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Patrimoni
l’editorial

Aquests dies, se celebra una nova edició de 
les Jornades Europees de Patrimoni de Ca-
talunya, que a Igualada tenen una rellevàn-
cia especial coincidint amb la Capitalitat de 

la Cultura Catalana. Prop de dos-cents municipis del 
país faran alguna de les 480 activitats que hi ha previs-
tes per a aquestes jor-
nades. És una iniciativa 
del Consell d’Europa 
i la Comissió Europea 
que es fa a Catalunya 
des del 1991, i és consi-
derada l’activitat parti-
cipativa més important 
d’Europa en relació 
amb el patrimoni. 
Es tracta d’una gran 
oportunitat per donar 
a conèixer la riquesa i l’atractiu del nostre patrimoni 
cultural, amb l’objectiu principal d’estrènyer els vin-
cles entre aquest i la societat, i, aquest any, a l’entorn 
de la sostenibilitat, conviden a reflexionar sobre la 
protecció del nostre patrimoni (material, immaterial 
i natural) i a explorar l’ús dels recursos en relació amb 

la seva preservació, en un context marcat pel canvi cli-
màtic. Ens convida a explorar el paper del patrimoni 
cultural en un futur sostenible.
Sovint sentim a parlar, darrerament més que mai, de 
la necessitat de moderar el consum de recursos i la 
despesa energètica, de minimitzar l’impacte ambien-

tal en la programació i ges-
tió dels diferents projectes 
patrimonials, també els 
nostres, perquè tot el què 
tenim, a nivell individual o 
familiar, no escapa a aques-
tes premisses. 
Les pautes a seguir per con-
servar el nostre patrimoni, 
estimar-lo i gaudir-lo, can-
vien amb el pas dels anys. 
El més important, però, és 

conèixer-lo. Moltes vegades ens trobem amb què sa-
bem molt de fora, i poc de casa. De monuments vi-
sitats arreu del país i del planeta, que omplim de fo-
tografies i comentaris a través de les xarxes socials, i 
desconeixem els que tenim a tocar. 
Aquest cap de setmana no teniu excusa!

Moltes vegades ens trobem 
amb què sabem molt de fora, 
i poc de casa. De monuments 

visitats arreu, i desconeixem els 
que tenim a tocar.

Patxi López, portaveu del PSOE a les 
Corts, sobre la crisi política a Catalunya 
va dir “Haurem de reconduir la situació 
perquè ara no toca inestabilitat.”

Laura Vilagrà, Consellera de Presi-
dència de la Generalitat va a�rmar que 
“Puc dir amb tota rotunditat que des-
cartem eleccions, el govern continuarà.”

Carles Riera, Diputat de la CUP, ha dit 
“Davant d’una triple crisi, tenim dos 
partits que fonamentalment parlen de 
disputar-se el poder.”

Salvador Illa, Primer Secretari del 
PSC, demana estabilitat però adverteix 
que “S’està actuant amb molta irrespon-
sabilitat i el govern català està en temps 
de descompte. És més, és un destorb.”

Alejandro Fernàndez, President 
del PP a Catalunya, ha dit que 
“L’únic que s’ha de reclamar cinc 
anys després, és que deixin de 
prendre el pèl a la ciutadania.”

Oriol Junqueras, president d’ERC, 
va dir “Esquerra va tenir un paper 
indispensable per fer possible el 
Referèndum de l’!O. Nosaltres sa-
bem d’història i el que s’ha de fer 
per tornar a fer un referèndum re-
conegut per tothom.”

Eulàlia Reguant, portaveu de la 
CUP al Parlament, “Ja n’hi ha prou 
de fer partidisme amb l’1-O. En 
aquell moment hi érem tots.”

Pere Aragonès, President de la 
Generalitat, ha dit “el nostre Pro-
jecte és el de la claredat democrà-
tica i el diàleg. Presó, exili, multes 
i inhabilitacions...El cost personal 
per a molts dels qui hi ha darrera 
de l’1-O es altíssim i per això s’ha 
de fer tot el possible per acabar 
amb qualsevol forma de repressió. 
Perquè si volem guanyar, que gua-
nyarem, no podem deixar ningú 
enrere.”

Jordi Puigneró, exvicepresident 
de la Generalitat, cessat per pèrdua 
de con�ança, ha dit “ERC no vol 
Junts al Govern. Ni amb la meva re-
núncia accepta la nostra proposta.”

Carles Puigdemont, President de 
la Generalitat a l’exili, ha dit “el 
referèndum ja es va fer. Els resul-
tats són vàlids i el Parlament els va 
proclamar. No cal tornar-lo a fer. Ja 
hem votat.”

El TSJC ha recordat al govern cata-
là que “existeix una resolució judi-
cial ferma, de naturalesa cautelar, 
que reconeix el dret de l’alumne a 
rebre un ensenyament en castellà 
amb una determinada intensitat 
d’ús”

Antonio Baños, exdiputat de la 
CUP, jutjat a un Tribunal de Ma-
drid, per no haver volgut respon-
dre a les preguntes de VOX en el 
macrojudici del Procés al TS, va 
renunciar a declarar dient “Per 
parlar una llengua estrangera i ser 
jutjat fora de jurisdicció millor anar-
se’n. I anar-se’n vol dir anar-se’n”.

Fa cinc anys, l’1 d’octubre del 2017, 
Espanya va prendre una decisió del 
tot desafortunada i contrària al sentit 
comú. Així, el govern espanyol va envi-
ar a Catalunya els seus uniformats ar-
mats amb l’ordre d’atacar catalans, tota 
mena de catalans, dones i homes, grans 
i joves, pobres i rics, solters i casats, de 
poble i de ciutat. Al crit de “a por ellos” 
i amb l’odi anticatalà marcat a la cara, 
els uniformats espanyols es van dedi-
car tot el matí d’aquella jornada a ame-
naçar i atonyinar persones pací�ques 
que es trobaven fent cua a les portes 
dels col·legis electorals.
Unes persones que estaven a punt de 
cometre un dels pitjors delictes que es 
poden cometre en dictadura: intentar 
votar, és a dir, l’operació de �car una 
papereta dins d’una urna. Després 
d’ocasionar més de mil ferits i causar 
destrosses en alguns col·legis electo-
rals, per pressions de les autoritats 
comunitàries europees, escandalitza-
des amb el que estava passant, cap al 
migdia del mateix dia els de la porra es 
van replegar i van deixar d’agredir els 
votants, els quals van poder continuar 
votant a la tarda, ja sense la violència 
del matí. El resultat d’aquella votació 
va ser inequívoc: una gran majoria de 
catalans va votar a favor de la indepen-
dència del seu país.
Quan es diu que va ser una agressió 
que no hauria de quedar impune al-
guns pensem, però no només, en els 
uniformats que es dedicaven a atonyi-
nar catalans sense cap motiu més enllà 
que el de complir unes ordres que no 
tenien cap mena de justi�cació; en de-
mocràcia, votar no és delicte. Pensem 
també en la cúpula dirigent espanyo-
la, és a dir, els autors intel·lectuals de 
l’agressió: els membres del govern es-
panyol que la van ordenar i la cúpu-
la judicial que mirava cap a una altra 
banda i no la va aturar.
Tampoc s’ha d’oblidar la conformitat 
de la violència anticatalana per part del 
màxim representant de la corona espa-
nyola el qual, un parell de dies després 
i perquè no quedessin dubtes, també 
va voler deixar clar en quin equip ju-
gava. No era l’equip dels demòcrates 
que pretenien votar sinó l’equip dels 
uniformats, armats amb porres, esprais 
de gas mostassa i altres eines d’agres-
sió, els quals volien impedir, al preu 
que fos, una pací�ca expressió demo-
cràtica. Només per aquell discurs tan 
innecessàriament agressiu, el net polí-
tic del dictador Franco va posar en joc 
la institució de la monarquia. No s’ha 
d’excloure que seguint la tradició fa-
miliar, més d’hora que tard el marit de 
la senyora Ortiz i la seva família hagin 
d’emprendre, també, el camí de l’exili.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Una agressió 
que no hauria de 
quedar impune

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

E l mes d’octubre comença cada any 
fent un homenatge a la gent gran, 
en el seu Dia Internacional. És un 
dia que em sento especialment 

meu, malgrat avui no són una persona 
considerada dins la “gent gran” però que, 
si tot va bé, ho acabaré sent. Per això m’exi-
geixo reflexionar i treballar sobre quins 
són els reptes socials i polítics que suposa 
el creixent envelliment de les persones, un 
envelliment demogràfic de la nostra socie-
tat i proposar un objectiu clar: vetllar per 
una vellesa digna i segura. 
És així, la vellesa és una etapa vital per on 
tots i totes passarem i que a més a més hi 
volem arribar bé i la volem viure bé. Hau-
rem viscut moltes coses durant molts anys, 
com han viscut la nostra gent gran d’avui. 
No tothom viu les mateixes experiències, 
ni té els mateixos recursos o fins i tot la 
mateixa sort. També la vellesa afecta de 
manera diferent a tothom, pel context i 
per les condicions concretes i personals i 
per les necessitats que puguem tenir. Quin 
ha de ser, però, el denominador comú que 
hem de perseguir i aconseguir com a admi-
nistració pública de la nostra ciutat? Doncs 
que sabent que tothom ha de tenir els ma-
teixos drets, tots i totes puguem viure en la 
nostra vellesa d’una manera digna, segons 
les nostres necessitats i on ens sentim en 
un ambient segur i de confort. I per acon-
seguir i garantir això el govern ha de posar 
eines i fer polítiques públiques que vagin 
en aquesta línia.
Si fem un cop d’ull a les dades oficials de 
l’ajuntament d’Igualada constatem que a 
Igualada hi ha 6.795 persones jubilades 
que cobren de mitjana 989€ al mes. Hi ha 
2.301 persones que cobren prestació per 
viduïtat, amb una mitjana de 618€ i hi ha 
156 persones jubilades que no han cotitzat 

i que cobren una mitjana de 341€ al mes. 
També veiem que hi ha 2022 persones amb 
més de 65 anys que viuen soles i un 27% 
d’aquestes persones tenen més de 65 anys i 
un 47% tenen més de 85 anys. 
Amb les poques dades que ofereix l’ajunta-
ment d’Igualada constatem que hi ha molta 
gent gran en una situació econòmica molt 
complicada. Això vol dir que difícilment 
poden obtenir la plenitud en els seus drets. 
També constatem que hi ha molta gent 

gran vivint sola i que, de fet, són la franja 
poblacional amb més llars unipersonals de 
la ciutat. En alguns casos, doncs, ens tro-
bem davant d’una situació de vulnerabili-
tat econòmica i de soledat no desitjada. Si 
hi afegim el factor salut, ens trobem amb 
molta gent gran que té poca autonomia 
econòmica, poca autonomia social i poca 
autonomia personal. Davant d’això, cal un 
govern municipal molt més compromès, 
implicat i decidit a millorar la vida de la 

nostra gent gran, per garantir un envelli-
ment digne i per a mi això és absolutament 
prioritari.
El govern de l’ajuntament d’Igualada ha 
d’esmerçar molts més esforços per garantir 
que l’etapa de vellesa dels igualadins i igua-
ladines sigui digne, confortable i segura. 
Que cadascú pugui envellir com vulgui i 
desitgi. Per això creiem que, per exemple, 
l’Ajuntament ha de treballar per tal que la 
gent gran que ho vulgui no es trobi sola, 
que s’identifiqui qui està en aquesta situ-
ació i se li ofereixin solucions. Per això 
cal treballar en espais de socialització, des 
dels mateixos centres cívics, la promoció 
de l’accés a la cultura per a la gent gran, 
els centres de dia que, alhora, ofereixen un 
espai de suport personal, físic i de salut. 
També cal incentivar un model residenci-
al com el dels edificis ViuB, que ofereix la 
màxima independència personal i alhora 
molts serveis en el mateix edifici així com 
un seguiment personal del procés envelli-
ment de cadascú. O per exemple un servei 
d’atenció domiciliària que permeti a qui 
ho vulgui envellir a casa seva amb les con-
dicions necessàries i òptimes. 
Per a mi aquesta és una prioritat i crec que 
hauria de ser una prioritat pel govern mu-
nicipal d’Igualada. En definitiva, vull que 
la gent gran d’avui se senti que la tenim en 
compte, se senti  cuidada i valorada, com 
es mereix. Ho han fet tot per aquest país 
i per la nostra ciutat. Que la gent gran se 
senti com jo voldria sentir-me i voldria 
que se sentís la gent que m’estimo, també 
els meus fills, quan passin els anys i esti-
guem envellint. Per això des d’ara i espero 
també des del govern municipal a partir 
de l’any vinent treballaré pensant que la 
ciutat també i sobretot la fan i la farem la 
gent gran. 

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

Envellir dignament

Utilitzaràs menys el gas aquest hivern davant 
l’escalada de preus?

Sí 70,51% No 29,49%

ALBA VERGÉS
Candidata a l’alcaldia 

d’Igualada per ERC.
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

MOIXIGANGUERS D’IGUALADA: Els Moixiganguers van parti-
cipar diumenge passat en el Concurs de Castells de Tarragona, 
classificats per primera vegada en la seva història. Els morats van 
aconseguir mobilitzar unes 600 persones a la Tàrraco Arena. 

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

L’ALCALDE MENTIDER
Roser Ramirez Figueras

Està clar que tots els polítics mentei-
xen, del primer al últim o del últim al 
primer. El que no és normal és que l’al-
calde de la ciutat on vius, tingui el va-
lor d’enganyar-te a la cara i quedar-se 
tan ample. 
No és normal que el batlle es reuneixi 
amb tu et digui que al setembre vindrà 
la directora dels Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya i no sigui així. 
El Sr. Castells no vol el millor per la 
seva ciutat, vol el que és millor per la 
seva comoditat i per ell.
No és normal que després de tantes 
queixes amb els autobusos, la e�cièn-
cia energètica i el canvi climàtic entre 
altres, vulgui fer que un tren que ens 
porta directament a Barcelona amb 
1 hora i 29 minuts aproximadament, 
pari a Martorell. Però Sr Castells qui-
na incongruència és aquesta?! On està 
l’estalvi energètic, el mirar el millor pel 
planeta? Enlloc. 
És evident que el batlle d’Igualada no 
ha agafat en moltíssim temps el trans-
port públic perquè si realment fos així, 
veuria les mancances de la ciutat i del 
transport públic. 
Fa dies que a la ciutat d’Igualada la 
gent es queixa dels autobusos i de la 
problemàtica dels espais, les hores… i 
els passatgers que han d’anar com si es-
tiguessin dins d’una llauna de sardines 
amb passatgers asseguts pel passadís, 
on està la seguretat d’aquests usuaris?
I que fa l’alcalde mentres la seva gent, 
els igualadins i igualadines es quei-
xen d’aquest problema? Doncs anar 
al Vaticà. Crec que el motiu de la seva 
visita al Papa Francesc hauria de ser, 
enlloc de donar-li la roba de Sant Ig-

nasi, per demanar-li pluges abundats 
per omplir el biollac tan innecessari 
en temps de sequera.
Sr Castells, quedi’s al Vaticà, se-
gueix-li dient al papa Francesc el 
que li sembli adequat i deixi la ciutat 
d’Igualada en unes mans més com-
petents i més transparents que les 
seves. Les paraules se les emporta el 
vent, els fets es demostren. 

CARTA OBERTA EN 
AGRAÏMENT A L’EQUIP 
DE PADES DE L’HOS-
PITAL UNIVERSITARI 
D’IGUALADA
Família Llacuna-Figueras

A finals del mes d’agost, L’Anna Fi-
gueras Rosich ens va deixar. Després 
d’uns mesos de lluitar contra una 
dura malaltia, no va poder vèncer 
aquesta batalla impossible. L’Anna, 
“l’Alcaldessa”-com tothom la conei-
xia- va ser una persona molt estima-
da al nostre barri de Xauxa perquè 
va saber ser propera i accessible a la 
seva gent i sempre estava disposa-
da a ajudar tothom. Per altra banda 
també va saber col·laborar amb en-
cert en el teixit associatiu del barri i 
en les diverses festes que cada any es 
realitzen. Ella va estar l’encarregada 
de llegir o representar el pregó de les 
festes del barri en diferents anys.
La present carta és per agrair de ma-
nera especial, ferma i sincera tot el 
treball d’acompanyament de l’equip 
de PADES de l’Hospital Universitari 
d’Igualada. 
L’Anna sempre havia expressat el seu 

desig de morir a casa i fou aquest 
gran equip humà de metgesses i in-
fermeres qui ho va fer possible. I és 
que, sense la seva inestimable aju-
da i ensenyament constant de com 
havíem de procedir en tot moment 
i davant de diferents situacions que 
ens podíem trobar, no ho haguéssim 
pogut tirar endavant. Us estarem 
infinitament agraïts per tots els mo-
ments d’escalf i recolzament moral 
sense els quals no haguéssim estat 
capaços de  travessar moments tan 
difícils per a la família. Sou un equip 
extraordinari i pensem que tots els 
nostres conciutadans ho han de saber. 
Des d’aquestes línies rebeu una abra-
çada estratosfèrica, equip. Mil gràcies!!

ORGANITZEM-NOS A 
LES UNIVERSITATS 
Artai Borrega, Jovent Republi-
cà Penedès-Anoia

Comença un nou curs i la lluita con-
tinua. Els alumnes dels Països Ca-
talans ens organitzem a totes les fa-
cultats per defensar les universitats 
públiques, la preservació del català a 
les aules i la creació d’espais feminis-
tes i LGTBI+ segurs. 
Les estudiants universitàries tenim 
la capacitat d’organitzar-nos i és im-
prescindible que ho fem. Cal que 
seguim exigint els nostres drets i 
no deixem de treballar mai per a la 
construcció d’una societat més crí-
tica i combativa. A les universitats i 
arreu: combatem el feixisme i recla-
mem una universitat pública, gratu-
ïta i de qualitat. Per aquesta raó, no 
entenem com l’Estat espanyol im-

pulsa lleis com la LCU i LOSU, les 
quals minimitzen la capacitat d’or-
ganització del moviment estudiantil 
i mercantilitza les universitats pú-
bliques, donant més veu a empreses 
privades dins del rectorat.
Tanmateix, cal ser conscients de 
les victòries aconseguides i reivin-
dicar-les, com és el cas de la ILP 
Universitats, la qual va permetre 
aconseguir la rebaixa d’un 30% de 
les taxes universitàries. No obstant 
això, cal seguir més organitzats que 
mai, tant a les universitats com als 
carrers. Davant d’un futur incert i 
precari, el jovent hem de fer un pas 
endavant i erigir-nos com l’eina útil 
de totes les reivindicacions socials i 
nacionals. Perquè les idees no viuen 
sense organització! 

CASTANYERS
Ramon Sala Muset

El castanyer de la plaça de l’Ajunta-
ment s’està morint, és per falta d’ai-
gua?

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotogra�es 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 �rmats 
exposen el parer dels seus autors.

del lector
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Tres dies per descobrir els nostres monuments, 
jaciments i conjunts històrics amb activitats gratuïtes. 

Portes obertes, exposicions, espectacles, conferències, 
visites especials i molt més!

Vine a gaudir de
la festa major del
patrimoni cultural

7 8 9
Octubre 2022

JORNADES
EUROPEES

DE
PATRIMONI

CONSULTA LA PROGRAMACIÓ A: 

PATRIMONI.GENCAT.CAT/JEP2022
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FRAN FERNANDEZ MORICHE
Director Salut Mental Anoia

Un cop, hem superat, els índex més preo-
cupants de la pandèmia, poc a poc i de 
manera progressiva, anem recuperant la 
tant desitjada “normalitat”. En termes de 

salut mental, ens ha deixat la sensació que, cuidar 
aquest aspecte de l’ésser humà, esdevé més fona-
mental que mai.
Per el col·lectiu de persones que tenen un proble-
ma de salut mental, recuperar la comunitat, és un 
objectiu tant del propi individu com de la població 
que l’envolta. Aquesta recuperació posa de mani-
fest la  importància dels vincles 
personals, familiars o institu-
cionals i que poden afavorir o 
di�cultar l’aparició i/o la reso-
lució del patiment psíquic. 
Un abordatge comunitari pre-
tén intervenir no només a la 
salut individual de la persona, 
sinó tenir en compte tota la 
població d’un territori. Aques-
ta perspectiva requereix una metodologia concre-
ta que implica compartir tasques i intencions amb 
altres recursos del propi territori, sanitaris, socials, 
laborals, associatius, institucions de diversa índole, 
etc. D’igual manera, necessita de professionals en 
serveis situats a la comunitat, que treballin prefe-
rentment en equips multidisciplinaris i que a més 
dels tractaments individuals per al patiment psíquic 
incorporin la dimensió comunitària que tot tracta-
ment requereix, com ara la família i l’entorn. 
En salut mental, la comunitat no ha de ser només 
l’escenari on es mouen i interactuen les persones 
sinó també una eina de primer ordre per desllori-
gar allò que està encallat, en la pròpia persona,  i per 
possibilitar la resolució d’un seguit de problemes, 
per permetre la continuïtat assistencial, per afavorir 
la inserció familiar, social i laboral. Finalment, la que 
pot conduir cap a una millora de la qualitat de vida. 
És, del tot adient, promoure la proximitat dels recur-
sos assistencials a on viu el pacient i on es relaciona 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Un abordatge comunitari 
pretén intervenir no només a la 
salut individual de la persona, 

sinó tenir en compte tota la 
població d’un territori. 

A partir de la sentència del Tribunal 
Constitucional espanyol contra l’Esta-
tut de Catalunya del juliol del 2010, que 
no m’he perdut una sola manifestació 

de caràcter reivindicatiu de la República catalana 
i/o de protesta contra la repressió de l’Estat Espa-
nyol ja sigui en forma de “decreto” o de sentència. 
Sempre que puc hi soc.
Dissabte passat, 1 d’octubre, també vaig ser a l’Arc 
del Triomf (un espai que per raons personals, que 
no fan al cas, sento molt meu) seguint la crida del 
Consell de la República i amb ganes d’escoltar per-
sones que habitualment no tinc ocasió d’escoltar. 
La primera persona en parlar va ser l’expresidenta 
del Parlament de Catalunya i expresidenta de l’As-
semblea, Carme Forcadell. Malgrat el valor que va 
demostrar en acudir a la manifestació i prendre la 
paraula, una bona part del public la va xiular. Tant 
que va ser difícil seguir les seves paraules. 

Jo no vaig xiular-la, tot i que penso que els assis-
tents teníem tot el dret a fer-ho. Però tenir un dret 
no t’obliga a exercir-lo i menys encara contra una 
persona que s’ha jugat tant per Catalunya, com 
s’ha jugat -i perdut- Carme Forcadell. Tampoc 
se’m fa estrany que la xiulessin. Quan portes un 
discurs escrit pel secretari general del partit que 
-a judici de la majoria que érem a l’Arc del Triomf 
és el responsable de la manca d’unitat- és normal 
que et xiulin.
Soc de l’opinió que la gent no xiulava a l’expresi-
denta de l’Assemblea i del Parlament de Catalu-
nya, la gent -i així em consta- xiulava una situació 
de divisió de l’independentisme on Carme For-
cadell -legítimament per altra banda- forma part 
d’un dels partits enfrontats que, a més, és qui té 
més poder en aquest moment. Una divisió que 
tira per terra la victòria electoral de l’indepen-
dentisme que, en les darreres eleccions va treure 
el 52% dels vots i 74 diputats, malgrat les divisi-
ons internes prèvies.
Els darrers anys, els partits han dilapidat el pa-
trimoni electoral dels catalans i en lloc d’avançar 
cap a l’autodeterminació, estem retrocedint a situ-
acions que queden per dessota de “la autonomia 
regional” a la qual ens volen reduir els estaments 
de l’Estat. Per això estem emprenyats. I per això 
es xiulen a activistes i polítics honestos.
Carme Forcadell és dels nostres. I quan són els 
nostres els que ens estan decebent, ens sap molt 
més greu que quan qui fot l’enze són els altres. 
Tot i això no la vaig xiular i em fa molta tristesa 
veure com la xiulen en un acte on que el que tots 
voldríem és la unitat d’acció. 
Tant de bo que els xiulets, les votacions internes, 
les desavinences i els enfrontaments, serveixin 
per reflexionar i que, uns i altres, entenguin que 
si anem tots dividits, ens destruiran per separat... 
i a tots. 

Soc de l’opinió que la gent no xiulava 
a l’expresidenta de l’Assemblea i del 

Parlament de Catalunya, la gent 
xiulava una situació de divisió de 

l’independentisme 

Xiulets 
dolorosos

Salut mental comunitària
sinó, especialment, establir uns objectius i uns mèto-
des de treball distints que incorporen la dimensió co-
munitària, respectant la subjectivitat de les persones.
A l’Article 20 de Llei General de Sanitat (1986) es re-
cull: “ L’atenció als problemes de salut mental de la 
població es realitzarà en l’àmbit comunitari, poten-
ciant els recursos assistencials a nivell ambulatori i 
els sistemes d’hospitalització parcial i atenció a do-
micili, que redueixin al màxim possible la necessitat 
d’hospitalització. Es consideraran de manera especial 
aquells problemes referents a la psiquiatria infantil i 

la psicogeriatria.”
No obstant això, tot i les limita-
cions i les retallades i privatitza-
cions, a Espanya i a Catalunya, 
s’ha produït un canvi qualitatiu 
en l’assistència a la salut mental, 
construint un model original 
al voltant de l’àrea de salut i a 
l’atenció als trastorns mentals 
severs i persistents.

Per totes les persones que tenen un problema de sa-
lut mental, recuperar les relacions amb les persones, 
família i amics, entorn laboral i social els facilita la 
possibilitat de recuperar un lloc a la comunitat, re-
prenent la capacitat de la paraula i de prendre deci-
sions, malmeses per l’efecte del procés d’empitjorar 
fruit del seu trastorn. El paradigma de la “recupera-
ció” o del “restabliment” al llarg de totes les activitats 
assistencials proposa apro�tar al màxim les potenci-
alitats de les persones, més enllà del seu estat clínic, 
per un retorn a la “normalització” de la vida passant 
per una possible inserció social i laboral i gaudir de 
la possibilitat d’un habitatge autònom.
Especialment important és la participació de les as-
sociacions de familiars, com en aquest territori fa 
Salut Mental Anoia i, la participació de les associaci-
ons integrades per persones que tenen un problema 
de salut mental en primera persona, per tal de ser 
protagonistes en la plani�cació de serveis segons les 
seves necessitats. 

No es poden permetre situa-
cions com aquesta en què a la 
sortida d’una escola, en aquest 
cas de l’Escola Pia, els cotxes 
aparquin a tot arreu, sense mi-
raments i sense pensar en la 
resta de vianants (per no dir ja 
aquells amb mobilitat reduïda 
o amb cotxes de nens petits).

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

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

fotodenuncia@veuanoia.cat
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NOELIA GARCÍA · REPORTATGE 

Serralleria Anoia és la 
nova botiga del centre 
d’Igualada. Situada al 

bell mig del carrer Sant Magí, 
aquest espai ens ofereix una 
àmplia gamma de produc-
tes per fer de la nostra llar o 
empresa un espai segur. Amb 
quinze anys d’experiència en 
el sector de la serralleria, i 
una altra seu a l’Eixample de 
Barcelona des de fa cincs anys, 
Serralleria Anoia ofereix tota 
mena d’assessorament inte-
gral en portes, panys, caixes 
fortes i espieres des dels mo-
dels més senzills �ns a l’últim 
crit en tecnologia de seguretat. 
A part d’aquestes recomanaci-
ons personalitzades, l’empresa 
s’encarrega d’instal·lar i man-
tenir els serveis contractats.

PRODUCTES EXCLUSIUS I DE 
QUALITAT
El punt fort de Serralleria 
Anoia és l’exclusivitat dels seus 
productes, sobretot en la gam-

Serralleria Anoia, un nou espai on trobar el millor en seguretat 

ma de les portes, destacant la 
marca CABMA de la qual en 
són distribuïdors o�cials. A la 
botiga podem trobar una àm-
plia exposició de portes que el 
client pot veure i conèixer en 
profunditat amb l’ajuda d’un 
assessor. Totes les portes amb 
les quals treballa Serralleria 
Anoia són certi�cades, és a 
dir, han passat unes proves de 
�abilitat i seguretat que con-
�rmen la seva garantia.
Per altra banda, també tenen 
a disposició del client tipus de 
panys que no es troben a fer-
reteries o grans magatzems.

MOLT MÉS QUE PORTES 
I PANYS
Serralleria Anoia ofereix una 
àmplia varietat de serveis com 
ara l’automatisme de portes o 
el manteniment de comunitats 
i �nques. Tanmateix, l’empresa 
disposa d’altres factors que fan 
la seva marca única i innova-
dora.
 ·Mastrejament de panys 
Servei ideal per a comunitats 
grans que permet uni�car en 

una sola clau l’accés a les dife-
rents portes de l’edi�ci. Cada 
veí té una peça diferent i ex-
clusiva.
 ·Bombins i claus incopiables
Serralleria Anoia té la patent 
d’un model de claus que no-
més es poden duplicar a les 
seves botigues. Aquestes claus 
funcionen amb un codi iden-
ti�catiu i intransferible que 
només coneix el client i pro-
pietari.

 ·Panys electrònics.
Es tracta d’uns dispositius 
que s’instal·len a les portes i 
es poden controlar des d’un 
mòbil. Funcionen amb senyal 
wi�, bluetooth o manual-
ment. Aquest sistema permet 
obrir la porta des de qualse-
vol part del món, establir uns 
horaris d’obertura o tanca-
ment...
 ·Espieres digitals
Per veure amb tot detall què 
tenim davant de la porta de 
casa nostra. Des de fora sem-
blen espieres normals, però 
des de dins s’incorpora una 
pantalla amb visió global de 
l’exterior. N’hi ha de diver-
sos models com ara les que 
permeten enregistrar vídeo o 
emeten la teva veu, i �ns i tot 
d’altres que envien missatges 
al teu mòbil si detecten una 
presència davant de la porta.
 ·Caixes fortes
Distribuïdors o�cials d’Arcas 
Ollé S.L., empresa de la Po-
bla de Claramunt. Serralleria 
Anoia té disponibles nom-
brosos models, a més s’encar-
reguen de la instal·lació i la 
resolució de possibles inci-
dències com ara la pèrdua de 
claus obrint l’aparell sense fer-
lo malbé.
 ·Duplicació de claus
Especialistes en duplicats de 
claus tant de vehicles com 
de portes d’habitatges al mo-
ment. La serralleria disposa 
d’una furgoneta mini taller 

per desplaçar-se allà on el 
client té el problema i solu-
cionar-ho immediatament. A 
més, tenen totes les referènci-
es i models per fer i duplicar 
claus a les seves botigues.

SERVEI D’EMERGÈNCIA
Serralleria Anoia dispo-
sa d’un servei d’urgències 
24 h/365 dies a l’any. Els seus 
professionals formen part del 
Gremi de Serrallers de Cata-
lunya, fet que implica la for-
mació i especialització dels 
treballadors per garantir un 
servei polit -sense trencar 
panys o portes-, i amb tarifes 
regulades.

HORARIS I CONTACTE
A part del servei 24 h, pots 
contactar amb Serralleria 
Anoia visitant la seva botiga 
física de 9:30 h a 14:00 h i de 
17:00 h a 20:30 h a Igualada. 
També pots consultar les se-
ves xarxes socials a @serra-
lleriaanoia, la seva web www.
serralleriaanoia.com o trucar 
al 931968209.

Portes de seguretat CABMA

Alguns dels models d’espieres digitals disponiblesTot tipus de màquines, claus i referències per poder fer duplicats

Panys de seguretat

Serralleria Anoia. Carrer Sant Magí, 15. Igualada

Divendres, 7 d’octubre de 2022 PUBLICITAT 7



L’increment dels preus de la llum i el gas provoca 
un allau de demanda de plaques solars

JORDI PUIGGRÒS

L ’increment dels preus 
de la llum i del gas, su-
mat a l’allau d’empreses 

que ofereixen la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques 
amb tota classe d’ofertes, la 
sucosa subvenció de la Gene-
ralitat gràcies als ajuts euro-
peus, i les facilitats �scals dels 
ajuntaments, ha fet disparar la 
demanda a tot arreu. També a 
Igualada i l’Anoia. Tant és així 
que hores d’ara s’acumulen 
els retards a tres o més mesos 
perquè no hi ha prou instal·la-
dors i també per la manca de 
material  electrònic que no ar-
riba a temps per part dels pro-
veïdors, sobretot xinesos.
Segons algunes empreses con-
sultades, l’augment de la de-
manda ha estat del 300% en 
dos anys.

MOLTS AVANTATGES 
ECONÒMICS I FISCALS
La revolució de les energies 
renovables ja és aquí, i s’està 
convertint en una sortida fà-
cil per a moltes famílies, que 
apro�ten la situació actual 
d’ajuts institucionals i, de mo-
ment, bones propostes �nan-
ceres, per a posar plaques als 
seus terrats. Una instal·lació 
de 8 a 10 plaques pot costar 
entre 6 i 9 mil euros, depe-
nent de les empreses, amb tot 
inclòs, amb un ajut dels fons 
europeus Next Generation 
que pot arribar en un cas així 
a prop de 2.500 euros. A més, 
l’ICIO municipal (Impost de 
Construccions i Obres) està 
gairebé boni�cat a tot arreu, 
entre un 70 i �ns a un 95%, 
com és el cas d’Igualada. Més 
avantatges: la majoria d’ajun-
taments boni�quen en un 50% 
l’IBI durant tres o quatre anys, 
segons els municipis, i, de mo-
ment, es pot fer una deducció 
a la declaració de la Renda, en 
millorar la quali�cació ener-
gètica de casa seva.
Els preus, però, varien cons-
tantment -a l’alça- com a 
conseqüència de la forta de-
manda. Tot i això, els experts 
asseguren que en uns quatre 
anys -o menys- es pot amor-
titzar tota la inversió, i les pla-
ques tenen -les de més quali-
tat- una garantia de 25 anys.

IGUALADA 
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La manca de prou 
instal·ladors per 

satisfer l’altíssima 
demanda i 

problemes amb el 
subministrament de 
material electrònic 
disparen els retards 
a tres mesos o més

Instal·ladors de plaques solars, en un habitatge.

JOAN CORBELLA, GERENT DE SALTOKY: “LA GENT ESTÀ SATURADA,              
HI HA MOLT POCA MÀ D’OBRA I MOLTÍSSIMA DEMANDA”

Davant la manca de prou 
instal·ladors, la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena 
-que agrupa set ajunta-
ments- ha organitzat un 
curs de muntatge i manteni-
ment de plaques solars, a les 
instal·lacions de l’empresa 
de subministres Saltoki, que 
ha cedit l’espai desinteressa-
dament. 
Ha començat aquesta set-
mana, i està adreçat a joves 
a l’atur, subvencionat per la 
Diputació. Una oportunitat 
d’or per trobar feina de se-
guida. I per molt temps. Hi 
participen deu joves, que 
rebran una formació total-
ment gratuïta de 150 hores 
teoricopràctiques des d’ara i 
�ns a mitjans de novembre. 
Un cop �nalitzada aquesta 
formació duran a terme 60 
hores de pràctiques a l’em-
presa Instal·lacions Parera, 
�ns a �nals de novembre. Un 
cop completada, ja podran 
accedir al mercat laboral. El 
curs inclou replantejament 
d’instal·lacions solars foto-
voltaiques, electrotècnia, i 
muntatge de les instal·laci-
ons mecànic i elèctric i el 
seu manteniment, a més de 

L’AUTOCONSUM
No és estrany que, vist el vist 
amb l’escalada de preus i la 
conseqüent in�ació, l’auto-
consum energètic s’hagi posat 
de moda. Fa un temps era una 
forma de compartir la nostra 
sensibilització mediambien-
tal, una aposta per un model 
de consum menys contami-
nant i més sostenible i eco-
nòmic. Ara és també una raó 

formació en prevenció de ris-
cos laborals.
Com que es tracta d’un sec-
tor amb molta demanda, els 
alumnes tenen opcions de 
quedar-se treballant a l’em-
presa on han fet les pràctiques 
o bé incorporar-se en una al-
tra empresa, tal i com ja va 
passar en la primera edició del 
curs que es va fer a principis 
d’any.
La Mancomunitat fa una cri-
da a les empreses que vulguin 
participar com a col·labora-

dores oferint pràctiques a les 
persones joves que �nalitzin 
la formació.
Joan Corbella, gerent de Sal-
toki, està molt satisfet que es 
faci aquest curs. “És molt ne-
cessari, perquè la gent que hi 
ha en el sector a la comarca 
està molt saturada, hi ha molt 
poca mà d’obra i moltíssima 
demanda. Convé que hi hagi 
més professionals”. Corbella 
afegeix que “a més tenim molts 
problemes amb els proveïdors. 
És un inconvenient gene-

ral, manquen components 
electrònics que els nostres 
proveïdors no fan arribar, 
sobretot de la Xina. Això fa 
que s’acumulin retards que 
poden ser de dos o tres 
mesos, o més”. És el mateix 
problema que tenen altres 
sectors industrials -com 
el de l’automoció- amb 
els xips electrònics, i que, 
malgrat començar a solu-
cionar-se, encara és lluny 
de funcionar com abans de 
la pandèmia. 

Joves del curs d’instal.ladors que ha començat aquesta setmana.  És el segon que es fa aquest any.

econòmica amb visió de futur. 
Senzillament consisteix a ins-
tal·lar plaques fotovoltaiques 
en un edi�ci i produir la seva 
pròpia energia renovable, ja es 
tracti d’una sola casa particu-
lar, d’una empresa o institució 

o d’una comunitat o de veïns. 
En aquest darrer cas, es tracta 
d’autoconsum col·lectiu, que 
només cal que el recolzi un 
terç dels propietaris.
A Espanya, aproximadament 
el 66,5% de la població viu en 

edi�cis de pisos, per això l’au-
toconsum col·lectiu està cada 
vegada més present. Molts co-
mencen per instal·lar plaques 
i utilitzar l’energia produïda 
per fer funcionar els ascensors 
i la llum comunitària. 



Energia solar mensual que es podria generar en milers de MWh a Igualada

Igualada podria generar 222.889 MWh d’energia solar cada any, 
gràcies a les seves 5.751 teulades

JORDI PUIGGRÒS

Igualada podria generar 
222.889 MWh d’energia 
solar cada any, gràcies a 

les seves 5.751 teulades dispo-
nibles.
Segons un estudi realitzat pel 
portal immobiliari especia-
litzat Idealista, el 95% de les 
teulades igualadines són via-
bles per instal·lar plaques so-
lars, la qual cosa signi�ca que 
hi ha 92 hectàrees d’espai útil 
per generar energia solar. Una 
situació òptima que afavoreix 
les plataformes que són con-
tràries a l’explotació d’enormes 
parcs fotovoltaics previstos a 
la comarca i que malmetran 
el paisatge actual, i que tanta 
polèmica estan portant. 
Segons l’estudi realitzat, la 
inclinació òptima per als pa-
nells solars a Igualada és de 
32º, xifra que -podeu veure el 
quadre adjunt- s’acosta molt a 
la majoria. El treball fa també 
una comparativa força singu-
lar però molt reveladora del 
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Inclinació mitjana dels terrats a Igualada
Font: Portal especialitzat Idealista.

que signi�ca l’aposta per a les 
energies renovables: “Si totes 
les teulades d’Igualada on fos 
viable instal·lessin panells so-
lars, les emissions de CO² es 
reduirien cada any a 20.084 
tones de CO2, el que equi-
val a 117 milions de km amb 
cotxe, 401.582 hores de vol o 
401.680 arbres plantats”. 

Podeu veure un quadre de 
l’energia solar -mes a mes- 
que es podria generar a Igua-
lada en un any. S’ha extret del 
“Mapa d’Espanya amb el Po-
tencial de Generació d’Ener-
gia Fotovoltaica per edi�cis”, 
elaborat Idealista/data, amb 
la col·laboració del Centre 
d’Investigacions Energèti-
ques, Mediambientals i Tec-
nològiques (CIEMAT), uti-
litzant com a base les dades 
LIDAR de l’Institut Geogrà�c 
Nacional (IGN). 

Si totes les teulades 
viables d’Igualada 
tinguessin panells 

solars, les emissions de 
CO2 es reduirien cada 
any a 20.084 tones de 
CO2, el que equival 
a 117 milions de km 
amb cotxe, 401.582 

hores de vol o 401.680 
arbres plantats



La Pizzeria Munich celebra 50 anys 
en una vetllada única

REDACCIÓ

El passat divendres 30 
de setembre la Rambla 
d’Igualada va ser una 

festa! Amb motiu de la cele-
bració dels 50 anys de la Piz-
zeria Munich, amics, familiars 
i clients habituals es van reunir 
per gaudir plegats d’una vetlla-

da única, on la música, el bon 
ambient, les seves famoses pi-
zzes i alguna copa de cava en 
van ser els protagonistes. 
La banda de versions Mind 
Trick, liderada per Pau Sastre, 
productor musical i cantant 
Igualadí, van repassar els grans 
èxits de la música pop i rock 
des dels anys 80 �ns a l’actuali-

tat. El públic assistent va poder 
cantar i ballar grans temes de 
Coldplay, Elvis Presley, Queen 
o ACDC. I va ser tot un èxit. 
Des de l’establiment ens di-
uen que “gràcies a tots els que 
heu fet possible que el Mu-
nich hagi arribat �ns aquí. 
Sense vosaltres no ho haurí-
em aconseguit!” 

Noves formacions gratuïtes 
de l’Aula de Comerç els 
propers dos mesos

REDACCIÓ

L’àrea de Comerç de 
l’Ajuntament, inicia 
aquesta tardor un cicle 

de quatre  formacions gratuï-
tes. Dues d’elles comptem amb 
la col·laboració de L’Igualada 
Fashion Lab i estan principal-
ment destinades al col·lectiu 
moda. 
El curs Estilisme: el secret per 
a una imatge sempre perfecta, 
amb una durada de 10 hores, 
vol ajudar el botiguer o boti-
guera del sector moda a ampli-
ar el seu repertori de recursos 
i coneixements, per a poder 
assessorar la seva clientela en 
aquest àmbit i així �delitzar-la i 
incrementar vendes. Els alum-
nes aprendran a diferenciar i a 
conèixer les diferents morfolo-
gies per aconseguir una silueta 
harmoniosa, els colors que il-
luminen, coordinar estampats 
des dels més senzills als més 
extremats, així com quins ac-
cessoris poden ajudar a multi-
plicar opcions. Es durà a terme 
els dies 10, 17, 24 i 31 d’octubre, 
de 9:30 a 12h.
La formació la impartirà l’ex-
perta Susanna Maldonado, 
dissenyadora de moda, estilista 
i assessora d’imatge des de fa 
més de vint anys, amb una am-
plia formació i experiència en 
el sector. A més, ha dut a terme 
les recuperacions o interpreta-
cions del Vestit de Sant Ignasi 
de Loyola, el Salero d’Iguala-
da o els Gegants de la Ciutat. 
També ha realitzat dissenys i 
creacions de vestits de núvia 
i de festa, així com col·lecci-
ons com a freelance en moda 
i companyies de teatre i circ 
com Farrés Brothers i Cia. o 
Tot Circ. Actualment és també 
col·laboradora en la secció de 
moda de Ràdio Igualada.
Modernitza la teva botiga i pre-
parem el Nadal tindrà lloc el 20 
i 27 d’octubre de 15 a 16.45h. 
Els participants aprendran a 
millorar l’aparador, crear es-
pais atractius i a adaptar la bo-
tiga a les noves tendències, tot 
enfocant el proper Nadal; Quin 
atrezzo i elements visuals puc 
emprar per millorar la imatge 
del meu comerç?, Com puc 
col·locar el producte i rotar-lo 
estratègicament?, Quina car-
telleria publicitària, de preus i 
embolcalls és més idònia per 
a cada campanya de l’any?, 
Quins empaquetats són pràc-

REDACCIÓ

En el marc dels actes del 
Dia Internacional de la 
Gent Gran, que se ce-

lebra cada any l’1 d’octubre, 
l’Ajuntament d’Igualada va 
organitzar, el divendres 30 de 
setembre, un acte homenatge 
amb un concert d’havaneres 
del grup Ultramar.
L’acte, que va reunir més d’un 
centenar de persones, va 
comptar amb la presentació 
del president de l’Associació 

tics i seductors?, Quina ha de 
ser la uniformitat i estètica de 
les persones del punt de ven-
da?, seran preguntes que dona-
rà resposta aquest curs.
La formació anirà a càrrec de 
Focalizza, una empresa orien-
tada al desenvolupament i la 
creació d’eines que contribu-
eixin al desenvolupament del 
territori, el comerç i l’activitat 
comercial urbana, en general. 
En el curs Aparadorisme: el 
ganxo per a millorar la rendibi-
litat del teu negoci, de 4 hores 
de durada, l’alumnat aprendrà 
a treure el màxim rendiment 
del seu aparador i a saber di-
ferenciar el seu producte del 
de la competència, impulsant 
així les seves vendes. Es dona-
rà suport en la gestió d’eines 
d’implantació i exposició de 
producte, rotació i millora de 
la rendibilitat, tant visual com 
econòmica, basades en les ac-
cions comercials de la seva 
marca en funció de les neces-
sitats objectiu. En aquest cas, 
la formació serà el 21 i 28 de 
novembre, de 10 a 12h.
El formador serà el reconegut 
Roberto Domínguez, expert en 
retail, creatiu aparadorista, vi-
sual merchandiser, formador, 
consultor i conferenciant amb 
una extensa trajectòria per 
destacades marques nacionals 
i internacionals en fashion-re-
tail. Els seus punts forts són la 
formació i la consultoria, així 
com la creació i l’aplicació d’es-
tratègies de posicionament a 
través de tècniques de Visual 
Merchandising per a identi�-
car i assentar la rendibilitat i la 
coherència entre la marca i el 
punt de venta. 
La darrera de les formacions 
serà Dubtes concrets sobre Ins-
tagram. L’objectiu d’aquert curs 
no es altre que resoldre dubtes 
sobre el funcionament d’aques-
ta xarxa social. Serà impartit 
per l’experta en comunicació 
online Paulina Jordán, de Qo-
munica, forma part d’un equip 
complert amb tots els per�ls 
que el món digital necessita. 
La formació serà el 16 de no-
vembre de 15 a 16.45h.
Totes les formacions es duran 
a terme en format presencial 
a l’Igualada Fashion Lab (C/
Lleida, 53, 3a planta). Els cur-
sos són gratuïts gràcies als fons 
FEDER de la UE. Les places 
són limitades. Inscripcions al 
web de Comerç Igualada dins 
l’Aula de comerç. 

La Gent Gran omple el Casal del Passeig 
en la celebració del Dia Internacional

de la Gent Gran d’Igualada, 
Enric Senserrich, i la presèn-
cia de l’alcalde de la ciutat, 
Marc Castells acompanyat 
de la tinent d’Alcalde, Carme 
Riera i dels regidors d’Entorn 
Comunitari, Fermí Capdevila 
i de Promoció Cultural, Pere 
Camps.
Castells va dirigir-se als as-
sistents agraint el paper que 
els igualadins i igualadines de 
més edat han tingut i tenen a 
la nostra societat. L’alcalde va 
remarcar “la feina de tots i to-
tes vosaltres per haver fet créi-

xer Igualada, aquest acte vol 
ser un homenatge a totes i tots 
vosaltres que teniu un paper 
actiu i vital a la nostra ciutat”. 
Seguidament, abans de donar 
inici al concert, s’ha llegit el 
manifest del Dia Internacio-
nal de la Gent Gran elaborat 
pel Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia centrat en seguir en la 
tasca de reduir les desigualtats 
i les discriminacions per raó 
d’edat. L’Associació de Gent 
Gran d’Igualada va preparar 
un rom cremat per convidar a 
tots els participants de l’acte. 
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Exposició a l’Hospital sobre l’experiència 
d’una pacient de càncer a la sang

Laura Garriga.

REDACCIÓ

El Servei de Salut Mental 
i Addiccions del Con-
sorci Sanitari de l’Ano-

ia (CSA) commemora el Dia 
Mundial de la Salut Mental, 
el proper 10 d’octubre, amb la 
inauguració de l’exposició fo-
togrà�ca “Construint... Trans-
formant” de l’artista anoienca 
Laura Garriga. Es tracta d’un 
projecte d’artteràpia centrat 
en l’experiència emocional de 
l’autora, que va ser diagnos-
ticada d’un càncer sanguini 
l’any 2006 a l’Hospital Univer-
sitari d’Igualada, un fet que li 
va capgirar la vida.
La inauguració de l’exposició 
es farà el mateix dia 10 d’octu-
bre a les 18h a la sala d’actes 
de l’hospital igualadí, on els 
assistents podran fer un pri-
mer tastet del projecte artístic 
a través del relat de l’autora, 
amb l’acompanyament musi-
cal d’Alfons Mula. L’acte, pre-
sentant pel director del Servei 
de Salut Mental i Addiccions 
del CSA, Dr. Josep Checa, 
clourà amb la visita a l’exposi-
ció fotogrà�ca, que estarà ins-
tal·lada al vestíbul. L’exposició 
es podrà visitar �ns el 30 de 
novembre.
El projecte artístic de Laura 
Garriga “Construint... Trans-
formant” va néixer l’any 2020 
quan, després de 14 anys de 

Demà, taller gratuït a 
la Masuca de reparació 
d’aparells elèctrics i roba

REDACCIÓ

Demà dissabte dia 8 
tornen els tallers de 
reparació d’aparells 

elèctrics, Reparatruck i d’’ar-
ranjaments de roba, Dodal-
truck. Així, de les 10 a les 13 
hores, es podrà trobar a la 
zona de parades ambulants 
del Mercat de la Masuca dues 
furgonetes mòbils preparades 
per atendre a totes les perso-
nes que vulguin aprendre a re-
parar els seus aparells elèctrics 
i/o peces de roba. 

MÉS VIDA PER A 
APARELLS ESPATLLATS
A la Reparatruck s’ensenyarà 
als participants a reparar els 
seus aparells espatllats per a 
evitar que acabin a les escom-
braries abans d’hora, generant 
residus. Els tècnics facilitaran 
als qui s’acostin amb els seus 
petits electrodomèstics, apa-
rells informàtics i bicicletes 
avariades tant les eines neces-
sàries per a tornar a posar-los 
en marxa com l’orientació i la 
formació per a fer-ho. La gene-
ració de residus d’aparells elèc-
trics i electrònics (RAEE) creix 
any rere any i té un impacte 
ambiental important. Per això, 
és important poder allargar la 
vida útil d’aquests aparells tant 

diferents tractaments, Garri-
ga va començar un nou assaig 
clínic. Entre la soledat –te-
nint en compte la pandèmia 
de la Covid-19–, tractaments 
de quimioteràpia i ingressos 
hospitalaris, es va proposar 
un joc: trobar la foto del dia, 
construint amb materials que 
formaven part del seu entorn 
en el seu dia a dia; més enllà 
d’un objecte, d’una malaltia i 
d’una fotogra�a, construint i 
transformant. El resultat són 
una trentena de creacions que 
narren l’experiència emocio-
nal de la seva malaltia a tra-
vés del simbolisme i la me-
tàfora, però també des de la 
materialitat, i que donen veu 
a les vivències i sentiments 
de l’artista durant les seves 
estades a l’hospital i en el 
procés de la malaltia. Aquest 
projecte fotogrà�c, explica 
l’autora, “neix com un intent 
d’obertura a compartir, bus-
cant d’esponjar i asserenar un 
moment enterbolit per a mi i 
els meus, i vol ser un petit tes-
timoni sense massa pretensió 
ni judici”.
L’exposició “Construint... 
Transformant” s’emmarca 
dins el cicle “Empàtikament”, 
impulsat pel Servei de Salut 
Mental i Addiccions del Con-
sorci Sanitari de l’Anoia. Una 
iniciativa que explora els be-
ne�cis de l’expressió artística 
i cultural en la salut mental. 

com sigui possible, i al �nal de 
la vida útil portar-los als punts 
verds per gestionar-los bé. 

“ARREGLOS” DE ROBA
D’altra banda, la Didaltruck, és 
un vehicle amb un/a cosidora, 
les eines i els mitjans necessa-
ris per poder portar a terme els 
arranjaments o les transforma-
cions. L’objectiu és promoure 
la reparació i la reutilització, 
fomentant el canvi d’hàbits de 
consum per allargar la vida 
útil de la roba. Es podran re-
parar o reconvertir peces de 
roba amb l’ajuda dels mitjans 
i els coneixements que ofereix 
aquest servei mòbil. 
Amb aquesta, serà la tercera 
vegada d’aquest any que la Di-
daltruck i la Reparatruck ens 
visiten, una oportunitat per a 
conscienciar-nos de la impor-
tància d’allargar la vida dels 
productes per al bé del medi 
ambient. 
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives, ha explicat que 
“està a les nostre mans prote-
gir el planeta, si tots fem gestos 
com aquests les passes poden 
ser molt grans. Des del depar-
tament de sostenibilitat treba-
llem durant tot l’any amb acci-
ons com aquesta dirigides a la 
sensibilització pel medi ambi-
ent, un dels grans reptes de la 
nostra societat actual”. 

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

El projecte de l’artista 
anoienca Laura 

Garriga protagonitza la 
commemoració del Dia 

Mundial de la Salut 
Mental al Consorci 
Sanitari de l’Anoia
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Els Maristes celebren 
dijous 125 anys de 
presència a Igualada

REDACCIÓ

Aquest any es comme-
moren els 125 anys 
de l’arribada dels 

Germans Maristes a la ciutat 
d’Igualada. L’efemèride s’hau-
ria hagut de celebrar l’any pas-
sat, però a causa de la pandè-
mia, els actes de celebració van 
quedar ajornats. Actualment 
els Maristes gestionen a Igua-
lada l’escola Maristes Igualada 
i el CRAE La Llar. 
L’agost del 1896 uns quants 
germans arribaven a la ciutat 
des de França per obrir una 
escola que eduqués infants i 
joves. Segons els historiadors, 
els inicis no van ser fàcils, tant 
per raons econòmiques com 
per raons socials, però la tasca 
docent i educadora dels ger-
mans va tirar endavant. 
A �nals dels anys 80 del se-
gle passat, l’antiga escola va 
quedar petita i, després d’uns 
quants anys d’obres, s’inaugura 

la nova escola de les Comes el 
setembre del 1994. Pel que fa al 
CRAE La Llar, està en funcio-
nament des del 2 de gener del 
1997 a la que havia estat l’anti-
ga residència dels germans, al 
carrer Berga.
“Per commemorar aquests 125 
anys de presència marista a 
Igualada, ciutat en la qual els 
Maristes hem fet arrels, en la 
qual participem i ens sentim 
nostra, organitzem una ce-
lebració el dia 13 d’octubre a 
l’escola, al carrer Salvador Es-
priu 10, amb presència de tota 
la comunitat educativa. Parla-
ments, activitats i un concert 
�nal seran els ingredients de la 
celebració”, expliquen Mont-
se Pons, directora de Maristes 
Igualada, i Cesc Elias, director 
del CRAE La Llar. 

REDACCIÓ

El passat mes de setem-
bre va arrencar una 
nova edició del projec-

te Impulsa’t, que tindrà lloc 
a l’equipament juvenil de Cal 
Badia, a Igualada. El projecte, 
coordinat per l’O�cina Jove 
del Consell Comarcal l’Anoia, 
és fruit de la necessitat d’oferir 
un recurs educatiu que acom-
panyi els i les joves partici-
pants en les seves transicions, 
educatives o laborals, amb la 
�nalitat d’apoderar-los per a 
superar les di�cultats amb les 
quals es poden trobar en el seu 
dia a dia. 
En aquesta edició hi partici-
pen 15 joves, d’entre 16 i 19 
anys, que resideixen a l’Anoia. 
Tots són persones amb poca 
formació o amb formacions 
inacabades, així com joves 
que es troben en una situa-
ció administrativa irregular. 
A través d’aquest projecte es 
pretén reforçar les seves com-
petències base, especialment 

L’acte inclourà un 
concert i es farà als 

Maristes de les Comes

Nova edició del projecte “Impulsa’t” per 
a joves amb di�cultats a Cal Badia 

les referents a la llengua i a 
l’ús de les noves tecnologies, 
com aspectes clau per faci-
litar l’accés a altres recursos 
acadèmics i dotar-los d’eines 
per garantir la seva continuï-
tat. Al mateix temps també es 
treballa la gestió de les emoci-
ons, un àmbit clau per afron-
tar les transicions al llarg de 
la vida. El projecte inclou un 
seguit de xerrades i tallers de 
diversos àmbits —acadèmic, 
laboral, sexual o d’addicci-
ons, entre d’altres— i dues 

formacions —un curs de ma-
nipulació d’aliments i un altre 
de reposició i picking—. A 
més, cada participant estarà 
acompanyant de forma indi-
vidual a través d’una tutoria. 
La segona edició es preveu 
que s’iniciï el mes d’octubre a 
Piera, on s’inclourà també la 
formació de premonitor de 
lleure. Per més informació 
sobre aquest projecte es pot 
contactar amb l’adreça elec-
trònica sllamas@anoiajove.
cat o el telèfon 678 00 64 91. 

Joves amb poca formació o en situació administrativa 
irregular participen  del projecte.

6 PONENTS 
I ACTUACIONS 

excepcionals amb un 
final de festa en una 

instal·lació 
extraordinària! 

COMPRA JA LES 
TEVES ENTRADES!

Teatre Municipal de l’Ateneu
22 d’octubre 2022 16:04h

Pol
Makuri

Marc 
Talavera

Matthew
Tree

Yonat
Vaks

Pep
Valls

Mariola
Dinarès

Vine a viure l ’experiència TEDxIgualada.



Dijous vinent, xerrada sobre “Salut, gènere 
i federalisme” de la Dra. Carme Valls

Alba Vergés (ERC) proposa fer un nou 
edifici de pisos ViuB per a gent gran

REDACCIÓ

Amb motiu del dia in-
ternacional de la gent 
gran, la candidata 

d’ERC a l’alcaldia d’Igualada, 
Alba Vergés, ha proposat fer 
un 3r ViuB a Igualada per tal 
de crear les condicions neces-
sàries per garantir el “benes-
tar” de la gent gran de la ciutat. 
Segons Vergés, cal que l’ajun-
tament ofereixi solucions i 
atengui les necessitats de la 
nostra gent, aquesta és i serà 
una prioritat per ERC Iguala-
da” ja que “després d’anys de 
treball, esforç i servei la gent 
gran ha de poder decidir com 
vol envellir: a casa seva, en ha-
bitatges com els de ViuB, en 
centres de dia o en residènci-
es i ha de ser l’administració, 
l’ajuntament, qui garanteixi 
que això sigui possible i ho 
posi fàcil”. Segons Vergés, cal 
afrontar de manera immediata 
les necessitats dels veïns i veï-
nes i oferir-los-hi solucions i 
“l’habitatge” és una mancança 
molt gran que pateix Igualada 

REDACCIÓ

S’han iniciat les obres de 
millora del Camp de 
Futbol de Fàtima, que 

passarà a ser de gespa arti�-
cial. L’alcalde, Marc Castells i 
la regidora d’Esports, Patrícia 
Illa, amb el President del Club 
de Futbol de Fàtima, Francisco 
Macanaz, han presentat aques-
tes obres que tenen una dura-
da de cinc mesos i que s’han 
iniciat amb la construcció de 
diverses pilones de formigó 
que estabilitzaran el terreny 
damunt del qual s’hi construi-
rà una llosa de formigó que 
sustentarà la gespa. En total, 
l’obra costarà 900.000 euros.
Marc Castells s’ha mostrat 
molt satisfet per l’inici d’aques-
ta millora que permetrà que 
“Igualada guanyi un nou equi-
pament esportiu amb un camp 
de gespa que donarà servei a 
tota la ciutat amb una qualitat 
esportiva excel·lent. Aquesta 
important millora ampliarà 
els usos d’aquest camp que 
donarà servei a d’altres clubs 
i podrà obrir-se a la pràctica 
d’altres disciplines com ara 
l’hoquei herba o el rugbi”.
De la seva banda l’entrenador 
del Club de Futbol Fàtima, 
Francisco Macanaz, ha fet un 
agraïment a l’ajuntament, en 
especial a l’alcalde i a la regi-
dora d’Esports, per tirar enda-
vant aquestes obres de millora 
tan  demanades pel club. Ma-
canaz ha assegurat que “són 
unes obres complexes però 
que tindran un retorn molt 
gran no només per al barri de 
Fàtima sinó per a tot el conjunt 
d’Igualada”.
Macanaz ha detallat que hi ha 
un gran nombre de joves que 
practiquen futbol a la nostra 
ciutat i aquest nou camp per-
metrà esponjar i fer créixer la 
pràctica esportiva. De fet, el 
president del Club ha explicat 
que “actualment hi ha més de 

i els igualadins i igualadines.
Segons Vergés, el model resi-
dencial de ViuB ofereix la 
màxima independència per-
sonal i alhora molts serveis en 
el mateix edi�ci per a la gent 
gran. També és un espai de 
socialització i comunitat, dos 
elements molt importants que 
són bàsics. 
La candidata a l’alcaldia 
d’Igualada explica que “hem 
d’ampliar l’oferta i garantir 
que tothom qui ho vulgui 
accedir ho pugui fer, per 
això proposem un nou ViuB 
que es podria situar al barri 

de Set Camins de 100 places. 
Amb aquesta aposta es dina-
mitzarà el barri i el comerç 
local, es crearà xarxa veïnal 
i s’oferirà una alternativa 
segura, solvent i útil per a 
tota la gent que ho necessiti”. 
Vergés explica que “malau-
radament el govern munici-
pal no ha generat noves pla-
ces de ViuB, ni de centres de 
dia ni residencials i això cal 
revertir-ho. La gent gran per 
a nosaltres és una prioritat i 
farem tot allò que calgui per 
garantir-los una vellesa dig-
na i còmoda”. 

Comencen les obres de 
millora del camp de futbol 
de Fàtima

REDACCIÓ

L’ús social del català va 
clarament en regressió 
des de fa anys com a 

conseqüència de la persecució 
judicial contra la immersió 
lingüística, la manca de ca-
nals, continguts i referents au-
diovisuals en català i la manca 
d’ús per part del jovent. Per 
promoure l’ús del català, Po-
ble Actiu va proposar al pas-
sat ple municipal una moció 
en defensa de la cohesió so-
cial, la igualtat d’oportunitats 
i el català “A Igualada, en ca-
talà, no t’excusis!”. La moció, 
impulsada per la Plataforma 
per la Llengua, el Sindicat 
d’Estudiants dels Països Ca-
talans (SEPC), USTEC-STEs 
i la Intersindical-CSC, va ser 
aprovada amb el suport de la 
majoria de grups municipals.
Neus Carles, regidora de Po-
ble Actiu, va exposar que la 
immersió lingüística ha de-
mostrat que pot ser un model 
d’integració i cohesió social 
e�caç i ha aconseguit amb 
cert èxit establir el català com 

Poble Actiu (CUP) guanya una moció per 
afavorir l’ús del català a l’Ajuntament

a llengua vehicular a les esco-
les, apresa per tot l’alumnat de 
tots els orígens. La campanya 
“Tots som referents lingüís-
tics” planteja no només una 
acció institucional sinó també 
qüestiona a la gent que canvia 
de llengua en funció de qui és 
la persona interlocutora. La 
campanya ha llençat pregun-
tes com “Vols l’escola en català 
però al bar de baix parles en 
castellà?” per qüestionar-se 
quin ús fem de la llengua ca-
talana en funció de qui és l’in-
terlocutor. 
La moció de Poble Actiu tam-
bé preveu que l’ajuntament 
faci, com a mínim, un comu-
nicat anual adreçat a totes les 
treballadores de l’Ajuntament 

d’Igualada, per tal de recordar 
el compromís del consistori 
amb la llengua catalana, així 
com la importància de l’ús 
del català per part del perso-
nal en totes les seves comu-
nicacions. Igualment, amb la 
moció l’ajuntament també es 
compromet a promocionar el 
català en tots els àmbits i acti-
vitats que impulsa o col·labora 
l’Ajuntament d’Igualada. 
En la moció també es rebutja 
qualsevol atac que pugui re-
bre el model d’immersió lin-
güística escolar i l’ajuntament 
es compromet a acompanyar 
les escoles de la ciutat en la 
defensa del català com a eina 
clau per a la cohesió social i la 
igualtat d’oportunitats. 

1.000 infants d’entre 6 i 16 anys 
que poden sumar-se a la pràc-
tica esportiva del futbol i que 
no ho fan per falta d’espai on 
poder entrenar”. 
Per la seva banda, la formació 
Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) ha recordat que aques-
tes obres són una realitat 
“gràcies a la nostra aportació 
al pressupost municipal de 
2022”, l’aprovació del qual va 
ser possible amb l’abstenció 
d’aquest grup polític, ha dit el 
seu portaveu Jordi Cuadras. 
“Es tracta d’una reivindicació 
històrica no només del Futbol 
Club Fàtima, sinó també d’al-
tres clubs de la ciutat que po-
sen en evidència que Igualada 
necessita un tercer camp de 
futbol de gespa arti�cial que 
complementi els dos que hi ha 
a les Comes. Estem contents 
de resoldre aquesta demanda 
de tants anys”.
El portaveu d’Igualada Som-
hi remarca que “és un projecte 
que hem entomat des de l’ini-
ci del mandat tot recollint la 
demanda del club del barri i 
també de la resta de clubs de 
futbol i de rugby d’Igualada 
que reclamaven un nou camp 
de gespa a la ciutat. Per això va 
ser una de les condicions que 
vam posar al govern de Junts 
per poder tramitar el Pressu-
post del 2022 de l’Ajuntament 
i ho vam aconseguir. Ens per-
met transformar tota aquella 
zona d’Igualada, millorar-la i 
fer que molta més gent hi acu-
deixi per gaudir de l’esport, per 
gaudir del barri i, en de�nitiva, 
per gaudir d’Igualada”.
Jordi Cuadras a�rma que el 
camp de gespa de Fàtima “és 
un exemple més de la políti-
ca útil que PSC, Comuns i el 
grup ciutadà Igualada Oberta 
practiquem a l’Ajuntament tot 
proposant i fent possible pro-
jectes que fan avançar la nostra 
ciutat i, alhora, fent una tasca 
d’oposició �scalitzadora i con-
tundent quan toca”. 

Federalistes d’Esquerres or-
ganitza el proper dijous dia 
13 d’octubre una xerrada amb 
la Dra. Carme Valls i Llobet, 
a les 19 hores i sota el títol 
“Salut, gènere i federalisme” a 
l’Espai Cívic Centre, d’Igua-
lada, a la Sala Jordi Sellarès.
Carme Valls i Llobet és una 

política i metgessa catalana, 
especialitzada en endocrino-
logia i perspectiva de gènere 
i diputada al Parlament de 
Catalunya en la V i VI le-
gislatures. El 2020 va rebre 
la Creu de Sant Jordi. És vi-
cepresidenta de Federalistes 
d’Esquerres. 
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EVA REMOLINA EconomistaJORDI TARRAGONA Conseller de famílies empresàries
Tel. 619 741 357  |  jordi@bowfc.com

En què consisteix la doble 
garantia hipotecàriaTipus de propietaris

Advocat ICB director de Iuris Trivium 
Advocas josepsoriguera.advocat@
icab.cat La garantia hipotecària és el 

dret sobre un immoble que 
una persona li cedeix a una 
entitat bancària perquè, en 

cas de no respondre davant el pa-
gament de les quotes de la hipoteca, 
aquesta pugui recuperar els diners 
prestats.

La majoria de bancs concedeixen ac-
tualment com a màxim un 80% de 
finançament sobre el valor d’un ha-
bitatge, de manera que el comprador 
ha d’aportar la resta al comptat a tra-
vés dels seus estalvis personals. 

No obstant això, la realitat és que la 
majoria de persones no disposen del 
20% restant, per la qual cosa per a po-
der optar al �nançament del 100% es 
veuen obligades a recórrer a una hipo-
teca amb doble garantia hipotecària, 
en la qual a més de respondre amb la 
�nca que es compra, s’ha d’aportar-se 
un segon immoble, el qual pot ser de 

“Hi ha de tot a la vinya del Se-
nyor”, i per això a les empreses 
familiars hi ha diferents tipus de 
socis. Entre els que m’he trobat 

a les diferents empreses familiars amb 
les quals he col·laborat els hi ha actius, 
con�ats, xampinyons, frígids, confo-
sos, mosques i professionals.

Els propietaris socis actius són aquells 
disposats a arrimar l’espatlla quan se’ls 
demana. Ho poden fer aportant la seva 
feina, idees o recursos.

Els propietaris con�ats són aquells que 
tenen una con�ança absoluta en la ca-
pacitat i honradesa dels que porten el 
negoci. Els interessa l’empresa, però no 
els fa perdre la son. Poden signar tot el 
que se’ls hi posa al davant, oblidant que 
només et pot trair aquell en qui con�es. 

Els propietaris xampinyons viuen a les 
fosques; pot ser que ni tan sols assistei-
xin a les juntes d’accionistes. Mentre re-
bin un bon dividend no solen donar se-
nyals de vida. No és que se’n re�ïn, sinó 
que ni segueixen la marxa de l’empresa.

Els propietaris frígids venen a ser com 
els xampinyons, però a més a més no 
s’immuten si deixen de rebre dividends.

Els propietaris confosos són aquells 
que confonen propietat i capacitat cre-

propietat o bé d’un tercer.

A vegades fins i tot, pot ser necessa-
ri aportar a més de tot l’anterior, un 
aval.

Existeixen uns requisits que ha de 
complir l’immoble que s’aporta com 
a segona garantia:
- Que el seu valor sigui superior a 
100.000 euros.
- Que estigui lliure de càrregues.

El gran avantatge que suposa signar 
una hipoteca de doble garantia és 
que permet comprar tot i no dispo-
sar d’estalvis. Mentre, el principal 
desavantatge radica en el fet que 
el propietari de la segona finca pot 
arribar a perdre un percentatge del 
seu patrimoni. Això sí, cal tenir en 
compte que de manera general, una 
vegada amortitzat el 20% de la hi-
poteca la segona garantia quedaria 
alliberada. 

ient que l’ADN garanteix la transmissió 
de la capacitat empresarial; o confonen 
la caixa de l’empresa amb la familiar, o 
patrimoni amb tresoreria, entre altres 
coses.

Els propietaris mosques, també cone-
guts pel seu nom cientí�c com poseu-
dolynchia canariensis, són aquells que 
fan com el gos de l’hortolà, que ni men-
ja ni deixa menjar. No és que siguin ne-
gatius, és que són obstruccionistes.

Els propietaris professionals són 
aquells que estan implicats, és a dir in-
teressats en la marxa del negoci i que 
a més a més són proactius aportant i 
participant. No és necessari que esti-
guin treballant a l’empresa. Són consci-
ents de què és i com funciona una em-
presa i la seva en particular. Coneixen 
l’estratègia i saben llegir les comptes. 
Són capaços de trobar assessorament 
professional quan és necessari. Els pro-
pietaris professionals no cauen del cel, 
són fruit d’un procés de formació i im-
plicació.

Diuen que “Deu els crea i ells s’ajunten” 
i que “cada empresa té els socis que es 
mereix”, però quina mena de socis te-
nim a la nostra empresa familiar?, com 
els podem professionalitzar?, que pen-
so fer al respecte avui, la setmana que 
ve, el any vinent? 

Catalunya, a través d’@accio_cat, impulsa juntament amb 13 re-
gions europees el projecte #ChooseEurope, una aliança per re-
forçar el posicionament d’Europa davant l’Àsia i els Estats Units, 
com el destí adient per a inversions basades en la sostenibilitat.

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

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

La precarització del mercat de treball perjudica especialment a les 
persones joves: La bretxa entre la taxa d’assalariats a temps parcial 
dels joves amb la dels adults s’ha ampliat de forma sistemàtica a 
partir de l’esclat de la crisi immobiliària en 2008.

El actual momento de caída que se está viviendo (dentro de la 
crisis iniciada en el 2007) es diferente a todas las anteriores caí-
das vividas porque ha venido precedida de inyecciones masivas 
de dinero gratis, algo que no ha sucedido en ningún momento 
anterior de la Historia.

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

“Els propietaris professionals no cauen del cel, 
són fruit d’un procés de formació i implicació.”

“El gran avantatge que suposa signar una 
hipoteca de doble garantia és que permet 

comprar tot i no disposar d’estalvis.”
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Tindrà lloc dissabte 
22 d’octubre a l’Ateneu 

i comptarà amb  
representació de talent 

local a l’escenari

Tot a punt per a la 2a edició de TEDxIgualada, que vol sacsejar 
consciències amb el valor de les idees

REDACCIÓ

Després de l’èxit aclapa-
rador del TEDxIgua-
lada 2021, el Teatre 

de l’Ateneu tornarà a acollir 
una nova edició consecutiva 
d’aquesta iniciativa que posa 
la ciutat d’Igualada al món: el 
TEDx, un programa de con-
ferències, organitzades de ma-
nera independent i voluntària, 
que permeten gaudir d’una 
experiència similar a les con-
ferències TED en comunitats 
locals d’arreu del món.
Aquesta nova edició tindrà lloc 
el poper dissabte dia 22 d’oc-
tubre, a partir de les 16h. Tot i 
presentar novetats i sorpreses, 
seguirà l’essència de la darrera 
edició: generar debat, promou-
re re�exions i sacsejar consci-
ències; a través de la presenta-
ció i exposició d’idees potents 
i actuacions excepcionals per 
in�uir positivament en el nos-
tre entorn. L’Ateneu serà l’espai 
per a les actuacions artístiques 
i la festa �nal amb el públic, els 

ponents, els patrocinadors i 
l’organització.

REFRACCIONS
Després de “Versions” -el 
tema de l’edició TEDxIgualada 
2021-, engyany es presenta-
rà “Refraccions”, que constarà 
d’un programa format per 6 
ponents que exposaran, com 
a �l conductor, com les idees 
són un dels eixos fonamentals 
d’una societat i la seva cultu-
ra, i que de la mateixa manera 
que la llum quan interactua en 
travessar una lent, canvia de 
direcció i adquireix matisos i 
diferents sensibilitats, les idees 

també ho fan quan són inter-
canviades.
Els ponents són experts en di-
verses matèries com la ciència, 
la tecnologia, l’esport, el medi 
ambient, la història o el com-
portament. Això no obstant, 
aquesta edició presentarà com 
a novetat i tret diferenciador, 
l’aposta pel talent local de la co-
marca i de la ciutat d’Igualada, 
com a am�trions del coneixe-
ment.
El TEDxIgualada 2022 estarà 
capitanejat per 6 ponents ex-
cepcionals com Mariola Di-
narès, directora i presentadora 
del programa de tendències a 

les xarxes socials “Popap” de 
Catalunya Ràdio, qui amb “La 
teva vellesa digital”, Dinarès 
exposarà com la intel·ligència 
arti�cial ja pot predir com serà 
el teu futur segons els paràme-
tres que llegeix del teu estat de 
salut.
Pol Makuri -atleta especialitzat 
en esquí de fons adaptat- amb 
“Fer el cim amb una diversitat 
funcional” plasmarà l’esforç, 
la lluita i el treball de la seva 
pròpia experiència com a at-
leta als Jocs Paralímpics. Per la 
seva banda,  el doctor en biolo-
gia per la UB i especialista en 
etnobotànica, Marc Talavera, 
reivindicarà i posarà la mirada 
en allò local, en aquells recur-
sos que tenim a prop i que són 
fàcils d’obtenir amb “L’eina més 
poderosa per canviar el món”.
L’escriptor anglocatalà Matt-
hew Tree, a través de “La sort 
de descobrir el poble perdut” 
exposarà i farà re�exionar al 
públic com el fet de substituir 
un idioma, s’està substituint 
també la manera d’enfocar el 
món. El metavers també hi 

tindrà cabuda en aquesta edi-
ció amb la criptoartista visual, 
Yonat Vaks que amb “El me-
tavers revolucionarà el món 
de l’art”, una simbiosi que es-
tarà formada per l’explosió 
de la bellesa i la creativitat en 
aquest nou món digital.
L’especialista en màrqueting 
digital, conceptual i retail, Pep 
Valls, també farà re�exionar 
sobre com ens hem acostumat 
a comprar en l’abundància de 
l’oferta quan hi ha alternatives 
més raonables i sostenibles. 
Ho farà amb “Com els super-
mercats poden salvar el plane-
ta”.
Per poder assistir com a públic 
al TEDxIgualada 2022 cal l’ad-
quisició d’una entrada que son 
a la venda a través de la web 
www.tedxigualada.com. 

Diumenge 9 d’octubre de 2022

Organitza

11h Inauguració
Escenari El Gegant del Pi
Per a tots els públics
15’

11.15h Cagallufes,
el fullet rondinaire
Cia. Patawa
Escenari El Gegant del Pi
Familiar a partir de 3 anys
45’

12h El llarg viatge de l’arc de 
Sant Martí
Noè Rivas i Mercè Valentintada
Espai Biblioteca
De 6 a 12 anys
45’

12.15h I si…?
Imma Flo
Escenari En Patufet
De 3 a 6 anys
30’

13h Contes de l’any de la picor
Imma Pujol
Escenari En Patufet
A partir de 6 anys
40’

16.30h B.O.M.
mOn mas
Escenari El Gegant del Pi
Familiar a partir de 3 anys
45’

Pr
og

ra
m

a

Fira del conte de Piera

A la falda del Castell, Raval de Piera

17.15h Berenar

17.30h Animalets i animalons
Martha Escudero
Espai Biblioteca
De 2 a 5 anys
30’

17.30h Tapís de somnis
Ferran Martín
Escenari En Patufet
A partir de 6 anys
40’

18.15h El llop ferotge
La Companyia del Príncep Totilau
Escenari El Gegant del Pi
Familiar a partir de 3 anys
50’
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Tota la comarca, 77 anys abans i després

PIERA

VILANOVA DEL CAMÍ

ÒDENA

Comparació exacta de les fotogra�es aèries que va fer el Règim de Franco l’any 1945 amb les de l’actualitat
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JORDI PUIGGRÒS

Us imagineu poder 
veure, a vol d’ocell, 
com era el vostre po-

ble o ciutat fa més de set dè-
cades? Avui és possible gràcies 
a la tecnologia. D’aquesta for-
ma, podem veure tot el país 
amb fotogra�es que permeten 
comparar les realitzades per 
via aèria pel Règim de Franco 
el 1945, amb les actuals fetes 
per satèl·lit. Tothom hi pot te-
nir accés per Internet. 
L’Institut Cartogrà�c i Geo-
lògic de Catalunya (ICGC) ja 
fa temps que té una nova apli-
cació web, el Comparador his-
tòric del territori, que permet 
explorar l’evolució de qualse-
vol punt de Catalunya des de 
1945 �ns a l’actualitat.
El visor permet fer la compa-
ració de dues maneres: situ-
ant en paral·lel  les ortofotos 
del punt escollit dels anys que 
interessin, amb la possibilitat 
també de visualitzar el mapa 
topogrà�c; o bé fent un es-
combratge de la imatge des del 
botó central, per visualitzar els 
canvis d’un punt concret.
Una vegada seleccionades 
el tipus d’imatges que es vol 
comparar, l’aplicació permet 
crear un gif per mostrar l’evo-
lució d’aquell punt del territo-
ri de manera animada. Amb 
aquesta seqüència es visua-
litzen aspectes històrics del 
nostre país, així com l’evolució 
i la urbanització del territori. 
Es tracta d’una eina que pot 
resultar molt útil en àmbits 
tècnics, com ara l’urbanisme, 



CALAF

CAPELLADES

IGUALADA

17.00h Sortida MINI IURNS (300m)

17.15h Sortida KIDS&US (2,5km)

18.00h Sortida IURNS (5km)

19.00h Entrega de premis

26 NOVEMBRE 2022
Viu la festa del running al centre d’Igualada

ORGANITZAPATROCINADOR INSTITUCIONAL PATROCINADOR
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la història o la gestió del terri-
tori, atès que es basa en dades 
o�cials, i també per a la ciuta-
dania en general, donat el seu 
caràcter visual.
Hem reproduït en aquestes 
pàgines imatges d’Igualada, 
Calaf, Capellades, Montbui, 
Vilanova del Camí i Piera, a 
tall d’exemple, però qualse-
vol tros de territori és possi-
ble consultar-lo.
Hi podeu observar fàcil-
ment l’enorme transforma-
ció urbanística que ha patit 
la comarca en les últimes 
set dècades. En alguns ca-
sos, canviant completament 
l’aspecte del paisatge, com 
és el cas d’Igualada en les 
seves àrees industrials o dels 
nous barris de les Comes, 
Set Camins, Les Flors, Fàti-
ma, Montserrat o el nord del 
Poble Sec, i més contundents 
encara a Santa Margarida 
de Montbui (amb l’aparició 
del nou barri de Sant Mau-
re i l’entorn) o el creixement 
substancial de Vilanova del 
Camí o Piera. 
Podeu fer la prova des de 
casa vostra mateix. Accediu 
des del vostre ordinador a 
https://betaportal.icgc.cat/
comparador-gificador 



Ja es poden demanar 
els ajuts del Consell 
Comarcal per a 
transport adaptat

Diumenge comencen les Festes del Pilar al barri 
de la Font Vella, amb una pila d’activitats

REDACCIÓ

Diumenge s’iniciaran al 
barri de la Font Vella 
les tradicionals Festes 

del Pilar, que tindran dimarts 
al vespre i el dimecres 12 d’oc-
tubre, festiu, i el següent cap 
de setmana, com a dies amb 
més activitats. Tot seguit po-
deu consultar el programa �ns 
dijous de la setmana vinent. A 
la propera edició publicarem 
la resta d’actes previstos.

DIUMENGE 9 D’OCTUBRE

\ 9h. Guarnició de carrers
•  A la plaça Pius XII. La Co-
missió de Festes del Barri de 
la Font Vella convida a tothom 
qui ho vulgui a guarnir els car-
rers.

DIMARTS 11 D’OCTUBRE

\ 12h. Repic de campanes
•  A les esglésies de Santa Maria 
i del Roser. Després, enlairada 
de coets.

\ 19.30h. Cercavila.
•  Els gegants del barri de la 
Font-Vella conviden a tothom 
que tingui gegantons i capr-
grossos, acompanyar-los a la 
cercavila, amb els grallers de 
l’Associació Cultural Dessota. 
Enguany s’estrenarà a la cerca-
vila una rèplica original de la 
farola del barri, desapareguda 
el 1989, i que molt gentilment 

REDACCIÓ

L’aeròdrom d’Iguala-
da-Òdena ha acollit 
aquest dissabte 1 d’octu-

bre a desenes de persones amb 
algun tipus de discapacitat, als 
seus acompanyants i al públic 
en general. En total, van volar 
130 persones amb discapacitat, 
van participar 25 avionetes i 
més de 100 voluntaris/es.
Com a novetat, enguany s’ha 
instal·lat una pantalla gegant 
a través de la qual, el públic 
podia seguir el que passava a 
diferents punts de l’aeròdrom; 
a dins les avionetes, als punts 
d’enlairament i aterratge, a 
la zona de bar, a l’escenari... 
Aquesta iniciativa ha estat molt 
ben valorada ja que ha permès, 

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia obre, de l’1 al 31 d’octubre, 
termini de sol·licitud d’ajuts 
individuals per a la utilització 
de transport adaptat, especí-
�cs per persones amb diver-
sitat funcional o dependència. 
L’import anual màxim atorgat 
a cada persona sol·licitant serà 
del 50% del cost d’aquest ser-
vei, a partir del càlcul indivi-
dual del nombre de quilòme-
tres de viatge anuals. 
En cas de compartir vehicle 
amb altres persones que si-
guin possibles bene�ciàries 
d’aquests ajuts individuals, 
el càlcul serà proporcional a 
les persones que utilitzin el 
mateix vehicle. I les persones 
que utilitzin vehicles de servei 
públic, tant col·lectius o d’auto 
taxi, l’import becat serà el 50% 
del cost justi�cat, amb el límit 
pressupostari de la convocatò-
ria. En qualsevol cas, l’import 
becat no podrà superar els 
600 euros anuals per persones 
que utilitzin vehicle propi i de 
1.100 euros anuals per per-
sones que utilitzin un servei 
públic. 
La persona sol·licitant mai po-
drà optar a un import becat 
superior al cost del trajecte 
ni major al que, amb la suma 
d’altres imports subvencionats 
per altres Administracions, 
superi el cost del servei de 
transport. Les persones inte-
ressades han de presentar la 
sol·licitud i la documentació 
corresponent, preferentment 
al Registre del Consell Comar-
cal, a la Plaça Sant Miquel nú-
mero 5 d’Igualada, demanant 
cita prèvia al telèfon 93 805 15 
85 (extensió 1), de 8 a 15h. 
També es podran presen-
tar telemàticament a la seu 
electrònica del web www.
anoia.cat, mitjançant el mo-
del d’instància genèrica i in-
cloent la sol·licitud. La reso-
lució es publicarà al mes de 
novembre al Tauler d’Anuncis 
de l’ens comarcal, al mateix 
web www.anoia.cat, i es farà 
arribar a cada persona sol·li-
citant a través del mitjà de 
noti�cació escollit. 

Prop de 130 persones amb discapacitat van gaudir 
d’un vol a la Jornada d’Aviació Adaptada a l’aeròdrom

ha fabricat i cedit Antoni Ma-
ria Cortés, amic del barri. Re-
corregut: Roser, plaça Pius 
XII,  Santa Maria, plaça Ajun-
tament, Born, plaça del Pilar, 
Sant Cristòfol, Sant Jordi, plaça 
del Rei, Concepció, Custiol i 
Roser.

\ 21.30h. Correfoc.
•  Inici plaça de la Creu. Aques-
ta edició de les festes ens acom-
panyen també el Ball de Sant 
Miquel i els Diables d’Igualada, 
que juntament amb dues colles 
més vingudes del Vendrell i 
Tarragona, ens tenen preparat 
un correfoc espectacular pel 
centre de la ciutat i els carrers 
del nostre barri que no us po-
deu perdre. 
Recorregut: plaça de la Creu, 
Sant Sebastià, Sant Roc, plaça 
Sant Miquel, Sant Jaume, Cus-
tiol, plaça Pius XII. Acte amb 
foc. Servei de barra.

\ 23h. Dj Spinster&Points.
• A la plaça Pius XII. Ells són 
la Júlia Fuertes (Dj Spinster) i 
el Marc Pons (Dj Points) i es 

de�neixen pel multiestil que 
abarca gèneres musicals com el 
reggae, funky, música dels 90, 
deep house, èxits del moment, 
salsa i reggaeton entre d’altres. 
Uns joves de la nostra ciutat 
que ho estan petant fort allà on 
van. Amb servei de barra.

DIMECRES 12 D’OCTUBRE

\ 8h. Matinades.
• Ja fa 40 anys que les gralles de 
l’Escola de Grallers de Sitges 
ens ofereixen un bon despertar.

\ 11h. Gegants a Missa.
•  Els gegants, la bandera i la 
farola del barri, sortiran del 
Roser per anar a Santa Maria, 
acompanyats per l’Escola de 
Grallers de Sitges. 

\ 11.30h. Missa solemne.

• A la basílica de Santa Maria 
O�ciarà l’arxipreste Eduard 
Flores amb l’acompanyament 
dels grallers de la Sitges i els 
cants dirigits per Antoni Mi-
randa. Durant la missa els gra-
llers tocaran dues peces escri-
tes per Blai i Fontanals. Al �nal 
serà el primer cop que es toca 
l’himne del barri amb gralles. 
En sortir els Gegants aniran a 
fer el vermut i s’estaran al cos-
tat de la capella del carrer Nos-
tra Senyora de la 0, cantonada 
Plaça del Pilar, on s’exposarà 
la imatge de la Verge del Pilar. 
Durant els dies 11 i 12 d’octu-
bre es podràn fer ofrenes de 

�ors i llantions a la capella.

\ 12.30h. Vermut musical.

•  A la plaça del Pilar. Mon Pe-
tit Món és una formació a trio 
de swing i jazz manuche. Són 
Cecil Ruedas a la guitarra, Toni 
Romero al contrabaix i Mari-
bel Lara a la veu. 

\ 17.30h. Xocolatada.
•  A la plaça Pius XII, xocolata-
da amb suca-mulla pels infants 
en primer lloc, i si ens deixen, 
per a tothom. Gentilesa de Pas-
tisseria Targarona.

\ 18h. Espectacle infantil.
•  A la plaça Pius XII, a càr-
rec de Cia Bitxicleta, amb l’es-
pectacle “Màgia, pallassades i 
cançons” perquè la quitxalla 
gaudeixi d’una bona estona en 
família.

\ 20h. �e Grooving Septet
•   A l’església del Roser. Con-
cert d’un grup de joves talents 
igualadins amb peces de jazz, 
rock-balades, boleros, swing, 
pop-rock i soul. Són: Judit 
Solé, Lluc Torras, Omar Ol-
medo, Ramón Sala, Ariadna 
Grau, Núria Quilez, Bartomeu 
Enrich i David Oliva.

DIJOUS 13 D’OCTUBRE

\ 9h. Missa de difunts.
•  A l’església del Roser, missă 
en sufragi dels difunts del bar-
ri, amb Mn. Eduard Flores. 

entre altres coses, que els fa-
miliars, acompanyants i públic 
en general poguessin veure als 
usuaris i usuàries gaudint del 
plaer de volar. 
L’organització ha fet un pas més 
endavant en aquesta 5a edició 
amb la introducció de millo-
res tecnològiques. A banda de 
la gravació de l’esdeveniment 
amb vuit càmeres a dins les 
avionetes, dos drons, dos cà-
meres �xes i dos càmeres més 
terrestres mòbils, ha gestionat 
tot el registre d’usuaris a tra-
vés d’una aplicació mòbil que 
permetia gestionar i controlar 
les necessitats de cada persona 
amb discapacitat. A més, tam-
bé han habilitat una app mòbil 
per als pilots que permetia se-
guir la trajectòria de totes les 

avionetes en temps real.
Aviació Adaptada té l’objectiu 
d’apropar el món de l’aviació al 
món de la discapacitat i acon-
seguir que les persones amb 
alguna discapacitat puguin 
gaudir del plaer de volar sen-
se obstacles, barreres... i gau-
dir del paisatge a vista d’ocell. 

Aquesta jornada no només 
serveix per volar sinó que és 
un dia per i per a les persones 
amb discapacitat, en un espai 
poc comú, adaptat per a aquest 
dia i amb activitats i menjar co-
munitari on unes 100 persones 
voluntàries vetllen perquè si-
gui tot el millor possible. 
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La UEA prepara una nova edició del 
Meeting Inquieta sobre vendes i 
estratègia comercial

REDACCIÓ

La reconeguda i experta 
en vendes i estratègia 
comercial en l’àmbit in-

ternacional, Mònica Mendoza 
serà la ponent convidada del 
VI Meeting UEA Inquieta, l’ac-
te acadèmic i social de referèn-
cia de les dones empresàries, 
directives i/o professionals de 
la Catalunya Central.
El Meeting està organitzat per 
la comissió de treball de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
UEA Inquieta, que té per ob-
jectius empoderar, posicionar 
i donar visibilitat a la dona di-
rectiva, empresària i professio-
nal de la comarca. 
El VI Meeting UEA Inquie-
ta tindrà lloc el proper dijous 
dia 27 d’octubre al Restaurant 
Mas dels Vivencs de La Pobla 
de Claramunt. Amb “L’empo-
derament femení en el món de 
les vendes”, Mònica Mendoza 
posarà llum en com vendre 

REDACCIÓ

Un dels principals ob-
jectius d’Espai Malla, 
el nou centre igua-

ladí de divulgació de creació 
i fabricació amb tecnologies 
digitals, és despertar l’esperit 
maker, el gust per a inventar 
i innovar, entre els infants i 
joves. En aquest sentit, ini-
cia la programació del curs 
2022/2023 amb l’oferta d’acti-
vitats extraescolars en horari 
de tardes, adaptades a les di-
ferents edats i uns preus molt 
assequibles. El monitoratge ha 
estat con�at a Marc Paré, ex-
perimentat maker i dotat d’ap-
tituds pedagògiques.
L’activitat Lego® robotics, per a 
infants de 6 a 8 anys, introdu-
eix a la tecnologia de la mà de 
Lego®. Abans d’entrar de ple 
amb allò que popularment se’n 
diu robòtica, els nens apren-
dran a crear petites màquines 
simples, a través d’engranat-
ges, palanques i politges, per a 
construir enginys i per resol-
dre petits reptes que permeten 
treballar les STEM (ciència, 
tecnologia, enginyeria i ma-
temàtiques). Posteriorment, 
se’ls iniciarà a la programació 
per blocks a través de kits com 
Lego® WeDo.
Reprograma’t és una inicia-
ció a la programació educati-
va de la mà de Scratch, Lego® 
Mindstorms, Makeblock®, Mi-
crobit® per a nens i nenes de 8 
a 10 anys d’edat. La progra-
mació de diferents llenguat-
ges informàtics de�nirà una 
seqüència de passos i accions 
que la computadora interpre-
ta i que permet que aquesta i 
l’usuari s’entenguin. En el nos-
tre dia a dia som usuaris de 

molts enginys que funcionen 
gràcies a la programació. En 
aquesta activitat extraescolar 
es proposa fer uns primers 
passos per aprendre a ser cre-
adors i no només usuaris. 
A Inventors 3.0 s’ofereix a jo-
ves a partir dels 11 anys i els 
proposa pujar un graó més 
en la cultura maker, combi-
nant algunes pràctiques pre-
sentades pel monitor amb la 
construcció de projectes que 
cada alumne escollirà segons 
els seus coneixements i habi-
litats. Durant el desenvolu-
pament del projecte guiat de 
tecnologia i robòtica aplicada, 
s’ensenyarà a fer un bon ús de 
les eines i la maquinària de 
l’Espai Malla i els principals 
conceptes de la mecànica, 
com ara palanques, engranat-
ges, etc. Dins del món de la 
programació, s’utilitzaran pla-
taformes com ara Makecode, 
Tinkercad, etc., per tal d’aca-
bar el curs amb projectes més 
complexos d’Arduino. El rit-
me i els projectes s’adaptaran 
al nivell de l’alumne.
El calendari, horaris, preus i 
inscripcions estan disponi-
bles a la web: www.espaima-
lla.cat. 
Espai Malla és una iniciativa 
de l’Ateneu Igualadí, TICAnoia 
i disseny=igualada, amb el su-
port de la Diputació, el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament. 

Nova oferta d’extraescolars 
de l’Espai Malla

des d’una perspectiva femeni-
na; especialment, en un àmbit 
laboral que tradicionalment 
ha sofert una gran disparitat 
de gènere i que ha estat forta-
ment representada per homes. 
A través d’aquesta ponència, 
s’explicaran nous mètodes i es-
tratègies, especialment, per te-
nir una venda e�caç i e�cient; 
empoderant a la vegada, a la 
persona responsable d’aquesta 
tasca a l’empresa. 
El preu és de 35€ socis i 45€ no 
socis de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, i hi inclou l’accés a 
l’esdeveniment, la ponència i 

un sopar a peu dret. L’acte està 
obert a tothom que vulgui par-
ticipar-hi. Les inscripcions es 
poden fer a través de la web de 
la UEA: www.uea.cat o per cor-
reu electrònic a ueainquieta@
uea.cat. Enllaç de les inscripci-
ons: https://cutt.ly/0VCE25l 
L’esdeveniment compta amb 
el patrocini de les empreses 
MGC Mútua, Servisimó, Su-
mex; amb la col·laboració del 
celler Pla de Morei i el suport 
de l’Institut Català de les Do-
nes i el Departament d’Igual-
tat i Feminismes de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Més informació i inscripcions a:
espaimalla.cat

Lloc: Espai Malla, Ateneu Igualadí
c. Sant Pau 9, Igualada

extraescolars

Espai Malla, un lloc per a valents

Juguem amb la tecnologia.
Fem invents, robots, Lego® , electrònica.

Lego® robòtics: de 6 a 8 anys, dimarts de 17:15 a 18:30
Reprograma’t: de 8 a 10 anys, dimarts de 18:45 a 20:00
Inventors 3.0: +11 anys, divendres de 17:15 a 18:45
Joves Makers: +16 anys, divendres de 17:15 a 18:45

NECESSITEM INCORPORAR 
PERSONAL PER A MAGATZEM

Sector alimentació
Feina estable

Incorporació immediata

Interessats enviar CV a apartat 
de correus 295

08700 Igualada o a 
comercialdeproductos@hotmail.es
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Sorteig solidari en favor de 
la Fundació Nzuri Daima i 
la iniciativa Pink Revolution

REDACCIÓ

A Uganda les nenes no 
van amb bici a l’esco-
la... perquè són nenes. 

La creença popular que po-
den perdre l’himen i, per tant, 
la prova de la seva virginitat, 
les empeny a haver de cami-
nar llargues hores a l’escola, 
podent reduir cinc vegades 
aquest temps si fossin en bici. 
Això  continua mantenint vi-
ves societats masclistes, que 
empenyen les nenes a matri-
monis molt prematurs per 
pura supervivència.
La Fundació Nzuri Daima 
treballa a fons per a intentar 
canviar aquestes injustícies, i 
per això ha activat la campa-
nya Pink Revolution (Revo-
lució Rosa), perquè aquestes 
nenes puguin anar a l’escola 
amb bici. Perquè, educant-les 
a elles, a les seves creences, i a 
les de les seves famílies i veïns, 
vagi transformant Uganda… i 
aquelles altres parts del món 
on convisqui el mateix proble-
ma.
L’organització ja ha repartit 
més de 100 bicicletes entre ne-
nes de secundària. Són nenes 
valentes i decidides, que no 
volen conformar-se i repetir 
la història que van patir les 
mares casant-se amb 12 anys 
amb homes de 37. La fundació 
compra a Uganda les bicis de 
segona mà, les pinten de color 
rosa i les posen a punt. 
Per poder continuar  el pro-
jecte Pink Revolution, Nzuri 
Daima organitza un sorteig 
solidari a Igualada. Consisteix 
en comprar talons des del dia 
15 d’octubre al 15 de desem-
bre i el sorteig es realitzarà 

REDACCIÓ

Des de fa més de dos anys, Ci-
clistes Urbans d’Igualada, es 
movilitza per promoure l’us de 
la bicicleta i reclamar a les ins-
titucions, millores per aconse-
guir moure’s amb bicicleta per 
la ciutat de manera segura. 
La propera bicicletada reivin-
dicativa serà demà dissabte 
8 d’octubre a les 11h dins el 
marc de la jornada del Decrei-
xement. Amb sortida des de 
l’hospital, i arribada al parc de 
l’Estació Vella, aproximada-
ment amb durada d’una hora, 
no cal inscripció i es oberta a 
tothom.
El mateix dissabte a les  12:30h, 
també al parc de l’Estació Ve-
lla, està prevista una xerrada 
informativa gratuïta sobre el 
Bicibús, una eina transforma-
dora per promoure l’ús de la 
bicicleta per anar a l’escola. 
També està prevista una altra 

individualment a cada botiga 
de bicis que han col·laborat 
cedint material, el dissabte 
dia 16 de desembre. També 
es venen talons a la botiga A 
Grams, i hi haurà un punt de 
venda el dia 16 d’octubre a la 
cursa BTT de Santa Coloma 
“Pedals de Tros”. S’han imprès 
talons de 2€ per un valor total 
de 3.200€. Tota la recaptació 
anirà destinada al projecte i 
s’entregarà la setmana del 19 
de desembre a un representant 
de la fundació.
Col·laboradors: Diferent Bike, 
Pallarès factory, Fes bici 3.0, 
Aba cicles, Guimon cycling, 
A Grams, grà�ques La Molla 
digital i La Veu de l’Anoia. 

Demà, nova Bicicletada Reivindicativa 
de Ciclistes Urbans d’Igualada

xerrada gratuïta informativa 
sobre el BiciBús, avui diven-
dres 7 d’octubre a les 18h al 
Centre Cívic Nord, adreça-
da a famílies, escoles, AFAs, 
alumnes i tothom qui hi es-
tigui interessat. Oberta a tot-
hom. 
Ciclistes Urbans d’Igualada, 
te com objectiu promoure i 
reivindicar l’ús de la bicicleta 
com a mitjà de transport urbà 
i interurbà, aconseguint així 
millorar la mobilitat urbana, 

fent-la més segura, més sana, 
i contribuint a un bene�ci col-
lectiu i pel medi ambient etc... 
Es va presentar un Manifest 
per la Mobilitat sostenible i 
segura a Igualada, es pot lle-
gir i signar des de www.ciclis-
tesurbans.org.
Les bicicletades reivindica-
tives estan organitzades per:  
Ciclistes Urbans d’Igualada, 
Igualada pel Clima (Fridays for 
Future Igualada), i per 2Rodes 
Escola de Ciclisme Igualada. 

L’exposició sobre els macroprojectes 
energètics a l’Anoia desperta interès

REDACCIÓ

Un signi�catiu nom-
bre de persones han 
passat durant les dar-

reres setmanes per l’exposició 
itinerant “Defensem la terra, 
preservem l’Anoia” durant el 
seu pas per diferents poblaci-
ons de la comarca. L’exposició 
posa en evidència l’amenaça 
que suposen els diversos pro-
jectes eòlics i fotovoltaics que 
les grans empreses energèti-
ques volen instal·lar en moltes 
poblacions de l’Anoia i l’Alta 
Segarra.
La mostra es planteja en un 
format molt visual, divulga-
tiu i pedagògic amb l’objectiu 
de conscienciar sobre els ris-
cos d’aquests macroprojectes 
a casa nosta. A més a més, 
presenta com un altre model 
energètic és possible: generant 
energia renovable a prop d’on 
es consumeix, amb projec-

tes més petits, participatius i 
sostenibles, que suposin una 
oportunitat per les empreses 
de proximitat.
L’exposició s’ha pogut veure 
ja en poblacions i veïnats com 
Rubió, Prats de Rei, l’Espelt, 
Copons, Calaf i Sant Genís, i 
també a Igualada durant la 7a 
Jornada de les plantes oblida-
des. Moltes persones s’hi acos-
taven per veure els plafons ex-
plicatius i buscar en els mapes 
les zones que podrien resultar 
afectades pels macroprojectes 
energètics. També per dema-
nar informació sobre models 
alternatius i interessar-se per 
la tasca que fan les diverses 
associacions del territori que 

promouen un model energè-
tic més sostenible i respectu-
ós amb l’entorn. Durant els 
mesos d’octubre i novembre 
està previst que l’exposició es 
pugui veure a Bellprat, Cape-
llades, Calaf i Sant Martí de 
Tous.
Pel que fa a l’imminent arriba-
da de nous projectes d’energia 
eòlica i fotovoltaica que esta-
rien preparant les grans cor-
poracions energètiques a les 
zones de Copons, Rubió, Ve-
ciana i també altres municipis 
de l’Alta Segarra, l’Associació 
per la Sostenibilitat Ambien-
tal de l’Alta Segarra i l’Anoia 
està treballant intensament 
aquests dies per impulsar 
mobilitzacions i preparar les 
al·legacions pertinents.
Per associar-se o per donar 
suport amb aportacions eco-
nòmics es pot contactar amb 
l’associació a través del cor-
reu electrònic  asaasaillainte-
rior@gmail.com.  691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      
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T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
I gualada

P g. d’A urè lia C apmany,  1 5  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
Vilanova del C amí

M asq uef a,  2 1  
T el 9 3  8 0 5  1 2  8 7   
I gualada

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07
Tel. 93 803 58 05

666 46 87 86
rosetjardins@rosetjardins.com

c/Òdena,14 -Igualada
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Aquests professionals, 
que complementen la 
tasca de la policia, se 

situen en punts on s’han 
detectat grups de joves 
que generen incivisme

El projecte “Tu 
sí que vals” 
d’orientació 
educativa torna als 
instituts

Dos educadors socials treballaran als 
llocs on s’ha generat incivisme a la ciutat

Carlota Carner, regidora de Joventut.

REDACCIÓ

De forma conjunta, els 
departaments d’Ac-
ció Social i Joventut 

de l’Ajuntament han posat 
en marxa el projecte “A peu 
de carrer” que consisteix en 
la incorporació de dos edu-
cadors socials que treballa-
ran en els espais i punts de 
la ciutat on s’hi concentren 
determinats grups de joves 
amb unes dinàmiques que 
generen incivisme i proble-
mes de convivència en l’espai 
públic. Aquests dos educa-
dors ja fa uns dies que són 
en aquests punts de la ciu-
tat, intervenció consisteix en 
apropar-se a aquests joves i 
crear un vincle de confiança 
per tal que puguin conèixer 
els equipaments i serveis de 
la ciutat.
Carlota Carner, tinent d’al-
calde i regidora de Joven-
tut ha explicat que aquesta 
és una “mesura proactiva i 
preventiva que vol fomen-
tar el civisme i el respecte 
per l’entorn i la comunitat 
alhora que dona a conèixer 
a aquests joves els serveis 
i equipaments que tenen a 
l’abast i que poden utilitzar.
Aquesta una iniciativa neix 
arrel d’un treball previ que 
s’ha fet per tenir una diagno-
si, que va derivar a la realit-

Durant el curs 2021-2022 va 
néixer el projecte de “Tu sí que 
vals” a través del que s’ofereix 
orientació acadèmica indivi-
dualitzada i personalitzada a 
l’alumnat de secundària en els 
centres educatius de la ciutat i 
els equipaments juvenils.
Aquest servei té com a ob-
jectiu orientar a l’alumnat de 
quart d’ESO, batxillerat, PFI i 
cicles de formació professio-
nal en la seva tria educativa, 
donant suport als processos 
de transició de l’etapa obliga-
tòria a la postobligatòria, in-
formant de les oportunitats 
acadèmiques existents i fo-
mentant l’autoconeixement 
per tal d’ajudar a descobrir la 
seva identitat i vocació.

TOTES LES SETMANES
Enguany, el servei d’orienta-
ció ha tornt a les aules dels 
centres de secundària aques-
ta setmana i hi tindrà pre-
sència setmanalment durant 
tot el cus escolar 2022-2023. 
En l’equipament juvenil “La 
Kaserna” la �gura de l’orien-
tadora hi serà els dimarts de 
16 h a 18:30 h. També es pot 
contactar amb l’orientadora 
per correu electrònic, orien-
tacioeducativa@aj-igualada.
net, o a través de  whatsapp al 
662172194. 

zació d’una taula de convi-
vència transversal formada 
per diferents departaments 
de l’Ajuntament d’Igualada.
Carner ha recordat que “la 
presència policial de vigilàn-
cia als carrers és imprescin-
dible, i de fet s’ha vist nota-
blement incrementada en els 

darrers mesos”. Carner ha es-
pecificat que “els dos educa-
dors socials d’aquest projecte 
són dues figures que com-
plementen aquesta tasca des 
d’una visió més socioeduca-
tiva i amb contacte directe 
amb els joves”.
La regidora de Joventut ha 
volgut deixar clar que “l’espai 
públic és per tothom i aquest 
és un projecte que vol anar a 
l’arrel per prevenir situaci-
ons de conflicte i minimitzar 
les incidències, i al mateix 
temps, donar una resposta 
eficient a les necessitats de-
tectades pels propis joves”. 

Igualada, seu 
del veredicte del  
concurs fotogràfic 
del col·legi 
d’Arquitectes

S’han lliurat a Igualada els pre-
mis del 7è Concurs Fotogrà�c
COAC-CC, al Casal Popular, 
El Foment d’Igualada, amb la 
presència de Pere Pons, Presi-
dent de l’Àrea d’Infraestructu-
res i Espais Naturals de la Di-
putació. Els guanyadors són:
- 1r Premi, per a Enlloc com a 
casa de Marc Rifà.
- 2n Premi, per a Tres genera-
cions d’Anna Millet
- Premi Popular, per House 
Rehabilitation by @nexearqui-
tectura in Premià de Dalt de 
Judith Casas.
Aquesta ha estat la setena edi-
ció del concurs, i la tercera a 
través d’Instagram. La �nalitat 
és fomentar la visió de l’arqui-
tectura, a través de la càmera 
i impulsar el reconeixement 
de l’arquitectura dins l’entorn 
dels nostres pobles i ciutats. 
Enguany sota el lema“L’ha-
bitatge com a lloc per viure” 
s’han presentat 210 obres.
En el decurs de l’acte s’ha inau-
gurat l’exposició de les obres 
seleccionades en aquesta edi-
ció, que es podrà visitar �ns el 
30 d’octubre al Casal Popular.

1) Promoció vàlida de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2022. Aplicable sobre l'import total del pressupost acceptat. No acumulable a 
altres descomptes i promocions. No compatible amb tipus de finançament amb interessos subvencionats per Vitaldent. (2) Exemple de 
finançament: 2.500,00 € per tornar en 24 mesos. Comissió de formalització 2 % (50,00 €) que es pagarà amb la primera mensualitat. 
1a quota de 154,17 €, 22 quotes de 104,17 € i una darrera quota de 104,09 €. Total d’interessos: 0 €. Cost total del crèdit: 50,00 €. 
Import total per abonar: 2.550,00 €. Preu d'adquisició al comptat: 2.500,00 €. Preu total a terminis: 2.550,00€. TIN 0%. TAE 1,96 %. 
Sistema d'amortització francès. Oferta subjecta a l'autorització prèvia de Banco Cetelem, SAU. Vàlida fins al 30/11/2022. Número de 
registre sanitari: E08683011

de descompte en 
implantologia(1)

I paga en 24 mesos 
sense interessos
TIN 0% TAE 1,96%(2)
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COMARCA Espai patrocinat per

JORBA · LA VEU 

L’Alberg de Sant Jaume 
de Jorba �nalment po-
drà dur a terme aquest 

mes d’octubre els actes de ce-
lebració del seu desè aniver-
sari, dos anys més tard del 
previst arran de la pandèmia 
de Còvid-19. A la presenta-
ció dels actes, el responsable 
de l’alberg Mossèn Enric va 
recordar que aquesta celebra-
ció coincideix amb els actes 
de l’any Xacobeu, que  s’ha 
allargatm i que aquest any 
també s’apro�ta l’avinentesa 
de l’any Ignasià. «Pel nostre al-
berg, durant tot aquest temps, 
han passat milers de persones 
de tot el món i han fet estada 
a Jorba. Per aquest motiu vo-
lem celebrar-ho fent una gran 
festa!», va recordar Enric. Les 
primeres activitats de l’aniver-
sari seran el cap de setmana del 
8 i 9 d’octubre i acabaran amb 
una tercera jornada, dimecres 
12 d’octubre. 
La pel·lícula ‘�e way’, dirigida 
per Martin Sheen i que té com 
a protagonista el Camí de Sant 
Jaume, es projectarà dissabte 8 
d’octubre a les 17.30 h al centre 
de dia del carrer de la Llibertat. 
Després, a les 20 h, el monjo de 
Montserrat G. Ramon Orani-
as farà la conferència ‘Acollida 
i espiritualitat en el camí de 

Sant Jaume’, seguit d’un tast de 
pa del forn de Jorba amb oli de 
Can Gibert i sucre i vi.
Les activitat de diumenge co-
mençaran amb el gran repic de 
campanes i la missa solemne 
d’aniversari en honor a Sant 
Jaume, amb l’acompanyament 
musical del Grup de músics 
de Sant Genís, a les 11.30 h. 
Tot seguit, a les 12.15, davant 
de l’església es farà la cercavila 
amb els gegants i capgrossos 
de Sant Genís, Jorba i de po-
bles veïns. Més tard la Plaça de 
la Font acollirà primer l’actua-

L’Alberg de Sant Jaume de Jorba celebra el seu 10+2 aniversari aquest 
mes d’octubre

ció dels Bastoners de Copons i 
del Grup de caramelles de Jor-
ba a les 12.45 h, i després, a les 
13 h, l’entrega dels premis del 
concurs de cartells que han fet 
tots els infants de l’escola Gue-
rau de Jorba, amb els germans  
Albert i Oriol Álvarez Marsal 
com a jurat. Tot seguit, a l’al-
berg, s’inaugurarà l’exposició 
permanent dels quadres dedi-
cats a Jorba d’Isabel Fargues, 
de la qual es podrà adquirir un 
llibret explicatiu de les obres 
exposades per 3 euros. Al ma-
teix temps també s’inaugura 

una exposició de fotogra�es i 
records dels 12 anys de fun-
cionament de l’alberg, amb 
imatges que mostren com la 
gent del poble ha anat aju-
dant en les tasques necessàries 
perquè els serveis que ofereix 
l’alberg funcionin. Els actes 
del matí acabaran amb un 
aperitiu a la plaça de la Font. I 
a la tarda, a les 18 h, la mateixa 
plaça acollirà el Gran ball folk 
amb el grup Dos a Trio, amb 
servei de bar a càrrec del Grup 
de joves de Jorba i xurros amb 
xocolata. En acabar el ball serà 

el torn del castell de focs, amb 
una copa de cava per a tots els 
assistents.
Les activitats de dimecres dia 
12 començaran a la plaça de 
la Font ben d’hora, a les 8.30 
h, amb l’esmorzar i benedicció 
del pelegrí, als quals seguirà la 
sortida de la caminada popu-
lar, que arribarà �ns a l’ermita 
de Sant Jaume Sesoliveres i tin-
drà una durada aproximada de 
2 h 30’. A la tornada, a les 12 h 
a la plaça de la Font, els cami-
nants es trobaran la ballada de 
sardanes amb el Quintet de co-
bla Terres de Marca i el vermut 
organitzat pel Grup de Joves 
de Jorba.
Els actes de celebració de l’ani-
versari de l’Alberg de Sant Jau-
me de Jorba compten amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Jorba, de la parròquia de 
Sant Pere de Jorba, del Mones-
tir de les Carmelites descalces, 
de l’Associació de Gent Gran 
de Jorba, del Grup de Mú-
sics de Sant Genís, de l’Escola 
Guerau de Jorba, de Jardineria 
Travé, de BonÀrea, de Peixos 
Dueñas, del Grup de carame-
lles de Jorba, del Grup de bas-
toners de Copons, del Grup 
de Joves de Jorba i de les colles 
geganteres de Sant Genís i 
capgrossos de Jorba, de Calaf, 
de Sant Martí Sesgueioles, de 
Prats de Rei i de Copons. 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

Després d’un inici de 
setembre marcat pel 
període de sol·licitud 

de les diferents convocatòries 
de beques per a estudis, l’Espai 
Jove Can Muscons llança una 
nova proposta d’activitats gra-
tuïtes pels i les joves.
L’equipament, que obre de di-
lluns a divendres de 9:00 a 
14:00 h i de 16:00 a 19:00 h, 
esdevé punt de trobada per-
què els i les joves del municipi 
puguin passar la tarda amb els 
seus amics, fer ús de les sales o 
elements de joc o participar en 
les activitats programades.
Entre aquestes activitats poden 
gaudir cada dilluns, de 17:30 a 

18:30 h, dels tallers de TikTok, 
un dels seus passatemps pre-
ferits i més moderns. Podran 
participar dels reptes setma-
nals de forma diversa i en grup, 
i alhora re�exionar sobre els 
diferents continguts que tro-
bem en aquesta xarxa social.
Per als dimarts es proposa fer 
Teatre, una activitat per a per-
dre la por escènica. Cada set-
mana es posaran en la pell d’un 
personatge diferent acompa-
nyats per Gemma Bonache, 
dinamitzadora juvenil forma-
da en la matèria, que els guia-
rà pels diferents moments del 
procés creatiu.
Les tardes del dimecres tornem 
a arrencar les partides de Ping-
pong, una activitat amb molta 

demanda entre el jovent, que 
posa a prova la seva habilitat i 
rapidesa.
I els divendres de 16:00 a 19:00 
h, acabaran la setmana amb 
una nova activitat Let’s Play, 
que s’organitza amb la col·la-
boració de l’associació El Pati. 
Els i les joves podran descobrir 
diferents jocs de taula i jocs de 
rol de la mà d’una entitat que 
té més de 25 anys d’experiència 
en aquest sector i que acumula 
més de 400 jocs.
Com ja és habitual, el jovent pot 
sol·licitar assessories individu-
als amb la voluntat d’acompa-
nyar-los en diferents àmbits de 
la seva vida. Les principals de-
mandes d’aquestes assessories 
són acadèmiques i laborals, tot 

i que també s’atenen consultes 
sobre aspectes de mobilitat in-
ternacional o habitatge.
A banda d’aquestes propostes 
formatives i de lleure, l’Espai 
Jove Can Muscons està pre-
parant noves propostes i acti-
vitats per commemorar dies 
internacionals com el 25N o 

L’Espai Jove Can Muscons, programa un 
seguit d’activitats per al pròxim trimestre 

celebracions festives de l’últim 
trimestre de l’any.
Totes les activitats són gratuï-
tes, però és necessària inscrip-
ció prèvia que es pot fer per 
WhatsApp al 697 40 41 16, per 
correu electrònic a espaijove@
vilanovadelcami.cat o a les xar-
xes socials @canmuscons. 



VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

L’alcaldessa Noemí 
Trucharte reprèn les 
accions a peu de car-

rer per aproximar la polí-
tica local a la ciutadania i 
fer-la partícip del desenvo-
lupament de la ciutat. Entre 
aquestes accions es tornen a 
convocar els cafès amb l’al-
caldessa, la visita a les places 
i parcs i també la visita men-
sual a la plaça del Mercat, 
coincidint amb el mercat 
ambulant dels divendres.
La primera acció està pre-
vista per aquest divendres 7 
d’octubre. De 10:00 a 12:00 
h, l’alcaldessa serà a la plaça 
del Mercat per respondre les 
preguntes que vulguin fer-li 
sobre els serveis o els pro-
jectes municipals que estan 
engegats i també per recollir 

les demandes dels vilanovins 
i vilanovines.
Noemí Trucharte explica 
que “aquestes accions, fora 
del despatx, permeten  par-
lar amb el veïnat o els co-
merciants en un ambient 
més relaxat, sobre les seves 

L’alcaldessa Noemí Trucharte reprèn les 
accions “a peu de carrer” per implicar 
la ciutadania en les polítiques locals 

inquietuds, les coses que els 
preocupen, sobre les que els 
agraden i de les que neces-
siten millorar”. L’objectiu diu 
l’alcaldessa és “implicar els 
veïns i veïnes en la trans-
formació de Vilanova del 
Camí”. 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

L’entitat +QCine s’ha pre-
sentat a un nou concurs 
relacionat amb la pro-

moció del cinema. Es tracta 
dels Premis Ivoox de l’Audi-
ència, que permet als oients 
de la plataforma premiar els 
seus podcast preferits i donar 
així visibilitat i reconeixement 
tant a Ivoox com als creadors 
dels continguts. El premi és 
un guardó que Ivoox lliurarà 
als 14 podcast més votats per 
l’audiència, un per cada una 
de els 14 categories existents.
Els vilanovins Javier Pérez-Vi-
co i Raül Bocache de +QCine 
van presentar durant el mes de 
setembre el seu podcast en la 
categoria de cinema i l’orga-
nització ha seleccionat el pro-
grama que entra directament 
en la competició. Ara, però, és 
l’audiència qui té l’última pa-
raula, ja que depèn dels seus 
vots per guanyar.
Les votacions es van obrir 
aquest dilluns i romandran 
obertes �ns al pròxim 24 d’oc-
tubre. Cada persona podrà vo-
tar només una vegada i emetre 
un vot per categoria. El vot no 
es comptabilitzarà �ns que 
Ivoox l’hagi pogut validar a 

través de les seves mesures de 
seguretat. Per això us demana-
ran el vostre correu electrònic.
Durant el mes de novembre, 

El podcast de +QCine opta als Premis 
Ivoox de l’Audiència 2022 i depèn dels 
vots dels oients per guanyar 

Ivoox anunciarà els guanya-
dors de cada categoria. A ban-
da del trofeu, els guanyadors 
seran obsequiats amb visibi-
litat a la plataforma durant 
un any. I, juntament amb els 
segons i tercers classi�cats, 
també obtindran una menció 
i badge que podran inserir al 
seu web o al blog.
Si voleu votar per Mas que 
cine Podcast, ho podeu fer des 
d’aquest enllaç: https://es.sur-
veymonkey.com/r/premiosi-
vooxaudiencia2022. 

ÒDENA · LA VEU 

Òdena celebra enguany 
la V edició del Dictat 
en Català, amb l’ob-

jectiu de promocionar i difon-
dre la llengua catalana entre la 
població. 
S’estableixen dues categories: 
joves i adults. En la categoria 
de joves hi poden participar 
nois i noies de 12 a 16 anys, i 
en la categoria d’adults, homes 
i dones majors de 17 anys. 
La inscripció és gratuïta. Es 
podran inscriure �ns al dia 19 
d’octubre presencialment a la 
Biblioteca l’Atzavara d’Òdena 
C/ Guixera núm. 8 (tardes de 
dilluns a divendres de 15:30 a 
20:00h, i matins de dimarts, 
dimecres i dissabtes de 10:00 
a 13:00h) o enviant un correu 
electrònic a l’adreça b.odena@
diba.cat amb les següents da-
des: nom i cognoms, DNI, 
data de naixement i telèfon de 
contacte. Els menors hauran 
de facilitar també el DNI del 
pare i la mare.
L’organització triarà un text 
de 200 mots aproximadament 
per a la categoria d’adults, i un 
de 150 mots aproximadament 
per a la categoria de joves. Es 
mantindrà en secret �ns al 
moment de dictar-lo. 
Hi haurà dos premis per ca-
tegoria, que es concediran a 

les persones que hagin comès 
menys errors en primer i se-
gon lloc. 1r. premi (adults): 
120,00 €,  2n. premi (adults): 
110,00 €, 1r. premi (joves): 
120,00 €, 2n. premi (joves): 
110,00 €.
A les 10 h del matí es farà el 
dictat de la categoria d’adults 
i a les 11 h la categoria de jo-
ves. L’acte d’entrega de premis 
tindrà lloc a la 1 del migdia a 
la mateixa sala d’actes de la bi-
blioteca l’Atzavara.
El concurs està organitzat per 
l’Ajuntament d’Òdena conjun-
tament amb la Biblioteca l’At-
zavara i amb la col·laboració 
de l’Associació Promotora de 
la Llengua Catalana (APLEC).
Es poden consultar les ba-
ses completes a la Bibli-
oteca l’Atzavara i a la pà-
gina web de l’Ajuntament 
d’Òdena https://www.odena.
cat/serveis-i-tramits/con-
curs-v-dictat-en-catala/ 

Obertes les inscripcions 
per una nova edició del 
Dictat en Català d’Òdena

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
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ÒDENA · LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
activa l’Espai de Joc si-
tuat al Centre Cívic del 

Pla d’Òdena. Es tracta d’un es-
pai de lleure, en el qual s’edu-
ca a través del joc i la joguina 
fora de l’horari escolar. Està 
pensat especialment perquè 
els infants s’ho passin bé i dis-
posin de molt material de joc 
organitzat en diferents racons, 
que facilitin i enriqueixin el 
joc lliure i espontani.

L’Espai de Joc obrirà de dilluns 
a divendres de 17,30 a 19,30 h 
i atendrà de manera gratuïta 
als infants del municipi de 2 
a 9anys. Concretament els di-
lluns i dimecres als infants de 6 
a 9 anys i els dimarts i dijous als 
de 2 a 5 anys. Els divendres és 
destinat a la realització de tallers 
familiars. L’aforament és limitat.
L’Espai de Joc estarà obert del 3 
d’octubre �ns al 30 de juny, de 
17,30 a 19,30 h al mateix Centre 
Cívic del Pla d’Òdena. 

S’obre l’Espai de Joc al Centre 
Cívic del Pla d’Òdena

ÒDENA · LA VEU 

El Projecte CREIX és una 
activitat psicoeducativa 
que promou l’educació 

emocional, l’auto-coneixement 
i el creixement personal a tra-
vés de sessions dirigides per 
la psicòloga, especialista en 
Anàlisi i Conducció de Grups i 
directora del Centre Avancem 
d’Òdena Verònica Amezcua. 
Al llarg de les diferents sessions 
d’una hora i mitja de durada 
els joves assistents escullen ells 
mateixos quins temes tractar, 
com poden ser l’autoestima, 
la comunicació, complexos, 
pors, angoixes, les relacions 

d’amistat o de parella, amb ac-
tivitats vivencials i dinàmiques. 
CREIX promou un espai  on 
els joves puguin expressar-se 
lliurement, intercanviar punts 
de vista amb altres companys 
sobre els temes que més els hi 
interessen i treballar l’autoco-
neixement i la pròpia identitat.
L’objectiu del curs és oferir 
als joves eines per a la seva 
trajectòria vital, habilitats so-
cials i estratègies per a la seva 
autonomia, per a la presa de 
decisions davant possibles 
con�ictes entre iguals, famili-
ars i altres, perquè els puguin 
resoldre d’una forma cons-
tructiva, potenciant el talent 

de cada persona.
En aquesta ocasió, l’activitat 
va adreçada a joves de 1r i 2n 
d’ESO i tindrà lloc tots els di-
mecres, del 5 d’octubre al 21 
de desembre, de 19.30 a 21h a 
l’espai Jove del nucli. 
Els joves que hi ha participat 
destaquen i valoren aquest 
projecte per ser un espai per 
expressar lliurement emoci-
ons i sentiments, mostrar-se 
tal com son, intercanviar punts 
de vista amb altres iguals i on 
es poden conèixer millor.
Les persones interessades po-
den trucar al departament 
de Joventut de l’Ajuntament 
d’Òdena. 

El Projecte CREIX inicia nova edició 
aquest mes d’octubre

ÒDENA · LA VEU 

Dilluns ha començat 
l’activitat a la seu de 
l’Espai Jove del Pla 

d’Òdena. Cada tarda de di-
lluns a divendres s’oferiran 
diferents serveis, tallers i acti-
vitats adreçats a nois i noies a 
partir de 10 anys.
Us dels serveis a destacar és 
el reforç escolar que s’ofe-
reix cada tarda de 17.15 a 
18.30h. Es tracta d’un suport 
a la formació, facilitar el pro-
cés d’aprenentatge, ajudar a 
organitzar els deures, resol-
dre dubtes, etc. El servei s’es-
tructura en grups segons el 
curs escolar. Així el dilluns és 
destinat als i les alumnes que 
cursen 5è de primària, di-
marts 2n d’ESO, dimecres 6è 
de primària, dijous 3r d’ESO 
i divendres 1r d’ESO. Per par-
ticipar-hi cal inscripció via 

whatsapp 671060851 o correu 
electrònic odena.espaijove@
odena.cat. Els tallers i acti-
vitats tindran lloc de 18.30 a 
19.15h i s’aniran programant 
al llarg de l’any
L’Espai Jove és un equipa-
ment municipal, adreçat a 
adolescents i joves a partir de 

Comença el nou curs a l’Espai Jove del 
Centre Cívic el Pla d’Òdena

10 anys i és obert de dilluns 
a divendres en horari de 17 a 
19:30h. S’hi pot trobar dife-
rents serveis com el suport a 
l’estudi, el foment d’activitats 
socioculturals, formatives i 
de lleure i l’acompanyament 
i escolta en salut, educació, 
formació i ocupació. 

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av . P aï sos Catalans, 28
Ig ualada ·  B cna

Tel. 93 803 01 7 9 -  93 803 54 39
Mò bi l. 6 39 37  31 87  -  6 16  6 2 6 7  53
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ÒDENA · LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena, a 
través de l’àrea de la gent 
Gran, comença un cicle 

de xerrades i activitats, que 
sota el títol l’Hora del Cafè té 
l’objectiu d’oferir eines i recur-
sos per cuidar la salut emocio-
nal de la gent gran, fomentar la 
cohesió entre ells, gaudir d’un 
envelliment actiu, entre altres.
L’Hora del Cafè vol ser un punt 
de trobada mensual per com-
partir temps i espai, amb un 
clima relaxat i tranquil, i par-
lar de tots aquells temes que 
interessin i que ajudin al crei-
xement personal de les perso-
nes grans.
L’Ajuntament ha programat un 
cicle de tres xerrades temàti-
ques.
Aquest divendres 7 d’octubre, 
es podrà participar de la pri-
mera sessió que porta per títol 
“Processos de dol”. Es parlarà 
sobre què és el dol, afectació 

del dol en la nostra vida dià-
ria, la gestió de les emocions, 
quins tipus de dols hi ha ....
El dia 4 de novembre tindrà 
lloc la xerrada “Qui cuida de 
qui cuida?”, dirigida a avis i 
iaies cuidadors per aprendre 
a posar límits amb amor. Au-
toestima i autocura: com ens 
cuidem per a poder cuidar? El 
paper de la persona cuidado-
ra. Ser més que avi i iaia cui-
dador.
I �nalment el 2 de desembre 
es parlarà de “Sexualitat a la 
tercera edat”. A la tercera edat, 
la sexualitat no desapareix, es 
transforma.
Totes les xerrades són gratuï-
tes i destinades especialment a 
les persones grans del munici-
pi. Les sessions es faran a les 4 
de la tarda a la Sala Polivalent 
del Centre Fraternal i són im-
partides per Verònica Amé-
zcua, psicòloga. En �nalitzar 
cada xerrada es farà el cafè 
acompanyat d’uns dolços. 

L’Ajuntament d’Òdena 
inicia el cicle de xerrades 
L’hora del Cafè.



MONTBUI · LA VEU 

Marxen a bon ritme 
els treballs de subs-
titució de la gespa 

arti�cial per una de nova de 
darrera generació a l’Estadi 
Municipal de Futbol. L’actua-
ció, que es durà a terme �ns a 
�nals d’aquest mes, va a càrrec 
de l’empresa Fieldturf Poli-
gras, per un import d’adjudi-
cació de 196.409 euros.
Les obres de canvi de la gespa 
arti�cial de l’Estadi Municipal 
abarquen una superfície de 
5.806 m2. Durant els primers 
dies s’ha treballat en treure la 
gespa arti�cial anterior, una 
tasca realitzada amb gran di-

ligència i velocitat. El projec-
te preveu que el canvi es faci 
seguint els criteris tècnics de 
reapro�tament i d’estalvi de 
materials. Així, es canviarà 
tota la superfície de joc amb 
gespa arti�cial nova, homo-
logada segons els estàndads 
FIFA i de darrera generació, 
mentre que també es posarà 
gespa reutilitzada en zones 
annexes al terreny de joc per 
millorar la seguretat de tots els 
usuaris de la instal·lació. 
D’igual manera, es millorarà 
el sistema d’aspersió de rec. 
Actualment els sis canons que 
incorpora el sistema de reg 
es troben situats a cota zero 
respecte a la gespa arti�cial 

Arranjaments a l’Estadi municipal de 
Montbui

del camp. Es contemplen les 
feines necessàries per a la seva 
elevació per tal de millorar la 
seva e�càcia i la seguretat dels 
esportistes.
L’Estadi Municipal de Futbol 
és un equipament inaugurat 
l’any 1994, com a camp de 
futbol de terra inicialment. La 
instal·lació es va anar moder-
nitzant amb la tribuna cober-
ta, també es van posar seients 
pel públic, i es va fer la subs-
titució de la terra per gespa 
arti�cial, que va ser la darre-
ra gran intervenció en aquest 
equipament, realitzada durant 
el 2006. La gespa arti�cial que 
ara es canviarà va ser la que es 
va posar ara fa 16 anys. 

MONTBUI · LA VEU 

Montbui va celebrar 
durant la setmana 
passada la Setmana 

de l’Esport amb un conjunt 
d’activitats que posaven èmfa-
si en la importància de l’esport 
com a activitat transmissora de 
valors. A més d’organitzar dife-
rents jornades esportives a les 
escoles del municipi, també es 
va poder gaudir de la projecció 
del documental de superació 
esportiva “Pol Makuri: Per què 
no”? D’igual manera, es va or-
ganitzar un campionat de vòlei 
sorra, i diferents sessions d’ac-
tivitat física per a la gent gran.
Un dels plats forts de la Setma-
na va ser la conferència mo-
tivacional que es va celebrar 
dijous passat a Mont-Àgora, i 

que va tenir com a protagonis-
ta a l’exjugador de basquetbol 
Fernando Romay. La ponencia, 

Romay, la Fira de l’esport i una excursió a la Tossa, van posar la 
cirereta al pastís d’una gran Setmana de l’esport

titulada “El valor de la diferen-
cia”, va permetre conèixer de 
més aprop a aquest exjugador 

de bàsquet, plata olímpic a Los 
Ángeles 1984, guanyador de 7 
lligues ACB i 5 Copes del Rei i 
que amb els seus 2’13 d’alçada 
va ser un dels pivots més deter-
minants del bàsquet espanyol 
durant la dècada dels 80 del 
segle passat. Romay va explicar 
especialment la importància 
d’entendre com a virtuts tot 
allò que el fa diferent respecte 
a la resta de persones.  També 
va posar èmfasi en l’orgull de 
pertinença a un club/equip i 
de la importància de l’esforç i el 
treball en equip.
Un altre dels plats forts de la 
Setmana de l’Esport va ser la 
celebració de la II Fira de l’Es-
port, celebrada a la Plaça de 
l’Ajuntament dissabte passat al 

matí. La �ra va permetre veu-
re una mostra de les entitats 
de l’esport escolar i federat del 
nostre municipi. També hi va 
haver in�ables per a la maina-
da.
La Setmana de l’Esport de 
Montbui va �nalitzar diumen-
ge passat amb la Pujada lúdica 
a La Tossa. Aquesta activitat 
lúdica, que va tenir com a punt 
de sortida i arribada la Plaça de 
l’Ajuntament, va permetre a un 
grup de montbuiencs i mont-
buienques fer una sortida de 
lleure al cim montbuienc per 
excel·lència.
La regidoria d’esports de l’Ajun-
tament montbuienc va orga-
nitzar les activitats d’aquesta 
Setmana de l’Esport. 

MONTBUI · LA VEU 

Dimecres passat va 
tenir lloc a la Sala 
d’Actes de l’Ajunta-

ment de Santa Margarida de 
Montbui l’acte de presentació 
del pla d’acció (activitats de 
participació ciutadana) em-
marcat en la implementació 
del Pla de Salut Pública de 
Montbui.
La regidora de Salut Pública 
montbuienca Coral Vázquez, 
va presentar l’acte i va recor-
dar la importància de fer ar-

ribar a tothom la possibilitat 
de dir-hi la seva per tal de fer 
propostes de millora dels in-
dicadors de salut pública al 
nostre municipi. 
La trobada va comptar amb 
la participació de personal 
tècnic i de representants del 
teixit associatiu del municipi.
Durant la presentació, que va 
anar a càrrec de Marta Vila-
nova, de Amb salut, es van 
donar a conèixer dues inicia-
tives que es realitzaran prope-
rament perquè la ciutadania 
montbuienca pugui aportar 

propostes de millor. 
D’una banda, es podrà par-
ticipar a través d’un qüestio-
nari “online” al qual es podrà 
accedir des de la pàgina web i 
les xarxes socials municipals. 
D’igual manera, està previst 
que durant el mes d’octubre 
s’organitzi una sessió presen-
cial en format “World Cafè”, 
amb diferents espais mo-
derats, on els montbuiencs 
i montbuienques podran 
aportar presencialment les 
seves propostes en l’àmbit de 
la salut pública. 

Presentat el pla d’acció dins el Pla de salut 
pública de Montbui

JA PODEU VENIR A BUSCAR 
EL MATÓ DE LA TOSSA

MOLTES GRÀCIES PER LA GRAN 
REBUDA QUE ENS HEU FET!

C/ Dinamarca, 8. Igualada. Tel. 678 56 16 20

TÈCNIC/A COMERCIAL 
DE PRODUCTES FITOSANITARIS

EMPRESA DISTRIBUÏDORA
 DE PRODUCTES

 FITOSANITARIS BUSCA:

Interessats enviar CV a:
 comercial�tos@gmail.com

. Coneixement dels cultius de cereal i vinya.
. Es valorarà enginyeria tècnica, 

especialitat agrícola o similar.

.  Incorporació immediata
. Remuneració segons vàlua
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La comarca de l’Anoia té 
la sort de comptar dins 
del seu territori amb un 

riu que passa gairebé per tots 
els municipis; podríem dir 
“sort” si aquestes aigües esti-
guessin en bones condicions i 
fossin mínimament pro�toses. 
El nostre riu ha estat motiu de 
queixes per part dels veïns i 
mals de cap per a les adminis-
tracions com ara els ajunta-
ments o l’ACA (Agència Cata-
lana de l’Aigua). Amb el focus 
posat en la Conca d’Òdena, 
concretament amb el tram de 
riu que tenim entre Igualada, 
Montbui i Vilanova del Camí, 
els problemes més habituals 
són la brutícia tant de l’aigua 
com de les zones properes, i 
l’estat ecològic. Segons el pro-
jecte cientí�c Llegim el Riu, 
que avalua l’estat del riu amb 
diferents paràmetres de l’eco-
sistema, el riu Anoia suspèn 
en quatre dels cinc aspectes 
que s’avaluen. Tanmateix, l’es-
tudi presentat per l’Associació 
Hàbitats i FemLab conclou 
que la qualitat ecològica i bio-
lògica del riu és dolenta.

MONTBUI I EL RIU ANOIA
Santa Margarida de Montbui 
és un municipi construït so-
bre una plana (la seva alçada 
mitjana que és de 316m) però 
compta amb torrents que han 
in�uenciat en la construcció 
urbanística. Aquests terrenys 
força plans són en general 
aptes per l’agricultura, també 
per l’assentament urbà. Tan-
mateix, la geologia de Mont-
bui està formada per materials 
tous i poc consistents, sent un 
espai d’erosió excavada pel riu 
Anoia. 
Actualment, és una realitat 
que la part del riu Anoia que 
a�ueix a Montbui, no es tro-
ba en les millors condicions, 
sobretot si ens situem al en el 
conegut històricament “Pont 
Palanca”, que connecta Mont-
bui amb Igualada. En aquell 
espai, la problemàtica visible 
és clara: només passa aigua 
quan hi ha fortes pluges, hi 
ha una gran quantitat de ve-
getació invasora com la canya 
americana, brutícia generada 
per presència humana, i òb-
viament, l’aigua queda total-
ment estancada causant un 
riu sense cap mena d’oxigen i, 
per tant, sense restes de fauna 
i �ora necessàries per al cor-
recte estat d’un riu.

NOELIA GARCÍA · REPORTATGE 

Santa Margarida de Montbui i la problemàtica d’un riu “claveguera”
UNA NOVA PROBLEMÀTICA: 
LES FILTRACIONS 
A totes aquestes problemàti-
ques mencionades anterior-
ment, obvies per a tothom que 
s’acosti a la llera, s’hi suma una 
nova: una �ltració d’aigua del 
riu que es perd per una clave-
guera. L’Antonio López Mata, 
veí de Montbui i president de 
l’Ateneu del Pi, va alerta fa un 
temps sobre una claveguera 
oberta que empassa tota l’ai-
gua que va passant pel riu. 
És a dir, part del cabal de riu 
no continua el seu camí per-
què aquesta claveguera (d’una 
grandària considerable) s’em-
passa litres i litres d’aigua. 
Anem per parts. En aquest 
tram, sempre queda acumu-
lat una gran part del cabal del 
riu, el motiu: un abocament. 
Fa aproximadament uns 
trenta anys, es va fer un abo-
cament al riu de les fàbriques 
igualadines que es troben a la 
zona del Rec. Per minimitzar 
l’impacte dels fluids al ter-
reny, es va intentar crear una 
pressa que aturés el recorre-
gut del cabal i no arribés fins 
a Vilanova del Camí; de fet, 
passejant per aquella zona 
de la ronda del Rec, podem 
veure que per on hauria de 
passar l’aigua del riu Anoia, 
és un espai sec i sense aigua.
D’aquesta manera, podrí-
em dir que la major part del 
cabal del riu queda estancat 
a Montbui, fins i tot quan 
puja el nivell de l’aigua. En 
resum, el riu Anoia que tra-
vessa Montbui té les proble-
màtiques que es repeteixen a 
tots els municipis: brutícia, 
aigua estancada i sense oxi-
gen, plagues, i per si no n’hi 
havia prou, una claveguera 
que s’emporta gran part de 
l’aigua del riu. 

LES FILTRACIONS AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT
Un grup de montbuiencs va 
assistir al Ple de Santa Mar-
garida de Montbui del passat 
mes de setembre per posar 
veu a la problemàtica de la 
�ltració de l’aigua del riu per 
la claveguera. Si més no, al-
tres veïns com l’Antonio, que 
considera “el seu estimat riu 
Anoia com l’actual clavegue-
ra de Catalunya”, ja havia pres 
mesures iniciant reunions pri-
vades amb l’alcalde, Schummi 
Suárez, i el regidor d’Urba-
nisme, Adrià Castelltort. Des 
del consistori es va explicar 
que “el riu Anoia és compe-
tència de l’ACA, l’Ajuntament 
actuarà �ns on pugui, i no 
considera que tota l’aigua es 
perdi cap a la zona del clave-
gueram perquè llavors mai hi 
hauria aigua.” Per la seva ban-
da, Schummi va explicar que 
“Montbui té una subvenció de 
80 mil euros compartida amb 
Igualada, i gestionada per la 
MICOD, amb la qual es pre-
tén fer una neteja del riu des 
de la Palanca �ns al Pont Nou. 
A més exigim i pressionem 
perquè s’arregli com més aviat 
millor aquesta situació.”
Assistents al ple valoraven que 
es podria aplicar “una solució 
provisional” per aturar l’aigua 
que arriba �ns al clavegue-
ram.” Adrià Castelltort, va de-
fensar que “l’Ajuntament no és 
competent per fer aquest tipus 
d’actuacions i no pot operar 
sobre la llera del riu i posar 
un tipus de tancament que no 
està aprovat ni estudiat per 
l’ACA.”

ELS TORRENTS I LES AIGÜES 
RESIDUALS
Montbui és un territori que 
va créixer urbanísticament 

molt ràpid i això ha afectat la 
xarxa de clavegueram que no 
està construïda de la manera 
més adient. Aquest fet es veu 
ara re�ectit en un problema de 
�ltracions que es va agreujar el 
2019. Sembla que, des del car-
rer Parlament i la plaça Finis-
terre, que connecten amb el 
Torrent Torres, es produeixen 
constants �ltracions d’aigües 
residuals que desemboquen 
al riu Anoia. L’ACA va infor-
mar d’aquest fet al consistori, i 
com explica Castelltort, “hem 
rebut la proposta de projecte 
i solució tècnica. Aprovarem 
i executarem l’actuació per 
tapar aquesta �ltració, i quan 
estigui corregida, llavors ta-
parem la claveguera, que és 

l’objectiu �nal.” El regidor va 
reclamar que “aquesta és la 
responsabilitat de Montbui, 
però la responsabilitat de 
l’ACA és solucionar la situa-
ció del riu Anoia i aconseguir 
unes aigües saludables. En de-
claracions a La Veu, Castell-
tort assegura que amb aquest 
procés que té previst executar 
l’ajuntament en uns sis mesos, 
s’arreglaran entre un 80 i 90% 
les problemàtiques del clave-
gueram i les �ltracions de l’ai-
gua del riu.

Sigui com sigui, és evident que 
cal solucionar la situació del 
riu Anoia, un tema que porta 
cua i ens afecta a tots els ano-
iencs i anoienques. 

L’aigua del riu es perd per aquesta claveguera

EDICTE

EXP. 2037/2021

Per decret d’Alcaldia núm. ALC/1210/2022, de data 22 
de setembre de 2022, es va aprovar inicialment el “Pla 
Parcial del sector AC-42” promogut per La Carral de 
Piera, S.L. i Construcciones Coven, S.A.

Aquesta aprovació inicial es sotmet a tràmit d’infor-
mació pública per termini d’UN MES comptador des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el 
BOP de Barcelona, en el setmanari La Veu de l’Anoia i 
en el tauler d’anuncis electrònics de l’Ajuntament.

Així mateix, està a disposició dels interessats en la seu 
electrònica d’aquest Ajuntament  
(https://www.seu-e.cat/web/piera/seu-electronica) i 
a les dependències municipals.

Durant aquest termini d’un mes poden presentar-se 
les al·legacions que s’estimin pertinents. 

Piera, 4 d’octubre de 2022. 
L'Alcalde
Josep Llopart i Gardela

Tram riu Anoia Montbui - Igualada (1983) 

Tram riu Anoia Montbui - Igualada (2022) 
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40 anys d’història

El  diari digital més llegit 
en continguts propis i

+11K!

en dispositius electrònics

Som la premsa de casa,
sempre al teu costat

Auditats per:

Associats:

Premis: TASIS TORRENT 1998   I   AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993   I   MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013
UEA per la tragectòria empresarial 2017   I   MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2018  

MILLOR PUBLICACIÓ A LA NIT DE LA PREMSA DE L’APPEC 2020   I   MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2021

LAVEUde 
l’Anoia

VEUANOIA.CAT

Divendres, 7 d’octubre de 2022 PUBLICITAT 29



30 Divendres, 7 d’octubre de 2022COMARCA

PIERA · LA VEU 

PIERA PER LA SALUT MENTAL
Per tercer any l’Ajuntament de 
Piera, la biblioteca, el Centre 
d’Atenció primària (CAP) i 
l’entitat Dispiera organitzen 
durant l’octubre un seguit 
d’actes divulgatius amb la vo-
luntat de sensibilitzar la po-
blació vers les malalties men-
tals, proporcionar eines per a 
prevenir-les, integrar les per-
sones malaltes en la societat 
i mirar d’evitar l’estima social 
que arrosseguen.
Del 13 al 27 d’octubre, la bibli-
oteca municipal i la sala poli-
valent del Teatre Foment aco-
lliran trobades per parlar de les 
emocions a l’etapa de l’adoles-
cència, de la relació entre salut 
mental i nutrició, i del circuit 
de salut mental infantojuvenil 
i addicions (drogues i panta-
lles). Entre els actes previstos 
s’inclou també la presentació 
del servei SESM-DI, una hora 
del conte i una taula rodona 
sobre els trastorns de conduc-
ta alimentària (TCA).
Paral·lelament, la Biblioteca 
dedicarà els seus clubs de lec-
tura de novel·la i cinema i el 
cinefòrum a tractar-hi obres 
(literàries i cinematogrà�ques, 
respectivament) amb trames 
relacionades amb les malalties 
mentals. Al vestíbul s’hi ubi-
carà un punt bibliogrà�c de 
sensibilització.

ACOMPANYAR LES EMOCIONS 
EN ELS ADOLESCENTS. 
EINES DES D’UNA MIRADA 
SISTÈMICA
La psicòloga infantil Cristina 
Jiménez Aguilera, serà a Pie-
ra per parlar sobre la impor-
tància d’acompanyar els joves 
per poder-los ajudar
En el marc dels actes organit-
zats amb motiu del Dia Mun-
dial de la Salut Mental a Piera, 
el proper dijous 13 d’octubre 
a les 19h a la Biblioteca la 
psicòloga infantil Cristina 
Jiménez Aguilera ens donarà 
una visió àmplia del què està 
passant i com podem acom-
panyar els i les joves. 
A la xerrada que us propo-
sem us donarem una visió 
àmplia de què està passant 
amb els adolescents i com els 
podem acompanyar. Ho fa-
rem amb una mirada amoro-
sa que no els victimitzi, però 
que tampoc els acusi del seu 
malestar sinó que els faci 
responsables actius del seu 
benestar emocional. 

CINEFÒRUM A LA BIBLIOTECA 
DE PIERA
Demà divendres 7 d’octubre 
a les 18h la Biblioteca de Pie-
ra reprèn el Cinefòrum, una 
proposta que es va iniciar a 
l’estiu amb l’objectiu de recu-
perar el cinema i apropar-lo al 
gran públic a través de la tria 
de diferents títols de tots els 
gèneres i èpoques. Després de 
la projecció del �lm, els par-
ticipants conduits per l’Enric 
Falo, encetaran un col·loqui i 
espai de re�exió entorn la pel-
lícula per enriquir o ampliar la 
cultura cinematogrà�ca com 
una vessant més de l’accés a la 
cultura.
Divendres serà el torn de Tully, 
una comèdia dramàtica dirigi-
da el 2018 pel Jason Reitman i 
interpretada entre d’altres per 
Charlize �eron, Mackenzie 
Davis i Ron Livingston on es 
tracten temes relacionats amb 
la vida familiar i la personali-
tat. L’activitat és de lliure accés. 
Les sessions de cinefòrum es 
duran a terme el primer diven-
dres de mes a les 18h d’octubre 
a juny. 

ARTISTES CATALANES DEL 
DIBUIX I LA PINTURA
Artistes catalanes del dibuix i 
la pintura és el títol de la pro-
pera exposició que es podrà vi-
sitar a la biblioteca de Piera �ns 
el 19 d’octubre organitzada per 
la Regidoria d’Igualtat de Gè-
nere i LGTBI de l’Ajuntament 
de Piera i amb autoria de l’In-
situt Català de les Dones
Aquesta exposició té com a 
objectiu difondre els noms 
d’algunes de les dones, minia-
turistes, pintores, dibuixants i 
il·lustradores que amb la seva 
obra han contribuït a con�gu-
rar el patrimoni artístic de Ca-
talunya des de l’Edat Mitjana 
�ns el segle XX.
Les artistes sel·leccionades 
(miniaturistes, pintores, dibui-
xants i il·lustradores) són una 
mostra del creixement i l’evo-
lució de la creativitat artística 
de moltes dones que com elles, 
al llarg del temps, han treballat 
amb diferents interessos: des 
de l’adopció dels llenguatges 
acadèmics i establerts per a què 
es reconegués el seu treball, 
�ns a la transformació i sub-
versió d’aquests llenguatges per 
construir altres formes de pin-
tar i representar el món. Elles, 
com moltes altres, formen part 
d’una genealogia oculta que 
aquesta exposició pretén co-
mençar a fer visible. 

Activitats a la Biblioteca 
de Piera

PIERA · LA VEU 

El Teatre Foment ha aco-
llit aquest dissabte la 
primera obra de l’edició 

d’enguany del Concurs de Te-
atre Amateur Vila de Piera. La 
companyia encarregada d’obrir 
la mostra ha sigut el Centru, 
amb un elenc arribat de Canet 
de Mar, per a oferir al públic 
pierenc la representació de La 
reina de bellesa de Leenane.
L’argument es trasllada a Le-
enaun, una menuda vila ir-
landesa, i narra la història de 
Maureen, una dona soltera de 
quaranta anys obligada a aten-
dre els desitjos de la seva mare, 
una dona despòtica de setanta 
anys. El guió va ser escrit el 
1996 pel dramaturg anglo-ir-
landès Martin McDonagh.
Pròximes convocatòries
Durant aquest mes d’octubre, 
la ciutadania podrà gaudir 
amb l’elenc del Cassanenc, 
grup vingut de Cassà de la 
Selva, que interpretarà la peça 
Mort accidental d’un anar-
quista; la companyia Teaiatre 
de Teià, amb Una jornada par-
ticular; el grup Punt i Seguit 
de Terrassa amb La Moneda 

i l’obra Com testos a les olles, 
per part del grup de teatre Cul 
de Sant Vicenç de Castellet.
La programació s’estendrà 
també durant tot novembre, 
el qual començarà amb la in-
terpretació de La casa de Ber-
narda Alba, per part de les 
actrius i els actors del grup de 
teatre La K-mama de Calafell. 
Dissabte següent, els Carlins 
de Manresa pujaran a l’escena-
ri per oferir Play Strindberg, 
mentre que Qollunaka Teatre 
de Terrassa ho farà el següent 

dissabte amb La taverna de la 
Rosita. El grup de teatre Tàn-
dem de Santa Perpètua de 
Mogoda interpretarà l’obra 
Un cop l’any per tancar l’edició 
d’enguany del Concurs de Tea-
tre Amateur.
L’acte d’entrega de premis està 
previst per al17 de desembre, 
amb reconeixements a les mi-
llors actuacions, la millor di-
recció, la millor actriu i actors 
de repartiment, millor presen-
tació escènica i el premi ator-
gat per votació popular. 

Tret de sortida al 46è Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera

PIERA · LA VEU 

La Societat Foment de Pi-
era ha acollit aquest dis-
sabte l’acte fundacional 

del Centre d’Estudis Pierencs 
(CEPI), una nova associació 
cultural nascuda amb l’objec-
tiu de difondre la recerca his-
tòrica i divulgar el patrimoni 
cultural del nostre municipi. 
L’assemblea constituent ha 
estat conduïda pel president 
de l’entitat, Eusebi Jorba, pel 
vocal Antoni Escudero i pel 
secretari Ramon Mora, amb 
l’assistència de les autoritats 
locals.
La convocatòria ha encetat 
amb la lectura de l’Acta Fun-
dacional i dels Estatuts apro-
vats per la Generalitat de Ca-
talunya i una exposició dels 
objectius fundacionals de l’as-
sociació. D’aquesta manera, 
s’ha especi�cat l’ús de l’arxiu 
històric municipal de l’Ajun-
tament per part del CEPI i els 
detalls del conveni econòmic 
amb el consistori, dirigit a fa-

cilitar les tasques de recerca i 
investigació històrica.
Durant la seva intervenció, 
l’Antoni Escudero ha posat 
en relleu la voluntat de treba-
llar per construir uns fona-
ments sòlids que consolidin 
Piera com un referent cultu-
ral potent. Per la seva banda, 
el president Eusebi Jorba ha 
deixat palès que la consti-
tució del CEPI respon a la 

Es constitueix el Centre d’Estudis 
Pierencs (CEPI)

formalització d’un procés de 
divulgació i investigació que 
es du a terme a la nostra loca-
litat des de fa anys. En aques-
ta línia, Jorba ha subratllat la 
intenció de dedicar els seus 
esforços perquè les noves ge-
neracions acullin els valors 
culturals i històrics de Piera, 
mitjançant «un centre d’estu-
dis que enllaci un passat, un 
present i un futur».
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VALLBONA D’ANOIA · LA VEU 

Vallbona d’Anoia va 
celebrar del 25 de se-
tembre al 2 d’octubre 

la 36a edició de la Setmana 
de la Gent Gran. Després de 
dos anys d’incertesa, marcada 
per la pandèmia, la gent tenia 
ganes de viure de nou una set-
mana de la Gent Gran i va ser 
un èxit.
Entre tots els actes programats 
cal destacar l’exposició “La 
vida quotidiana a Vallbona 
d’Anoia en temps de postguer-
ra” a càrrec de Jaume Borràs. 
La inauguració que coincidia 
també amb l’inici de la Setma-
na de la Gent Gran, va omplir 
de gom a gom la sala per re-
cordar com era el municipi i 
trobar aquelles persones esti-
mades en les imatges.
La presentació i col·loqui del 
llibre “Si puede no vaya al 
medico” amb l’assistència del 
mateix autor, el Dr. Antonio 
Sitges-Serra també va aplegar 
molta gent.
La sortida a Besalú i a Olot, es 
va programar amb una visita 
guiada a Besalú, seguida d’un 

bon dinar i visita a Olot. Va 
ser una gran sortida cultural 
que va satisfer a tots els parti-
cipants
Un dels plats forts i que tan-
ca els actes de la Setmana de 
la Gent Gran és el Dinar de 
la Gent Gran ofert per l’Ajun-
tament de Vallbona d’Anoia i 
enguany patrocinat per l’em-
presa Tradebe. Hi van assistir 
115 persones i en el decurs del 
dinar es va fer entrega dels re-
coneixements a les persones 
més grans del poble que van 
assistir al dinar. Seguidament, 
va tenir lloc l’espectacle “Rum-

besia” un molt bon recital de 
poesia per rumbes, una pro-
posta del Bibliobús Montser-
rat de la Diputació de Barce-
lona.
Des del Casal de la Gent Gran 
de Vallbona d’Anoia i l’Ajun-
tament celebren l’a�uència de 
públic assistent al llarg de la 
setmana, en la qual tampoc 
va faltar la tradicional paella 
a Cal Saumell que va ser molt 
participada per socis i no so-
cis, el bingo especial i el tea-
tre amb l’obra “Testimoni de 
càrrec” representada pel grup 
Rocaguinarda de Barcelona. 

Vallbona celebra una participada 
Setmana de la Gent Gran

VALLBONA D’ANOIA · LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia ha obert la con-
vocatòria per a l’atorga-

ment d’ajuts econòmics adre-
çats als alumnes empadronats 
i residents al municipi i d’en-
tre 16 i 25 anys que s’hagin 
matriculat a centres públics o 
adscrits en algun d’aquests es-
tudis postobligatoris: progra-

mes de formació i inserció, 
batxillerat, formació professi-
onal de grau mitjà o de grau 
superior, ensenyaments pro-
fessionals de música o dansa, 
ensenyaments artístics supe-
riors o graus universitaris.
Cada alumne podrà rebre 
una quantia 100, 200 o per 
sufragar els costos dels des-
plaçaments als centres educa-
tius respectius, calculada en 

S’obre el període de sol·licitud d’ajuts per 
als alumnes d’estudis postobligatoris

funció de la distància que han 
de recórrer, sempre la renda 
familiar anual no superi els 
barems establerts. L’Ajunta-
ment destinarà un total de 
2.500 euros a aquests ajuts.
Per poder sol·licitar-ne cal 
utilitzar els impresos ofici-
als que estan disponibles a 
les oficines de l’Ajuntament 
i al web municipal Vallbona-
danoia.cat. 

HOSTALETS DE P. · LA VEU 

El pròxim dimecres 2 de 
novembre començarà 
la recollida de residus 

porta a porta als Hostalets 
de Pierola. L’àrea de Medi 
Ambient ofereix una campa-
nya d’informació per lliurar 
el material, resoldre dubtes i 
preparar els diferents punts 
del municipi per aconseguir 
fer el canvi amb la màxima 
normalitat.
Amb l’enviament d’una carta 
personalitzada per habitatge, 
que inclou un codi QR, co-
mença la campanya del por-
ta a porta que s’intensificarà 
aquest mes d’octubre amb di-
verses xerrades informatives 
arreu del terme municipal. 
L’objectiu és explicar el fun-
cionament del nou model de 
recollida de residus, resoldre 
dubtes i, a través del codi 
QR, lliurar el següent mate-
rial:
- Tres cubells: un multifrac-
ció carrer, un fracció orgàni-
ca carrer i un fracció orgàni-
ca cuina
- Guia informativa del Porta 
a porta
- Imant del calendari
- Un rotllo de bosses com-
postables
- Etiquetes de tèxtil sanitari
- Embut per a l’oli

Sessions informatives pro-
gramades:
- Divendres 30 de setembre
19.00 Xerrada i repartiment 
a l’àrea tancada de Can Ro-
vira de l’Estela (Can Rovira i 
Boscos de Can Martí).
- Dissabte 1 d’octubre

9.00 Xerrada i repartiment a 
la plaça Era de les moreres de 
Can Marcet (Can Gras, Can 
Marcet i Can Fontimarch).
17.00 Xerrada i repartiment 
a l’àrea tancada de Can Tér-
mens.
- Dissabte 8 d’octubre
10.00: Xerrada i repartiment 
al Casal Montserrat de Can 
Fosalba.
- Dissabte 15 d’octubre
10.00: Xerrada i repartiment 
al local social de Serra Alta.
- Dissabte 22 d’octubre
18.00. Xerrada i repartiment 
a l’auditori Cal Figueres (nu-
cli Hostalets de Pierola) amb 
la presència de l’Isaac Peraire 
i Soler, director de l’Agència 
de Residus de Catalunya.
Recordem que és important 
portar la carta que conté el 
codi QR ja que, a part d’in-
formar de tots els canvis i re-
soldre dubtes, es farà entrega 
del kit del porta a porta i ser-
virà per activar-ne la identi-
ficació.
En cas de no poder assistir a 
les xerrades, a partir del pri-
mer dimarts d’octubre s’obri-
rà l’Oficina del Porta a porta 
a l’Ajuntament i els dimecres 
al Casal Montserrat de Can 
Fosalba, on també es podrà 
recollir el material i es po-
dran resoldre dubtes.
Trobareu més informació al 
web específic del porta a por-
ta, pròximament, s’habilitarà 
una App interactiva. En cas 
de dubte sobre la convocatò-
ria de les xerrades podeu uti-
litzar el telèfon d’informació 
del porta a porta 616 162 883 
en horari de dilluns a diven-
dres de 9.00 a 14.00 hores. 

Campanya informativa de 
la recollida porta a porta 
als Hostalets

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal

Empresa de treball 
temporal i selecció 

93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com
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LA TORRE DE C. · LA VEU 

La rectoria de Vilano-
va d’Espoia, a la Torre 
de Claramunt, acollirà 

aquest cap de setmana del 8 
i 9 d’octubre l’exposició ‘Adi-
folk, 50 anys de cultura popu-
lar catalana’, sobre l’aniversari 
de les Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya. 
Dissabte de les 18 a les 20h i 
diumenge de les 12 a les 13.30 
h es podrà gaudir de les imat-
ges que mostren moments des-
tacats d’aquests 50 anys. L’acte 
inaugural serà dissabte a les 
18 h, amb parlaments, ball de 
gegants i cantada del Grup de 
Caramelles.

L’Associació per a la difusió del 
folklore, Adifolk, ha organitzat 
ininterrompudament des de 
1972 les Jornades Internacio-
nals Folklòriques amb l’objec-
tiu d’internacionalitzar la cul-
tura popular i amb el suport i 
la con�ança de totes les pobla-
cions que n’han format part. 
Catalunya ha acollit al llarg 
d’aquests anys diferents cultu-
res d’arreu del món i s’ha pogut 
gaudir de les respectives cultu-
res populars, amb color, dansa 
i festa. Han visitat Catalunya 
més de 200 actuants de Brasil, 
Bulgària, Kenya, Romania o 
Mèxic, que han actuat al costat 
dels diferents grups catalans 
que han representat la cultura 
popular del país.
L’exposició compta amb el 
suport de l’Ajuntament de la 
Torre de Claramunt, dels Ge-
gants de Vilanova d’Espoia, 
del Grup de caramelles de 
Vilanova d’Espoia, del Centre 
Recreatiu i Cultural de Vila-
nova d’Espoia, dels Depar-
taments de Cultura i d’Acció 
Exterior i Govern Obert, de la 
Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, i de les qua-
tre diputacions catalanes. 

LA TORRE DE C. · LA VEU 

El passat divendres 30 
de setembre, treballa-
dors, responsables po-

lítics i l’alcalde van celebrar 
un acte de comiat amb motiu 
de jubilació a Maria Antònia 
Torres Gumà, treballadora 
durant més de 45 anys de 
l’Ajuntament de la Torre.
A la sala de plens s’hi van 

aplegar els seus companys, 
les autoritats municipals, 
així com els jutges de pau i 
tot el personal amb qui ella 
va tenir una relació laboral 
més directe. 
L’alcalde, Jaume Riba, li va 
oferir unes paraules d’agraï-
ment pels seus serveis pres-
tats tots aquests anys des-
tacant el seu posat amable 
i proper, el seu bon tracte i 

La treballadora més veterana de l’Ajuntament de la 
Torre es jubila

bon fer amb tothom  tant de 
cara al ciutadà com a l’equip 
de govern.
Maria Antonia Torres es va 
mostrar emocionada i en el 
seu parlament va voler agrair 
la confiança dels companys i 
tenir un record pels 7 alcal-
des i 8 secretaris amb els qui 
ha treballat al llarg de tota la 
seva trajectòria a la institu-
ció. També va manifestar que 

LA TORRE DE C. · LA VEU 

L’Ajuntament de La Torre 
de Claramunt i Aigua de 
Rigat, companyia gesto-

ra del cicle de l’aigua i serveis 
mediambientals al municipi, 
han elaborat conjuntament un 
projecte que té com a objectiu 
millorar l’e�ciència de la xarxa 
de distribució d’aigua. 
La Torre de Claramunt es 
compon de tres zones d’abas-
tament: en primer lloc, la 
urbanització de Les Pinedes 
d’Armengol, en segon, el nucli 
de Vilanova de L’Espoia, i per 
últim, el nucli de La Torre de 
Claramunt, el nucli del Xaró, 
el Camaró i la Torre Baixa. 
D’aquestes tres zones, la xarxa 
d’abastament d’aigua potable 
de Les Pinedes d’Armengol té 
alguns trams problemàtics, on 
s’acumulen el gruix de les inci-
dències, fet que afecta directa-
ment al rendiment de la xarxa. 
El projecte contempla la subs-
titució de les canonades d’ai-
gua del nucli de Les Pinedes 
d’Armengol, en concret les del 
Carrer Lluís Companys, Car-
rer Francesc Macià, Carrer 
C54, Carrer Empordà, Carrer 
Segadors, Carrer Serra del 
Cadí, Carrer Calaf, Passatge 
Calaf, Carrer Països Catalans, 

Carrer La Font d’Armengol, 
Carrer Jaume I i Carrer Ro-
ger de Flor. Aquestes canona-
des de distribució d’aigua són 
antigues, tenen diàmetres de 
petites dimensions i la seva 
distribució no permet garantir 
la correcta sectorització de la 
xarxa en cas d’avaries o actua-
cions a la xarxa.
A més, el projecte també pre-
veu la instal·lació de nous 
punts de descàrrega per la 
neteja de la xarxa, vàlvules 
de pas per la correcta secto-
rització i vàlvules reductores 
de pressió amb comptador 
de control sobre canonada, 
�ltre i sistema de telemesura. 
També proposa la renovació 
de les derivacions, connexions 
i escomeses afectades per la 
instal·lació de canonades, així 
com la instal·lació d’elements 
de seccionament. 
L’objectiu principal del pro-
jecte és millorar 10 punts 
el rendiment de la xarxa. A 
més, s’aconseguirien millores 
en l’e�ciència energètica que 
permetrien reduir el consum 
energètic en pràcticament un 
25%. 
El projecte complert té un 
pressupost aproximat de 
350.000 € (iva no inclòs) i s’ha 
presentat a la línia de subven-

L’Ajuntament de La Torre de Claramunt i Aigua de 
Rigat presenten un projecte als Next Generation EU per 
millorar l’e�ciència de la xarxa de distribució d’aigua 

cions Next Generation EU 
segons es regula per l’ordre 
PRE/140/2022.
Innovació i economia circular 
El projecte també té un com-
ponent d’innovació. Es pro-
posa una primera fase de 
sectorització de la xarxa de 
distribució d’aigua, de forma 
que s’augmentarà el control 
sobre la demanda, i per tant 
sobre la pressió i el cabal sub-
ministrat, assegurant una mi-
llora de l’e�ciència al poder 
gestionar les diferents entra-
des d’aigua a un mateix sector.  
D’altra banda, el projecte pre-
veu l’aplicació dels principis 
de l’economia circular i, en 
aquest sentit, el material resul-
tant de la demolició de pavi-
ment es transportarà a un cen-
tre de reciclatge proper i, un 

cop recuperat, s’emprarà per 
al rebliment de la rasa, sem-
pre que sigui possible. En tot 
cas, només s’utilitzaran àrids 
reciclats. D’aquesta manera, 
no només es dona una sego-
na vida a aquests residus, sinó 
que es contribueix a la reduc-
ció de les emissions de CO2.
Amb aquest projecte l’Ajun-
tament de La Torre de Clara-
munt vol donar un pas més en 
la digitalització de la xarxa, el 
que farà possible dur a terme 
una gestió més e�cient del re-
curs i, per tant, contribuir al 
desenvolupament sostenible 
del municipi. A més, aquesta 
sectorització tindrà un im-
pacte en la ciutadania doncs 
permetrà reduir l’abast de les 
eventuals avaries en els veïns i 
veïnes del municipi. 

per ella ha estat un privilegi i 
un orgull haver estat referent 
per la ciutadania destacant la 
importància del servei públic 
de proximitat que es presta 
en els Ajuntaments.
L’alcalde, com a representant 
de l’Ajuntament  li va fer en-
trega d’un ram i  la placa on es 
podia llegir paraules d’agraï-
ment pels anys prestats al ser-
vei de les persones. 

Vilanova d’Espoia 
acollirà una expo-
sició sobre els 50 
anys de Jornades
Internacionals 
Folklòriques de 
Catalunya



ÒDENA · LA VEU 

El passat diumenge 2 
d’octubre Sant Martí 
Sesgueioles va viure la 

IX Pedalada-Caminada Me-
morial Gerard Borràs. 
Els recorreguts i les hores de 
sortida de les carreres van 
ser en modalitat llarga, de 
36km, i en modalitat curta, 
de 15km; també hi va haver 
una mini, i la caminada  de 
6/10 km. 
L’esdeveniment va néixer en 
record a Gerard Borràs Sif-
rés, un jove santmartinenc 
que el passat 2012 va morir 
a causa d’un accident mentre 
feia trial; en aquell moment 

en Gerard també tenia el 
càrrec de regidor d’Esports i 

Joventut de l’Ajuntament de 
Sant Martí Sesgueioles. 

CALAF · LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf va 
celebrar el passat dilluns 
29 de setembre la sessió 

ordinària del Ple. Entre els di-
ferents punts de l’ordre del dia 
hi va haver dues modi�cacions 
de crèdit per dotar el pressu-
post del 2022 de les partides 
necessàries per afrontar noves 
despeses.
D’entre aquestes, cal destacar 
la incorporació d’una partida 
de 25.363,30 € per iniciar els 
treballs tècnics previs a la re-
forma de tot l’enllumenat pú-
blic de Calaf que inclourien la 
redacció del projecte de�nitiu i 
el plec tècnic de licitació de les 
obres, entre d’altres. La reno-
vació de la lluminària pública 
tindrà un cost d’1.449.047,61 
€ que seran �nançats en un 
85% gràcies a la subvenció que 

el consistori va presentar als 
Fons Next Generation dins del 
Programa DUS 5000 i que ha 
estat concedida per un valor d’ 
1.231.690,46 €. Aquest punt es 
va aprovar amb l’abstenció dels 
dos grups de l’oposició.
En aquesta línia, al Ple també 
es va aprovar el Pla de Mesu-
res Antifrau obligatori per a 
totes aquelles administracions 

receptores de subvencions de 
fons europeus que inclou una 
sèrie d’accions per garantir 
la seva correcta aplicació. Els 
membres de l’oposició també 
es van abstenir en aquest punt, 
ja que consideren que haurien 
d’haver participat en la redac-
ció del pla i ser membres de 
la comissió de seguiment. El 
secretari va aclarir que, feta 

Calaf aconsegueix més d’un milió d’euros dels fons Next Generation 
per a la renovació de tot l’enllumenat públic

la consulta a la Comunitat de 
Transparència i Bon Govern de 
la Diputació, es va copsar que 
generalment a la resta de mu-
nicipis les comissions són de 
caràcter tècnic i estan forma-
des com a Calaf per interven-
ció, contractació, serveis tèc-
nics... Tot i això, tots els grups 
sí que van aprovar de forma 
unitària la declaració institu-
cional sobre la lluita contra el 
frau en el següent punt.
D’altra banda, van quedar 

aprovades per tots els grups 
de forma de�nitiva la boni-
�cació de l’IBI a l’Associació 
Unió Cala�na i la modi�cació 
de l’ordenança �scal de la llar 
d’infants per incloure la gratu-
ïtat del servei d’Infantil 2.
Finalment, es van aprovar 
dues mocions per unanimitat 
també: una per l’acord social 
per l’amnistia i l’autodetermi-
nació i una altra de suport a 
la campanya No a la MAT de 
l’Alt Penedès. 
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CALONGE DE S. · LA VEU 

El passat diumenge 2 d’octubre 
va tenir lloc la Festa Major de 
Calonge de Segarra i del Soler. 

A l’església de Santa Fe de Ca-
longe de Segarra es va celebrar 
l’Eucaristia i al �nalitzar hi va 
haver un petit piscolabis per a 
tots assistents. 

Celebrada la Festa Major de 
Calonge de Segarra i del Soler

Èxit de participació a la IX Pedalada-
caminada memorial Gerard Borràs

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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BELLPRAT · LA VEU 

Dimecres, 12 d’octubre 
se celebrarà a Bellprat 
al XI Diada de Cas-

telleres, memorial Nativitat 
Yarza.
Els actes començaran a les 11 
del matí amb la Cobla Lluïsos 
de Taradell interpretant temes 
amb nom de dona.
A les 12 del migdia tindrà lloc  
la jornada castellera amb la 
participació de les colles Jo-
ves Xiquets de Valls, Xicots 
de Vilafranca i Moixiganguers 
d’Igualada. L?acte comptarà 
amb l’apadrinament d’Isona 
Passola, productora, guionis-
ta i directora de cinema cata-
lana i presidental de l’Ateneu 
Barcelonès. També comptarà 
amb la presència de l’Institut 

català de les Dones, Meritxell 
Benedí.
Al migdia es farà una arrossa-
da popular i un concert a càr-
rec d’Alicia Rei.
Les reserves es poden fer als 
telèfons: 630 757 443 - 657 654 
442. el preu és de 15 euros. 

XI Diada de Castelleres, 
dimecres a Bellprat

CALAF · LA VEU 

Aquest dissabte 8 d’oc-
tubre arriba una nova 
edició del Microteatre 

del Casino de Calaf de la mà de 
5 directores cala�nes. Carme 
Sala, Gemma Ripoll, Pia Clotet, 
Sílvia Vila i Sunsi Closa seran les 
encarregades de dirigir les obres 
de l’edició d’enguany. Cada obra 
es farà a un punt emblemàtic de 
Calaf, tot i que el punt de troba-
da serà a les 19.30 hores al Casi-
no de Calaf. 
Les obres i localitzacions són les 

als socis és de 12 euros i per al 
públic en general de 15 euros. 

Cinc directores cala�nes a la nova edició 
de Microteatre del Casino

VECIANA · LA VEU 

El passat diumenge 2 
d’octubre, amb l’afany 
de fer esport i de conèi-

xer un trosset més de muni-
cipi, es va celebrar la setzena 
caminada popular de Veciana 
que va comptar amb més de 
seixanta participants.
El nombrós grup va sortir a les 
9 del matí del Centre Cultural 
de Cal Pesseta, al nucli de Ve-
ciana, per emprendre el camí 
cap al poble de Segur tot pas-
sant per la contrada de Sant 
Salvador de Miralles, el Molí 
de la Roda i Cal Bernic. Una 
vegada a la plaça de Segur els 
participants van poder esmor-
zar i gaudir del Centre d’Inter-
pretació del patrimoni religiós 
anoienc ART ECCLESIA situ-
at a l’església de Santa Maria 
de Segur des de l’any 2015. A 
l’interior l’alcalde de Veciana, 
Jordi Servitje, va explicar les 
obres de restauració que es 
van fer al temple per poder-hi 
donar l’ús cultural que té ara. 
L’objectiu d’ART ECCLESIA 
és ser un aparador de tot el 
patrimoni de la comarca com 
són esglésies, retaules, creus 
de camí, orfebreria, etc.. per 
tal de que el visitant empren-
gui rutes per visitar aquest 

patrimoni in situ. A la sortida 
de l’església el grup es va des-
plaçar �ns el castell de Segur 
que després de vuit anys de 
diverses fases de restauració 
promogudes per l’Ajuntament 
de Veciana s’obrirà al públic 
durant aquesta tardor. En 
aquest cas l’alcalde va expli-
car als assistents les diverses 
estructures o formes que va 
tenir el castell de Segur des 
de l’època alt medieval �ns al 
castell-palau erigit al segle XV 
i enderrocat l’any 1616 per 
ordre del virrei de Catalunya 
per haver-se convertit en un 
cau de bandolers. Des de l’any 
2014 l’Ajuntament de Veciana 

Veciana va viure la seva setzena caminada 
popular amb una visita a l’església i 
castell de Segur

ha realitzat múltiples fases de 
recuperació que actualment 
deixen a la vista l’estructura 
d’aquest castell-palau format 
per dues torres circulars, dues 
torres quadrades, diverses 
muralles o el túnel subterra-
ni que portava �ns la capella 
de Sant Miquel.  Una vegada 
acabada l’explicació el grup va 
emprendre la tornada cap al 
nucli de Veciana on es va po-
sar punt i �nal a la caminada 
amb un dinar de germanor.
La jornada festiva i esporti-
va va estar organitzada per 
l’Ajuntament de Veciana amb 
la col·laboració econòmica de 
la Diputació de Barcelona. 

següents:
- Positiu o negatiu, a la casa Felip
- El secret, al Casal d’avis
- Al capdavall, a la presó
- Dives, al Centre de Recursos 
per a l’Ocupació (CRO)
- Nascuda el 1917, a Cal Prat
Per assegurar-vos la localitat als 
espectacles cal comprar les en-
trades de manera anticipada a 
través del portal entrapolis.com 
o reservar-les al telèfon 93 869 
83 77 o al 620 134 018 (Josep). 
També es vendran el mateix dia 
a taquilla, sempre que en que-
din de disponibles. El preu per 

PUJALT · LA VEU 

La matinada del dimarts 
27 de setembre la nau 
DART de la NASA va 

impactar amb l’asteroide Di-
morphos de 160m de diàme-
tre. Tot plegat en el primer 
experiment dins del projecte 
de defensa planetària per mi-
rar de desviar un asteroide per 
part dels humans. 
L’asteroide es trobava a més 
de 10 milions de quilòmetres 
de distància en el moment de 
l’impacte i per tan la nau va fer 
tot el tram �nal �ns a impac-
tar de forma totalment autò-
noma. L’asteroide Dimorphos 
és satèl·lit d’un altre asteroide 
que és Didymos d’uns 840m 
de diàmetre. 
Des del Parc Astronòmic de 
l’Observatori de Pujalt, amb 
col·laboració amb l’IEEC, 
CSIC i NASA, es va fer el se-
guiment d’aquest fenomen i 
es va poder capturar imatges 
dels moments posteriors a 
l’impacte gràcies al telescopi 
TGS de 20”. Aquestes imatges 
han estat compartides amb 
l’investigador Josep Maria 

Trigo de l’Institut d’Estudis 
Espacials de Catalunya, IEEC, 
que a la vegada forma part de 
l’equip del projecte DART de 
la NASA. 
Tota aquesta informació, i 
posteriors captures en pro-
peres nits, serviran per anar 
con�rmant com és el canvi de 
dinàmica que els humans hem 
produït en aquest parell d’as-
teroides. Tot plegat ajudarà a 
tenir més informació a l’ho-
ra de plani�car en un futur a 
anys vista com podrem desvi-
ar asteroides que puguin ser 
un perill per la vida a la Terra. 
Ara per ara, es pot conside-
rar un èxit la missió donat 
que va arribar al seu destí la 
nau DART. A més ja hi ha els 
primers indicis de que Di-
dymos, l’asteroide principal, 
s’ha desviat lleugerament. 
Ara falta esperar uns dies 
més per con�rmar si la desvi-
ació ha sigut l’esperada o no. 
La ciència avança a partir de 
l’experimentació i amb aquest 
experiment tindrem més in-
formació per saber com po-
der desviar els asteroides pe-
rillosos en un futur. 

DART des de l’Observatori 
de Pujalt

COPA CATALUNYA FEMENINA
09/10/22 a les 17:30h

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



EL BRUC · LA VEU 

El proper diumenge 9 
d’octubre El Bruc celebra 
la Festa de la Tardor del 

Mercat Origen Montserrat, un 
mercat de pagès que comp-
tarà amb diverses parades de 
productes de proximitat dels 
productors del Parc Rural 
del Montserrat i tot un seguit 
d’activitats que faran que la 
visita a la �ra sigui una experi-
ència molt més completa.
El Mercat estarà ubicat a la 
plaça del Pati de Can Casas; a 
partir de les 10h del matí i �ns 
les 14h s’hi podrà trobar una 
completa oferta de tota mena 
de productes de l’horta ecolò-
gica, a més de formatge, mató, 
oli, carn de cabrit i vedella, i 
mel.
A més de les parades dels pa-
gesos durant tot el matí se 
celebraran activitats com ara 
manualitats per a infants (pa-
piro�èxia, dibuix i pinta ca-
res), es farà una ruta guiada 
per conèixer el rol de les olive-
res en la prevenció d’incendis, 
una gimcana per les parade-
tes del mercat, contacontes, 
un taller ambiental i un taller 
de ceràmica, cuina en directe 
(showcooking) amb produc-
tes del Parc Rural del Mont-

serrat, i concert de Ballaveu, 
entre d’altres. També es podrà 
visitar una exposició itinerant 
sobre el Parc Rural i es sorte-
jarà un lot Bruquetíssim entre 
els compradors del Mercat i 
els participants a la gimcana.
El Bruc ja va acollir la prime-
ra edició del Mercat Origen 
Montserrat el 12 de juny, i se 
celebra trimestralment. A més 
d’aquesta edició del dia 9 d’oc-
tubre per celebrar la festa de 
la tardor, es tornarà a celebrar 
el 18 de desembre, coincidint 
amb la festa d’hivern. El Mer-
cat també se celebra mensual-
ment a Olesa de Montserrat 
els primers dissabtes de mes.

El mercat de pagès Origen 
Montserrat va néixer el passat 
mes de juny per difondre el 
valor gastronòmic dels pro-
ductes de proximitat propis 
del Parc Rural del Montserrat, 
amb seu a El Bruc (Anoia) i 
a Olesa de Montserrat (Baix 
Llobregat). A més de les pa-
rades de venda directa dels 
propis pagesos de la zona que 
ofereixen els seus productes 
d’alta qualitat, les festes del 
canvi d’estació fan que la visi-
ta al mercat sigui una experi-
ència molt més completa, ja 
que durant tot el matí es cele-
bren múltiples activitats per a 
tots els públics. 

El Bruc acull la festa de la tardor del 
Mercat de pagès Origen Montserrat

STA COLOMA DE Q. · LA VEU 

El ple del Consell Comarcal va 
aprovar per unanimitat, el pas-
sat dilluns dia 26 de setembre, 

declarar com a BCIL el conjunt 
industrial de La Farinera de 
Santa Coloma de Queralt. La 
Farinera forma part d’un con-
junt de construccions indus-

El ple del Consell Comarcal aprova declarar com a BCIL el conjunt 
industrial de La Farinera de Santa Coloma de Queralt

trials situades a l’extraradi del 
nucli urbà de Santa Coloma 
i d’aquest conjunt, l’antiga fa-
rinera és l’element més destacat 
i de titularitat municipal. 
Així mateix, l’antiga farine-
ra està formada per un edi�ci 
principal amb diversos cossos 

adossats i uns patis posteriors. 
De fet, es tracta d’un conjunt 
patrimonial molt singular, 
testimoni de l’impuls indus-
trial que va tenir lloc a Santa 
Coloma de Queralt els segles 
XIX i XX i l’estat de conserva-
ció tant de l’edi�ci com de la 

maquinària és força bo.
Per les seves característiques i 
el seu estat de conservació es 
considera de gran importància 
la seva preservació i difusió, 
tant de les construccions arqui-
tectòniques com de la maqui-
nària i estris del seu interior. 

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ

Cafeteria Grey
Busquem cambrer/a

Interessats:
Portar el CV a C/ Cervantes, 54

PIERA · LA VEU 

La nostra localitat torna-
rà a dedicar el mes d’oc-
tubre a les pierenques i 

pierencs més grans; enguany,  
deixant enrere les restriccions 
sanitàries que han caracteritzat 
les dues trobades anteriors.
El Teatre Foment acollirà el 
pròxim 12 d’octubre un es-
pectacle musical de Sarsuela i 
l’homenatge a la ciutadania de 
més edat. Uns dies després, el 
Govern Municipal i el pubillat-
ge preveuen recuperar la visi-
ta presencial a les residències, 
mentre que el dia 16 se cele-
brarà a Cal Sanahuja el dinar 
de germanor per a persones de 
més de 70 anys; cal apuntar-se 
a la casa de la vila la setmana 
del 3 a l’11 d’octubre, al matí, 
des de les 9 �ns a les 14 hores, o 
les tardes de dilluns i dimecres 

de les 16 a les 18 hores.
En aquest marc, cada dimarts 
i dijous, a la sala polivalent del 
Casal de la Gent Gran es de-
senvoluparà un cicle de xerra-
des, com la trobada que s’ha 
celebrat aquest dimarts sobre 
benestar emocional, conduïda 
per la psicòloga Teresa Bujons. 
La pròxima cita arribarà demà 
i es tractarà el tema de la de-
pendència i la discapacitat.
Al llarg de la setmana que ve, 
el Casal acollirà reunions per 
tractar l’exercici físic i la nu-
trició, mentre que els 18 i 20 
d’octubre l’equipament serà 
escenari de dues xerrades; la 
primera, sobre l’aplicació mò-
bil de «La Meva Salut» i, la se-
gona, amb una explicació so-
bre el document de voluntats 
anticipades. El cicle conclourà 
amb una conferència sobre el 
servei de teleassistència. 

Torna a Piera el Mes de la 
Gent Gran
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MARC VERGÉS · HOQUEI PATINS

L’Igualada HC Rigat va 
perdre el seu primer par-
tit després de 3 victòries 

consecutives en un partit ex-
traordinari al Victorià Olive-
res de la Riba que podria ha-
ver guanyat qualsevol dels dos 
equips. Ho ha fet el Voltregà 
perquè va estar molt encertat 
en els minuts �nals. Però ho 
podrien haver fet els “rigats” 
si una FD de Riba no s’hagués 
estavellat al ferro amb el 3 a 3 
en el marcador. Segurament, 
un empat hauria fet més jus-
tícia a un partit molt vertical i 
molt divertit per l’espectador.
Els osonencs es van avançar 
en el marcador al minut 6 
amb un gol de Vargas que va 
robar una bola a mitja pista i 
va superar Torrents. En reali-

tat, va ser un avançament del 
que seria el partit, perquè els 
locals van fer molt mal amb 
les contres als arlequinats.
Va empatar Riba molt poc 
després (17 segons), quan va 
caçar un rebot a la tanca i va 
superar el porter. El 2 a1 va ar-
ribar 2 minuts més tard amb 
una altra contra que Burgaya 
va acabar amb un aixeca-i-pi-
ca.
El partit era intensíssim. Els 
dos equips anaven a totes però 
els dos porters estaven a un alt 
nivell. A falta de 5 minuts per 
acabar la primera meitat, Ca-
rol va tornar a empatar amb 
una acció personal, entrant 
�ns a la cuina. El seu tir va 
entrar plorant. Era el 2 a 2. 3 
minuts més tard Bars va trans-
formar un penal amb una gar-
dela marca de la casa. Era el 2 
a 3. Però el partit era tant ex-
plosiu que encara ens faltaven 
emocions.
Entrats ja en l’últim mig mi-

nut de la primera part Bars 
va veure una targeta blava. 
Torrents va aturar la FD però 
a falta d’un segon i 7 centès-
simes… i encara jugant amb 
inferioritat, Vargas va fer el 3 a 
3 amb una rematada al segon 
pal. Un d’aquells gols que fan 
mal.
A la segona part el partit 
va seguir pel mateix camí. 
Amb l’IHC vigilant més les 
contres i buscant el 2×2 en 
més d’una ocasió. Anaven 
passant els minuts i quedava 
clar que qui marqués primer 
s’emportaria el matx. Ho po-
dria haver fet l’Igualada amb 
una FD que Riba va enviar 
al pal. En canvi, ho va fer 
el Voltregà amb, una contra 
que Vargas, una vegada més, 
va rematar al segon pal. El 5 
a 3 de Teixidó de FD a falta 
de 2 minuts, quan més apre-
taven els arlequinats, va aca-
bar de sentenciar la derrota 
dels de Francesc Fernàndez. 

L’Igualada Rigat trenca la ratxa de victòries a la pista del Voltregà

5
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CP VOLTREGÀ

IGUALADA HC RIGAT

vs.

Últim partit abans de l’atu-
rada pel Mundial
Aquest dissabte l’Igualada 
HC Rigat rebrà a Les Comes 
al Girona HC. Serà l’últim 
partit dels arlequinats abans 
de l’aturada pel mundial que 
s’allargarà més d’un mes. 
Els gironins ja van jugar amb 
l’Igualada durant la pretem-

porada. Va ser en el partit 
de Festa Major, quan els de 
Francesc Fernàndez es van 
imposar per 2 a 0. El partit 
d’aquest dissabte, però, serà 
una altra història, tot i que 
els gironins arribaran a Les 
Comes amb urgències. Han 
sumat 0 punts en les prime-
res quatre jornades 

REDACCIÓ · HOQUEI PATINS

L’Igualada Femení Grupo 
Guzman va sumar el pri-
mer triomf a l’OK Liga 

en vèncer aquest diumenge al 
migdia a la pista del Lleidanet 
HC Alpicat (4-7), equip nou-
vingut a la categoria, però que 
va demostrar bones creden-
cials competitives. Pol Josa, 
segon entrenador igualadí, 
va ser l’encarregat de dirigir 
a l’equip igualadí a Alpicat, 
tenint en compte que Carles 
Marín està sancionat amb dos 
partits arran la redacció de 
l’acta arbitral del primer partit 
de lliga, a Vila-sana.
El conjunt igualadí va anar per 
feina i als tres minuts, Helena 
de Sivatte, molt inspirada tot 
el partit, faria el 0-1. A par-
tir d’aquí l’equip del Segrià va 
imposar un joc ràpid i verti-
cal, i les igualadines, enlloc 
de refredar el joc, van caure 
en aquest estil imposat per 
l’Alpicat, que assoliria l’empat 
per mediació d’Eva Pastor al 
minut 10 convertint la pri-
mera falta directa del partit. 

Poc després, Carolina Herre-
ra veuria una blava, i Laura 
Pastor capgiraria el marcador. 
En plena bogeria a pista, l’exi-
gualadina Mar Franci veuria 
una altra blava, Aida Mas no 
podria marcar directament 

en la falta directa, però sí la 
mateixa jugadora apro�taria 
la superioritat per fer el mo-
mentani 2-2. A partir d’aquí, 
recital de faltes i ocasions d’un 
i altre equip, i a tres minuts del 
descans Blanca Angrill faria el 
seu primer gol com a igua-
ladina a la lliga apro�tant la 
superioritat numèrica visitant 
arran d’una altra targeta bla-
va a Ona Moreno. Els darrers 

compassos del primer temps 
van permetre a Helena de Si-
vatte fer el 2-4 amb una nova 
acció de gran precisió per part 
de la jugadora reusenca de 
l’IFHCP. Amb 2-4 es va arri-
bar al descans.

A la represa Laia Navarrete va 
tenir molta feina en uns pri-
mer minuts de gran pressió 
de l’Alpicat. Tres faltes directes 
a favor de l’Alpicat en els pri-
mers 10 minuts de la represa 
van acabar amb dues transfor-
macions i momentani empat 
a 4 en el marcador. A partir 
d’aquest moment, l’Igualada 
Femení Grupo Guzman va 
controlar millor el ritme de 

joc i l’equip igualadí va arribar 
més sencer físicament a fase 
decisiva del matx.

Marina Monge fa el gol 700 
de l’Igualada Femení a OK 
Liga, un gol decisiu
A cinc minuts del �nal, Mari-
na Monge, amb una gran ac-
ció picant la bola dins l’àrea va 
aconseguir un decisiu 4-5, en 
el que suposava el seu primer 
gol amb l’equip igualadí, el seu 
gol personal número 100 a 
OK Liga i el gol número 700 
de l’Igualada Femení HCP a la 
màxima categoria de l’hoquei 
estatal. Un gol fonamental que 
tornava a posar per davant al 
conjunt igualadí, que, ara sí, 
va saber gestionar bé la recta 
�nal del partit. Una targeta 
blava a la jugadora local Eva 
Pastor acabaria amb falta di-
recta, i amb el 4-6 i “hattrick” 
particular d’una Helena de 
Sivatte que va estar sensacio-
nal de cara a porta. A poc més 
d’un minut Pati Miret veuria 
una targeta blava que no tin-
dria conseqüències, ja que les 
locals farien la desena falta i 
Blanca Angrill transformaria 
la corresponent directa en el 
de�nitiu 4-7.
El triomf permet a l’Igualada 
Femení Grupo Guzman situ-

ar-se amb tres punts a la taula, 
ara mateix en desena posició 
a l’OK Liga Iberdrola, amb un 
bagatge d’un triomf i de dues 
derrotes, contra el segon i el 
quart classi�cat, Vila-sana i 
Fraga, equips d’altra banda in-
victes.

Dissabte, Igualada Femení 
Grupo Guzman-CP Las Ro-
zas
Les igualadines rebran demà 
dissabte a Les Comes (17.00 
hores) la visita del sempre 
incòmode CP Las Rozas. 
L’equip madrileny, que l’any 
passat ja va “rascar” un empat 
(1-1) a Les Comes, enguany 
ha perdut els seus tres pri-
mers partits disputats. Serà 
una bona oportunitat perquè 
l’equip que entrena Carles 
Marín, que complirà el segon 
i darrer partit de sanció, in-
tenti sumar un segon triomf 
consecutiu que les deixaria en 
una situació tranquil·la a la 
classi�cació. Les madrilenyes 
arribaran com sempre lidera-
des per la veterana golejadora 
italiana Giulia Galeassi i per 
una portera notable com Ne-
rea Notario, enguany també 
estan reforçades amb la juga-
dora internacional francesa 
Axelle Husson. 

A la tercera va la vençuda
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LLEIDANET HC 
ALPICAT

IGUALADA FEMENÍ 
HCP GRUPO GUZMÁN

vs.
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REDACCIÓ · FUTBOL

E l CF Igualada rebia un 
dels equips referència 
del grup. Un Sant Cu-

gat que sempre competeix i 
que arribava amb els matei-
xos punts que l’Igualada.
Aquesta igualtat a la taula 
classificatòria es traslladaria 
al terreny de joc, quan du-
rant gran part de la primera 
meitat, ambdós conjunts van 
disposar d’oportunitats per 
avançar-se al lluminós.
No obstant, qui va ser més 
contundent va ser l’Igualada. 
Al minut 33, Marina agafa-
va una pilota a la frontal de 
l’àrea i la convertia en un au-

REDACCIÓ · FUTBOL

Els igualadins debutaven 
en lliga davant el ferm 
candidat a ascendir a 

�nal de temporada, l’Atlètic 
Lleida. Un equip amb mol-
ta qualitat, que volia iniciar 
la temporada sumant els tres 
punts a Les Comes.
Tot i el rival dur que es presen-
tava a Igualada, els blaus arri-
baven fent molt bons partits a 
la pretemporada i es preveia 
un partit de tu a tu, molt in-
tens.
Des del primer minut, els més 
de 1.000 espectadors que es 
trobaven a Les Comes van 

poder gaudir d’un partit molt 
trepidant. Així va ser com, al 
minut 5, després d’una juga-
da per banda dels visitants, el 
davanter lleidatà agafava una 
pilota morta dins l’àrea per 
convertir-la en el gol de l’Atlè-
tic Lleida. Va ser un mal inici, 
però l’equip va seguir compe-
tint.
Des d’aquell moment, els de la 
Terra Ferma van replegar lí-
nies, defensant el resultat. Els 
visitants esperaven l’error de 
l’Igualada, per generar ocasi-
ons de perill amb accions molt 
ràpides. Per sort, la defensa i 
el porter blau van estar atents 
i el marcador no es va moure. 
S’arribava al descans amb la 
sensació que els blaus comp-
taven amb arribada, però amb 
poca contundència.
A la represa, l’equip de Pedro 

Milla va donar un pas enda-
vant, però tot i aproximar-se 
a la porteria visitant, les oca-
sions més clares van ser per 
un Atlètic Lleida que no va 
poder batre a Agustín. El 
partit seguia molt ajustat i els 
igualadins es van bolcar a la 
porteria visitant. Pedro va fer 
intervenir al porter visitant, 
just abans que Mallol apro�-
tés una segona jugada, en un 
córner, per fer l’empat al mi-
nut 95.
Es va desfermar l’eufòria a 
Les Comes. Els blaus van ser 
capaços d’empatar un duel 
que es veia perdut, davant 
d’un dels millors equips de la 
categoria. Aquest diumenge, 
l’Igualada visitarà al Turó de 
la Peira, conjunt molt lluita-
dor, en un terreny de joc de 
petites dimensions. 

Empat in extremis contra un candidat 
a l’ascens per començar la lliga
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CF IGUALADA

ATLÈTIC LLEIDA
vs.

tèntic golàs, per inaugurar 
per obrir la llauna. S’arriba-
ria al descans amb la sensa-
ció que encara quedava molt 
partit.
A la represa, les blaves van 
seguir amb la seva tònica de 
joc i una gran centrada late-
ral de Marina, era rematada 
per Liam, que feia el segon 
gol. Semblava que el partit 
podria estar liquidat, però 
res més lluny de la realitat.
Al minut 70, en una badada 
defensiva, les visitants reta-
llaven distàncies. El gol no va 
afectar els plans igualadins i 
les blaves van resistir per su-
mar tres punts més, que les 
situen en segona posició de 
la lliga.
Aquest diumenge, les blaves 
visitaran el CE Cambrils, que 
compta amb els mateixos 
punts que l’Igualada. 

Victòria competida contra 
el Sant Cugat
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CF IGUALADA

SANT CUGAT FC
vs.

REDACCIÓ · 
CURSES DE MUNTANYA

El passat diumenge 2 
d’octubre es va celebrar 
la Mitja Pirineu 21K, la 

modalitat més curta de l’es-
deveniment Salomon Ultra-
pirineu. Amb aquesta prova 
es donava per tancat el cir-
cuit de les Golden National 
Series Espanya-Portugal by 

Salomon que ha estat format 
també per les curses Louzan-
tral i Olla de Núria. Gabarró 
ha estat la corredora que ha 
aconseguit sumar més punts 
en la suma de les tres proves 
en una �nal que ha reunit a 
les millors corredores i corre-
dors d’arreu d’Espanya i Por-
tugal.
El premi per als tres millors 
homes i dones del circuit na-

Georgina Gabarró aconsegueix el bitllet per a les finals 
de les Golden Series

cional és disputar la gran �-
nal �e Madeira Oceans and 
Trails amb els �nalistes de to-
tes les Golden National Series 
d’arreu del món, un conjunt 
de 5 dies seguits de curses 
consecutives posaran a prova 
els atletes.
Cal destacar també la partici-
pació de l’igualadí Marc Ollé 
que ha estat el 8è home del 
circuit nacional. 

Més info a
totssomunbatec.cat

#TotsSomUnBatec
CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL I FUTBOL SALA CATALÀ
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REDACCIÓ · BÀSQUET

El passat dissabte, el 
Monbus CB Iguala-
da disputava la jorna-

da inaugural de la lliga EBA 
contra el CB Granollers. Un 
primer partit de gran impor-
tància per afrontar amb dinà-
mica positiva la competició 
i aspirar a competir amb els 
equips de la part de dalt de la 
classi�cació.
El primer període va comen-
çar amb males sensacions pels 
locals encaixant un parcial 
negatiu en els primers minuts. 
Tot i això, els igualadins van 
saber refer-se ràpidament de 
la situació pujant la intensitat 
i ritme de joc tornant així al 
partit. Aquest fet va provocar 
que al �nal del primer quart el 
marcador sigues 16-19 a favor 

dels visitants.
En el segon període, es va po-
der apreciar un partit molt 
més igualat amb anades i vin-
gudes per part dels dos equips 
on el CB Igualada va adquirir 
un petit avantatge acabant 
d’empatar el marcador en 38-
38.
La segona meitat del partit es 
va iniciar amb un CB Igua-
lada molt seriós aconseguint 
trobar els avantatges a partir 
d’un bon joc col·lectiu i sobre-
tot un alt ritme de pilota. Tot 
i la gran dinàmica del conjunt 
local, l’encert de diferents tirs 
ben defensats per part del 
CB Granollers els mantenia 
al partit 52-53. No obstant, el 
joc interior dels igualadins co-
mençava a generar molts pro-
blemes en la pintura contrària 
sense cap resposta per part de 
l’equip rival.
A poc a poc les sensacions de 
superioritat dels locals ana-
va augmentant �ns que en 
els darrers minuts de l’últim 

quart una sèrie d’errors i el 
gran nivell d’encert per part 
dels visitants va provocar que 
tinguessin l’oportunitat de 
guanyar el partit i gràcies a 
un gran moviment de pilota 
van aconseguir �car-se per 
davant en el marcador.
El Monbus CB Igualada dis-
posava dels últims 14 segons 
per intentar capgirar la situ-
ació i la jugada va desenca-
denar en un triple forçat a un 
peu de Pol Mulio que va aca-
bant entrant, donant als blaus 
la primera victòria de la com-
petició deixant un marcador 
�nal de 76-75.
Tot el pavelló va poder gau-
dir d’un partit emocionant i 
disputat �ns a l’últim instant. 
Aquesta victòria va servir per 
seguir consolidant la dinà-
mica de l’equip i afrontar el 
partit de demà dissabte conta 
el CB Hèlios, un dels repre-
sentants aragonesos, per tal 
de sumar la segona victòria 
consecutiva. 

76

75

MONBUS CB
 IGUALADA

CB GRANOLLERS
vs.

Pol Mulio dona la victòria al Monbus CB 
Igualada amb un triple miraculós

REDACCIÓ · BÀSQUET

L’Events CB Igualada dis-
putava diumenge el pri-
mer partit de temporada 

fora de casa contra el Bàsquet 
Safa Claror A.
El partit va començar mala-
ment pels interessos iguala-
dins, ja que el conjunt barce-
loní va iniciar-lo amb molta 
més precisió i encert. En els 
primers cinc minuts de partit, 
el marcador era de 12 a 2. A 
partir d’aquest moment, les 
blaves van començar a ento-
nar-se i gràcies al gran encert 
des de la línia de tirs lliures 
aconseguien capgirar el mar-
cador, 14 a 15.
En el segon període, les juga-
dores de Xiki Almendro van 
seguir demostrant un gran en-
cert en el llançament, anotant 
�ns a 3 triples. L’equip local 
anava a remolc i només podia 
aconseguir no despenjar-se 
del partit gràcies a l’anotació 
des de la línia de tirs lliures. 

Al descans s’arribava amb el 
marcador 29 a 38.
En el tercer període, la di-
nàmica va seguir pel mateix 
camí. En els primers 4 mi-
nuts, l’Events CB Igualada 
aconseguia forçar la màquina 
i seguir amb la capacitat ano-
tadora intacta. Un parcial de 3 
a 12, col·locava la major dife-
rència en el marcador, 32 a 49. 
A partir d’aquí, intercanvi de 
cops que feia arribar al final 
del període amb avantatge de 
14 punts, 43 a 57.
En el darrer període, la capa-
citat anotadora blava va dis-
minuir i això ho va aprofitar 
l’equip local per creure en la 
remuntada. A manca de 3 
minuts, les barcelonines es 
posaven a 7 punts. Però en 
aquest moment, l’Igualada 
va poder començar anotar 
des de la línia de tirs lliures 
degut a què el rival provoca-
va faltes per la intensitat de-
fensiva. Al final, victòria im-
portant del conjunt igualadí 
per 9 punts, 56 a 65.
El proper partit serà diu-
menge 9 d’octubre a les 17:30 
a Les Comes contra el TGN 
Bàsquet. 

56

65

BÀSQUET SAFA
 CLAROR A
EVENTS CB 
IGUALADA

vs.

També guanyen el primer 
partit fora de casa

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

E-bike BTT
PROMOCIÓ

Motor central 80nm
Bateria 630wh

Autonomia 135km

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

doble suspensió 
en 20 quotes sense 

interessos
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REDACCIÓ · HANDBOL

Es jugava la segona jorna-
da, a casa, després d’ha-
ver perdut el 1r partit a 

Vilanova i la Geltrú contra el 
Cusal Vilanova. Era important 
i necessari guanyar aquest en-
contre contra l’Espanyol B per 
no perdre ja d’inici pistonada 
en la classi�cació.
La primera part va ser de 
l’Igualada, tot i que els juga-
dors de l’Espanyol van lluitar 
i no van deixar marxar gaire 

en el marcador a l’equip local, 
aquest va jugar amb molta sol-
vència i amb una bona defensa 
i porteria va acabar els primers 
30 minuts amb un clar 20 a 15.
A la represa, els primers 15 
minuts van ser similars als 
de la primera part.
Però l’últim quart va ser to-
talment igualadina, amb uns 
contraatacs fulminants de 
l’equip de Pol Cantero que 
evidenciaven l’esgotament 
físic i moral de l’equip con-
trari. L’equip anoienc va anar 
deixant enrere l’Espanyol i el 
resultat final va ser un reflex 
fidel del partit. 41 a 27, to-
talment merescut per l’Igua-
lada. 

41

27

DESERFEVER CH 
IGUALADA
ESPANYOL 
HANDBOL B

vs.

L’Handbol Igualada 
imposa el seu ritme contra 
l’Espanyol

REDACCIÓ · VÒLEI

El Sènior Femení A de 
l’Igualada VC va perdre 
el seu primer partit per 

1-3 contra el CV Vilassar en 
el seu debut a 2a Divisió.

Les igualadines, que s’estre-
naven en aquesta categoria, 
no van ser capaces d’exprimir 
el seu potencial i el partit va 
estar ple d’errors no forçats 
que les vilassarenques no van 
perdonar.
Per part de les igualadines, 
tot i que els queda molt per 
recórrer, es va veure un equip 
que a mesura que es vagi 
adaptant a la nova competició 
pot arribar lluny. 

1
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IGUALADA VÒLEI 
CLUB

CV VILASSAR
vs.

Debut a segona amb 
derrota

REDACCIÓ · VÒLEI

L ’Igualada començava 
amb molta força el par-
tit, plantant cara al CN 

Terrassa, que està fet per pu-
jar aquest temporada. En el 
primer set, els igualadins co-
mençaven forts, dominant el 
marcador. Els egarencs, pot-
ser sorpresos davant el sotrac 

inicial, acabaven reconduint 
el set i emportant-se’l.
En el segon set, l’inici fort 
dels locals, els portava per 
davant del marcador fins al 
terç final del set, quan torna-
ven a deixar escapar l’opor-
tunitat de tancar-lo favo-
rablement. En el tercer set, 
els igualadins ja tornaven a 
la càrrega amb algun canvi 
per desequilibrar la balança, 
però tot i el bon inici, altre 
vegada els visitants s’aca-
baven emportant el set i el 
partit. 

Al final del matx el tècnic lo-
cal comentava que “hem de-
mostrat que hem fet un gran 
canvi i hem plantat cara a un 
equip que en pretemporada 
ens va passar per sobre. No 
ens agrada perdre, però és 
just reconèixer que el CNT 
és un bon equip i no ens han 
deixat emportar-nos cap 
set. Tot i que no estem con-
tents, sabem que tenim molt 
de recorregut per davant i a 
l’Igualada se li han vist coses 
molt bones durant aquest 
partit”. 
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IGUALADA VÒLEI 
CLUB

CN TERRASSA
vs.

L’Igualada cau contra el Terrassa en el 
debut de la lliga

REDACCIÓ

Aquest dissabte, 8 d’oc-
tubre, el Camp de Fut-
bol del Xipreret, a la 

zona del Cruy� Court, acollirà 
la presentació a Igualada del 
Wabol, una pràctica esportiva, 
similar al futbol, que es practi-
ca sense córrer.
Es tracta d’un joc pensat per-
què les persones puguin man-
tenir-se actives i en forma 
sense límit d’edat o diversitat 
funcional.
Aquest dimecres s’ha presen-
tat la jornada d’aquest esport 
a Igualada amb la regidora 
d’Esports, Patrícia Illa; el di-
rector de la fundació Gandhi, 

Joan Jiménez, i Núria Farran, 
Coordinadora de lleure de la 
Fundació Àuria.
Illa ha animat a tothom a par-
ticipar d’aquesta jornada “que 
permetrà conèixer un esport 
inclusiu i que tothom pot 
practicar per fer salut i per re-
lacionar-se”.
De la seva banda, Joan Jimé-
nez ha estat l’encarregat d’ex-
plicar l’origen d’aquest esport i 
n’ha destacat la inclusivitat: “el 
wabol permet que tothom el 
practiqui igualant amb la seva 
normativa la capacitat de tots 
els jugadors”.
Des de la fundació Àuria, Nú-
ria Farran ha detallat que l’ob-
jectiu de la jornada de presen-

tació d’aquesta modalitat és la 
de “donar a conèixer el wabol 
i, alhora crear equips amb per-
sones diverses per tal que pu-
guin practicar aquest esport”.
La presentació d’aquesta mo-
dalitat esportiva es farà a par-
tir de les 9 del matí i comptarà 
amb la participació d’un equip 
de Wabol que mostrarà com 
és aquest esport per tal que, 
posteriorment, tothom qui 
vulgui el pugui provar. 

Àuria Grup presenta a Igualada el Wabol, 
una esport similar al futbol que es 
practica caminant

La jornada s’iniciarà 
dissabte a les 9 del 

matí a la Cruyff Court 
del Xipreret
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REDACCIÓ · PÀDEL

L’In�nit organitzarà del 
12 al 16 d’octubre Tor-
neig Myrline i +LA-

QCOLORS de pàdel. Dins 
d’aquest torneig setmanal, s’hi 
ha inclòs el recordatori on es 
commemora el sisè aniversari 
de la pèrdua de Gabriel Pérez 
Escalante. Així, tant els orga-
nitzadors com la família del 
Gabriel pensen que aquest 
recordatori s’ha d’ampliar i 
fer-se cada any més gran. Ara 
que farà 6 anys que va mo-
rir, el 23 d’agost de 2016, per 
una apendicitis que no es va 
diagnosticar a temps a l’Hos-
pital de Igualada. La intenció 
d’aquest torneig de pàdel és 
que no s’oblidi mai el nom del 
Gabriel i qui era. A l’organit-
zació li agradaria que hi parti-
cipessin homes i dones de tots 
els Clubs de la comarca, per 
recordar al Gabriel, tots junts.
El torneig començarà el di-
mecres 12 d’Octubre al matí 
i apro�tant que és festiu els 
partits començaran a prime-
ra hora i s’allargaran �ns a la 

tarda-nit. Dijous 13 i diven-
dres 14 es farà sessió de tarda 
amb els partits de classi�cació. 
Dissabte 15, tot el dia hi haurà 
tots els quarts de �nals i semis 
i �nals de Mixtes. Finalment, 
diumenge 16 �ns el migdia hi 
haurà els partits de Semi�nals 
i Finals Masculines i Feme-
nines. Quan acabin les �nals 
cap allà les 14:00h es farà el 
minut de silenci per recordar 
al Gabriel just abans de l’entre-
ga dels premis als campions i 
�nalistes. La jornada acaba-

El torneig de pàdel en record de Gabriel 
Pérez Escalante es fa gran

REDACCIÓ · RUGBY

El combinat d’Anoia i 
Esparreguera de rugby 
S16 va començar el cap 

de setmana passat la tempo-
rada amb una severa derrota 
(86-7) davant dels Senglars 
de Torroella de Montgrí, tot 
i que les sensacions que van 
motivar els integrants del XV 
dirigit per Josep Busquets i 
Ivan Martínez van ser molt di-
ferents a les que es desprenen 
del resultat �nal. Els joves ju-
gadors anoiencs no es van ar-

ronsar tot i ser dos menys que 
el seu rival van plantar cara en 
tot moment, arribant a desfer 
la superioritat dels del Baix 
Empordà durant bona part del 
primer temps, tot i la distàn-
cia en punts aconseguida pels 
locals durant els primers vint 
minuts. El premi al sacri�ci i 
a la bona feina va arribar a la 
segona part amb la treballada 
marca hipovikinga a càrrec 
del segona Mikel Olivera, con-
vertida magistralment pel vuit 
Ramon Muntada. Queda mol-
ta feina per endavant, però 

també molta il·lusió per part 
dels integrants de l’equip amb 
seu a Igualada. 

L’ESCOLA DE L’ANOIA 
RC PARTICIPA AL 10È 
ANIVERSARI DEL MANRESA
Dissabte, l’escola de l’Anoia 
RC va ser amb els companys 
de l’Osona RC i Manresa RC 
celebrant el 10è aniversari de 
la fundació del club manresà. 
Matí esplèndid de rugbi amb 
els nois més petits gaudint del 
joc i companys nous i apre-
nent una mica més. 

Els Sots 16 i l’Escola de l’Anoia RC comencen la temporada

rà amb un sorteig presencial 
amb tots els assistents.
Des del mateix dimecres 12 
d’Octubre �ns diumenge 16 
hi haurà instal·lada una barra 
a les pistes a càrrec de la cafe-
teria In�nit , on serviran en-
trepans de tot tipus i beguda. 
Per qui es vulgui apuntar pot 
contactar amb l’Oriol, el coor-
dinador del In�nit, per xarxes 
socials o a recepció de l’In-
�nit; hi ha temps �ns dilluns 
10 d’octubre que es faran els 
grups d’emparallaments. 

Plaques fotovoltàiques 
ULTRA RESISTENTS

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

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

globalfriotex.com info@friotex.com

C/ Lleida, 15 (PAE) VIC

C/ Florenci Valls, 1 IGUALADA

T. 93 885 62 29

T. 93 804 50 99
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JOSEP M. VIDAL · MOTOR

Participació anoienca 
de qualitat en el Ral·li 
del Marroc, puntuable 

pel campionat del món de 
ral·li-raid. En total, el recor-
regut consta de 2.330 kms 
amb 1.506 kms cronome-
trats amb sis etapes.
A la categoria de cotxes, 
Àlex Haro hi participarà 
amb el pilot argentí Orlando 

Terranova amb BRC i Ar-
mand Monleón, copilotant 
al polonès Jakub Przygonski 
amb Mini. A la categoria de 
quads, Dani Vilà farà el re-
corregut amb la seva Yama-
ha. 
A la propera edició, aquest 
periòdic ampliarà  la infor-
mació d’aquesta prova en 
què els dos copilots i el pilot 
anoienc aspiren aconseguir 
excel·lents classificacions. 

Els anoiencs Haro, 
Monleón i Vilà participen 
al Ral·li del Marroc



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

www.rendaurbana.cat
Espai patrocinat per
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PATRIMONI · LA VEU 

L’Alberg de Peregrins i 
Centre d’Acollida de Cal 
Maco a Igualada, acollia 

dimecres 5 d’octubre, la pre-
sentació de les Jornades Euro-
pees de Patrimoni que es du-
ran a terme el 8 i 9 d’octubre.
En aquest acte s’ha presentat el 
projecte RECorreguts fruit de 
la col·laboració entre l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cul-
tural i l’Ajuntament d’Iguala-
da, per organitzar activitats 
i recorreguts en el barri del 
Rec per acostar al gran públic 
l’atractiu d’aquest conjunt ar-
quitectònic declarat Patrimo-
ni Industrial de Catalunya.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de la directora gene-
ral de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, Sònia 
Hernàndez; el regidor de Pro-
moció Cultural, Pere Camps 
i el regidor de Turisme, Jordi 
Marcè.
El projecte “RECorreguts” 
proposa divulgar el valor pa-
trimonial del barri del Rec 
d’Igualada a través d’uns re-
cursos i materials de difusió 
accessibles i per a tots els pú-
blics, que són:
- Un mapa-guia amb una se-
lecció dels elements patrimo-
nials més destacats per poder 
fer unes rutes autoguiades pel 
barri. Aquest imprès estarà 

disponible a la nova o�cina 
de turisme de Cal Maco; i al 
Museu de la Pell d’Igualada. 
Presentarà 28 punts patrimo-
nials, d’interès arquitectònic, 
paisatgístic o cultural. S’ha 
editat en quatre idiomes i amb 
una tirada de 1000 exemplars 
en català i 1500 en la resta dels 
idiomes: castellà, francès i an-
glès.
- Una web (www.recigualada.
cat) feta amb la complicitat del 
teixit associatiu del barri que 
aglutini tots els agents impres-
cindibles en la valorització del 
patrimoni del barri i d’explicar 
les accions que han dut o es-
tant duent a terme. El Museu 
de la Pell serà el gestor dels 
continguts de la web.
- Un vídeo promocional del 
barri del Rec que es projecta-
rà en una pantalla instal·lada 
a l’o�cina de turisme de Cal 
Maco i al Museu de la Pell.

En el seu parlament el regidor 
de Turisme, Jordi Marcè ha 
destacat que activitats i inici-

atives com aquestes “han de 
ser part de l’ADN de Cal Maco 
que ha d’acollir iniciatives que 
donin a conèixer turística-
ment el patrimoni d’Igualada 
i del conjunt de l’Anoia, en 
aquest cas el patrimoni indus-
trial del barri del Rec”.
El projecte RECorreguts, en-

cara que dut a terme des del 
Museu de la Pell, s’ha fet amb 
la voluntat d’implicar la ma-
joria dels agents i entitats del 
barri i/o d’explicar cadascuna 
de les seves iniciatives.

ACTIVITATS DINS LES 
JORNADES EUROPEES DE 
PATRIMONI

“RECorreguts”, rutes pel barri del Rec, nou projecte del Museu 
de la Pell, inclòs en les Jornades Europees de Patrimoni 2022

A banda, dins les Jornades 
Europees de Patrimoni, del 8 
i 9 d’octubre s’han programat 
diverses activitats:
- Dissabte 8: Presentació de 
RECorreguts: del mapa-guia, 
vídeo i web, que continuarà 
amb una visita guiada al bar-
ri del rec, a càrrec del Centre 

d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada. Amb inscripció prèvia a 
tiquesigualada.cat
Seguidament, acte en home-
natge a Manel Caro, en el 10è 
aniversari de la seva mort. 
Manel Caro va ser un activis-
ta social i cultural, el paper 
del qual va ser clau en la de-
fensa i preservació del valor 

El projecte neix per 
acostar al gran públic 
l’atractiu d’un conjunt 
arquitectònic declarat 
Patrimoni Industrial 

de Catalunya

patrimonial del barri del Rec.
Finalment, Concert de l’Orc-
hestra Fireluche dins del cicle 
Eclèctics. Presentació del seu 
darrer treball “Segona �ora-
da”, després de l’èxit d’Atarà-
xia amb Pau Riba. Reserva 
d’entrades a: labastidareser-
va@gmail.com

- Diumenge 9 Taller d’es-
tampació grà�ca a càrrec del 
col·lectiu Renec!, format pels 
gra�stes Marina Camprubí 
i Nil Morist que tenen el seu 
estudi a l’Espai Creatiu La 
Maca. Les famílies estampa-
ran una bossa o samarreta 
amb una imatge representati-
va del barri del Rec. 

Totes les propostes de l’Anoia a les Jornades Europees de Patrimoni
\ Dia 7

PROFESSIONALS DEL 
PATRIMONI: L’ORGANISTA

IGUALADA. Basílica de Santa 
Maria. 19:00h: Catalonia Sacra 
organitza una visita a l’orgue de la 
basílica de Santa Maria d’Igualada 
guiada per l’organista Jonatan Car-
bó

GYMKANA TURÍSTICA 
DE MONTBUI

STA. MARGARIDA DE MONTBUI. 
De 15 a 17h: Presentació de la 
gymkana turística del nucli antic de 
Santa Margarida de Montbui.

\ Dia 8

ACTE EN HOMENATGE 
A MANEL CARO

IGUALADA. Xemeneia del Tint del 
Pallarols. De 18:30 a 20h.: Acte en 
homenatge a Manel Caro, en el 10è 
aniversari de la seva mort. Manel 
Caro va ser un activista social i cul-
tural, el paper del qual fou clau en la 
defensa i preservació del valor patri-
monial del barri del Rec.

RECORREGUTS. RUTA A PEU PEL 
BARRI DEL REC D’IGUALADA

IGUALADA. Cal Maco. De 18 a 20h:
Ruta guiada a càrrec del CECI. Es 
completarà l’acte amb el Memorial a 
Manel Caro i el concert de l’Orchestra 
Fireluche

CONCERT AL CASTELL 
DE LA TOSSA

STA. MARGARIDA DE MONTBUI. 
19:00h: El grup musical 101trio (flau-
ta, violí i violoncel) oferirà un concert 
amb música de Haydn i Mozart.

EL MONTBUI INDUSTRIAL
STA. MARGARIDA DE MONTBUI. 
Ajuntament. De 18 a 19:30h: Visita 
guiada pel complex de la Vinícola, per 
recordar la industrialització mont-
buienca. Un repàs per la història de 
les adoberies i l’explotació vitivinicola

LA REGENERACIÓ DEL BOSC 
“POST INCENDI” 

I LA SEVA GESTIÓ
SANT MARTÍ DE TOUS. Trobada 
a la plaça de Fàtima. De 9:30 a 
13h.: L’activitat es realitzarà a la 
zona cremada de Cal Gol. Passeja-
da, on s’explicarà el tipus de forma-
ció forestal preexistent, els incendis 
mediterranis, la capacitat de rege-
neració del bosc i la gestió forestal 
post incendi que s’està fent.

PORTES OBERTES 
AL CASTELL DE CALAF 

I EXPERIÈNCIA VIRTUAL
CALAF. De 10 a 14h i de 16 a 20h:
Portes obertes al castell de Calaf i 
experiència en Realitat Virtual de la 
història del castell.

(continua a la pàg següent)
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CONCERT A LA FÀBRICA 
ROGELIO ROJO

MASQUEFA. Centre d’Inter-
pretació de La Fàbrica Rogelio 
Rojo. A les 19:30h: El conjunt in-
dustrial de La Fàbrica Rogelio Rojo 
és un dels espais històrics de la Vila 
de Masquefa. Des de l’adquisició de 
l’edifici per part de l’Ajuntament, 
l’antiga fàbrica ha estat convertida 
en un espai al servei de la ciutadania 
on gaudir de la cultura i la música.

VISITA GUIADA A LA FÀBRICA 
ROGELIO ROJO

MASQUEFA. Centre d’Inter-
pretació de La Fàbrica Rogelio 
Rojo. A les 18:30h: L’arribada de 
La Fàbrica Rogelio Rojo a Masque-
fa, l’any 1922, va transformar la vida 
al poble. A partir de l’adquisició del 
complex fabril per part de l’Ajunta-
ment, La Fàbrica, situada al centre 
del poble, s’ha convertit en seu de 
múltiples equipaments municipals.

EXPOSICIÓ: MASQUEFA, UN RE-
CORREGUT PER LA HISTÒRIA

MASQUEFA. A la capella del 
Roser. D’11 a 13h: L’exposició 
“Masquefa, un recorregut per la his-

tòria” repassa el passat del territori 
de la Masquefa actual des de la pre-
història fins a l’actualitat. L’exposició 
podrà veure’s a la Capella del Roser, 
un dels primers edificis de la Vila.

DESCOBRIU COM ES FA UN FULL 
DE PAPER ARTESANAL

CAPELLADES. Museu Molí Pa-
perer. D’11 a 12:30h: Fins fa 200 
anys el paper que es feia al món era 
fet a mà i a partir de draps vells! Avui, 
al Museu hi podeu reviure el procés 
d’elaboració del paper fet a mà. A 
més, gaudireu de l’experiència de fer 
paper amb les vostres pròpies mans!

VISITA GUIADA AL JACIMENT 
NEANDERTAL ABRIC ROMANÍ

CAPELLADES. Ronda del Cape-
lló D’11:15 i 12:15 h: Visita guiada 
al jaciment arqueològic neandertal de 
l’Abric Romaní per conèixer les troba-
lles efectuades en els darrers treballs 
d’excavació arqueològica de l’estiu 
d’enguany. Entre totes les descober-
tes, destaca la troballa de fragments 
de crani neandertal de 60.000 anys 
d’antiguitat. 

JORNADA PORTES OBERTES 
CASTELL DE SANT ESTEVE

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS. 
Castell de Sant Esteve. A les 11h:
Visita guiada al Castell de Sant Esteve 
de Castellfollit de Riubregós. 

PORTES OBERTES AL CASTELL 
DE CLARAMUNT

LA POBLA DE CLARAMUNT. Cas-
tell de Claramunt. De 9:30 h a 14 
h i de 15.00 h a 17 h: Edificat durant 
el segle X sobre un turó que domina-
va tota la Conca d’Òdena, el Castell de 
Claramunt, formava part de la xarxa 
de castells de frontera que protegien 
el comptat de Barcelona dels territoris 
de l’al-Àndalus. 

\ Dia 9

PORTES OBERTES A LA TOSSA
STA MARGARIDA DE MONTBUI. 
De 10:30 a 14h.: Portes obertes a 
l’església romànica i a la torre del cas-
tell de la Tossa de Montbui. A més de 
visitar els edificis medievals podreu 
admirar unes magnífiques vistes.

PORTES OBERTES A L’ERMITA 
DE SANT SEBASTIÀ

CALAF. De 10 a 13h: Jornada de 
portes obertes a l’ermita de Sant Se-
bastià de Calaf.

ESTAMPEM LA IMATGE DEL 
BARRI DEL REC

IGUALADA. Museu de la Pell. De 
11:30 h a 13:30 h: Taller d’estam-
pació gràfica per a famíliesa càrrec 
del col·lectiu Renec! Les famílies es 
portaran com a record de les JEP 
2022 una tote bag o una samarreta 
amb una imatge representativa del 
barri del Rec.

FES DE MINER A LA MINA 
VICENTA

CALONGE DE SEGARRA. Mina 
Vicenta. D’11 h a 13 h: Durant 
aquest matí el visitant podrà gaudir 
de: Matinal de portes obertes a la 
mina. Visita guiada. Àmplia exposi-
ció d’eines, documents, fotografies, 
plànols, etc. vinculats al treball de 
les mines de la conca minera. 

PORTES OBERTES AL CASTELL 
DE CLARAMUNT

LA POBLA DE CLARAMUNT. 
Castell de Claramunt. De 9:30 h 
a 14 h i de 15.00 h a 17 h: Edificat 
durant el segle X sobre un turó que 
dominava tota la Conca d’Òdena, el 
Castell de Claramunt, formava part 
de la xarxa de castells de frontera 
que protegien el comptat de Barce-
lona dels territoris de l’al-Àndalus. 

Busca'ns i subscriu-te
Canals disponibles:

INFORMATIUS - RÀDIO IGUALADA

ESPORTS - RÀDIO IGUALADA

PROGRAMES - RÀDIO IGUALADA

CULTURA - RÀDIO IGUALADA

somPODCAST
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TEATRE · LA VEU 

El Teatre de l’Aurora co-
mença la Programació 
O c tu bre / D e s e mbre 

2022 aquest cap de setmana 
amb l’estrena de “Beuré de la 
teva aigua”, el primer monòleg 
de l’igualadí Marc Tarrida que 
posa el focus en les víctimes 
de la guerra i de l’exili.
Una obra escrita i dirigida per 
Dobrin Plamenov i interpre-
tada per l’igualadí Marc Tarri-
da (membre de la cia. Dúo Fà-
cil). Finalista del Premi Quim 
Masó 2021, Beuré de la teva 
aigua és un crit re�exiu d’una 
generació jove preocupada pel 
present i pel futur, el canvi cli-
màtic, la guerra i la crisi mi-
gratòria, centrant-se en alguns 
dels con�ictes geopolítics ac-
tuals que utilitzen l’aigua com 
a eina de control i mort.
En Yafar només vol viure allu-
nyat de les bombes i cultivar 
l’hort familiar a prop de la 
franja de Gaza, però són molts 
els qui no volen que hi hagi 

vida a Palestina. En Marc, un 
jove actor, ha decidit fer tea-
tre per mostrar les seves pre-
ocupacions cap al futur. A les 
fronteres entre Àfrica i Euro-
pa, un guàrdia civil s’acomia-
da perquè té una missió.
Tres veus, tres temps i tres 

espais diferents units per uns 
graus de diferència.
L’espectacle s’estrena al Teatre 
de l’Aurora i posteriorment 
farà gira per la sala La Mer-
cantil (Balaguer), la Sala Tro-
no (Tarragona) i la Sala La 
Planeta (Girona). És la prime-

El Teatre de l’Aurora estrena “Beuré de la teva aigua” de l’igualadí 
Marc Tarrida

ra vegada que aquests quatre 
teatres independents del ter-
ritori s’uneixen per donar su-
port a un projecte escènic.

HORARIS I VENDA 
D’ENTRADES
Les funcions de Beuré de la 

teva aigua tindran lloc el di-
vendres 7 i el dissabte 8 d’oc-
tubre a les 20 h i el diumenge 
9 d’octubre a les 19 h.
Després de la funció de di-
vendres els espectadors po-
dran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 16 € i 13€ 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

ABONAMENTS JA A LA VENDA
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 · CRISTINA ROMA 

Marc Tarrida és un 
jove actor igualadí, 
membre de la com-

panyia Dúo Fàcil amb la qual 
ha portat diversos espectacles 
a la ciutat. Aquest cap de set-
mana estrena aquest monòleg, 
una aposta diferent, valenta i 
compromesa.

Aquest cap de setmana estre-
nes a l’Aurora. Què podran 
veure els espectadors?
Doncs veuran un monòleg a 
tres veus, tres veus diferents, 
en tres espais diferents, sepa-
rats per uns graus de diferèn-
cia, que són el canvi climàtic i 
tractem les conseqüències que 
pot portar aquest canvi climà-
tic en un futur però en un àm-
bit més personal: veure com 
afectarà a les persones, com 
afectarà a la relació entre ells i 
sobretot el dolor humà que pot 
provocar o que ja està provo-
cant en diversos països. La pri-
mera transcorre en un present 
i en un país fora d’Europa que 
és Palestina i allà tractem com 
s’estan vivint ja les conseqüèn-
cies del canvi climàtic, com se 
n’apro�ten diversos grups ter-

roristes per fer la guerra i com 
un noi de Gaza, que simple-
ment vol cultivar la seva terra, 
a causa de la guerra no pot. A 
la segona part fem un canvi ra-
dical de registre i anem al Marc 
Tarrida com a persona que ex-
posa les seves preocupacions 
com a jove de 25 anys  davant 
aquest futur que no veu gaire 
clar i ho parla i compateix amb 
el públic, plantejant què hi po-
dem fer? I al tercera ens n’anem 
cap a un futur distòpic situat en 
una frontera, com podria ser la 
del Tarajal i com Europa gestio-
narà aquestes fronteres, si avui 
en dia ja tenim con�icte, d’aquí 
cent anys quan la immigració 
a causa del canvi climàtic sigui 
imparable.

És un repte molt gran per a tu 
posar-te sol a l’escenari?
Sí, perquè no ho he fet mai, però 
també tenia ganes de veure com 
me’n sortia. M’he adonat que 
sol és impossible, no es pot fer 
res i malgrat que estic sol dalt 
l’escena tinc un equip merave-
llós que m’acompanya i sense 
ells hagués estat molt difícil fer-
ho.
L’obra és una aposta arriscada 
tant a nivell de temàtica com de 

text, amb una persona sola dalt 
de l’escenari. Penso que és una 
obra de teatre en què els joves -i 
no tan joves- hi poden connec-
tar. És una obra  que no té orna-
ments, que no enganya ningú, 
és un missatge cap als joves -i jo 
me’n considero- perquè som els 
que haurem de viure en aquest 
planeta que estem maltractant 
tant.

Com va arribar aquesta obra 
a les teves mans? Per què vas 
decidir portar-la als escenaris?
Aquest és un projecte que va 
sorgir fa uns tres anys: va néixer 
un mes abans que comencés la 
pandèmia de covid-19, el març 
del 2020.  Jo havia parlat amb 
el dramaturg i director Dobrin 
Plamenov, i li vaig demanar que 
m’escrivís una obra de teatre so-
bre el canvi climàtic que va re-
sultar ben diferent del que jo li 
havia proposat en un inici. Però 
la proposta que va fer és molt 
potent, és un test molt maco 
no només d’interpretar sinó 
també de llegir. Ha estat molt 
interessant poder treballar amb 
ell perquè les nostres maneres 
són molt diferents, malgrat que 
ens coneixem de fa temps. M’he 
hagut de formar una mica en el 

seu codi interpretatiu, entendre 
què em demanava ell, que li do-
nava jo i tot plegat ha culminat 
d’una manera bastant interes-
sant, penso.

Per fer-la has comptat amb el 
suport del Teatre de l’Aurora i 
quatre sales més. Ha estat im-
portant?
Exacte, hem tingut l’ajut a la 
producció de quatre teatres: 
l’Aurora, la Sala Trono de Tarra-
gona, la Mercantil de Balaguer 
i la Planeta de Girona. Això va 
sorgir arran d’una reunió amb 
el Joan Negrié  de la Trono i 
l’Òscar Balcells de l’Aurora que 
em van dir, “escolta Marc. S’han 
de fer coses, nosaltres con�-
em en tu, farem la producció, 
faràs l’estrena i tindràs uns bo-
los, però tu tira-ho endavant”. 
Doncs mira, espero que aques-
ta xarxa que han creat aquests 
quatre teatres la pugui apro�tar 
més gent, perquè és molt com-
plicat crear, i sobretot pels que 
som de fora de Barcelona i per 
al públic de fora de Barcelona. 
Estic molt agraït a totes elles.

És important doncs, el paper 
que duen a terme aquestes sa-
les petites de teatre alternatiu 

en el panorama teatral cata-
là.
Sí, perquè el teatre català es fa 
a les ciutats, als pobles, fora de 
Barcelona, és el teatre ama-
teur, d’aquells que comencen 
a fer teatre que seran el futur. 
Si no cuidem aquesta base el 
teatre no arribarà enlloc, per-
què malgrat que Barcelona és 
un gran aglomerador, el país 
és més enllà.

Aquest cap de setmana es-
trenes l’obra a Igualada i des-
prés faràs gira?
Farem gira per les quatre sales 
que hem comentat i a l’abril 
estarem quatre dies a una sala 
de Barcelona, la quan ens han 
donat un petit premi.

En quins altres projectes es-
tàs treballant actualment?
Amb la meva companyia de 
teatre Dúo Fàcil, estarem fent 
temporada a Barcelona el mes 
de juny i hem de fer bolos 
per Catalunya durant l’estiu. 
Al novembre seré a la Sala 
Beckett amb una obra de tea-
tre petita, al maig hi tornaré i 
cada dilluns tinc la sort de po-
der estar treballant a la ràdio, a 
la Ser Catalunya. 

MARC TARRIDA: “FER UN MONÒLEG ÉS UN REPTE MOLT GRAN PERÒ TENIA GANES                          
DE VEURE COM ME’N SORTIA”



L’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada celebra 100 
anys del seu naixement

MÚSICA · CRISTINA ROMA 

Avui divendres, a 2/4 de 8 del 
vespre el Teatre Muniicpal 
l’Ateneu acollirà el concert 
de celebració dels 100 anys 
de l’ECMMI. Es tracta d'una 
concert gratuït i obert a tots 
aquells que vulguin acompa-
nyar  la gran família de l'Es-
cola Conservatori d'Igualada 
en aquest aniversari. S’oferirà 
un concert simfònic a càrrec 
d’alumnes de l’ECMMI dirigits 
per Carles Pertegaz i Francesc 
Gregori i amb la col.laboració 
del professorat.
L’orquestra  de corda Ad Libi-
tum i El grup de vent Ensem-
ble,  interpretaran: Obertura 
de la Flauta màgica (Mozart), 
Largo simfonia n 9 (Dvorak), 
Al.leluia (Haendel) Somni 
d’una nit d’estiu (Mendelsso-
hn), Trepak (Txaikovski), Can 
can (O�enbach).
L’orquestra de corda de l’ECM-
MI,  el grup de vent Ensemble 
i el Cor de cambra, interpreta-
ran: Pavana (Fauré), Vals n 2 
(Xostakóvitx), �e magni�cent 
seven (Bernstein), Pirates of the 
Caribbean (Zimmer).
Hem parlat amb la Maria Que-
ralt Martí, directora de l'ECM-
MI.

Aquest any celebreu, �nal-
ment, els 100 anys de l'ECM-
MI. Què heu preparat per a la 
celebració?
El centenari va ser el curs 21-
22, perquè la primera data que 
trobem que a l’Ateneu es crea 
una escola de música és de l’any 
1921. Pel tema de la pandèmia, 
vam decidir no organitzar res 
perquè la tardor de l'any passat 
tot era molt incert encara. Però 
a �nal de curs, el passat juny 
vam fer un concert dels pro-
jectes simfònics de l'escola al 

Cementiri Nou d'Igualada que 
va ser molt bonic i l'AFA de 
l'Escola ens va comentar que 
calia apro�tar aquest concert, 
que només l'havien gaudit les 
famílies dels alumnes i obrir-
lo a la ciutat. Vam presentar 
el projecte al departament de 
Cultura de l'Ajuntnament, va 
agradar i s'hi vam sumar. Vam 
decidir que el 7 d'octubre es 
podria fer el concert a l'Ateneu 
i serviria com a celebració dels 
nostres100 anys. A més, per 
afegitó, el dia 5 d'octubre fa 
125 anys que va néixer el mes-
tre Joan Just.

Actualment sou Escola de 
Música i Conservatori. Com 
funcioneu?
Bé, en realitat som dos centres 
que compartim espai, materi-
als, alguns professors... 
L’Escola de Música són ense-
nyaments no reglats, nosaltres 
hem creat el nostre currículum, 
regulat per la Generalitat i el 
Conservatori són estudis re-
glats que tenen una durada 
de sis anys, al contrari de l'Es-
cola de Música, en què pots 
entrar-hi als 4 anys i sortir-ne 
quan en tinguis 80, si vols, no 
hi ha límit. El Conservatori té 
un currículum marcat pel de-
partament d'Ensenyament i 
que ofereix una titulació o�cial 
un cop s'ha acabat.

Els alumnes i professors del 
centre ofereixen concerts 
organitzats en grups musi-
cals. Com sorgeixen aquests 
grups? És positiu per als 
alumnes a nivell pedagògic 
formar part d’aquests grups i 
actuar de cara al públic?
Nosaltres tenim uns cicles de 
música ja estipulats. Un d’ells 
és el “Cicle de concerts de pro-
fessorat” que el fem entre oc-

tubre i novembre. Es tracta de 
quatre concerts amb propostes 
que fan els professors i potser 
algun exalumne. Des de l’any 
passat tenim un cicle que es 
diu “Música de prop” que és 
de música de cambra. Aquest 
curs el farem entre el febrer i el 
març i hi prenen part els grups 
de música de cambra que te-
nim, són grups instrumentals 
petits i mostren el treball fet 
en el primer quadrimestre. A 
�nals de curs hi ha el “Cicle de 
música a esglésies i castells”, del 
qual ja en portem 30 edicions 
i que durant els diumenges de 
maig anem a tocar per esglési-
es de la comarca, en espais on 
habitualment no es fan con-
certs. Després, cada trimestre 
tenim els concerts trimestrals 
i per Santa Cecília també sem-
pre organitzem concerts i clas-
ses obertes. Com a escola ens 
agrada que aquests grups to-
quin aquí a l’escola, davant d’al-
tres alumnes i també busquem 
que, quan assoleixen un cert 
repertori, puguin intervenir en 

actes de la ciutat o organitzem 
concerts nosaltres mateixos.

Seria important per Igualada 
tenir un auditori?
Molt, a nosaltres ens aniria 
molt bé. Inclús l’ideal seria que 
l’escola estigués al costat, com 
passa en altres municipis que 
han construït auditoris. Ara 
nosaltres anem a l’Ateneu, però 
l’Ateneu està sobresaturat d’ac-
tes, no és el millor espai per fer 
concerts... per tant aniria molt 
bé que la ciutat tingués un au-
ditori. És una demanda que 
fem.

Com es presenta aquest curs 
que va començar ara fa just 
un mes?
Per � és un curs normal, el que 
suposa una tranquil·litat molt 
gran. A nivell de matricula-
ció estem més o menys com 
el curs anterior però cal tenir 
en compte hi ha un descens 
de la natalitat molt important 
i això ho estem notant molt, 
perquè una de les grans entra-

des d’alumnes a l’ECMMI és 
a 1r de primària i hi ha molts 
infants menys. També la crisi 
econòmica s’està notant en les 
matrícules, perquè les famílies 
han de triar curosament què 
fan els en sortir de l’escola. 

Pedagògicament la música 
aporta molt.
Sí, la música és un llenguatge 
universal, abstracte, que en-
dreça perquè també és mate-
màtic, té tota la part de treball 
en equip, d’aprendre a escoltar 
i de compartir.

Aquest any també se celebra 
el 125è aniversari del Mestre 
Just. 
Sí, i justament dimecres dia 5 
teníem previst posar una placa 
amb el seu nom a la façana de 
l’escola, però l’acte s’ha hagut 
d’aplaçar al mes de novembre. 
Serà un acte discret aquí a l’es-
cola i el Daniel Mestre i el de-
partament de Cultura ja han 
preparat un acte d’homenatge 
de la ciutat al Mestre Just. 

Edifici de l’Ateneu on hi havia l’Escola de Música (1923) • ARXIU COMARCAL Concert celebrat a final de curs al Cementiri Nou • ECMMI

Concert al Palau de la Música (1923) • ARXIU COMARCAL
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L’Escola Municipal de 
Música d’Igualada va 
néixer l’any 1921 a l’Ate-

neu. Per tant, el curs 2021-22 
celebra el seu centenari, però 
a causa de la pandèmia de co-
vid-19 la celebració pròpia-
ment dita de l’onomàstica no 
s’ha celebrat �ns aquest curs, 
amb un concert, avui diven-
dres a 2/4 de 8 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.
La Junta de l’Ateneu, l’any 1921, 
va voler implementar estudis 
musicals de qualitat i contrac-
taren Manuel Borgunyó, un 
pedagog amb una certa ano-
menada, que va aportar una 
pedagogia molt innovadora 
dels estudis musicals. Va estar 
a Igualada �ns el 1931 i durant 
aquesta etapa va ser tot un re-
vulsiu, aplicant nous mètodes 
que posteriorment van ser se-
guits per molts altres mestres 
i pedagogs tant catalans com 
estrangers.
Després de Manel Borgunyó 
va ser l’etapa del Joan Just, de 
qui ara porta el nom el con-
servatori. El mestre Just, tot 

i l’època de la Guerra Civil, a 
més de dirigir l’escola va ser 
un activista cultural, fundant 
la Schola Cantorum que poste-
riorment es va ampliar amb la 
Coral Mixta. Al mestre Just se’l 
recorda per la seva bonhomia i 
casa seva sempre era oberta a 
alumnes que fora de les classes 
hi anaven a tocar o a escoltar 
música. El mestre Just va morir 
al conservatori, fent classe.
Després d’ell hi ha el conser-
vatori passa per un període 
incert. Durant aquesta època 
es va crear un patronat que 
va haver de buscar director i 
va ser nomenat Josep Maria 
Oriol, que havia estat deixeble 
de Borgunyó i del mestre Just. 
El senyor Oriol va ser direc-
tor �ns a la seva jubilació. En 
aquella època el conservatori 
d’Igualada era una �lial del 
Liceu de Barcelona on es po-
dien presentar els alumnes als 
exàmens lliures i alguns dels 
professors del Liceu venien a 
fer classes a Igualada. L’Ajun-
tament d’Igualada cada vegada 
s’hi va anar implicant més i es 

va convertir en Conservatori 
de Grau elemental. Després 
d’ell el va substituir el seu �ll, 
Josep Maria Oriol, que al cap 
dels anys va cedir el pas a Te-
resa Roig.
Paral·lelament, durant aquests 
anys la Coral els Verdums, 
presidida aleshores per Anto-
ni Castells, va apostar per un 
ensenyament musical diferent 
al que es feia al Conservatori, 
seguint el model pedagògic 
Irineu Segarra, que va atraure 

molta gent. Durant un temps a 
Igualada hi va haver el Conser-
vatori de l’Ateneu i l’Escola de 
Música d’Igualada. Va ser en 
aquesta època que el Conser-
vatori i l’Escola van estar ubi-
cats a les antigues casernes de 
darrere la Policia Nacional, al 
carrer Milà i Fontanals.
Tant el Conservatori com l’Es-
cola de Música van veure que 
si avançaven per separat seria 
molt  difícil que Igualada tin-
gués uns estudis  musicals com 

cal i tenint en compte que molts 
dels professors eren compartits 
es va decidir unir esforços amb 
el beneplàcit també de l’Ajunta-
ment. 
Quan es va fer la fusió, es va 
anomenar Escola Municipal de 
Música d’Igualada, l’any 1994 
i va ser quan es va traslladar a 
l’edi�ci actual del passeig Ver-
daguer. Actualment el nom 
o�cial és Escola Conservatori 
Musical de Música d’Igualada 
Mestre Joan Just. 

Cent anys d’estudis 
musicals a la ciutat

Primers alumnes de l’Escola de Música d’Igualada (1923) • ARXIU COMARCAL

   

Teatre Municipal l’Ateneu
Venda d’entrades: ������������������������������

POSIT
MARTÍ TORRAS MAYNERIS

DISSABTE 8 OCTUBRE A LES 19H
ENTRADA GRATUÏTA

LES CROQUETES 
OBLIDADES

LES BIANCHIS
DIUMENGE 9 OCTUBRE A LES 12:15H

PREU: 7 I 5€

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20%  dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor
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TEATRE · LA VEU 

El proper diumenge dia 
9 d’octubre, a ¼ d’1 del 
migdia, la companyia 

Les Bianchis presenten el seu 
espectacle Les croquetes obli-
dades, acte programat pel grup 
Xarxa Igualada. Aquest viatge 
al país de les coses oblidades 
és una obra dolça per ajudar 
a comprendre el dol als més 
petits, i a tothom. N’ha fet la 
dramatúrgia la Clàudia Cedó 
i la direcció és d’Israel Solà. 
L’escenogra�a i la il·luminació 
són d’Adrià Pinar i el vestuari 
de l’anoienca Nídia Tusal.
Les entrades són a 7 € i a 5 € 
per als socis de La Xarxa. La 
venda d’entrades  en línia és 
a https://teatremunicipalate-
neu.cat/la-xarxa/, i el diumen-
ge des d’una hora abans de 

l’inici de la funció a la taquilla 
del Passatge Vives. Espectacle 
per a públic familiar, recoma-
nat a partir de 4 anys.

LES BIANCHIS
La companyia les Bianchis està 
formada per la Magda Puig, la 
Queralt Casasayas i la Bàrba-
ra Roig. Es forma a �nals del 
2012, amb l’objectiu de fer un 
teatre per a tota la família.
El seu primer espectacle és La 
�lla del senyor Bianchi, a partir 
de Contes per telèfon de Gian-
ni Rodari, que ha estat repre-
sentat arreu de Catalunya. 
El seu segon espectacle Les 
supertietes, basat en Contes 
infantils contra tot pronòstic, 
d’Empar Moliner, estrenat el 
2015, més de quatre anys de 
gira, va guanyar el Premi del 
públic de la Mostra d’Igualada 

del 2016. L’abril del 2018 es-
trenen el seu tercer espectacle 
Les Clink, que fa temporada a 
la Sala Beckett i gira per Cata-
lunya. El 2021 estrenen el seu 
quart espectacle, que es va po-
der veure a La Mostra.

“Les croquetes oblidades”, de Les Bianchis, a l’Ateneu. Un espectacle 
sobre el dol de la mà de Xarxa

LA MORT EXPLICADA ALS 
INFANTS
La Pepa és una nena vital i 
amb una gran imaginació que 
acaba de perdre la seva àvia 
i està intentant adaptar-se 
a una nova escola, uns nous 

amics i una nova ciutat. En-
ganxada a una manta que 
l’ajuda a dormir i enfadada 
amb les seves dues mares per-
què no recorden la recepta de 
les croquetes de l’àvia, la Pepa 
emprendrà un viatge cap al 
País del Xim Pum, l’indret 
màgic on van a parar les coses 
oblidades. 
Mentre les seves mares inten-
ten organitzar el comiat de 
l’àvia i protegir la seva �lla de 
la tristesa que li suposaria as-
sistir a l’enterrament, la Pepa 
passarà emocionants aventu-
res amb els seus nous amics: 
dues nenes de l’escola, un xu-
met esbojarrat, una barrufeta 
xunga, un recepcionista esva-
lotat i una croqueta gegant, 
per acabar descobrint… que 
potser no era tan dolent tro-
bar a faltar. 

LLENGUA · LA VEU 

Gairebé un miler de 
persones van gaudir 
dissabte passat de les 

propostes literàries i cultu-
rals de l’11è Mercat de Lletres 
d’Igualada, que un any més va 
organitzar la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada amb el suport 
del Departament de Promoció 
Cultural, a la plaça de Cal Font 
i, com a novetat d’enguany, 
també al Teatre de l’Aurora. 
Durant tot el dia es van orga-
nitzar una vintena d’activitats 
per a tots els públics i edats, i a 
totes elles hi va haver una molt 
bona acollida per part del pú-
blic. També hi van haver les 
parades de llibreries i entitats, 
així com l’espai de lectura per a 

les famílies, i això va propiciar 
un anar i venir de gent al llarg 
del dia. La directora de la Bi-
blioteca, Montse Lobato Just, 
destaca d’enguany: «després 
de dos anys de restriccions 
hem notat que hi havia ganes 
de participar en totes les acti-
vitats i les presentacions que 
vam organitzar. Va ser una 
festa dels llibres i les lletres 
per a tothom i no hauria estat 
possible sense la col·laboració 
de les llibreries i entitats a les 
quals estem molt agraïts.»
A l’edició d’enguany es va 
comptar amb la presència 
d’autors molt coneguts pel 
gran públic com Vicenç Villa-
toro, Ramon Solsona i Martí 
Gironell, tots ells presentant 
les seves darreres novetats. 

També es van aplegar moltes 
persones a escoltar la conver-
sa a tres bandes amb Carlota 
Gurt, Núria Bendicho i Alba 
Dalmau, tres veus femenines 
de la narrativa catalana con-
temporània que representen 
tota una generació d’escrip-
tores que trepitgen fort. L’11è 
Mercat de Lletres va comptar 
amb la col·laboració de la re-
vista de contes i relats il·lus-
trats Narranación, que va 
organitzar algunes de les pro-
postes més interessants. Així, 
al cafè-debat sobre l’evolució 
del procés editorial es va re-
�exionar sobre el paper de les 
petites editorials, el boom de 
l’autoedició o la importància 
dels «bookstagramers». Tam-
bé van organitzar el Kahoot 

Gairebé un miler de persones gaudeix de les propostes 
del Mercat de Lletres d’Igualada

literari «La volta al món en 
80 llibres» i la gala de cloenda 
amb el lliurament dels I Pre-
mis Narranación, ambdues 
activitats al Teatre de l’Auro-
ra.
Els tallers organitzats (de di-
buix manga, contes per salvar 
el planeta i enquadernació ja-
ponesa) van agradar moltís-
sim als participants, així com 
també es van omplir amb una 
seixantena de persones de 
públic les propostes familiars 
de la Companyia del príncep 
Totilau amb El llop ferotge i 
la companyia Vivim del cuen-
tu amb «La rínxols dels llaços 
blaus». I també va ser tot un 
èxit l’espectacle familiar «La 
maleta» amb Joan Valentí, que 
es va fer fora la Biblioteca. 

SARDANES · LA VEU 

El curset d’ensenyament 
de la sardana que porta 
a cap l’Agrupació Sarda-

nista d’Igualada al Espai Cívic 
Centre comença’t el passat 14 
de setembre de moment va por 
bon camí, ja han vingut força 
persones amb ganes de apren-
dre a ballar la nostra dansa. 
Esperem doncs que els ànims 
no decaiguin i s’incorporin 
més persones al llarg de tot el 
curset, que �nalitzarà el juny 
del any 2023. Recordarem una 
vegada més que el curset es re-
alitza els dimecres en horari de 
les 17:00 h., �ns a les 18:30 h., i 
també recordar que és gratuït. 

APROVADA L’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT D’IGUALADA 
A QUÈ LA SARDANA SIGUI 
PATRIMONI IMMATERIAL DE LA 
UNESCO
En el ple municipal celebrat el 
passat dimarts dia 27 de se-
tembre, l’Ajuntament d’Igua-
lada acor-dà per unanimitat 
de tots els partits polítics, ad-
herir-se a la campanya que vol 
portar a què la Sardana sigui re-
coneguda a nivell mundial per 
la UNESCO, com a Patrimoni 
Cultural de Bé Immaterial.
Enhorabona i gràcies al con-
sistori en ple per tal decisió 
que ja feia temps era demana-
da i reivindicada per tots els 
sardanistes. 

El curset de 
sardanes comença 
amb molt bon peu



ÒPERA · LA VEU 

Dimecres de la setmana 
que ve, 12 d’octubre, 
a 3/4 de 8 del vespre 

l’Ateneu Cinema oferirà una 
nova sessió d’òpera retrans-
mesa en directe des del Royal 
Opera House de Londres.  En 
aquesta ocasió es podrà gau-
dir d’Aida, de Giuseppe Verdi. 

La durada de la sessió és de 
205 minuts amb un intermedi.
La princesa Aida, que ha estat 
segrestada, és un valuós premi 
a la guerra que enfronta Egip-
te i Etiòpia. Mentrestant, l’am-
biciós soldat Radamés lluita 
contra els sentiments per la 
princesa. A mesura que es van 
acostant, tots dos han de pren-
dre la dolorosa decisió d’esco-
llir entre la lleialtat a casa seva 

“Aida” de Verdi, òpera en directe 
a l’Ateneu Cinema

i l’amor que els uneix.
En aquesta nova producció, el 
director Robert Carsen situa 
el grandiós drama polític de 
Verdi en un món contempora-
ni on un estat totalitari és l’es-
cenari d’una història de lluita 
de poder i gelosia malaltissa. 
El director musical de la Royal 
Opera, Antonio Pappano, di-
rigeix   la gloriosa i monumen-
tal composició de Verdi. 

CULTURA · LA VEU 

El passat 3 d’octubre và-
rem gaudir d’una confe-
rència molt entretinguda 

i curiosa entorn de les llengües 
que es parlen arreu del planeta.
Amb aquesta conferència, els 
dos ponents, Jessica Neuquel-
man i David Vila i Ros, van fer 
un viatge pels cinc continents 
per descobrir curiositats de 
llengües d’arreu del món. Pa-
raules intraduïbles, frases fe-
tes originals i tota mena de 
particularitats lingüístiques de 
llengües a bastament parlades 
o gairebé desconegudes ens 

demostren que, quan aprenem 
una llengua, també aprenem 
una nova manera de veure el 
món. Cada llengua, a part de 
ser una manera de comuni-
car-se, ens obre a una nova re-
alitat, a una cultura única, a un 
entorn determinat.

LES CRIPTOMONEDES: 
DESAPAREIXERÀ EL DINER 
EN EFECTIU?. PROPERA 
CONFERÈNCIA A L’AUGA 
La utilització de les monedes 
digitals ha generat, impulsat 
i accelerat, la possibilitat de la 
desaparició del diner en efec-
tiu. Conferència a càrrec de 
Ramon Morell Rosell. 

A l’AUGA es parlà de 
l’aventura de les llengües

Dimecres, 12 d'octubre
Retransmissió en directe a les 19:45h

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

Aïda
Música: Giuseppe Verdi
Disseny de decorats: Miriam Buether
Disseny de vestuari: Annemarie Woods
Disseny d'il·luminació: Robert Carsen i Peter van Praet
Disseny de vídeo: Duncan McLean
Coreografia: Rebecca Howell

mitjà oficial

La Veu de l’Anoia sorteja 
2 entrades dobles.

Si vols participar 
envia un email a 

hola@ateneuigualada.org 
amb les teves dades 

(nom i telèfon de contacte) 
amb l’assumpte

LAVEUde
l’Anoia

VEUANOIA.CAT
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EXPOSICIONS · LA VEU 

Els punts de llibre aple-
guen col·leccionistes 
d’arreu. Tal i com els 

coneixem avui en dia es van 
inventar a l’edat mitjana, i es-
taven estretament lligats als 
llibres impresos. Una nova 
exposició a la Biblioteca ens 
apropa ara a aquest món de la 
mà del col·leccionista particu-
lar Manel Santiago, de Torre-
lles de Llobregat. En Manel ha 
unit les seves dues passions: 
els viatges i els punts de llibre, 
i mostra en aquesta exposició 
punts de llibre de ciutats i pa-
ïsos d’arreu del món que ha 
aconseguit al llarg dels darrers 
10 anys, quan va començar 
amb aquesta a�ció. L’exposició 
s’inaugurarà el dijous 6 d’octu-
bre a les 7 de la tarda, amb la 
presència d’aquest col·leccio-
nista.
Santiago explica que quan vi-
atja «compro punts de llibre 
on surt el nom de la ciutat o del 

país, sobretot si els han creat 
artesans, com a mostra del seu 
art i amb materials diferents 
com el cuir, la seda o altres 
tipus de roba, fusta, vegetal, 
metall i, �ns i tot, plata». Per 
aquest col·leccionista el punt 
de llibre és un objecte cultural 
molt delicat, gairebé sagrat: «si 
t’agrada molt un punt de llibre 

“El món en un punt de llibre”, nova 
exposició a la Biblioteca amb punts de 
llibre de Manel Santiago

o et porta molts bons records, 
mira de tenir-lo al llibre que 
estiguis llegint i fes que sigui 
el teu estendard perquè seràs 
al costat de la cultura», a�rma.
L’exposició es podrà visitar 
�ns al dia 29 d’octubre i tam-
bé s’hi podran veure i agafar 
en préstec llibres de viatges, 
guies, etc. 

EXPOSICIONS · LA VEU 

Del 8 al 23 d’octubre, 
la Sala Municipal 
d’Exposicions acolli-

rà la Mostra d’art lineal i de 
caricatures que van fer di-
buixants de renom que eren 
socis de l’Agrupació Fotogrà-
�ca d’Igualada entre els anys 
1930 i 1960. La inauguració 
de la mostra serà dissabte dia 

8 d’octubre a les 7 de la tarda.
Aquestes expressions artísti-
ques es troben als butlletins 
de l’AFI, s’han recopilat es 
donaran a conèixer al públic 
en aquesta mostra.
L’exposició està organitzada 
per l’Agrupació Fotogrà�-
ca d’Igualada, amb el suport 
del Departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada 

Una exposició recupera els 
dibuixos i caricatures de 
socis de l’AFI entre el 1930 
i el 1960
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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 fotogra�a, 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

ELS DIBUIXANTS DE L’AFI 1930-1960

Mostra d’art lineal i de caricatures que van fer dibui-
xants de renom que ren socis de l’Agrupació Foto-
grà�ca d’Igualada.
Del 8 al 23 d’octubre a la Sala Municipal d’Expo-
sicions.

PROJECTES I OBRES FINALS

Mostra dels treballs que han presetnat els alumnes 
que han completat el cicle formatiu de grau superior 
de Grà�ca Publicitària i de gran mità d’Assistència 
al Producte grà�c Imprès.
Del 3 al 31 d’octubre a LaGaspar Sala d’exposicions

EL MÓN EN UN PUNT DE LLIBRE

Manel Santiago exposa la gran col.lecció de punts 
de llibre de més de 40 països que ha anat recollint al 
llarg dels seus viatges
Del 6 al 29 d’octubre a la Sala d’Exposicions de la 
Biblioteca Central

L’ART QUE DESPERTA ELS SENTITS

Adrià Solé.
El jove autor presenta les seves creacions dividides 
en dues branques artístiques: la il·lustració i el rea-

lisme amb gra�t.
Del 12 de setembre al 2 de novembre al Punt de 
lectors de la Biblioteca Central.

EL VALOR CULTURAL DE LES JOIES. PER 
QUÈ LA JOIA ÉS CULTURA

Exposició de joies que formen part de l’acció impul-
sada pel JORGC amb treballs que posen en valor les 
joies com a objectes artístics.
Del 15 al 30 d’octubre a l’Arxiu Comarcal de l’Ano-
ia.

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

MÓN CASTELLER · LA VEU 

Aquest diumenge se ce-
lebrava una de les ci-
tes més destacades del 

món casteller: el Concurs de 
Castells, i els Moixiganguers 
d’Igualada s’havien classi�cat 
per primera vegada en la seva 
història per l’edició de diu-
menge, que aplega les 12 mi-
llores colles de la temporada.
Els morats havien aconseguit 
aplegar a la Tàrraco Arena 
Plaça de Tarragona a sis-cen-
tes persones, fet que ja era 
una victòria per la colla.
A les 10 en punt els igualadins 
en�laven el seu primer castell 
en una ronda conjunta amb 
set altres colles, era el 5 de 8, 
una estructura que, enguany, 
tenen molt consolidada i que 
ja havien descarregat en 4 
ocasions. Malgrat haver-lo 
de treballar una mica més 
del que estaven acostumats, 
aquest cop no va ser diferent.
A segona ronda arribava el 

plat fort, els Moixiganguers 
actuaven en solitari amb l’ob-
jectiu de lluir el 3 de 9 amb 
folre a la plaça on l’havien 
descarregat per primer cop 
quatre anys enrere. Després 
de desmuntar-ne el peu, la 
colla va poder carregar-lo i 
el castell es va enfonsar pocs 
instants després de l’aleta.
Arribava la tercera ronda i 
els morats es preparaven per 
descarregar l’última estructu-
ra de la jornada. Era la torre 
de 8 amb folre, un castell que 
gairebé sempre és garantia 
d’èxit quan el fan els iguala-
dins i així va ser.
Els Moixiganguers van tenir 
opcions de lluitar pel cin-
què lloc �ns a l’última ronda, 
quan la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona va descarregar el 
2 de 9 amb folre i manilles. 
Finalment, els 3.265 punts 
dels morats els van situar en 
sisena posició, un fet històric 
que suposava la millor classi-
�cació de la colla al concurs i 

una gran estrena a l’edició de 
diumenge. Per acabar la diada 
es va celebrar una ronda con-
junta de pilars on els igualadins 
van descarregar deu pilars de 4.

Els Moixingaguers, sisens al Concurs de Castells de Tarragona

Els primers classi�cats del 
concurs van ser els Castellers 
de Vilafranca, seguits per la 
Colla Joves Xiquets de Valls 
i, en tercera posició, la Co-

lla Vella Xiquets de Valls. La 
quarta posició la va assolir la 
Colla Jove Xiquets de Tarra-
gona seguida dels Xiquets de 
Tarragona.
Un cop �nalitzat el concurs, 
els morats van tornar a Igua-
lada on es va fer un dinar de 
celebració al davant del local 
d’assaig, les Cotxeres.
Els Moixiganguers d’Igualada 
volen agrair a totes les per-
sones que van desplaçar-se a 
Tarragona per fer pinya amb 
ells i les convida a seguir par-
ticipant en els assajos i actu-
acions.
La següent cita dels morats 
serà el dissabte 15 d’octubre 
a la Plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada amb els Castellers 
de Vilafranca i els Castellers 
de Sant Cugat. 

El 2 de 8 amb folre carregat i descarregat a la Tàrraco Arena • PAU CORCELLES

El president Oriol Solà i el cap de colla, Jordi Moreno amb el trofeu • 
PAU CORCELLES

Sis-centes persones van acompanyar els Moixingaguers a la plaça 
tarragonina • PAU CORCELLES
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TEATRE · LA VEU 

La Casa del Teatre Nu 
oferirà aquest cap de 
setmana triple sessió de 

l’obra “Quan el sol se’n va a la 
posta”, un espectacle amb tite-
lles, ombres i quatre músics en 
directe, creat en residència cre-
ativa a La Casa del Teatre Nu.
El Sisquet, és un home que 
s’ha dedicat tota la vida al re-
partiment de sifons i gaseoses. 
Repartint, ha anat recorrent 
tots els indrets del territori, 
impregnant-se de la seva cul-
tura popular. El Sisquet guarda 
tots els records dels amics que 
ha fet als pobles en un armari. 
Al llarg de l’obra, tots aquests 

Cap de setmana de titelles 
a La Casa del Teatre Nu

MÚSICA · LA VEU 

El dissabte 8 de setembre, 
Igualada Capital de la 
Cultura Catalana porta 

dues propostes culturals més 
per fer a la ciutat. A les 11 h, 
al Centre Cívic Nord, tindrà 
lloc el un tast comentat de les 
cerveses artesanes de la cer-
vesera igualadina Rec Brew. 
Es podran degustar cinc tipus 
diferents:  Naked Lunch (Hazy 
Pale Ale), Black Madon-
na (American Porter), A�er 
Work (American Pils), Kislotá 
(Fruited Sour) i la 08700 (IPA), 
la cervesa o�cial de la capitali-
tat, que han creat especialment 
per homenatjar la ciutat.
El preu de la cata és de 10 €. Per 
assistir-hi cal ser major d’edat i 
fer la reserva al correu a comu-
nicacio@igualadaccc2022.cat. 
Les places són limitades i es 
reservarà per ordre de recep-
ció dels correus. L’activitat és 
només per a persones majors 
d’edat.
El mateix dissabte, a les 18:30 
h, tindrà lloc l’acte d’homenat-
ge a Manel Caro, en el 10è ani-
versari de la seva mort. Va ser 
activista de la preservació del 
patrimoni del barri del Rec. 

Serà a la Xemeneia del Tint 
del Pallarols (Ronda del Rec/
carrer Creueta). L’acte enllaça-
rà amb el concert d’Orquestra 
Fireluche a La Bastida, a les 
19 h. El grup de La Cellera 
de Ter (Girona), després de 
la publicació d’Ataràxia l’any 
passat, juntament amb Pau 
Riba, presenta la seva conti-
nuació natural: Segona �ora-
da, un disc on les noves �ors 
melòdiques, plantades a qua-
tre mans tant pel cantant com 
per l’orquestra dins del mateix 
jardí original, es combinen ara 
amb noves veus i bulbs guar-
dats de �ors ja clàssiques, fent 
reviure un espectacle que, si 

bé semblava estroncat de so-
ca-rel, ara �oreix de bell nou 
damunt uns escenaris àvids de 
sentir-se posseïts per les noves 
cançons d’un dels nostres més 
grans poetes. 
L’entrada al concert és gratu-
ïta i s’ha de reservar enviant 
un correu a labastidareserva@
gmail.com.
El concert està inclòs al cicle 
#Eclèctics, organitzat de la mà 
del Kiosk del Rec  i La Basti-
da per arribar més enllà amb 
la música i connectar amb un 
gran ventall de sensibilitats 
des de racons del panorama 
musical català que exploren 
nous formats. 

Concert de l’Orquestra Fireluche i tast de 
cerveses Rec Brew, propostes per dissabte

DIABLES · LA VEU 

El passat 17 de Setem-
bre la colla de Els Petits 
Diables i Pixapólvora 

d’Igualada vam celebrar el 
nostre 20+2è aniversari. Fou 
una trobada amb més de 300 
diables d’arreu de Catalunya, 
un total d’unes 400 persones. 
Fou un esdeveniment molt 
emotiu per tots nosaltres 
perquè any rere any veiem 
com els nostres petits diables 
creixen divulgant la cultura 
popular catalana per la resta 
de pobles i ciutats del nos-
tre país, i poder compartir la 
nostra joia amb la ciutat on 
ens ha vist néixer ens fa sem-
pre molta il·lusió.

records surten a la llum, ca-
dascun en forma d’un objecte 
i una cançó.
L’espectacle és de la companyia 
Matito, creada l’any 2016 per 
Arnau Colom Recasens, llicen-
ciat en Art Dramàtic a l’Institut 
del Teatre de Barcelona. Els es-
pectacles de la Companyia són 
�dels a l’ essència del teatre de 
titelles íntim, excèntric i popu-
lar.
La cita serà dissabte a les 17:00 
i a les 19.00h i diumenge a 
les 12:00. Les entrades poden 
aconseguir-se a través de la 
web del teatrenu.com o direc-
tament a https://entradium.
com/events/quan-el-sol-se-n-
va-a-la-posta. 

Per aquest motiu volem agrair 
la col·laboració i suport a totes 
les entitats i empreses que ho 
han fet possible: Ajuntament 
d’Igualada, Ateneu Igualadí, 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Gremi de Traginers, Museu 
de la Pell i Comarcal de l’Ano-
ia, Autogama, Boca&Boca, 
Bonpreu – Esclat, Cal Perico, 
Embalatges Vallter, Gestoria 
Galtes, GlassDrive, Imagus, 
Marcel Claramunt, Pastisseria 
Fidel Serra, Restaurant Cal 
Taribó, Roig Fotògrafs, Servi-
matica i Unigraf.
Donar també les gràcies a to-
tes les colles infantils de dia-
bles que van venir i van par-
ticipar de la nostra festa: Ball 
de Diables Petits del Foc de 

Les Roquetes, Ball de Diables 
Petits Diabòlics, Ball de Dia-
bles Petits Les Espurnes de La 
Ràpita, Diables Petits de Sant 
Pau d’Ordal, Diablons Mite´ls 
de Calafell, Diables SexesFoc, 
Menuts dels Cabrons i Bruixes 
de Centelles, Petits Cabrons 
de Vilanova del Camí i Petits 
Mal Llamp d’Igualada.
I també volem fer una especi-
al menció a totes les famílies 
dels nostres diables que ens 
van ajudar en tot moment en 
l’organització, així com al Joan 
Llorach, al Manel Roca i al 
Gerard Aure per la amenitza-
ció de la vetllada. Una vegada 
més s’ha demostrat que som 
una gran família. Moltes feli-
citats a tothom! 

Agraïment dels Petits Diables a tots els 
que van fer possible el 20+2è aniversari

III Cicle d’òpera al Casal 
de Tous

MÚSICA/CINEMA · LA VEU 

Després de l’excel·lent 
acollida l’any passat 
per part del públic 

del Casal de Tous, aquest mes 
d’octubre es reprèn el Cicle 
d’Òpera.
La primera serà aquest dis-
sabte, 8 d’octubre i es podrà 
gaudir de Carmen, de Bizet, 
des del Royal Opera House de 
Londres, dirigida per Antonio 
Pappano, amb Anna Caterina 
Antonacci i Jonas Kau�man.
El dissabte 15 d’octubre, serà 
el torn de La Traviatta, de 
Giuseppe Verdi, una produc-
ció des de Salzburg amb la 
Filarmònica de Viena, dirigi-

da per Carlo Rizzi, amb Anna 
Netrebku i Rolando Villazon.
I la darrera òpera de la qual 
es podrà gaudir serà de Tosca, 
de Giacomo Puccini, una pro-
ducció clàssica des del teatre 
Carlo Felice de Gènova, di-
rigida per Maco Boemi, amb 
Daniela Dessi i Fabio Armili-
ato.
Les tres òperes són amb subtí-
tols en espanyol. 
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Llansana, a l’entorn de la dècada dels 80’ de la passada 
centúria, en el seu incansable caminar per les demar-
cacions municipals anoienques i no gens llunyanes 
d’Igualada (Bellprat, Carme, Castellolí, El Bruc, La 
Pobla de Claramunt, Santa Maria de Miralles, Orpí, 
Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí), 
�ns a arribar a les contrades del Bages (Castellfollit 
del Boix). Al capdavall, la mostra presentada, i a partir 
d’un més que e�cient treball dels especialistes en pa-
leontologia posa en relleu l’excepcional bellesa d’una 
completíssima col·lecció de coralls, de diferents espè-
cies, i una no menys important col·lecció de crancs. 
Val a dir que, a propòsit d’aquestes exclusives troba-
lles; a un d’aquests exemplars, una espècie descoberta 
pel Dr. Reig i Oriol, se li ha atribuït la denominació 
“Strotogyra llansanai”, en reconeixement a l’exploració 
duta a terme pel mateix Llansana.
A tall de localització de la pròpia naturalesa dels fòs-
sils a Casa Nostra, unes dades certi�cades apunten a 
què fa uns 50 milions d’anys, a resultes d’una col·lisió 
entre les plaques continentals Eurasiàtica i Ibèrica, es 
va formar davant dels Pirineus una gran depressió que 
es va reomplir d’aigua de l’Atlàntic. En conseqüència, 
en aquells temps ancestrals una àmplia àrea de la co-
marca de l’Anoia va quedar banyada per aigües ma-
rines, i és en aquesta ubicació l’indret on hi van residir 
tota mena d’organismes marins, abocats amb el pas 
del temps -en tant que organismes morts- a un procés 
de fossilització, passant a formar part d’una escorça de 

la Terra sobre la qual quedarien 
impressionats per a, posterior-
ment, arran dels plegaments i les 
erosions, a�orar a la superfície. 
Quant al curs evolutiu, a � i efec-
te que la fossilització es faci rea-
litat, l’organisme ha de passar per 
processos d’alteració química, als 
qual s’hi poden incorporar o su-
primir substàncies minerals. De 
fet, després de la mort, aquest 
organisme pot desintegrar-se 
lentament o quedar-se enter-
rat en algun sediment; i, només 
s’acaben fossilitzant aquelles -se-
ves- parts més dures. Així, en 
descompondre’s aquest a l’inte-
rior del sediment relativament 

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

A propòsit de la donació de la Col·lecció Paleontològica, de 
Josep Llansana, al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia

Heus aquí, un particular elogi a la Col·lec-
ció Paleontològica de l’igualadí i amic Josep 
Llansana i Marcè, expressament donada al 

Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, per 
a la seva expressa conservació i necessària divulgació 
pública.
Vagi per davant que, si bé durant el mateix acte de la 
inauguració d’una exposició no acostuma a ser el mo-
ment més escaient per a una mirada atenta del materi-
al presentat a la mostra en qüestió; sí que al cap d’uns 
dies és l’hora de permetre’t una visita per a descobrir 
tot el compendi  exposat amb la documentació per-
tinent a mà, i observar in situ, pas a pas cadascun dels 
expositors d’aquesta selectiva recopilació. El que fa el 
cas és que era tot una assignatura pendent parlar pre-
sentar en aquesta pàgina un reconeixement a aquest 
valuós repertori de fòssils que, especialment seleccio-
nats, en el seu dia, Llansana va lliurar al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, i va ser  presen-
tat públicament en una participada inauguració.
La mostra, metòdicament classi�cada i amb notes in-
formatives, et descobreix més de 1.532 fòssils marins 
invertebrats, trobats a la comarca de l’Anoia, i que da-
ten del període de l’Eocè Mitjà, especialment del Bar-
tonià, ara fa uns 40 milions anys. Efectivament, amb 
quasi bé 300 espècies classi�cades, aquesta col·lecció 
és veritablement tot un treball de recerca i d’investiga-
ció; des del punt de vista didàctic i cientí�c, una des-
coberta colossal. Es tracta, doncs, de fòssils trobats per 

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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CARMEĿLA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista i historiadora

tou, altera les condicions locals i promou la incor-
poració de sals minerals a la seva pròpia estructura, 
en un traspàs anomenat mineralització: el que és una 
veritable alteració química que li concedeix -des de la 
compactació- una major resistència en relació al sedi-
ment circumdant.
L’igualadí Josep Llansana i Marcè (1949), en conside-
racio a la seva intensa i longeva trajectòria, ha esde-
vingut un reconegut amant de l’univers de la paleon-
tologia. Ell va ser qui va proposar-se com a un dels 
fundadors de la Secció de Paleontologia del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada, endemés d’haver 
estat un incondicional col·laborador del Museu Geo-
lògic del Seminari de Barcelona, una entitat històrica 
de referència en l’àmbit de la Paleontologia a Catalu-
nya, espai de la investigació i del coneixement cientí-
�c on va poder estudiar i classi�car nombrosos fòssils 
que havia trobat. El categòric nivell de coneixement 
del mon dels fòssils el va empènyer a convertir-se en 
coautor, al costat del  Dr. Josep Romero i Marsal, de 
l’obra ”Guia de Camp dels Fòssils de l’Anoia, inver-
tebrats marins”, una publicació del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada, editada amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada, a l’any 2016. 



HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA 
I DE L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA

EN CONCRET, LA SECCIÓ DE 
PREPARACIÓ D’AQUESTA 
EMPRESA TÈXTIL ERA L’ES-

PAI ON EL FIL S’ENROTLLAVA AMB 
LA MÀQUINA DE RODETS.
Fotogra�a: Arxiu de LA IGUA-
LADINA COTONERA.
Dades històriques:
La Igualadina Cotonera va ser 
una indústria de fabricació de 
cotó, construïda a l’any 1842, se-
gons l’estètica de l’”Estil manxes-
terià”, una empresa clau de la Re-
volució Industrial catalana, que 
va funcionar �ns al 1967.
Més dades: a l’Arxiu Comarcal, a 
la Biblioteca i als llibres publicats.

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

Imatges i textos subjectes a Drets 
d’autor. Arxiu Fotogràfic Muni-
cipal i Fons de Documentació de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada (AFI). Material recentment 
digitalitzat.

Ens pots trobar també a:

AFI HISTÒRIA DE LA 
FOTOGRAFIA A IGUALADA

El Butlletí de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada: els seus dibuixants

A propòsit de l’Exposi-
ció “Els dibuixants de 
l’AFI”, que s’inaugura 

aquest dissabte amb motiu 
del 90è aniversari de la pri-
mera publicació del Butlletí 
de l’Agrupació Fotogrà�ca 
d’Igualada; l’Agrupació Foto-
grà�ca presenta per a celebrar 
aquest esdeveniment una ex-
haustiva mostra del contingut 
dels butlletins publicats al de-
curs de llargues dècades. Tal i 
com es va apuntar a l’anterior 
capítol, aquest butlletí s’impri-
mia en blanc i negre i era dis-
tribuït no només dins l’àmbit 
de la ciutat d’Igualada i la seva 
comarca sinó a altres entitats 
i agrupacions fotogrà�ques; 
facilitant així un intercanvi de 
publicacions que, en el fons, 
contribuïa a enriquir els vin-
cles entre les diferents entitats 
de Catalunya i la resta l’Estat.
Si bé el leitmotiv de totes 
aquestes publicacions priori-
tàriament és la fotogra�a, per 
a aquesta ocasió convé subrat-
llar que es concedirà una es-
pecial atenció a la part artís-
tica dels butlletins i a la seva 
confecció. Això és, tenint en 
compte que en aquella època 
un important nombre de so-
cis, més enllà de la seva dedi-
cació a la fotogra�a, en alguns 
casos eren artistes de diferents 
matèries (dibuix, pintura, dis-
seny, etc.), d’antuvi és inexcu-
sable de referir-se al primer 
dibuixant de dibuix lineal, 
que va ser alhora el primer 
president de la nostra entitat, 

l’artista Agustí Mata, pseudò-
nim “Amadó”. Ell era qui feia 
el dibuix, i Gabriel Castella, 
pseudònim “Ignotus”, alhora 
soci de l’entitat i arxiver mu-
nicipal, era l’encarregat de la 
redacció d’un text expressa-
ment descriptiu del mateix 
dibuix o il·lustració; una imat-
ge que de retruc feia al·lusió a 
fets de signe social o cultural 
esdevinguts en temps pretèrits 
a les contrades anoienques. 
L’Exposició, en qüestió, reu-
neix quaranta dibuixos lineals 
traçats amb llapis i en blanc i 
negre, bo i mostrant diferents 
punts de la ciutat; els quals 
posteriorment, de la mà dels 
impressors de torn, passaven 
per un procés de coloració 
�ns a aconseguir una major 
vistositat. També, i en gran 
format, s’exposen les quaran-
ta-nou caricatures dibuixades 
per Pere Puig i Josep M. Riba, 
amb motiu del primer Con-

curs Internacional que es va 
convocar des de la nostra en-
titat. Alhora, l’Exposició tam-
bé posa en relleu els diferents 
anuncis que, majoritàriament, 
eren una creació artística de 
l’impressor Pere Bas, i perta-
nyien al període en què feia 
els butlletins. A propòsit dels 
anuncis publicats, aquests ex-
hibien reclams comercials de 
comerços; alguns ja desapare-
guts i d’altres que, de manera 
renovada, han arribat als nos-
tres dies. Precisament, aquí la 
mirada de la gent gran podrà 
reconèixer l’ineludible recór-
rer del temps, àdhuc l’evolució 
dels productes publicitats.
Pàgina rere pàgina, cal obser-
var alhora l’interès que des-
perten des del punt de vista 
tècnic i artístic les gra�es es-
tàndards que, habitualment, 
utilitzaven els impressors; en-
cara que són d’especial noto-
rietat algunes de creació prò-

pia. Des d’aquesta perspectiva, 
són de contemplació obligada 
aquelles bellíssimes publicaci-
ons de l’autor i impressor Pere 
Bas, el qual incorporava -de 
manera artística- les lletres 
corresponents a l’encapçala-
ment d’un escrit, dibuixant-les 
i acolorint-les amb una il·lus-
tració de fons que feia al·lusió 
al tema tractat.
Quant a l’abast i transcendèn-
cia de totes les publicacions, 
és palès que després de viure 
un sòlid  apogeu en els seus 
primers anys, des del 1932 i al 
1936, es va inaugurar un llarg 
silenci a partir del 1936 a re-
sultes de l’esclat de la Guerra 
Civil. Posteriorment, i durant 
la Dictadura franquista, si bé 
els continguts a tractar i l’in-
terès per la fotogra�a venien 
a ser els mateixos, és evident 
que la imposició de la llengua 
castellana va incidir en la ma-
nera de comunicar determi-
nats temes de proximitat així 
com de manifestar certes opi-
nions. En concret, es va recu-
perar la publicació del butlletí, 
a l’any 1942, inaugurant-se el 
primer número d’aquell nou 
període amb les paraules en 
castellà: “Decíamos ayer...”
Dècades després, al voltant de 
les festes de Nadal de 1969, un 
assumpte prioritari, per a una 
tercera època, va ser afron-
tar la necessitat de trobar el 

relleu generacional d’aquells 
associats que havien estat els 
capdavanters de l’entitat, en 
el sentit de donar continuïtat 
l’Agrupació; una solució que 
no va tardar a fer-se efectiva. 
Seguidament, des del 1992 
�ns al 2011, es va estimar via-
ble l’ampliació dels continguts 
dels butlletins en els quals s’hi 
van introduir, a més de les ac-
tivitats pròpies i esdevingudes 
al si de l’Agrupació (exposi-
cions, concursos...), aquelles 
que formaven part d’actes 
externs com: excursions foto-
grà�ques, sortides fotogrà�-
ques de caràcter gastronòmic, 
visites culturals, etc.; per des-
comptat promogudes i dutes a 
terme pels mateixos socis.
Cronològicament, seguint 
la data de la seva aparició, a 
la mateixa sala, es procedirà 
a una projecció en què apa-
reixeran tots els anuncis dels 
quals s’ha fet esment per a 
què, amb aquesta reproduc-
ció, es pugui observar no no-
més algunes modificacions 
tècniques i artístiques sinó 
el canvi en les connotacions 
del llenguatge segons els di-
ferents moments històrics.
Dades de l’Arxiu de l’AFI, 
consultades per Robert Do-
mínguez. 

Comunicació AFI - 
Carmel·la Planell Lluís

FINALS DEL SEGLE XIX.
TREBALLADORES DE LA IGUALADINA COTONERA EN ESPECIAL DE L’ANOMENADA SECCIÓ DE PREPARACIÓ, UNA ESFERA 
DEL TREBALL EN LA QUAL TAMBÉ EN PRENIEN PART LES NENES.
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L’AGENDA

danses comprèn coreografies origi-
nals de danses populars i tradicio-
nals, així com creacions coreogràfi-
ques i musicals contemporànies.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
la Lliga

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“Quan el sol se’n va a la posta” El 
Sisquet guarda tots els records dels 
amics que ha fet als pobles en un ar-
mari.
Dissabte a les 7 de la tarda a la Casa 
del Teatre Nu.

HORA DEL CONTE
Santa Margarida de Montbui 

La Berta sense por” a càrrec de Tea-
trem. Conte amb motiu del Dia de al 
Salut mental.
Dissabte a les 7 de la tarda a la Casa 
del Teatre Nu.

TEATRE
Calaf

Microteatre. 5 directores calafines 
per 5 obres. Carme Sala, Gemma Ri-
poll, Pia Clotet, Silvia Vila i Sunsi Clo-
sa seran les encarregades de dirigir 
les obres de l’edició d’enguany.
Dissabte a partir de 2/4 de 8 del ves-
pre des del Casino.

\ DIUMENGE 9
TEATRE
Igualada 

“Les croquetes oblidades” de Les 
Bianchis. La Pepa és una nena que 
acaba de perdre la seva àvia i està in-
tentant adaptar-se a una nova escola 
i una nova ciutat... Organitza Xarxa 
Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Tea-
tre Municipal l’Ateneu.

TALLER
Igualada 

Tallers familiars d’estampació. Es-
tamparem l’skyline del barri del Rec.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al 
Museu de la Pell.

TEATRE
Igualada 

“Beuré de la teva aigua”, el primer 
monòleg de l’actor igualadí Marc Tar-
rida un crit reflexiu d’una generació 
jove preocupada pel present i el futur.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

\ DIVENDRES 7 
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Igualada 
Presentació del llibre “Rituals ele-
mentals” de Josep Maria Solà, un 
estudi sobre l’origen dels rituals que 
fem al llarg de l’any.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

CONCERT
Igualada 

“100 anys de l’ECMMI”. Concert sim-
fònic per celebrar el centenari de 
l’Escola-Conservatori d’Igualada.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 

“Beuré de la teva aigua”, el primer 
monòleg de l’actor igualadí Marc Tar-
rida un crit reflexiu d’una generació 
jove preocupada pel present i el futur.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora.

 CINEFÒRUM
Piera 

“Tully”. Després de visionar el film 
començarà un col·loqui i espai de re-
flexió.
Divendres a les 6 de la tarda a la Bi-
blioteca.

CINEMA
Capellades 

“Cino lobitos”. Aquest film ha rebut 
cinc premis al Festival de Màlaga 
2022, incloent-hi Millor pel·lícula i 
Guió.
Divendres a les 7 de la tarda al cine-
ma La Lliga

CONVERSA
Òdena 

L’hora del cafè - “Processos de dol”, 
Parlarem sobre què és el dol, afecta-
ció del dol en la nostra vida diària, la 
gestió de les emocions, quins tipus de 
dols hi ha...
Divendres a les 4 de la tarda al Cen-
tre Fraternal

CLUB DE LECTURA
Vilanova del Camí 

“Quan jo tenia cinc anys em vaig ma-
tar”, de Howard Buten. El llibre ens 
acosta a la vida i el món interior del 
Burton, un infant afectat per la sín-
drome d’Asperger i la seva manera 
particular de veure el món.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda i a 
2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca de 
Can Papasseit

CLUB DE LECTURA
Santa Margarida de Montbui 

Lectura i comentari sobre el llibre “la 
trena” de Laetitia Colombani.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda al nu-
cli antic

\ DISSABTE 8 
CLUB DE POESIA

Igualada 
“Balla’m un llibre: Olor de menta”, 
poemes escènics, dansa i poesia. A 
càrrec de la companyia La Súbita. Tot 
seguit es comentarà la poesia escèni-
ca de Joan Brossa.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblio-
teca Central.

MÚSICA
Igualada 

“Eclèctics”. Concert a càrrec de l’Orc-
hestra Fireluche, que interpretarà 
“Segona florada”, un treball interpre-
tat amb instruments de joguina, reci-
clats, curiosos...
Dissabte a les 7 de la tarda a laBas-
tida.

TEATRE
Igualada 

“Pòsit” de Martí Torras Myneris, amb 
l’actriu Meritxell Yanes, un homenat-
ge a la tasca dels cuidadors. Organit-
za AFADA

RECORREGUTS
Igualada 

Ruta guiada a càrrec del Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada. En aca-
bar, “In memoriam Manel Caro” en el 
10è aniversari de la seva mort.
Dissabte a les 6 de la tarda des de Cal 
Maco.

TEATRE
Igualada 

“Beuré de la teva aigua”, el primer 
monòleg de l’actor igualadí Marc Tar-
rida un crit reflexiu d’una generació 
jove preocupada pel present i el futur.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora.

CONCURS DE TEATRE
Piera 

“Mort accidental d’un anarquista” a 
càrrec del grup de teatre Cassanenc 
de Cassà de la Selva.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
Foment

DANSA
Capellades 

“L’Esbart Egarenc”. El repertori de 

Concert a càrrec del Duo Guelar Pia-
no, que oferirà obres de Dvorak, Rac-
hmaninov, Respighi i Stravinsky.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres

\ DILLUNS 10 
CONFERÈNCIA

Igualada 
“Les criptomonedes. Desapareixerà 
el diner efectiu” a càrrec de Ramon 
Morell Rosell. Cal destriar els avan-
tatges i els inconvenients que supo-
sarà la desaparició del diner en efec-
tiu. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

\ DIMARTS 11
HORA DEL CONTE 

Igualada 
“Tinc el cap ple de pardals” a càrrec 
de la Clara Gavaldà. Amb en Gerard i 
el cassó que sempre arrossega des-
cobrirem que les coses són més sen-
zilles del que sembla.
Dimarts a les 6 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

\ DIMECRES 12 
ÒPERA
Igualada 

Retransmissió en directe des del 
Royal Opera House de Londres de 
l’òpera “Aida”de Verdi.
Dimecres a 3/4 a 3/4 de 8 del vespre a 
l’Ateneu Cinema

\ DIJOUS 13 
XERRADA

Piera 
Acompanyar les emocions en els ado-
lescents. Eines des de la mirada sis-
tèmica. Xerrada a càrrec de Cristina 
Jiménez Aguilera, psicòloga infantil.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca.

CONFERÈNCIA-COĿLOQUI
Capellades 

Carme Ruscalleda. “Cultura cuina i 
salut”. Som hereus d’una cultura cu-
linària gourmet, divertida i saludable. 
Acte inaugural de La Trama.
Dijous a les 6 de la tarda al Saló Rosa 
de la Lliga



Una escola a l’Himàlaia
A TOUS •  LUNANA, UN YAK EN LA ESCUELA

Els orígens del mal
EL RACÓ DEL CINECLUB •  DONBASS

RICARD FUSTÉ

El dijous 13 d’octubre, el Cine-
club, en col·laboració amb la Re-
gidoria de Cooperació de l’Ajun-

tament d’Igualada, presenta, a l’Ateneu 
Cinema, la producció ucraïnesa del 
2018 Donbass, dirigida per Sergei Lo-
znitsa.
Ara que el con�icte ha esdevingut una 
guerra oberta de greus però encara 
imprevisibles conseqüències humanes 
i econòmiques, serà interessant revisar 
aquesta producció del 2018 que, a tra-

vés de dotze episodis inspirats en víde-
os reals apareguts a YouTube, mostra 
els enfrontaments entre els partidaris 
del govern ucraïnès i els partidaris de 
l’autoproclamada República Popular 
de Donetsk, propers a Rússia. El �lm 
viatja de l’humor negre a la tragèdia i 
posa de manifest que la primera víc-
tima en tots els con�ictes i totes les 
guerres és sempre la veritat.
L’interès del �lm de Loznitsa és tam-
bé cinematogrà�c i ha estat premiat a 
Cannes i a Sevilla.
Aquesta sessió especial comptarà amb 
la presència de refugiats ucraïnesos. 

REDACCIÓ · LA VEU 

Ugyen és un jove professor a 
Bhutan, que eludeix els seus 
deures mentre planeja anar a 

Austràlia per convertir-se en cantant. 
Com a reprimenda, els seus superiors 
l’envien a l’escola més remota del món, 
un llogaret glacial de l’Himàlaia ano-
menada Lunana. Després d’un esgota-
dor viatge, Ugyen arriba a Lunana, on 
es troba sense electricitat ni calefacció, 

en una escola sense �nestres ni pis-
sarra. Encara que pobres, els vilatans 
donen una càlida benvinguda al seu 
nou mestre, però ell s’enfronta a l’acla-
paradora tasca d’ensenyar als nens del 
poble sense cap material. Desesperat, 
vol abandonar i marxar-se com més 
aviat millor però, a poc a poc, es veu 
conquistat per la senzillesa, bondat i 
ganes d’aprendre dels petits i les seves 
famílies.
Va ser nominada als Oscar com a Mi-
llor pel·lícula internacional. 

REDACCIÓ · LA VEU 

Pel·lícula inspirada en fets reals 
que narra la història de Julio 
César Strassera i Luis More-

no Ocampo, els �scals encarregats 
de portar als tribunals als principals 
responsables de la dictadura militar 
més sagnant de la història argentina. 
En el �lm els lletrats han de formar 
un equip en un breu temps i asseure 
en banc dels acusats a 9 comandants 
a càrrec del general Rafael Videla. En 
un país convuls, agitat per les revoltes 
socials i els enfrontaments entre par-
tidaris del règim i els represaliats, tots 
dos tractaran de donar als o�cials el 
que ells no van donar a les seves vícti-
mes: un judici just.

Els primers minuts de l’Argentina, 
1985, recreació de l’històric Judici 
de les Juntes, són tota una declaració 
d’intencions: heus aquí una mirada 
descarnada però per moments acer-
tadísimamente còmica a un país en 
transició, de la mà d’un Darín acla-
parador, rondinaire i tremendament 
divertit jugant-se el futur d’un país. Li 
dona la rèplica Lanzani, re�ex d’una 
joventut que es llança esperançada a 
la democràcia. Santiago Mitre torna 
al cinema polític i de conscienciació 
en la seva aposta més antropològica, 
un clàssic instantani que ajusta comp-
tes amb la desmemòria col·lectiva a 
través d’interpretacions impecables i 
escenes imperdibles. 

Cinema polític
ESTRENA •  ARGENTINA, 1985

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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AVATAR

SALA 1

LOS RENGLONES TORCIDOS DE 
DIOS

Dv: 17:30/20:45
Ds Dg i Dc: 16:00/19:00/22:00

SALA 3

EN LOS MÁRGENES
Dv Dll Dt i Dj: 18;15/20:30/22:45
Ds Dg i Dc: 16:20/18:30/20:40:22:50

SALA 4

TADEO JONES 3: LA TABLA 
ESMERALDA

Dv Dll Dt i Dj: 17:30/19:30
Ds Dg i Dc: 16:05/18:00

MODELO 77
Dv Dll Dt i Dj: 21:30
Ds Dg i Dc: 20:30/22:30

SALA 5

AVATAR (REESTRENA)
Dv a Dj: 17:00/20:15

SALA 6

VIAJE AL PARAÍSO
Dv Dll Dt i Dj: 17:40
Ds Dg i Dc: 15:55/18:10

SMILE
Dv Dll i Dj: 19:50/22:15
Dt: 19:50/ 22:15(VOSE)
Ds Dg i Dc: 20:20/22:40

SALA 7

OPERACIÓN BEBÉ OSO
Dll Dt i Dj: 17:15 

LA VIDA PADRE
Dv: 18:00
Ds Dg i Dc: 15:45/17:45
Dll Dt i Dj: 17:45

NO TE PREOCUPES QUERIDA
Dv: 20:00/22:30
Ds Dg i Dc: 19:45/22:15
Dll Dt i Dj: 21:15

SALA 8

OPERACIÓN BEBÉ OSO
Dv: 17:05
Ds Dg i Dc: 16:15

LOS RENGLONES TORCIDOS...
Dv: 19:00

Ds Dg i Dc: 18:15
Dll Dt i Dj: 17:30/20:45

AVATAR (REESTRENA)
Dv: 22:00
Ds Dg i Dc: 21:15

�����
Ateneu Cinema

IGUALADA

III CICLE D’ÒPERA
CARMEN

Ds: 17:30
DIOS MÍO, PERO QUE NOS HAS 

HECHO
Dg: 17.30
LUNANA, UN YAK EN LA ESCUELA
Dg: 19:10
Dc: 17:30

CINCO LOBITOS
Dc: 19:15

SALA GRAN

ARGENTINA, 1985  
Dv: 17:30
Ds: 20:30
Dg: 20:30
Dc: 16:45

AVATAR (REESTRENA)  
Dv: 20:30
Ds: 17:00
Dg: 17:00
Dll: 19:30

DONBASS (CINECLUB)  
Dj: 20:00

SALA PETITA

OBJETOS
Dv: 17:45
Ds: 20:45
Dg: 17:15
Dll: 19:45
Dc: 20:30

FUEGO
Dv: 20:45
Ds: 17:15
Dg: 20:45
Dc: 17:00
Dj: 19:30 (VOSE)
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NO TE PREOCUPES QUERIDA

MODELO 77

EN LOS MÁRGENES

ARGENTINA, 1985

LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS

OBJETOS

Estats Units. Ciència-�cció. De James Cameron. Amb Sam Wort-
hington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver,.
Corre l’any 2154. Jake Sully és un antic marine que viu prostrat en 
una cadira de rodes, però la determinació i la valentia de les quals 
es mantenen intactes. Ara, té una missió entre mans: viatjar a Pan-
dora, un planeta del qual els humans extreuen un mineral que pot 
acabar amb la crisi energètica de la Terra..

Estats Units. �riller. De Olivia Wilde. Amb Florence Pugh, 
Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan
Alice i Jack tenen la sort de viure en la comunitat idealitzada de 
Victoria, una ciutat experimental on els homes que treballen per al 
Projecte Victoria d’alt secret viuen amb les seves famílies. L’optimis-
me per l’estil de vida de la societat en els anys 50 que té el Director 
General, Frank, visionari corporatiu i Coach Motivacional d’Estil 
de Vida, ancora tots els aspectes utòpics de la vida diària.

Espanya. Drama. De Alberto Rodríguez. Amb Miguel Herrán, Ja-
vier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero.
Presó Model. Barcelona, 1977. Manuel, un jove comptable, empre-
sonat i pendent de judici per cometre un desfalc, s’enfronta a una 
possible pena d’entre 10 i 20 anys, un càstig desproporcionat per a 
la quantia del seu delicte. Aviat, al costat del seu company de cel·la, 
Pino, s’uneix a un grup de presos comuns que s’està organitzant per 
a exigir una amnistia.

Espanya. Drama. De Juan Diego Botto. Amb Penélope Cruz, Luis 
Tosar, Adelfa Calvo, Christian Checa
El compte enrere de tres personatges amb tres històries entrella-
çades que tracten de mantenir-se a �otació i sobreviure a 24 hores 
claus que poden canviar per sempre el curs de les seves vides. El 
�lm explora l’efecte que una situació d’estrès econòmic té sobre les 
relacions personals i com l’afecte i la solidaritat poden ser un motor 
per a tirar endavant.

Argentina. Drama. De Santiago Mitre. Amb Ricardo Darín, Peter 
Lanzani, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi.
Argentina, 1985 està inspirada en la història real de Julio Strassera, 
Luis Moreno Ocampo i el seu jove equip jurídic que es van atrevir 
a acusar, contra vent i marea, a contrarellotge i baix constant ame-
naça, a la més sagnant dictadura militar argentina. Una batalla de 
David contra Goliat, amb els herois menys esperats..

Espanya. Drama. De Oriol Paulo. Amb Bárbara Lennie, Eduard 
Fernández, Loreto Mauleón, Javier Beltrán.
Alice, investigadora privada, ingressa en un hospital psiquiàtric 
simulant una paranoia. El seu objectiu és recaptar proves del cas en 
el qual treballa: la mort d’un intern en circumstàncies poc clares. 
No obstant això, la realitat a la qual s’enfrontarà en el seu tanca-
ment superarà les seves expectatives i posarà en dubte el seu propi 
seny.

Espanya. �riller. De Jorge Dorado. Amb Álvaro Morte, Eugenia 
Suárez, Verónica Echegui, Daniel Aráoz,
Mario treballa en un gran magatzem d’objectes perduts on custòdia 
tot tipus d’estris acumulats durant dècades. Fa temps que va decidir 
apartar-se de les persones i inverteix el seu temps lliure a investigar 
la procedència dels objectes per retornar als seus amos trossos per-
duts de les seves vides.

�����
Yelmo Cines 3D

ABRERA

�����
Casal

ST. MARTÍ DE TOUS

CINEMA A 
L’ANOIA



SANTORAL: Octubre
7 Mare de Déu del Roser; Marc; Sergi.
8 Simeó el Just; Demetri; Taïs 
9 Dionís; Joan Leonardi; Abraham .
10 Mare de Déu del Remei; Tomàs de Villanueva  
11 Soledat Torres Acosta; Germà.
12 Mare de Déu del Pilar; Serafí; Domnina  
13 Eduard; Celedònia

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

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

ESGLÉSIA · REDACCIÓ 

Demà dissabte, 8 d’oc-
tubre, 28è diumenge 
del temps ordinari, 

com cada segon dissabte de 
mes, se celebrarà una missa en 
llengua anglesa a 2/4 de 5 de la 
tarda a la capella del Sant Crist 
de la basílica de Santa Maria 
d’Igualada. A l’inici de la ce-
lebració es cantarà “I am sure 

Missa mensual en llengua 
anglesa
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Des de l’Associació veïnal de Sant Jaume 
Sesoliveres d’Igualada, volem expressar la 
nostra profunda tristor pel decés del soci

Arnau Passola i Parcerissa
esdevingut el passat 29 de setembre 2022

La junta volem fer arribar el nostre condol més 
sincer a tota la seva família i amics.

Igualada, 7 d’octubre de 2022

I shall see”, durant l’ofertori 
“�e kingdom of God” i en el 
moment de la comunió “Jesus 
Christ, Bread of Life”, tots ells 
cants de Taizé. Essent el mes 
d’octubre el mes dedicat al ro-
sari, al �nalitzar la celebració 
es dedicarà el cant a la Mare 
de Déu “Oh Queen of heaven”. 
El salm del dia és “�e Lord 
has shown his salvation to the 
nations.” 

ESGLÉSIA · REDACCIÓ 

Avui divendres dia 7, 
a les 7 de la tarda, se 
celebra la festivitat de 

la Mare de Déu del Roser. Per 
aquest motiu, se celebrarà so-
lemnement una Eucaristia a 
l’església del Roser, de la qual 
n’és titular i patrona aquesta 
popular advocació mariana.

Festa de la Mare 
de Déu del 
Roser

SOCIETAT · REDACCIÓ 

Donar a conèixer i pro-
mocionar el patrimoni 
cultural de l’Església. 

Aquest és l’objectiu de Cata-
lonia Sacra, la iniciativa dels 
deu bisbats amb seu a Catalu-
nya que acaba de complir deu 
anys. Aquest dimarts 4 d’oc-
tubre, Catalonia Sacra ha ce-
lebrat l’efemèride en un acte a 
l’església del monestir de Sant 
Pau del Camp de Barcelona on 
hi han participat, entre d’altres, 
els bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET) 
i representants institucionals. 
En l’acte, el bisbe de Lleida i 
president del Secretariat In-
terdiocesà de Custòdia i Pro-
moció de l’Art Sacre (SICPAS), 
Salvador Giménez, ha destacat 
“el valor religiós” del patrimoni 
cultural com a “porta d’entrada 
al cristianisme”.
Més de 300 activitats per donar 
a conèixer el valor patrimonial 
d’unes 180 esglésies d’arreu del 
territori, la creació d’una xarxa 
que reuneix esglésies amb va-
lor patrimonial notable i una 
oferta turística pròpia o 40 ses-
sions per formar tècnics i pro-
fessionals en diferents àmbits 
són alguns exemples de l’acció 
de Catalonia Sacra en els seus 
primers deu anys de vida.
El bisbe Giménez ha sintetitzat 
en la seva intervenció els reptes 
que té Catalonia Sacra pels pro-
pers anys, un cop s’ha consoli-

dat el seu paper com a agent re-
llevant en l’àmbit del patrimoni 
cultural català. “Cap endins, 
millorant la gestió global dels 
nostres equipaments i amb una 
més àmplia cooperació entre 
ells”; i cap enfora, “sumant cò-
mplices i col·laboradors” que fa-
cilitin la gestió, manteniment i 
conservació i fent del patrimoni 
cultural una portada d’entrada 
al cristianisme; perquè visitar 
aquest patrimoni també té “un 
valor religiós”.
El coordinador de Catalonia 
Sacra, Dani Font, ha estat l’en-
carregat de fer una mirada re-
trospectiva al camí fet. Aquesta 
dècada ha servit, segons Font, 
perquè l’Església hagi fet un 
“convenciment col·lectiu” per 
gestionar el patrimoni amb 
“una mirada oberta”. Aquest fet 
es denota, a tall il·lustratiu, amb 
l’aposta dels diferents bisbats 
per professionals “joves i pre-
parat tècnicament amb un ba-
gatge institucional important” 
que, des de la independència 
de cada bisbat, s’està implicant 
per consolidar una proposta 
amb elements comuns a tot el 
territori. Font ha tancat la seva 
intervenció amb un record pel 
bisbe de Girona, Francesc Par-
do, traspassat ara fa uns mesos, 
i que ha estat “puntal impres-
cindible” perquè Catalonia Sa-
cra tirés endavant.
En nom dels deu bisbats amb 
seu a Catalunya ha intervingut 
la delegada del Bisbat d’Urgell, 

Clara Arbués, que ha ressaltat 
el valor cultural del patrimoni 
present arreu del territori i la 
importància d’una bona ges-
tió. La directora general del 
Patrimoni, Sònia Hernández, 
conjuntament amb la directo-
ra general d’Afers Religiosos, 
Yvonne Griley, han estat els 
representants de la Generali-
tat de Catalunya. Hernández 
també ha destacat el pes que el 
patrimoni cultural de l’Esglé-
sia té en el conjunt d’elements 
patrimonials del Principat i 
en l’objectiu de seguir sumant 
sinergies entre església i admi-
nistració.

CATALONIA SACRA, UNA 
DÈCADA DINAMITZANT UN 
PATRIMONI MIĿLENARI
Catalonia Sacra es va presen-
tar públicament el 19 de juliol 
de 2012 en un acte a la basíli-
ca de Santa Maria del Mar de 
Barcelona. Aquesta iniciativa 
del Secretariat Interdiocesà de 

Conservació i Promoció de 
l’Art Sagrat (SICPAS), que reu-
neix els delegats del patrimoni 
cultural de tots els bisbats, va 
néixer per donar a conèixer i 
facilitar l’accés a bona part del 
patrimoni arquitectònic i artís-
tic vinculat a l’Església.

En aquests deu anys, Catalo-
nia Sacra ha organitzat una 
programació anual de més de 
quaranta activitats; ha realit-
zat iniciatives en el camp de la 
formació per a guies, gestors 
patrimonials, agents turístics 
amb un curs propi itinerant pel 
territori; ha impulsat la Xarxa 
CS, amb un treball coordinat 
d’esglésies catalanes amb alt va-
lor patrimonial per a millorar 
l’atenció al visitant i la gestió 
de l’espai; ha empès l’activitat 
turística amb la creació d’un 
catàleg d’activitats guiades al 
voltant del patrimoni; i ha di-
alogat amb diferents entitats 
culturals i administracions pú-
bliques per tal de posar, junts, 
el patrimoni cultural al servei 
de la societat. 

Catalonia Sacra celebra deu anys de treball conjunt dels bisbats catalans
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Tel. 616 71 00 51

romen 
ruiz 
santana

serveis:
fontaneria, 

electricitat, pladur, 
paleteria.

667 27 03 08

electricitat, pladur, 
paleteria

667 27 03 08

Serveis de lampisteria, gas, 
aigua i climatització.

CLAUDIO  6 3 0  1 8  3 5  9 5

Canviem 
banyera 
per plat 
de dutxa

Tel. 644 50 95 37

REFORMES JAC
JOSEJOSE

Serveis de 
fusteria general

telf.: 618 06 26 88
e-mail: osvise71@gmail.com 

Oscar Vives Sendra

TOT CREACIÓ
Fusteria en general

Mobles per encàrrec
606 34 98 35 

Jordi Puga
Av. Generalitat, 20
08700 IGUALADA

Oscar 

  Lóp
ez

Tel. 657 82 90 53
www.oscarlopezpintores.es

JUAN MESA
Reparació i instal·lació 
ANTENES I TDT 
TERRESTRE I SATÈL·LIT 
· Col·lectives o idividuals
· Porters automàtics
· Càmeres de vídeo en circuit tancat 

Tel. 639 994 958 

INSTAL·LADOR
AUTORITZAT

Pintura industrial
Escales comunitàries                                      

Lacats,esmaltats i envernissats
Façanes

620937799                         

xavi_pintor@hotmail.com

                                      

pintorxavi

intura

ravoavier
ecorativa              

MUDANCES
ELEVADORS
GUARDAMOBLES

MUDANCES & 
TRANSPORTS

· Buidem habitatges
· Neteja de parcel·les
· Recollida de ferralla
· Retirem runa

688 37 94 42

Jose Miguel Pérez 
Salguero

Pinturas y servicios FENIXPinturas y servicios FENIX
Pintura i decoració + Pintura 
industrial + Tractaments per a 
terres + Impermeabilització

Telf. 645 54 18 97Telf. 645 54 18 97
Bons pressupostos, treballs garantits, professionals de 
neteja, serietat i rapidesa.

L AMPISTERIA INSTAL·LACIONS 
&

MANTENIMENT

640 50 60 95

Carrer Maragall nº17 local, Piera
eagasinstalaciones1@gmail.com

ANUNCIA 
EL TEU NEGOCI  DE 

SERVEIS PER A LA LLAR

Si vols aparèixer aquí 
envia’ns un e-mail a:

O truca’ns!

������������������������
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NOU HORARI
Dimecres a diumenge de 13 a 16 h
Divendres i dissabte de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

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

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· Obrim a partir 
de les 19h

· Diumenges 
tancat

938 03 18 64

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

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

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

MENÚS DIARIS 
I MENÚS FESTIUS

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

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

GUIA DE RESTAURANTS
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ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES 
GRÀCIES A LA LLEI DE LA

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

c/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edi�ci Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família. 
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i 

Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.

    Av. Barcelona,  56 ·  08700 · Igualada
    Tels. 93 804 61 00 -  93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93-8055686  Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos 
el certi�cat d’e�ciència energètica quan es ven un 
habitatge davant Notari, derogant la normativa 
anterior de 2013. Només es podrà renunciar en 
casos en què el comprador no sigui consumidor/
usuari, o bé l’objecte de la venda no sigui un ha-
bitatge, i en el cas de no aportar-se el dia de la 
signatura s’haurà de fer a posteriori per poder 
inscriure’s al Registre de la Propietat.

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

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

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

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

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

DAVID RAMENTOL GARCÍA
CARLOS CATAYUD 

CHOLLET

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01
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HORITZONTALS  1 Malaltia transitòria després 
dels àpats que la conselleria vol tenir sota con-
trol  2  Intento, assajo, experimento. Invoquin 
l’home llop  3  De les tres en punt. Que causi 
refredats sempre és una cosa relativa. Delata 
l’alçada de la discussió  4  Capaç d’agilitzar els 
tràmits. Detenta incomprensiblement la higiene 
5  Ombreja la tela seguint el clar. Era propi del 
Cèsar, eliminar el verd  6  Hidrocarbur de setí. Si 
no es tractés d’agredir podria ser àcrata. Fària 
mestissa  7  Tots els seus parents són grossos 
com balenes. Alcoholitzi qualsevol solució  8  Au, 
digues el teu nom. Glaçats de peus i mans. Viat-
ge de tornada del pèndol  9  Guisa d’una manera 
pèssima, el garrepa. Mal curada per culpa d’una 
ximpleria  10  P amb crossa. Plantificar a la bu-
taca. Al mig de cada  11  Adob d’alt contingut en 
alumini. Dauro els cabells de la Marylin  12  El 
més dur de pair de l’aigua envasada. Escuat per 
natura  13  Una formiga a la sabata. Notificació 
pública de la república.

VERTICALS  1  Vàlida per participar a la capta. Dia-
grama sobre paper que sol quedar fetal  2  Parets 
de la llar. Desprendiment al cervell d’en Pepe, el 
de l’Otilio. Introducció a la literatura  3  Atemo-
rit per un Cohibas del vuit. Sala de desprendi-
ment de greix  4  Els més fecunds de l’organisme. 
D’alguna manera sabíem que era al fons de tot 
5  Algú, menys absolut que tothom. Xuts contra 
els micos del zoo. Dintre de l’arpa  6  Al tancar 
aquesta edició. No vagis a fer el soldat, inepte! El 
duc n’anava drogat de peus a cap  7  Seguidor de 
les doctrines d’en Martí. No bullo, broto com si 
fos al Brull  8  Cada any una de diferent. Equador 
de poeta. Primer de la classificació  9  Sobreno-
minat, bàrbarament, el tacat. Cosí de la cetona, 
tal qual  10  Al cor de tot fill. El cubà la troba prou 
resistent, aquesta part de l’hulla. Símptomes 
d’inanició  11  Tal com, ai!, antany. Resina de l’es-
tepum de muntanyum  12  Quan lliura una citació 
aclareix que no és ella, que et fica en embolics, 
ans la justícia.

 fet per Pau VidalEls mots encreuats

Troba les 7 diferències!
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NIVELL  MITJÀ

NIVELL  ALT

LE
S 

SO
LU

C
IO

N
S 

D
’A

Q
U

ES
TA

 S
ET

M
A

N
A

...

N
IV

E
LL

  A
LT

N
IV

E
LL

  M
IT

JÀ

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

1                       
2                       
3                   
4                         
5                       
6                 
7                   
8                   
9                   

10                     
11                 
12                       
13                     

A L C O H O L E M I A   

P R O V O   U D O L I N 
T   H U M I T A T   T O 

A G I L   N E T E D A T 

  O B S C U R   J U L I 
E T I   A T A C A R   F 

C E T A C I   E T I L I 

O R   B A L B S   T A C 

G A S I U   R U C A D A 

R   A S S E U R E   A D 

A L U M   P L A T I N O 
M I N E R A L   A N U R 

A T A   P R O C L A M A 



Xavier Tous
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

Ala Histamina des  
que la ciència li 
han posat nom i 

ha fet poques amistats. És 
una molècula petita que 
unes cèl·lules especí�ques 
del nostre cos tenen acu-
mulada en el seu interior en 
uns grànuls.

Aquestes cèl·lules buiden 
quan convé aquests grànuls 
cap l’exterior, els líquids ex-
tracel·lulars  o teixits que les 
envolten. El nostre cos uti-
litza aquest procés segons 
la seva pròpia necessitat i de 
forma bastant habitual; en la 
majoria de casos és un pro-
cés limitat, a petita escala.

La Histamina un cop està 
alliberada actua sobre diver-
ses activitats metabòliques; a 
nivell de pulmó, cor, cervell, 
sistema digestiu, sistema re-

productiu i la pell.

La més coneguda, la popular 
Al·lèrgia, famosa per posar 
a prova la nostra paciència. 
La manifestació de l’al·lèr-
gia depèn de la zona del 
cos, però en general intenta 
diluir l’agent causal amb la 
llàgrima, la saliva o la mu-
cositat.

El nostre propi cos acon-
segueix quan convé reduir 
l’efecte al·lèrgic eliminant 
la Histamina amb una altra 
substància que no és molt 
amiga seva: l’Histaminasa, 
un enzim que elimina l’excés 
de Histamina i així minva 
l’efecte.

Tot aquest procés es produ-
eix per la intel·ligència natu-
ral del nostre cos. 

Aleshores ser amic de la 
Histamina ens pot ajudar 

Si pica, cura. La Histamina, l’àvia desconeguda
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a reconèixer símptomes en 
primera instància a � de aju-
dar al cos a no fer créixer el 
problema posant-nos nervi-
osos i en part descriure mi-
llor els símptomes al metge.

I com també va passar en 
l’àmbit dels antimicrobians 
quan es van descobrir, el fet  
que les al·lèrgies donin lloc a 
malalties molt greus, inclús 
mortals, va fer en el seu dia 
(a partir dels anys 60) que 
l’antihistamínic com a me-
dicament fos més desitjat del 
que realment caldria, posant 
la bena abans de la ferida. 
Davant d’un risc mal ex-
plicat, tots ens tornem una 
mica hipocondríacs. En la 
nostra opinió en el camp de 
la salut hauríem d’aprendre 
a valorar el risc (es calcula) 
de cada situació i evitar el 
perill (es veu).  

De fet amb la Histamina la 

biologia del nostres cossos 
aconsegueix fer fàcil pro-
cessos de curació al millorar 
l’accés de cèl·lules especialit-
zades a llocs concrets. Amb 
el que l’e�ciència s’imposa 
a l’e�càcia. Ara bé, la nostra 
ment no interpreta el procés 
tot el correcte que caldria, 
sobretot si estem en mode 
multitasca o el cansament 
anul·la la percepció d’estí-
muls “naturals”.  

A nivell pràctic, totes les 
picors poden ajudar a curar 
si les tractem de forma ade-
quada o, per contra, poden 
facilitar autolesions si ens 
rasquem sense pensar.

Davant de picor generalit-
zades o grans superfícies del 
cos (tota una extremitat), 
tindrem menys capacitat 
d’actuar a nivell tòpic. Amb 
el que caldrà un certa con-
tenció emocional (distrac-

ció), un tractament antihis-
tamínic per oral. El control 
del pols cardíac, un cert 
repòs físic i evitar focus de 
calor o ambients càlids són 
indispensables si conside-
rem que la situació pot em-
pitjorar.

Cal la higiene suau de l’àrea 
afectada, sense eixugar en 
acabar; molt millor que cor-
ri una mica l’aire, però sense 
agafar fred. En certs casos 
l’aplicació d’aigua termal o 
loció de calamina pot ser de 
molta utilitat. De fet,  amb la 
Formulació Magistral les ai-
gües medicinals i les locions 
són una opció que històri-
cament havien utilitzat els 
metges. Amb la Formulació 
Magistral podien anar adap-
tant els tractaments a l’evo-
lució de les malalties que 
donen picor (varicel·la, xa-
rampió, herpes, malalties de 
transmissió sexual urticària, 
picadures entre d’altres).

En picors locals hi ha vàri-
es opcions, però la que més 
recomanem a Farmàcia 
Tous és aplicar foments amb 
una gasa �na mullada amb 
sèrum �siològic. És molt 
útil �ns i tot en cremades, 
en què la pell no s’ha mal-
mès però està molt adolori-
da. Molt útil si s’utilitza en la 
fase aguda quan hi ha més 
picor i �ns i tot dolor. 

Farmàcia Tous, 
la teva farmàcia 

de serveis

Ortopedia tècnica

93 103 35 93
696 895 433

farmaciatous.com
@farmaciatous



              

Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

 Tel. 93 804 15 50     
junyent@junyentprat.com

Vols publicitar-te?

TRUCA’NS AL

O ENVIA’NS 
UN MAIL A

93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

GUIA 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

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

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 7:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DISSABTE 8:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIUMENGE 9:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 10:
BAUSILI
Born, 23

DIMARTS 11:
CASAS V.

Soledat, 119

DIMECRES 12:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
 LA CREU

P. de la Creu, 7
(22:00 - 9:00h)

DIJOUS 13:
MR SINGLA

Pujades, 47



Robert Martínez
Director d’Atenció Familiar Anoia - WEYLAND EXTERNAL

La setmana passada, 
caminant pel centre 
de la ciutat, vaig veu-

re com un idiota de catorze 
o quinze anys passava amb 
un patinet elèctric a tota ve-
locitat entre dues àvies que 
xerraven a un pam de dis-
tància entre elles.

L’idiota, que anava amb el 
seu trasto com si fugís a 
correcuita d’una classe d’èti-
ca o �loso�a, va fer la mani-
obra necessària per corregir 
el rumb que portava i asse-
gurar-se que feia la gracieta 
i espantava les dues dones.

En aquell moment, per ale-
grar-me el dia, em vingué al 
cap en Clint Eastwood.

El bo d’en Clint acaba de 
fer noranta-dos anys, més 
o menys com les dues iaies 
de les que parlo,  i m’hagués 
agradat que hagués estat a 
prop d’elles per veure la seva 
reacció homèrica i de qui-
na manera faria entendre a 
l’idiota que hi ha certes im-
becil·litats que sobren, que 
se les pot estalviar i que si té 

la necessitat de fer-les que 
ho faci passant entre dos 
o tres Mossos d’Esquadra, 
que segur feliciten les seves 
habilitats molt efusivament.

Aquest matí, fent el cafè al 
bar de tota la vida, llegia al 
diari que un home de sei-
xanta-sis anys víctima d’un 
atropellament amb un pa-
tinet al portal de casa per 

part d’una noia que havia 
fugit (com no!) sense aju-
dar-lo, demanava ajuda 
ciutadana i a les compa-
nyies de telefonia per tal de 
trobar-la i que assumís les 
responsabilitats dels seus 
actes.

Crec que això de ferir a 
una persona i marxar sense 
oferir ajuda i preocupar-se 

En Clint Eastwood i el cel clar

pel seu estat no és una es-
tupidesa, és una covardia 
i una canallada, i que per 
arreglar aquestes immun-
dícies amb en Clint no és 
su�cient.

Potser hauríem de trobar 
algú més expeditiu que fes 
entendre a aquestes perles 
humanes què vol dir em-
patia i quin signi�cat tenen 

paraules com responsabi-
litat, respecte o sofriment? 
Estic segur.

El meu avi sempre deia que 
si els pallussos volessin no 
es veuria el sol, però miro 
al cel i fa un dia preciós.

Doncs això, senyor Eastwo-
od, que crec que tots estan 
encara a terra.   

L’atenció que necessites, quan i on la necessites.

Atenció a les persones: Higiene personal, mobilitzacions, 
acompanyament a metges, cangurs...

Atenció domèstica: Neteja i manteniment del domicili, planxat 
de roba, cuinat d’aliments...

Professionals: Treball social, fisioteràpia, podologia, animació 
socio-cultural.

OFERIM:

C/ de l’Aurora, 48 - 08700 Igualada - 938 04 10 94 - www.atenciofamiliar.com

robert@weyland.es

més de 15 anys d’experiència 
i dedicació exclusiva

Divendres, 7 d’octubre de 2022 SALUT 63



Paquita Sallés Corbella
Col-leccionista de pessebres

Paquita Sallès és una igualadina discreta i solidària. 
Durant una vintena d’anys ha anat col·leccionant 
pessebres de tot el món i ara, quan n’ha reunit més de 
mil, ha donat la seva col·lecció a l’Asil del Sant Crist on 
està exposat al claustre amb l’única condició “que pugui 
ser visitat per tothom, sense pagar entrada”

Com va prendre la decisió de donar la seva col·lecció de 
Pessebres a la ciutat?
Per a evitar que quan jo falti, la col·lecció es desmembri 
i es reparteixi per diferents llocs. Vull assegurar que tots 

els pessebres estiguin sempre junts.

Quants anys li ha portat reunir-los?
Vaig començar la col·lecció fa uns dinou anys en un viatge a Mèxic 
on vaig comprar el primer. Hi fan uns pessebres molt macos, molt 
acolorits i amb moltes �gures. A partir d’aquell moment vaig de-
cidir que en els meus viatges, que feia majoritàriament els mesos 
d’hivern, on gairebé sempre ja hi ha mercats de Nadal, en compraria 
de representatius del país. El segon el vaig comprar a Xile i ja no he 
parat.

Cada país fa �gures representatives?
L’artesania de cada país és diferent i la seva forma de viure la religió 
també. Es veu clarament veient els seus pessebres. No a tot arreu hi 
ha el bou i la mula. Els animals que acompanyen el misteri poden 

ser diferents segons el país. Hi ha països on hi posen una girafa i un 
rinoceront, o altres parelles d’animals mes exòtics. 

Tinc entès que molts amics i amigues quan viatgen li porten pes-
sebres.
Si no fos per l’ajut de tantes i tantes persones que hi han pensat quan 
han estat de viatge, no hauria pogut fer una col·lecció tan gran.

També n’ha comprat per internet.
Quan vaig descobrir la facilitat de la xarxa per arribar a artesans i 
artistes llunyans, se’m va obrir tot un món de possibilitats.

Hi ha un llibre, però que ha estat encara més important.
La Generalitat va editar un llibre que es diu: Presència catalana en el 
món. Hi ha la llista dels catalans que han anat a viure a altres països. 
S’hi troben els missioners i religiosos amb molts dels quals hi vaig 
entrar en contacte. També hi ha les ambaixades. Els vaig escriure 
a tots interessant-me pels artesans de cada país que feien pesse-
bres. Vaig trobar quatre ambaixadors també en col·leccionaven. En 
aquests casos ja no m’escrivien les secretàries, sinó el mateix am-
baixador. Els quatre, per edat, ja s’han jubilat però encara hi tinc 
relació.

En els més de mil pessebres de la col·lecció, n’hi ha de tots els 
països del món?
No. Hi ha països que per religió no s’hi fan pessebres i ara, després 
del coronavirus, molts dels missioners han hagut de marxar i es 
molt difícil de trobar-ne. Ara bé, com que en lliurar la col·lecció a 
l’Asil tinc més disponibilitat de temps, seguiré buscant pessebres de 
països on encara no n’he trobat. Tot i que els ambaixadors actuals 
no estan per la labor, jo seguiré buscant per afegir-n’hi, però només 
si és d’un país que no hi és. Lamentablement el llibre Presència ca-
talana en el món, editat el 1998, està esgotat i no s’ha tornat a editar. 
Tinc totes les cartes guardades però no trobo dades noves i això di-
�culta trobar contactes a l’exterior.

Més enllà dels pessebres, la col·lecció de cartes és interessant?
Interessant i emotiva. Entre les cartes en tinc del bisbe Pere Casaldà-

liga que també en col·leccionava. N’hi vaig enviar un de les monges 
benetes de Montserrat i ell me n’envià un del seu bisbat. Es pot veure 
en una de les vitrines de l’Asil.

Cada pessebre està retolat amb el continent, el país i sovint amb 
l’autor. 
Vull destacar i agrair la feinada que ha fet en Pau Vila. Ha estat un 
treball ingent que en Pau va fer a la perfecció.

Hi ha un petit pessebre homenatge al seu pare.
El pare era manyà artístic. Vaig trobar una petita enclusa i li vaig 
posar el naixement al damunt en homenatge al pare. És dels pocs 
pessebres que he fet jo mateixa.

Mai es va plantejar de vendre la col·lecció a un altre col·leccio-
nista?
No. Ho tinc tot registrat. D’on ha vingut, quin artesà o artista l’ha fet, 
l’any de creació.... però no hi ha ni un sol preu. Per a mi la col·lecció 
de pessebres no té preu. No hi ha una sola peça de plàstic. 

Per què la va donar a l’Asil?
Un dia vaig convidar a veure els pessebres a les monges de l’Asil. 
Quan els varen veure em varen demanar si els portaria temporal-
ment a l’Asil perquè el poguessin gaudir els ancians. Ho vaig tenir 
clar: els hi deixaria perquè els gaudissin els avis d’ara i els del futur...i 
també tots els igualadins que ho volguessin veure. L’única condició 
que vaig posar va ser que mai es cobrés entrada per a visitar-los.

Ha portat la donació amb molta discreció.
Nomes ho sabíem la madre Rosa i jo. Quan s’havien signat tots els 
papers notarials havien canviat la superiora. Amb la madre Nativi-
dad tot han estat facilitats per a superar els inconvenients de les set-
manes d’obres muntant les vitrines i col·locant els pessebres, sense 
alterar la vida de l’Asil.

La seva col·lecció és la més important de Catalunya?
No en tinc ni idea. Mai m’ha preocupat. He col·leccionat pessebres 
perquè m’agrada fer-ho.  

“El bisbe Pere Casaldàliga em va regalar un pessebre 
de Brasil i jo a ell un de Montserrat ”
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Espai patrocinat per:

 JAUME SINGLA @jaumesingla

diuen...
Agafar “cadira” comporta “sordesa”, perquè “no s’escolten” missatges crítics i de queixa. Els que “fan discursos”, s’envolten d’equips gegantins “d’assessors”, per emetre 
“missatges buits”, que en prou feines acontenten els seus “correligionaris”. Cada paraula està “pensada” per als seus “interessos”. Cada discurs és “una pantomima”, per 
amagar el fracàs de les seves “actuacions”. Aquelles que mai obtenen els “resultats” que van prometre. Construeixen un “relat fictici” obviant tot el que no els és “favorable”. 
Sempre tenen “tota la raó” i se’ls hi “entén tot” encara que diguin el contrari. Converteixen els adversaris en enemics, els detractors, en difamadors i la premsa crítica, en 
“mentidera” i “manipuladora”. Preguntar és un exercici de “mala fe i mala intenció” dels que coŀlaboren amb “els altres”. La desconfiança generalitzada de la ciutadania no para 
de créixer. I quan no es poden exigir “respostes clares” a qui governa, els “fets objectius” depenen de qui “els explica” i l’escenari resultant fa “basarda”. Les concentracions 
i manifestacions acaben sent cridòria de desafeccions i discòrdia. La desunió posa els “pèls de punta” i els “objectius anhelats” es queden en “somnis impossibles” plens de 
desenganys. Que Déu “ens agafi confessats” perquè així “la repressió” no es pararà.




