lieds de Te-
resa Colom, Rosa Leveroni, 
Maria Mercè Marçal i Sonia 
Moll.
Per acabar, el dia 18 de no-
vembre tindrà lloc el recital 
Temps fràgils… a càrrec de 
Jordi Boixaderas a la veu i 
Miquel Jordà, música. Estrany 
és el poeta que no parli de la 
fragilitat de la condició hu-
mana, tan efímera i plena de 
pors, solituds i incerteses… Un 
recorregut pels poemes més 
emotius de Miquel Desclot, 
Kirmen Uribe, Francesc Parce-
risas, Josefa Contijoch, Emily 
Dickinson, Roc Casagran, 
Joan Margarit, entre molts 
d’altres.
Tots els recitals De pell sensi-
ble, versió capital, tindran lloc a 
les 19:30 h, al Teatre Municipal 
Ateneu. Les entrades valen 5 € 
i es poden comprar anticipa-
dament a www.teatremunici-
palateneu.cat, també es poden 
adquirir a taquilla per 7 €. 

Torna el cicle de música i paraules “De pell sensible”, versió capital
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ÒPERA · LA VEU 

Dimarts 28 de setembre 
torna a l'Ateneu Cine-
ma les retransmissi-

ons en directe d'òpera i ballet. 
en aquesta ocasió es podrà 
gaudir de l'òpera de Giacomo 
Puccini, Madama Butterfly, 
retransmesa en directe des del 
Royal Opera House de Lon-
dres. La retransmissó de l’òpe-
ra començarà a 1/4 de 9 del 
vespre i té una durada de 190 
minuts, inclòs un entremig.
“L’amor no mata, dóna la vida”. 
Això és el que diu una nit l’ofi-
cial Pinkerton a la jove geisha 
Cio-Cio-San sota el cel estre-
llat de Nagasaki. Però tots dos 
aprendran que les paraules i 
les promeses poden tenir con-
seqüències terribles. El tinent 
Pinkerton ha negociat amb 
Goro per casar-se amb Cio-
Cio-San (Butterfly). El casa-
ment està a punt de tenir lloc 
i Pinkerton està inspeccionant 
la casa que està inclosa en el 

contracte matrimonial. El 
cònsol americà i Pinkerton 
briden per Amèrica i Shar-
pless pregunta a Pinkerton 
si no està simplement ena-
morat de Butterfly; Pinker-
ton no n’està segur, però vol 
posseir-la encara que sap que 
això pot fer-li mal.
Aquesta òpera de Giacomo 

“Madama Butterfly” a l’Ateneu Cinema, 
en directe des del Royal Opera House
de Londres

Puccini, que inclou l’ària de 
Butterfly “Un bel dì, vedre-
mo” (“Un bell dia veurem”) 
i el “cor a boca tancada”, és 
fascinant i absolutament es-
quinçadora. La producció 
exquisida de Moshe Leiser i 
Patrice Caurier està inspira-
da en imatges europees del 
Japó del segle XIX. 

LLIBRES · LA VEU 

La Biblioteca Central d’Igua-
lada i el departament de Pro-
moció Cultural ja ho tenen 
tot a punt per celebrar l’onze-
na edició del Mercat de Lle-
tres d’Igualada, que es durà a 
terme el dissabte 1 d’octubre, 
durant tot el dia als diversos 
espais de la Biblioteca, al Te-
atre de l’Aurora i a la plaça de 
Cal Font. Aquest mercat ja 
s’ha convertit en un punt de 
trobada per a tots els qui esti-
mem la lectura, des de petits 
a grans, i per aquest motiu es 
combinen propostes amenes i 

originals adreçades a totes les 
edats. Després de les dues dar-
reres edicions marcades per 
les limitacions de la Covid la 
Biblioteca presenta un ampli 
programa d’activitats amb la 
presència d’un gran nombre 
d’autors i autores de renom, 
des de Vicenç Villatoro a Car-
lota Gurt. Tots ells representen 
diferents literatures, diverses 
maneres d’escriure i d’estimar 
els llibres que conviuen avui a 
casa nostra. També es tornarà 
a instal·lar l’espai de lectura 
a la plaça, al voltant del qual 
hi haurà les parades de les lli-
breries i d’entitats. 

L’1 d’octubre, 11a edició 
del Mercat de Lletres

Dimarts, 27 de setembre
Retransmissió en directe a les 20:15h

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

MadamaButterfly
Música: Giacomo Puccini
Llibret: Giuseppe Giacosa i Luigi Illica
Directors: Moshe Leiser i Patrice Caurier
Disseny d'il·luminació: Christophe Forey
Disseny vestuari: Agostino Cavalca
Disseny d'escenografia: Christian Fenouillat
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TINO CASAL (cantant asturià) 

“A mi, la fama em destorba. L’única fama que vull i necessito és 
la gent que tinc davant meu, escoltant les meves cançons. El que 
desitjo de veritat és el reconeixement del públic i dels mitjans 
que valoren allò que faig”.

Al llarg de l’any 1983 ar-
riben als cinemes igua-
ladins (i vilanovins) 

pel·lícules com Blade runner, 
En busca del arca perdida o E.T. 
el extraterrestre, que es veu al 
Kursal un any després de la seva 
estrena a Barcelona. Les distin-
tes discoteques de la comar-
ca viuen un moment de molta 
activitat, i així és com podem 
veure en viu i en directe artistes 
de l’anomenada de Tino Casal, 
Orquesta Mondragón, Meca-
no, Gato Pérez o Bertín Osbor-
ne. Els dos teatres igualadins, 
el Circulo Mercantil i l’Ateneu 
Igualadí miren de programar 
els millors espectacles del mo-
ment, cas del Manicomic dels 
llavors ascendents El Tricicle.

CRONOLOGIA
Juny 1983. El cinema Rovy de Vilanova del Camí 
estrena Blade runner, pel·lícula de Ridley Scott / Té 
lloc a la discoteca Scorpia (Òdena) el Festival Rock 
d’Igualada. Hi participen els grups anoiencs Co-
tó-fluix, Blussing Blues i l’Orquestra Filigrana, for-
mada a Capellades / S’inaugura la discoteca tropi-
cal Bananas (El Bruc) amb l’actuació de l’Orquesta 
Mondragón. Una setmana després hi actuarà Tino 
Casal / A la discoteca Que?, actuació d’Huapacha 
Combo. 
Juliol 1983. Arriba a Igualada el Circ Austràlia, que 
s’acomoda als terrenys de l’antiga estació de tren. 
Al llarg dels anys passaran per Igualada i les po-

blacions anoienques desenes de circs, quelcom ben 
documentat en el llibre de Josep Elias Farré El Circ 
a Igualada  / Al Velòdrom igualadí, actuació musi-
cal de la popular Maria Jesús y Su Acordeón, amb 
concurs de ball El Baile de los Pajaritos.
Agost 1983. / A la discoteca Bananas, actuacions 
musicals de Los Salvajes, Tony Ronald, Mecano, 
Gato Pérez i Bertin Osborne / Festa Major a Iguala-
da, amb actuacions de Pere Tapias, Marina Rossell, 
Companyia Elèctrica Dharma, Orquestra de Janio 
Martí i La Maña. / Al Circulo Mercantil, Rosa Ma-
ría Sardá i Fernando Guillén representen l’obra tea-
tral Yo me bajo a la próxima,¿y usted?.  / Més actu-
acions : Núria Feliu (la pobla de Claramunt), Maria 
del Mar Bonet (Santa Coloma de Queralt) i Lone 
Star (Santa Margarida de Montbui).

CULTURA · RAMON ROBERT Setembre 1983. Cicle Fassbinder 
a l’Ateneu Igualadí / Fira d’Igua-
lada. Actuacions al Velòdrom de 
Los Diablos i de José Luis More-
no, a qui acompanyen els seus ni-
nos parlants. / Sis hores de rock 
al Poliesportiu de Masquefa, amb 
la participació dels grups Detroit, 
Primero Segunda i Sui Generis. 
Octubre 1983. Cicle Stanley 
Kubrick al Rovy Cinema de Vi-
lanova del Camí / El Teatre Lliu-
re presenta al Circulo Mercantil 
l’obra L’héroe, de Santiago Russi-
nyol / Cicle dedicat a l’actor Hum-
phrey Bogart a l’Ateneu Igualadí 
Novembre 1983. El Tricicle pre-
senta al Circulo Mercantil el seu 
espectacle Manicomic. Dos mesos 
després l’oferiran al teatre de la So-
cietat Foment de Piera / Festa Ma-
jor a Maians, amb les actuacions 

dels ja veterans crooners catalans Ramon Calduch 
i José Guardiola.
Desembre 1983. El cinema Kursal d’Igualada es-
trena a la ciutat les pel·lícules En busca del arca per-
dida i E.T. el extraterrestre, ambdues dirigides per 
Steven Spielberg. Aquesta segona arriba a Igualada 
amb un any de retard respecte a l’estrena a Barce-
lona. Al llarg de tot 1983, els distints videoclubs 
igualadins distribuiran centenars de còpies pirates. 
Gener 1984. Concert de rock a l’Ateneu Igualadí 
amb participació dels grups igualadins Els Maus, 
Trailer i Tiradegent Band / Representació a l’Ate-
neu de l’obra de Dario Fo La tigresa i altres histori-
es, amb l’actor Manuel Barceló / També a l’Ateneu, 
estrena mundial de la pel·lícula Crits Sords, escrita 
i dirigida per Raül Contel. 

PERE TAPIAS (cantautor sarcàstic)  

“Els cantants catalans, igual que el vi del Penedès, estem catalo-
gats per les cases de discs com productos regionales. Ens falten 
emissores pròpies, televisió pròpia, periòdics propis, o sigui, 
una vida nova”.

JAVIER GURRUCHAGA (líder de l’Orquesta Mondragón)

“Nosaltres elaborem molt la música que fem, però també do-
nem molta importància a l’espectacle. Així, els personatges que 
representa Popotxo i jo mateix, són bàsics a l’escenari. Al capda-
vall, s’han pensat perquè la gent es diverteixi més”.

JORDI PONS (alpinista i cineasta) 

“A partir de l’alpinisme m’he dedicat també a la filmació, i ales-
hores he trobat les satisfaccions doblades. En arribar al cim, 
l’home és troba a si mateix, ja que és la fita, la consecució d’un 
somni”. 

ELS MAUS (grup igualadí de pop dels anys 60)

“Vam anar a un examen al Teatre Capsa  de Barcelona per tal 
d’obtenir el carnet de músics del Sindicato del Espectáculo. Por-
tàvem preparada i assajada una cançó dels Beatles en anglès. 
Ens va dir que era obligatori cantar en castellà. Traduirem la 
cançó sobre la marxa i vàrem aprovar. Aquell mateix dia també 
van aprovar els Mustang”. 

MIQUEL PORTER I MOIX (historiador, catedràtic, crític de 
cinema, cineclubista, cantant i diputat)

“Quan era vicepresident del Gremi de Llibreters de Barcelona, 
vaig haver de discutir amb Fraga Iribarne i amb Robles Piquer. 
Quan ens trobàvem i discutíem, ens ho passàvem molt bé i 
dèiem: Aquest és un enemic d’altura. Altres cops, i no vull dir 
noms, havia de discutir amb manefles i beneits, i mai no arribà-
vem a cap conclusió. És més, no dèiem res”. 

JOAQUIM VALLERAS (membre de Huapachá Combo))

““El públic de discoteca es sexualment primitiu. Preferim tocar 
en envelats de festa major, on la gent salta i balla. I se’n oblida 
més de nosaltres”. 



EXPOSICIONS
SEMPRE VIVA. PREMI IGUAL’ART21-22

Un col·lectiu de joves artistes de l’Anoia presenten 
una exposició que integra diferents disciplines com 
la fotografia, el video, la moda o la música.
Del 30 de setembre al 23 d’octubre a l’Espai Club 
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

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.

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 grafit.
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.

JOAN PERUCHO, CREACIÓ, IMAGINACIÓ I 
BON GUST

Pioner de la literatura fantàstica i de la gastronomia 
en una època en què no en parlava ningú. Novel·lis-
ta i crític d’art.
Del 26 de setembre al 22 d’octubre al vestíbul de la 
Biblioteca Central

CULTURA · LA VEU 

El passat divendres 16 
de setembre Òmnium 
Anoia va celebrar la ceri-

mònia d’entrega dels divuitens 
Premis al Compromís Cultu-
ral, que cada any s’atorguen a 
aquelles persones i col·lectius 
que s’hagin significat en la de-
fensa de la llengua i la cultura 
catalanes. Enguany l’entitat  va 
premiar l’activista cultural Car-
les Ma. Balsells i Valls, i l’Agru-
pació Cultural i Recreativa Si-
garra dels Prats de Rei, que van 
recollir els premis en una emo-
tiva cerimònia a l’Ateneu igua-
ladí, presentada per l’actriu Síl-
via Bel i amb l’acompanyament 
musical del Quartet Slam.
Una nombrosa representació 
de l’Agrupació Sigarra va pu-
jar a l’escenari a agrair el premi 
col·lectiu per aquesta entitat 
constituïda el 1974 als Prats 
de Rei que no ha parat d’orga-
nitzar activitats per fomentar i 
mantenir les tradicions i oferir 
al mateix temps espais de lleu-
re i cultura, com ara el Pessebre 
Vivent, el Sopar Romà o la Ca-
valcada de Reis. El president de 
l’entitat Joan Guixé va agrair la 
tasca de voluntariat dels mem-
bres de l’entitat i un dels seus 
fundadors, Jordi Segura, va re-

marcar la importància del re-
lleu generacional al capdavant 
de les entitats.
L’igualadí Carles Ma. Balsells i 
Valls va recollir el premi Com-
promís en la categoria indi-
vidual per la seva trajectòria 
al servei de l’associacionisme 
cultural de la ciutat. Va adre-
çar unes sentides i emotives 
paraules d’agraïment als seus 
mestres de l’escola Mowgli i als 
companys de les diverses enti-
tats on col·labora. En nom de 
la família, el pare Carles Ma. 
Balsells també va agrair el re-
coneixement i va destacar que 
Igualada és una ciutat que ha 
sabut estimar la diferència i 

acompanyar el seu fill de com-
prensió i afecte durant els seus 
cinquanta-dos anys. També va 
fer una menció especial per 
Sebastià Castelltort, fotògraf 
que ha acompanyat el Carles 
en totes les funcions teatrals 
per poder tenir les fotos amb 
els artistes. Entre el públic, hi 
havia nombrosos amics del 
Carles, antics mestres de l’esco-
la Mowgli, i companys seus de 
les diferents entitats per on ha 
passat: Rialles, La Xarxa, l’Es-
bart igualadí, etc.
Van tancar l’acte Natàlia 
Touzón, membre de la Junta 
Nacional d’Òmnium Cultural, 
i Pere Joan Vinós, president 

L’Agrupació Sigarra i Carles Ma. Balsells recullen
els Premis al Compromís Cultural en un emotiu acte
a l’Ateneu Igualadí

d’Òmnium Anoia. Després 
de l’acte es va celebrar la Festa 
Estellés, un sopar de produc-
tes de proximitat assessorat 
pel Col·lectiu Eixarcolant amb 
lectura de poemes de Vicent 
Andrés Estellés i actuacions 
musicals del Quartet Slam que 
van acompanyar la desena de 
rapsodes que hi van participar 
en un ambient festiu i popular. 
L’assistència va ser de 60 per-
sones, el màxim de l’aforament 
previst.
Òmnium Anoia vol agrair a 
Flors Roset, Eixarcolant, Can 
Freixas, El Cafè de l’Ateneu, i 
Iguana la col·laboració que ha 
fet possible aquests actes. 

POESIA · LA VEU 

En el XX Certamen Na-
cional de Poesia Cata-
lana, convocat a Vila-

decans pel Capítol Nobiliari 
dels homes i dones de paratge 
del Principat de Catalunya, el 
nostre compatrici Lleonard del 
Rio C. va aconseguir dissabte 
passat dia 17, el premi d’honor 
especial pel seu poema “L’Em-
pordà”. Aquest treball, escrit en 
decasíl·labs de rima lliure, vol 
ser una radiografia de la boni-
ca comarca catalana compresa 
entre les serres de l’Albera i les 
Gavarres.
L’acte s’inicià amb la dissertació 
d’Isidre Olivera Molins, gran 
mestre  del Capítol el qual de-
nuncià en la seva intervenció, 
el menysteniment de l’Estat Es-
panyol vers Catalunya. A con-
tinuació, els prop de quaranta 
poetes seleccionats recitaren 
els seus treballs i tot seguit es 
lliuraren els premis. 
Desprès, el president Sr. Mas-
sana Estrada, va comunicar 
el nom del guanyador del 
guardó “Manuel Tosca Ame-
lla”, que va correspondre en 
aquesta edició al Dr. Daniel 
Huertas Goya, d’Alcobendas 
(Madrid). Recordem que Del 
Rio ja va ser distingit amb 
aquest premi el 2017. 

Premi d’honor 
especial per al poeta 
Lleonard del Rio

Foto dels premiats • JOAN GUASCH
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TEATRE · LA VEU 

La nova programació de 
Teatre Nu compta amb 
una doble oferta artísti-

ca per aquest dissabte: al matí 
un taller de comèdia gestual i 
a la tarda la funció “El viatge 
de l’Heroi” de la companyia 
Inda Pereda, una obra de te-
atre de clown per  a tots els 
públics.
Així, a les  les 11 del matí 
tindrà lloc el taller de comè-
dia gestual de dues hores a la 
Casa del Teatre Nu, una acti-
vitat adreçada a tots els pú-
blics i gratuït amb la compra 
de l’entrada de l’espectacle de 
la tarda. El taller anirà a càr-
rec del protagonista de l’obra, 
Inda Pereda, actor, clown, di-
rector i formador.
A les sis de la tarda serà el 
torn de veure l’espectacle “El 
viatge de l’Heroi” de la com-
panyia Inda Pereda que tin-
drà lloc a l’Ateneu de Sant 
Martí de Tous. El preu de 
l’entrada és de 6 euros.
L’obra planteja a l’especta-
dor què passa quan el nostre 
destí immens, gloriós i lluent 

es posa al davant? Que arren-
carem a córrer! Aquesta és la 
resistència del protagonista 
de l’obra envoltat per una casa 
plena de portes a l’absurd. Ser 
el que sempre ha sabut que era, 
però ha mirat d’evitar fins avui: 
Ser l’heroi de la seva pròpia 
vida.
Un viatge delirant que parla 
del coratge, l’autosuperacio, la 
soledat i la transformació… un 
viatge que tot just acaba de co-

Espectacle i taller de comèdia gestual 
aquest dissabte a Sant Martí de Tous 

mençar.
Inda Pereda és l’artífex de l’obra, 
un artista que des de 2016 crea 
i produeix els seus propis es-
pectacles. La Companyia va fer 
la residència creativa a La Casa 
del Teatre Nu el mes de març.
Les entrades poden aconse-
guir-se a través de la web del 
teatrenu.com o directament 
a la plataforma htpps://entra-
dium.com/events/el-viatge-
de-l-heroi. 

MÚSICA · LA VEU 

Psychodrome, banda de 
rock igualadina, llança 
el seu segon àlbum d’es-

tudi. Després de “Bohemian 
Lights” (2017, Flor y Nata Re-
cords), ara ens porten “La In-
finidad del Mundo”, amb Nick 
Corominas a la veu i guitarra 
rítmica, Carles Hidalgo a la 
guitarra solista, Jesús Gual al 
baix i Isi Martínez a la bateria.
“Torre de Babel”, “Viaje a Me-
dianoche” i “Los Ojos de Eva” 
són els tres singles que han 
servit de presentació del nou 
treball, que mostren la seva 
confirmació en el canvi d’idi-
oma. El nou LP arriba amb un 
estil renovat respecte als seus 
anteriors treballs, carregat de 
rock més dur i directe, amb 
detalls de funk i psicodèlia. 
També ressalten els tocs més 

pop i fins i tot acústics en al-
guns talls, això sí, sense obli-
dar les seves arrels.
L’àlbum ha estat gravat i mes-
clat a Furinyaki Records Stu-
dio (Barcelona,   ES) per Zaca 
Furinyaki. Masteritzat per 
Magí Batalla al Estudio U 
(São Paulo, BR). Es pot es-
coltar a totes les plataformes 
(Spotify, YouTube,...) i es po-
drà reservar i obtenir en fisic 
a la botiga igualadina “Posa’l 
Disc” (Plaça del Rei, 1). 

Psychodrome estrena el seu 
nou larga durada

MÚSICA · TRIBUS DE LA            SE-

GARRA 

10 de setembre, dissab-
te. Actuen els COSMOS 
QUARTET a Sant Magí, 

dins del cicle de les Nits Musi-
cals a la Brufaganya. Molta gent 
sopant, bon ambient i ganes de 
sentir bona música. 
Els vespres ara són més fres-
quets a la Brufaganya. Qui no 
va portar una rebeca, l’enyorava.
Si no hi hagués sorpreses d’úl-
tima hora –que potser sí–, 
aquest concert seria el darrer 
de les Nits Musicals d’enguany.
Si quan va començar el cicle 
–la Simfònica de Sant Cugat–, 
dèiem que era el plat fort, era 
perquè no havíem sentit els 
“Cosmos”, o si voleu seguir 
amb el símil gastronòmic, el 
dissabte 10 vam assaborir les 
postres especials d’aquests 
àpats musicals.
Ens van oferir un programa 
molt ben seleccionat i una in-
terpretació extraordinària. Pen-
so que el que vam sentir a Sant 
Magí, difícilment ho podríem 
sentir millor en altres intèrprets 

i en altres circumstàncies.
El Cosmos Quartet arriba pre-
cedit d’una fama i reconeixe-
ment que ha anat augmentant 
amb els anys, i tots els seus 
components gaudeixen de re-
nom ben merescut i mereixe-
dors de l’excel·lència. No me’n 
puc estar de destacar la violi-

nista Helena Satué; segur que 
no faig cap injustícia.
El públic va reaccionar feliç i 
emocionat amb l’actuació i ho 
va demostrar amb els aplaudi-
ments entusiastes.
Fa cinc anys, els Cosmos Quar-
tet ja van ser a Sant Magí. No 
tardeu tant a tornar. 

Cloenda de les onzenes Nits Musicals 
de la Brufaganya

TEATRE · LA VEU 

El proper mes d’octu-
bre “La companyia del 
príncep Totilau” obre 

un Laboratori escènic per tal 
de convidar a participar, a 
tothom qui vulgui, en el pro-
cés d’investigació teatral per 
preparar el proper espectacle 
de la companyia. Els partici-
pants podran fer de drama-
turgs, d’actors, d’escenògrafs 
i de productors en aquest ex-
periment, que estarà dirigit 
per Marc Hervàs, director de 
la companyia, i que comptarà 
puntualment amb la presèn-
cia dels actors i la resta de 
l’equip artístic habitual (esce-
nografia, disseny de vestuari i 
titelles, producció i distribu-
ció).
Hi haurà tres experiments, 
repartits al llarg de l’any, i es 
realitzaran o bé els dimarts 
i dijous de 8 a 2/4 de 10 del 
vespre, o bé els dissabtes d’11 
a 1 del migdia, al Casal de 
Sant Martí de Tous. El preu 
de cada experiment serà de 
25€ al mes, i va adreçat a jo-
ves i a adults.
D’altra banda, la mateixa 
companyia oferirà també “El 
cafè de Shakespeare”, un club 
de lectura en què es parlarà i 
reflexionarà de manera ame-

na i distesa sobre “La tragèdia 
de Hamlet, príncep de Dina-
marca”. Les trobades tindran 
lloc els dissabtes 22 d’octu-
bre, 12 de novembre i 17 de 
desembre, d’11 a 2/4 d’1 del 
migdia, i tindran un preu de 
5€ la sessió.
La companyia del príncep 
Totilau compta amb 15 anys 
de trajectòria i una dotzena 
d’espectacles propis, entre els 
quals destaquen “Sis Joans”, 
en coproducció amb el Tea-
tre Nacional de Catalunya, 
l’espectacle de dansa “Escenes 
d’infants” o els concerts fa-
miliars “Monsieur Croche” i 
“Mozartland”. També ha rea-
litzat produccions per al Gran 
Teatre del Liceu, l’Auditori de 
Barcelona, el Festival Tempo-
rada-Alta o l’Obra Social de 
“La Caixa”. Podeu trobar-ne 
més informació i l’enllaç a les 
inscripcions a la seva web: 
www.princeptotilau.cat. 

Laboratori escènic a càrrec 
de la Companyia del 
Príncep Totilau



ANY 1922. TRIBUNA DEL CAMP D’ESPORTS DE L’ATENEU IGUALADÍ DE LA CLASSE OBRERA.

HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA  
I DE L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA

Aquesta és la imatge que focalitza el que 
havia estat l’antiga “tribuna” del Camp 
d’Esports de l’Ateneu, que va ser construï-
da a l’any 1922. Si bé aquesta tribuna va ser 
substituïda per un altra; a l’actualitat aquest 
Camp d’Esports tampoc no existeix.
Dades de les fonts d’Arxiu de l’Ateneu:
L’any 1920, l’Ateneu va comprar el Camp 
de Xipreret, que convertiria en Camp 
d’Esports, on s’hi va celebrar la Festa de 
l’Aviació, escenari en què es van veure per 
primera vegada a Igualada l’enlairament 
i l’aterratge d’avions. Durant molts anys, 
tots els esdeveniments, competicions i ex-
hibicions esportives que s’havien celebrat 
a Igualada van tingut lloc en aquest camp. 
Finalment el Camp d’Esports es va vendre 
a l’Ajuntament d’Igualada.

Recerca a càrrec de Carmel·la Planell, com 
a historiadora i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. 
Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Do-
cumentació de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada (AFI). Material recentment di-
gitalitzat.

Ens pots trobar també a:

AFI HISTÒRIA DE LA 
FOTOGRAFIA A IGUALADA

Ramon Mascaró, president de l’AFI: 
“Estem començant els preparatius per 
quan arribi el centenari de l’entitat”

FOTOGRAFIA · CRISTINA ROMA 

L’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada encareu el 
camí per arribar als 100 

anys. Com va néixer l’entitat?
A Igualada en aquella època 
-estem parlant de finals dels 
anys 20- no estava a l’abast de 
tothom aconseguir un equip 
fotogràfic i gaudir d’una esta-
bilitat econòmica que pogués 
permetre tenir el temps, per 
dedicar-se en aquest cas a la 
fotografia. Uns quants joves, 
amb inquietuds semblants i una 
afecció en comú, es trobaven 
assíduament fent un cafè al bar 
dels caçadors i tot xerrant ana-
ven recopilant coneixements 
d’una novetat aleshores com era 
la fotografia.  
Al 1929, en Ramon Godó, Josep 
M. Lladó, Josep Castelltort (El 
Truco), Josep Pomés, Procopi 
Llucià i Celestí Riba van elabo-
rar un primer llistat d’associats 
per tal de fundar l’AFI,  l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada. El 
12 d’octubre del 1930 es va fer 
la primera assemblea general 
on es van aprovar els estatuts i 
es va elegir Agustí Mata com el 
primer president.

Actualment quants socis sou 
a l’Associació? Si una persona 
està interessada en formar-ne 
part, què ha de fer?
Actualment som un centenar 
de socis, que poden gaudir del 
estudi de llum, de les activitats 

que organitzem, com poden ser 
tallers, sortides i cursets, entre 
altres. Per fer-se soci, cal nomes 
enviar un correu a activitatsa-
fi@gmail.com, aleshores ja ens 
posem en contacte amb l’inte-
ressat.

Durant tot el mes d’octubre 
dureu a terme una sèrie d’ac-
tivitats per anar fent camí cap 
aquests 100 anys. Per què heu 
decidit fer-les quan encara fal-
ten 8 anys?
Activitats exactament no són, jo 
diria que són els preparatius per 
quan arribi la celebració dels 
100 anys estigui tot a punt. Pre-
cisament hem de començar ara, 
8 anys abans. Això què vol dir: 
doncs que hi ha un treball molt 
important de recopilació de do-

cuments, fotografies, papers 
diversos que ens expliquen la 
nostra història i la història de 
la fotografia. Serà un document 
històric que tenim el deure de 
preservar. 
Estem editant un vídeo de tota 
la història de l’AFI, organitza-
rem exposicions d’obres inèdi-
tes i prou curioses de persones 
molt conegudes, associats de 
l’AFI. Tenim des del 1932 fins el 
1969 els nostres butlletins que 
cada mes sortien amb escrits, 
dibuixos a la ploma, fotografies 
i anuncis, tot prou interessant i  
que ens descriu d’alguna mane-
ra la vida quotidiana Igualada. 

En què consistiran aquestes 
activitats?
El dia 8 d’octubre, s’inaugura 
una exposició a la Sala Munici-
pal, molt interessant, en motiu 
dels 90 anys el primer butlletí 
publicat per l’AFI, que convido 
a tothom ha visitar-la. El dia 22 
d’octubre, es presenta el 1r vo-
lum  “Fons fotogràfic de l’AFI. 
1929 – 1973”, on es mostren les 
fotografies que hores d’ara estan 
dipositades al Arxiu Comarcal 
de l’Anoia. Són fotografies ar-
tístiques dels millors fotògrafs 
del moment, com Antoni Cam-
panyà, Joaquim Pla Janini, José 
Ortiz Echagüe, entre altres. La 
bona relació amb els artistes del 
moment i el prestigi adquirit  
per l’AFI, feia que aquest artistes 
volguessin exposar i vincular-se 
a la nostra entitat.

Presentareu un llibre del fons 
fotogràfic de l’entitat des del 
1929 fins el 1973. Com ha estat 
el procés de creació d’aquest 
llibre?
Era l’any 1929 que es van iniciar 
els primers passos per a la cre-
ació de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada. Aquest any també 
es va iniciar l’Arxiu de Foto-
grafies Artístiques que hauria 
de contenir totes les fotografies 
guanyadores dels concursos so-
cials, locals, nacionals he inter-
nacionals i una cosa important 
per a l’Agrupació, les donacions 
d’autors que per motius diversos 
deixaven una o diverses obres 
en aquesta entitat.  En passar 
dels anys aquest arxiu va anant 
augmentant fins a tenir un total 
de gairebé 2000 fotografies. 
L’any 2020 com a conseqüència 
d’haver de traslladar l’entitat a 
un altre local, es va acordar en 
junta que es traslladarien aques-
tes fotografies a l’Arxiu Històric 
Municipal que alhora està ubi-
cat dins de l’Arxiu Històric Co-
marcal de l’Anoia, perquè tin-
gués les condicions adequades 
per a la seva conservació. Ales-
hores també es va decidir fer un 
llibre, que estigués a l’abast de 
tothom que vulgui veure i gau-
dir d’aquestes fotografies.
La tasca comença per recopilar 
informació i fer una base de da-
des, contrastar, noms d’autors, 

identificació de les obres, dates, 
etc. En aquest cas al ser un llibre 
de fotografies, una tasca impor-
tant és l’escanejat de les fotos i la 
posterior edició per tal de que 
cada obra sigui reproduïda el 
més semblant al original. 
Mitjançant un conveni entre 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada, l’Arxiu Comarcal de l’Ano-
ia i l’Ajuntament d’Igualada, es 
van digitalitzar totes les fotogra-
fies (estem parlant d’unes 2000 
obres). 
Seguidament es va passar al dis-
seny de les tapes i la maquetació 
, la composició de les fotografi-
es dintre les pàgines, els noms 
d’autors, anys, anagrames i di-
buixos a la ploma (fets per socis 
de l’AFI). Després de 10 mesos 
es va imprimir el primer vo-
lum dels anys 1929 al 1973, de 
240 pàgines.

Hi ha previst un segon vo-
lum amb fotografies dels 
anys posteriors?
Tindrem dos volums més, de 
fet, tenim tota la informació 
ja complerta a la base de dades. 
La previsió és tenir els dos vo-
lums següents abans de l’agost 
del 2023, son fotografies del 
nostre arxiu fins l’any 2020. 
El primer volum que tenim 
editat, ja es pot fer la reser-
va a l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada. 
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40è aniversari de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia

Amb motiu del 40è aniversari de l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia (ACAN), el passat dia 16 
de setembre, amb una convenient represen-

tació institucional -tant municipal com comarcal i 
també del govern de la Generalitat de Catalunya- va 
tenir lloc un significat acte commemoratiu que va 
consistir en la inauguració de l’Exposició, anomena-
da “L’abecedari de l’Arxiu”, i diversos parlaments de 
les respectives persones compromeses amb aquesta 
destacada entitat. Totes elles, d’antuvi, no van esca-
timar en elogis a la necessària, longeva i rellevant 
presència de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia a la ciutat 
d’Igualada.
L’Exposició, en qüestió, una mostra comissariada 
per la pròpia Marta Vives, directora de l’esmentat 
Arxiu Comarcal, i per Pau Llacuna, arxiver i im-
pulsor de fons arxivístics, i dissenyada per David 
Dàmaso; servint-se de diversos panells indicadors, 
conté un material documental que vol ser tot un 
acte evocador i al·lusiu al valuós fons gràfic i docu-
mentat amb què compta l’Arxiu. Aquesta exhibició 
descobreix, doncs, d’una manera prou visual, tot se-
guint alguns conceptes que defineixen el lèxic més 
freqüent dels arxius, la interpretació que una sèrie 
de persones -especialment relacionades amb l’exer-
cici de la consulta o el camp de la investigació- han 
fet d’alguns documents rellevants que configuren 
aquella perdurable labor arxivística definitòria de la 
pròpia història de l’Arxiu, en el sentit de contribuir 
a fomentar la recerca històrica i la divulgació local, 
comarcal o nacional. Efectivament, es tracta d’una 
presentació que vol ser una suggeridora mirada a les 
fons d’arxiu des de la perspectiva dels seus usuaris. 
Tot plegat concedeix rellevància a una exposició que 
conté a la mateixa organització, l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia, i que guanya tots els mèrits gràcies al suport 
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Igua-
lada i el Consell Comarcal de l’Anoia. 
Tanmateix, no menys transcendent va ser el parla-
ment de la directora de l’Arxiu, Marta Vives, la qual, 
sensiblement emocionada, va manifestar l’orgull 
de celebrar aquests 40 anys de l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia -40 anys, de fet, que també contenen unes 
llargues dècades eficientment lliurades a la seva pro-
fessió- alhora que va convidar a la notable concur-
rència de públic a descobrir, de manera resumida, la 
prominent història dels quaranta anys de la creació 

d’aquest actiu, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; un es-
deveniment que, de retruc, es correspon amb els 40 
anys de creació i gestió dels Arxius Comarcals de 
Catalunya, orientats tots ells, des d’aquells dies de la 
Transició, a apropar la ciutadania envers el coneixe-
ment del patrimoni documental del país.
Un repàs per la memorable història d’aquestes qua-
tre dècades, obliga a rememorar uns inicis de l’Arxiu 
que daten del segle XIV, època en què un munt de 
documents apilats ja exigien del treball d’un arxiver, 
atesa la seva importància. Mentre l’arxiu de la vila 
d’Igualada va fer-se més i més gran, bo i superant 
totes les adversitats que acompanyaven al pas del 
temps; institucionalment, cal situar l’origen oficiós 
de l’Arxiu a finals del segle XIX, quan Jaume Serra el 
va organitzar i catalogar i es va crear expressament 
el càrrec d’arxiver municipal. Seguidament, Gabriel 
Castellà va ser el continuador d’aquest ofici ende-

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H
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més d’esdevenir cronista de la ciutat. 
En aquest transcórrer dels anys, l’Arxiu ha passat per 
diverses ubicacions: des de la seu parroquial de San-
ta Maria, de primer i fins al segle XIX; passant poste-
riorment per unes antigues dependències de l’Ajun-
tament, a la plaça de la Creu, fins a la construcció 
de l’edifici de la plaça de l’Ajuntament, a l’any 1883. 
Havia de transcórrer una centúria, a l’any 1982, quan 
es va convenir amb la Generalitat de Catalunya la 
creació de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, i la seva ins-
tal·lació a l’edifici de Cal Maco, de la plaça de la Creu; 
espai on hi ha romàs fins al 2019. Avui, el seu trasllat 
a l’edifici de La Teneria, rehabilitat i adaptat per a en-
cabir-hi uns dipòsits que tenen més de sis mil metres 
lineals, obre un nou i fructuós avenir. 
Òbviament, bo i considerant que, inicialment, els 
fons d’arxiu només es referien a documents mu-
nicipals; des de la dècada dels 70’ del segle passat, 
l’arxiver Pau Llacuna va estimar inexcusable de pre-
servar qualsevol document (públic o privat) suscep-
tible d’interès per a la ciutat i la comarca bo i inte-
grant-lo a l’Arxiu. Aquesta política d’incorporacions 
ha contribuït a promoure i si cap a intensificar, des 
de l’àmbit comarcal, la realització d’unes acreditades 
recerques històriques de la mà d’estudiosos locals o 
forans. 
Des d’una altra perspectiva, i retrocedint molts més 
anys enrere, convé apuntar l’envergadura i transcen-
dència del copiós fons d’imatges de què s’ha anat no-
drint l’Arxiu des d’aquell 1932 en què els fundadors de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, van constituir-se 
com a propulsors d’un primer i notable arxiu d’imat-
ges”, que donaria pas a la creació de l’Arxiu Fotogrà-
fic Municipal d’Igualada (AFMI), segons un acord 
signat oficialment el 15 de desembre i per al qual, 
aleshores, s’instal·lava l’Arxiu Fotogràfic Municipal 
a les mateixes estances de l’Ajuntament d’Iguala-
da. Simultàniament i successivament, endemés de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, diferents  do-
nacions de fotògrafs i entitats han anat conformant 
any rere any un formidable volum d’imatges, de més 
de 400.000 fotografies.
Al capdavall, a tall de reconeixement personal, tan 
sols fer notar que l’Arxiu, amb el mestratge de la 
Marta Vives al capdavant, no fora del tot l’Arxiu 
sense la labor professional de la Mariluz Cristobal 
i la Maria Goretti. 



Divendres, 23 de setembre de 2022 CULTURA 81

TEATRE
Igualada 

“Les aventures del lleó vergonyós” amb 
el Pot Petit. Un viatge divertit amb tite-
lles i música en directe. Organitza La 
Xarxa.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al  
Teatre Municipal l’Ateneu.

PLAYBACK
Igualada 

Festa del grup de playback Il.lusió. Re-
cull de cançons de tots els temps.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DANSA
Calaf 

“Arrel Rebel”, Esbart Joaquim Ruyra de 
Blanes que travessa, de nord a sud, tots 
els Països Catalans amb danses i sons 
per escoltar, exhibir o fer ballar
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Ca-
sino.

   Dilluns 26 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Lluís Prat:“L’energia solar fotovolai-
ca i la lluita contra el canvi climatic”. 
Importància de l’energia per la huma-
nitat i la insostenibilitat del model ac-
tual. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

   Divendres 23 

TALLER
Igualada 

Laboratori de lectura: expedició 
Haughton. El sol es pon al bosc i 
els animals comencen a tenir son... 
Activitat per a famílies amb nens a 
partir de 4 anys.
Divendres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central.

POESIA
Igualada 

Cicle De Pell Sensible. “Amb ulls de 
dona” a càrrec de Marta Millà, veu 
i Medievalia Camerata, música. Un 
viatge particular sobre la història de 
Catalunya.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

Presentació del llibre de Mont-
se Cercós, “Mantell blau”. Tot un 
homenatge al món rural i la seva 
transformació amb la seva gent
Divendres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca El Safareig.

CLUB DE LECTURA
Òdena 

Comentarem la novel·la “La casa de 
la frontera” de l’autor Rafael Vallbo-
na. Comptarem amb la presència de 
l’autor.
Divendres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca l’Atzavar

   Dissabte 24 

MÚSICA
Igualada 

La Festota Festival. Festival de música jove 
per visibilitzar grup nous d’Igualada i co-
marca. Dissabte de les 6 de la tarda a 2/4 
de 3 de la matinada al Museu de la Pell

PIERA DEGUSTA
Piera 

Tallers, estands, concerts, contes
Dissabte i diumenge durant tot el dia, a di-
versos espais del municipi

TEATRE
Calaf 

“Pòsit” Interpretada per Meritxell Yanes i 
dirigida per Martí Torras, un al·legat a favor 
del sentit de l’humor en l’acompanyament 
de les persones amb alzheimer.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Casino

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“El viatge de l’heroi” de la Companyia Inda 
Pereda. Què passa quan el nostre destí im-
mens, gloriós i lluent se’ns posa al davant? 
Que arrenquem a córrer!
Dissabte a les 7 de la tarda a l’Ateneu de 
Tous

   Diumenge 25

SARDANES
Igualada 

Ballada de sardanes amb la cobla La 
Principal de Cassà. Diumenge a les 12 
del migdia al barri de Sant Crist.

   Dimarts 27  

ENGLISH BOOK CLUB
Igualada 

Club de lectura adreçat a totes aque-
lles persones que tinguin un nivell 
mig d’anglès i vulguin practicar-lo.
Dilluns a les 7 de la tarda a la  
Biblioteca Central.

ÒPERA
Igualada 

“Madama Butterfly” de Giacomo 
Puccini. Òpera en directe des del 
Royal Opera House de Londres.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a  
l’Ateneu Cinema

   Dimecres 28 

DIÀLEGS CAPITALS
Igualada 

“Noves tecnologies... cultura?” amb 
Jordi Solà, Ester Comenge i Albert 
Burzon. Quan parlem de viodejocs, 
aplicacions mòbils... sovint no els 
entenem coma  cultura. Però, ho 
són?
Dimecres a les 7  de la tarda al  
Teatre Municipal l’Ateneu

L’AGENDA

Busca'ns i subscriu-te
Canals disponibles: 

INFORMATIUS - RÀDIO IGUALADA

ESPORTS - RÀDIO IGUALADA

PROGRAMES - RÀDIO IGUALADA

CULTURA - RÀDIO IGUALADA

somPODCAST



LA INVITACIÓN

VIAJE AL PARAÍSO

SALA 1

MODELO 77
Dv Ds i Dg: 17:00/19:30/22:00
Dll a Dj: 22:00

PADRE NO HAY MAS QUE UNO 3
Dll a Dj: 17:00

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Dll Dt (VOSE) Dc i Dj: 18:50

SALA 2

NO TE PREOCUPES, QUERIDA
Dll Dc Dj: 17:15/19:45/22:20
Dt: 17:15/19:45(VOSE)/22:20

SALA 3

NO TE PREOCUPES QUERIDA
Dv a Dg: 17:15/19:45/22:20

SALA 4

PADRE NO HAY MAS QUE UNO 3
Dv: 17:00 - Ds i Dg: 16:30

SPIDER-MAN NO WAY HOME
Dv a Dg: 18:50

42 SEGUNDOS
Dv a Dg: 21:55

SALA 5

TADEO JONES 3
Dv: 17:05/19:00/21:00
Ds i Dg: 16:00/17:55/19:55
Dll a Dj: 17:30/19:30

BULLET TRAIN
Ds i Dg: 21:50 - Dll a Dj: 21:30

SALA 6

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

LA HUERFANA: PRIMER...
Ds i Dg: 22:40 - Dll a Dj: 22:15

SALA 7

MODELO 77
Dv: 20:15  Dll a Dj: 17:20/19:45

LA INVITACION
Dv: 22:45 - Ds i Dg: 19:15/21:25
Dll a Dj: 22:30

SALA 8

VIAJE AL PARAISO
Dv: 17:00  
Ds i Dg: 18:10/20:20/22:30 
Dll i Dc: 19:15/21:45
Dt: 19:15 (VOSE)/21:45
DRAGON BALL SUPER HERO (CAT)

Ds i Dg: 15:55
Dll a Dc: 17:00

ANDRE RIEU 2022 (VOSE)
Dv i Dj: 20:00



Ateneu Cinema
igualada

ALCARRÀS
Ds: 18:15

BELFAST
Dg: 17:30

LAS ILUSIONES PERDIDAS
Dg: 19:10

SALA GRAN

LA VIDA PADRE  
Dv: 17:30
Dg: 20:15
Dll: 19:30
Dc: 20:15

VIAJE AL PARAISO  
Ds: 17:30
Dg: 17:30

LA INVITACION
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dc: 17:30
Dj: 19:30 (VOSE)

SALA PETITA

LA CASA ENTRE LOS CACTUS
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:45/20:30
Dll: 19:45
Dc: 17:45/20:30 
Dj: 19:45

Menú de dilluns a diumenge per 8,95€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili

TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA

LA VIDA PADRE

DRAGON BALL SUPER HERO

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 filla 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 filla 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, Jeff 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.

Espanya. Comèdia. De Joaquín Mazón. Amb Karra Elejalde, 
Enric Auquer, Megan Montaner, Lander Otaola.
Mikel, un jove i ambiciós xef, rep la visita inesperada del seu pare, 
desaparegut fa trenta anys. En un moment crític per al futur del 
seu restaurant, Mikel haurà de fer-se càrrec de l’eixelebrat i im-
previsible Juan, un veritable huracà de vitalitat que posarà a prova 
totes les seves idees sobre la cuina i la vida.

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 definitius: 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 figureta 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 filla 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. Thompson. Amb ÁNathalie 
Emmanuel, Stephanie Corneliussen, Thomas 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 amfitrió, 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 filla 
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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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 certificat eficiència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el certificat 
d’eficiència 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 finalitat 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
 23 Tecla; Andreu; Lli.
 24 Mare de Déu de la Mercè; Gerard; Pacífic. 
 25 Dalmau Moner; Mare de Déu de la Misericòrdia
 26 Cosme i Damià; Nil; Justina.  
 27 Vicenç de Paül; Caius; Adolf i Joan.
 28 Venceslau; Llorenç Ruiz; Simó Rojas  
 29 Els Sants Àngels Miquel, Gabriel i Rafael

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

Fa pocs dies que Igualada 
perdia una dona treba-
lladora, molt treballa-

dora. Tant que només la mort 
ha aconseguit que deixés de 
treballar. La Pepita Ortuño, 
a més de treballadora va ser 
sempre una bona filla, bona 
mare, una bona iaia i el po-
quet que ha pogut, ha estat 
una excel·lent besàvia.
Els que l’hem coneguda tam-
bé hem pogut gaudir de la 
seva amistat. Sempre dispo-
sada a ajudar en el que fos i a 
l’hora que fos. Generosa amb 
la família i els amics. Bona 
complidora dels seus com-
promisos i sense perdre mai 
la fe en les persones, ni en ella 
mateixa.  Tot i que la salut no 
l’ha acompanyés mai, durant 
anys va practicar de forma 
més que notable, el tennis.... 

sempre que les obligacions 
familiars i/o laborals, li per-
metien.
Quan es tractava de treballar 
ni la feina, ni la distància, no 
la frenaven. Superava les di-
ficultats amb empenta i po-
sant-se sempre al capdavant 
de la feina a fer.
El declivi del gènere de punt 
li va empetitir el seu taller, 
però fins al darrer dia de la 
seva vida, va estar d’una ma-
nera o altra, al peu del canó, 
donant el seu cop de mà al 
treball i molt especialment a 
la família.
A la Pepi no cal desitjar-li el 
descans etern, amb el que ha 
treballat, a ben segur que, per 
fi, descansa. Els teus amics, 
però, la trobarem a faltar. 

Jaume Singla. 

Ha mort una treballadora: 
Pepita Ortuño
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En record de:

Marc Muntané Rigau
Ha mort havent rebut els Sants Sagraments i la benedicció apostòlica 

el passat dimecres dia  21 de setembre  a l'edat de 97 anys
 A.C.S.

Igualada, 23 de setembre de 2022

Els seus estimats:  �lls, nets, besnets i demés família preguem tenir-lo present, i 
volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc  
ahir dijous  dia 22 de setembre a les 11:30h a la parròquia de la Sagrada Família.

Funerària Anoia, S.L.

Vidu de Mercè Costa Claramunt

Joan Eduard Bernadas Rosich
gestoria bernadas

Ha mort cristianament el diumenge 18, a l’edat de 72 anys a Igualada.

La seva esposa, els seus fills  i familiars donen les gràcies per les mostres 
de condol rebudes. Se’l recorda com una persona alegre i bromista, 
treballadora i participativa en diferents institucions de la ciutat com el 
Rotary Club Igualada, el Gremi de Blanquers i el Cercle Mercantil.

Igualada, 23 de setembre de 2022

PRÒLEG- Segons estu-
dis de psicòlegs de la 
banda psicologia posi-

tiva, escriure sobre moments 
passats en els quals la nostra 
existència va experimentar 
una sensació de plenitud 
o també de moments forts 
i memorables de la nostra 
vida, és sense cap dubte,  una 
cosa molt forta i poderosísi-
ma per augmentar el nostre 
estat d’ànim i un futur millo-
rat de felicitat.

Si mirem de prop una vio-
leta, sentirem que tothora 
ens dona aquella  emprem-
ta,  aquell perfum. A l’igual 
el Josep que en tota la seva 
vida, ens anat donat aquella 
seva empremta del Senyor, 

la seva estimació per tots 
nosaltres. Després d’aquell 
Curs per matrimonis, que 
van donar en la Sala d’Actes 
de les Mares Escolàpies, en 
el curs 1968-69, d’on  van 
sorgir a Igualada els “Grups 
de matrimonis”. Que és ales-
hores quan ens vam conèi-
xer.
Per les moltes vegades que 
vàrem compartir confiden-
cialment les alegries, el pro-
blemes que tots teníem.
Per les vivències i la teva es-
pontaneïtat i que ens ha fet 
créixer com a persones i en 
la fe cristiana.
Pels molts moments de reu-
nions i pregària que hem fet 
junts.
També per les excursi-

ons-trobades que fèiem 
conjuntament la Colla amb 
la parella i fills.
Per les incalculables cami-
nades que vàrem fer el Josep 
i un servidor per la ciutat i 
pel Bruc i que sempre li sor-
tia una història  bona i sim-
pàtica per explicar del temps 
d’abans que havia viscut.
Ja no tornarem a veure el 
seus ulls, ni escoltar la seva 
veu i el seus consell sempre 
encertats... 
Sí, tot això és veritat,  però 
vols dir que no hi són...? No 
serà més aviat que estan en 
el Senyor Jesús...?    Que està 
més aprop que mai...? Potser 
com l’aire que respirem...
Sí, sí, com l’aire que ens va 
entrant pels pulmons, com 

si res,  però al costat hi te-
nim el cor adolorit, allà ha 
quedat encara la seva pre-
sència, que ens acompanya.
Per això, Josep Elias i Farré, 
no podrem oblidar mai el 
teu carisma ni la teva pre-
sència en les nostres troba-

des. Potser molt animades i 
fecundes en el primer temps 
i potser no tant últimament, 
però sabem que des del Cel 
continuaràs comunicant 
amb nosaltres. 
Gràcies Josep i fins al Cel! 

15 de setembre de 2022
JSP

Recordant en Josep Elias i Farré    



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



              

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 23:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DISSABTE 24:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 25:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)

SECANELL
Òdena, 84

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 26:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIMARTS 27:
BAUSILI
Born, 23

DIMECRES 28:
CASAS V.

Soledat, 119

DIJOUS 29:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26



Xavier Tous
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

L ’activitat física és 
un concepte que 
molts ciutadans 

veuen com a font de salut i 
de fet és així, però no sem-
pre. Qualsevol moviment 
per senzill que sigui ens pot 
donar sensació de llibertat. 

Des de ben petit el nostre 
cos aprèn a coordinar-se 
per fer dels nostres mo-
viments un concert amb 
molts músculs orquestrats 
perfectament per assolir 
l’objectiu que nosaltres li 
plantegem.

Anar a buscar aigua, aixe-
car-se sense fer soroll per 
no molestar o cantar i ba-
llar per pura diversió.

Moltes vegades el movi-
ment o l’activitat física cre-
en rutines o estils de vida, 
de caminar, sense propo-
sar-ho. D’altres vegades 
les creem nosaltres per 
afició o obligació. Quan 
una d’aquestes rutines que 
sentim nostra, s’espatlla 
(uff) ens cau el món a so-
bre. I acostumen a patir 
insatisfacció i d’altres dub-
tes vitals. Moltes vegades 
aquest trencament s’acom-
panya per símptomes més 

o menys potents: dolor, 
picor, rigidesa, debilitat, 
rampes. Sensacions que 
poden ajudar a determi-
nar la causa.

L’ortopèdia amb un seguit 
d’ajudes tècniques per fa-
cilitar el moviment per-
met guanyar temps i evi-
tar sobrecàrregues abans 
d’un bon diagnòstic sobre 
les alteracions d’aquesta 
harmonia del moviment. 
Després d’establir la causa, 
moltes vegades les ortesis 
milloren el pronòstic de 
les nostres lesions. En la 
mesura que superem els 
problemes de salut també 
ens convertim en un ex-
pert d’aquesta harmonia 
del moviment. 

L’activitat física, font de salut

Des d’Ortopèdia Tècnica Tous 
volem estar al vostre costat cuidant els detalls que permeten marcar la diferència.
 Estar al vostre costat perquè l’activitat física gairebé sempre sigui font de salut. 

Farmàcia Tous, 
la teva farmàcia 

de serveis

Ortopedia tècnica

93 103 35 93
696 895 433

farmaciatous.com
@farmaciatous

Divendres, 23 de setembre de 2022 SALUT 87



Albert Alsina
President de l’Associació d’Amics 
de la Cervesa Artesana de l’Espelt

Soc el president de l’Associació d’Amics de la Cervesa 
Artesana La Bromera des dels seus inicis. Aquest dissabte 
celebren la desena edició de la Fira de la Cervesa de 
l’Espelt, amb moltes ganes de trobar-nos tots altra vegada.

Aquest any la Fira de la Cervesa Artesana de l’Espelt 
que organitza La Bromera celebra el 10è aniversa-
ri. Com va néixer? 
Aquesta Fira va néixer quan teníem la Taberna Ca-

talana al carrer del Clos, i amb un grup de persones vam pensar 
que seria una bona idea muntar una fira d’aquestes característi-
ques. La primera proposta va ser muntar-la a Igualada, però com 
que al grup va començar a venir força gent de l’Espelt, la matei-
xa proposta se’ls va traslladar a ells, que van començar a bellu-
gar-se, i vam organitzar la primera Fira. Al mateix temps que la 
Fira va néixer La Bromera, perquè a resultes legals, per demanar 
ajuts, per preparar la Fira s’havia de constituir una associació. Al 
principi érem molta gent, de la qual molts ho han deixat i des de 
fa uns anys que som més o menys els mateixos.

Què es trobarà la gent que es desplaci a l’Espelt demà dissabte?
Hi haurà una quinzena de cerveseres que oferiran els seus pro-
ductes, diverses food-trucks per poder menjar durant tot el dia, 
música en directe i enllaunada, parades de productes artesans, 
espais habilitats per seure a xerrar una estona o menjar... i molt 
bon ambient i ganes de passar-ho molt bé.

Enguany durant la Fira s’estrenarà la cervesa de fabricació 
col·lectiva “L’Anoia”. Com va sorgir la idea de fer-la?
La Bromera, cada any fem una col·laboració amb algun altre cer-
veser i enguany, per celebrar el 10è aniversari vam pensar de fer 
una cervesa col·lectiva amb els altres cervesers de la comarca. 
Se’ls va proposar i vuit cervesers anoiencs hem elaborat aquesta 
cervesa, que vam presentar en públic la setmana passada i que es 
punxarà a tots els estands de la Fira de demà dissabte. Es tracta 
d’una cervesa feta amb maltes d’aquí, de Sant Pere Sallavinera 
als obradors d’aquí, i l’únic que no hem aconseguit és un llúpol 
d’aquí. La intenció a l’hora de fer aquesta cervesa és que tingui 
una única fórmula i que la pugui elaborar cadascun dels vuit 
cervesers. Es tracta d’una cervesa fresca, una hoppy lager, que 
es pot beure tranquil·lament, és una cervesa de trago llarg i pot 
agradar a gairebé tothom. 

Durant aquests 10 anys ha canviat molt la Fira, o el patró que 
té ja té èxit?
El patró que té és el que agrada. És un patró rural, encantador, 
familiar, adaptat per poder gaudir d’un dia sencer de fira. L’Es-
pelt ofereix aquest espai on la gent que ve s’hi sent còmoda i 
repeteix la visita a la Fira cada any.

Els cervesers cada any tenen ganes de venir a la Fira de l’Es-
pelt. A què creus que és degut?
Tothom que ha vingut en parla bé. Els tractem molt bé i la conso-
lidació que ens donen els 10 anys de fira fa que molt ja l’esperin. 
Per altra banda, també cal tenir en compte que cada vegada hi ha 
més fires i per tant els cervesers s’han de repartir i han de triar, 
però aquí els ve de gust venir, sempre que poden.

L’Associació La Bromera cada Fira presenta una nova cervesa 
al seu estand. Què punxareu demà dissabte?
Aquest any hem fet una cervesa semblant a la de l’any passat que 
era àcida i enguany l’hem suavitzada una mica, hi hem afegit 
most de syrah i l’hem anomenada “Syrah o no Syrah”. Per altra 
banda continuarem servint la nostra Bromera i la de saüc.

Com és el procés d’elaboració d’una cervesa artesana?
Primer s’ha de tenir clar quin tipus de cervesa t’agrada. En pri-
mer lloc es posa al macerador on hi ha la malta triturada: la 
malta base sempre és la mateixa i depèn del tipus de cervesa 
que es vulgui fer, s’hi afegeixen altres tipus de maltes que do-
naran el color i sabor desitjats. Després d’un parell d’hores, es 
fa un rentat i es posa al bullidor on depèn del tipus de cervesa 
que volem, amb molta amargor o menys es començarà a tirar el 
llúpol. Al cap d’una estona i quan ha baixat una mica la tempe-
ratura s’hi tira el llúpol aromàtic. Aleshores passem la cervesa 
al fermentador, on ha de baixar dels 70-80º de temperatura a 
20-25º perquè puguin treballar bé els llevats. Quan el líquid 
arriba a la densitat òptima de la recepta que treballem, s’em-
botella i s’ha d’esperar com a mínim un mes perquè carbonati 
de manera natural. És un procés complicat si es volen obtenir 
bons resultats.

La restauració, els bars, els centres comercials, creuen en la 
cervesa artesana?
Ara comencen a creure-hi. Anys enrere costava molt, no ente-
nien el seu valor, ningú sabia per què sortia tan cara, no s’apre-
ciava. Ara ja veuen que és un producte especial que els ocupa 
un 15% de negoci i que va en alça. També cal tenir en compte 
que molts establiments, per manca de coneixement, no la te-
nen  ben cuidada i si el client paga una cervesa més cara, se l'ha 
de prendre en condicions òptimes. 

Podem dir que boom de la cervesa artesana és una moda efí-
mera o ha vingut per quedar-se?
Jo crec que es queda. Personalment el primer contacte que vaig 
tenir amb cervesa artesana va ser el 2007, quan hi havia encara 
molt poques cerveseries legalitzades però ha anat creixent de 
manera important, des de llavors. Es tracta d’un producte de 
molta qualitat i amb un ventall de possibilitats molt més gran 
del que hi havia al mercat i per aquells que els agrada la bona 
cervesa és un món apassionant. A la nostra comarca podem 
estar contents amb el nivell dels cervesers que tenim. 

“La Fira de la Cervesa de l’Espelt 
celebra 10 anys amb il·lusió i moltes ganes ”
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Espai patrocinat per:

  CRISTINA ROMA @crisroma67

diuen...
La Mani “de les diferències” porta cua. “Suficients” assistents per no  haver de “discutir-se”. Els que no tenen “por a res” es queixen dels insults on “més els dol”. Uns eixam-
plen la “trinxera” on cauen els “perduts en combat”. Altres demanen “nous lideratges”. Tots diuen que “no sobre ningú”, però “destorba el passat” i massa gent treballant 
per “eliminar les rèmores” per aconseguir “l’objectiu”. Els “encara joves” no accepten deixar “de servir” i quedar-se “en els llibres d’història”. Però els “empenyen” els que 
criden amb “histèria” mentre es manifesten sense “embrutar el terra”, reclamant que hi hagi al capdavant els “disposats al martiri”. Són els “cívics” de les revolucions dels 
somriures pacífics, disposats a “resistir”, mirant que altres s’hi juguen la presó i el patrimoni familiar. Ningú no sap com ha de ser “el lideratge” ni “què s’ha de fer”, però 
s’exigeixen “noves estratègies” i un “estat major”. Els “d’allà” s’infiltren per no fer “el ridícul de les urnes”, dient que volen “prevenir delictes”. Com no saben ni com, ni quan, 
però sí que “ho tornaran a fer”, segueixen disposats a fer “el que calgui” per contrarestar-ho. Aquesta setmana a Barcelona de “mercedaris” no els en faltaran. 


