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Talent i realitat
l’editorial

E stem habituats que partits polítics i instituci-
ons econòmiques d’Igualada i comarca s’en-
testin a repetir una i altra vegada que cal tre-
ballar perquè sorgeixi més talent en el nostre 

territori. Certament, aquesta és una reflexió interes-
sant i positiva, gens no-
vedosa, d’altra banda. 
No cal ser un erudit per 
esbrinar que, en aquells 
espais on hi ha desen-
volupada una bona dosi 
de talent, es crea ràpi-
dament una atmosfera 
idònia perquè creixi un 
capital econòmic i de 
negocis envejable. Hi ha 
regions en el món que 
ho han sabut fer molt 
bé, ha crescut exponencialment la seva riquesa en la 
renda per càpita, i avui són un mirall per a molts. Que 
no ens enganyin: aquí som a anys llum d’això. 
El problema és quan, per molt que demanis talent, o bé 
no sorgeixi, o bé marxi cames ajudeu-me cap a un altre 
lloc on se l’estimin més. Una cosa o a l’altra -o totes 
dues- estan passant a l’Anoia. Malauradament, també 
en altres punts del país.

No és estrany que un estudi recent de la Diputació de 
Barcelona admeti que les tres professions més dema-
nades a la comarca de l’Anoia siguin administratius, 
personal de neteja i venedors de botiga... Si és així, és 
perquè fan falta més que cap altre ofici. Malaurada-

ment, el més demanat ja no 
són ni teixidors, ni remalla-
dores, ni adobers. Tampoc 
personal de les arts gràfi-
ques, o del paper, o de la 
metal·lúrgia. Informàtics, 
tampoc. En manquen, és 
clar, però pocs comparats 
amb els més demanats, que, 
és clar, pertanyen a un sec-
tor -el de Serveis- amb sous 
baixos i perfils on no calen 
grans estudis... 

El pes de la indústria actual, malauradament, és una 
broma comparat amb el que tenia en el passat. És la 
crua realitat i també la constatació del fracàs d’una 
classe política que ha estat incapaç de mantenir el que 
va fer de Catalunya el que va ser. 
Cal més autocrítica, més valor d’assumir la realitat, i 
més talent en els que dirigeixen les nostres vides i no 
l’han tingut mai. 

Cal més autocrítica, més 
valor d’assumir la realitat, i 

més talent en els que dirigeixen 
les nostres vides i no l’han 

tingut mai.

Álvaro Nieto, subdirector del Col·legi 
Major Elías Ahuja, que es va fer viral 
a les xarxes pels insults a les noies del 
Col·legi Major Santa Mònica que hi ha 
just davant va dir que “La persona que 
surt al vídeo cridant va ser expulsada de 
forma immediata, perquè considerem 
que aquest tipus de declaracions no te-
nen cabuda, no solament en un col·legi 
major, sinó tampoc en una universitat i 
en la societat en general.”

Iván Espinosa de los Monteros, porta-
veu de Vox, ha dit “el socialisme és una 
màquina de crear pobres. Des que vos-
tès van arribar al govern no conec cap 
espanyol que hagi prosperat”. 

Nadia Calviño, ministra d’Economia, 
li va respondre “De veritat que no co-
neix cap jove que ara tingui un contrac-
te inde�nit gràcies a la reforma laboral? 

Ningú que percebi el salari mínim? Cap 
estudiant que tingui una beca? Cap 
treballador que s’hagi bene�ciat d’un 
ERTO? Del transport públic gratuït? 
Dels avals de l’ICO? De l’ingrés mínim 
vital? Però com pot ser que no conegui 
cap espanyol real?”

Oriol Junqueras, president d’ERC, va 
dir parlant de l’oferta socialista per fer 
els pressupostos “Nosaltres sí que sa-
bem d’història i els socialistes haurien 
de demostrar el seu compromís amb la 
lluita contra la repressió.”

Salvador Illa, primer Secretari del PSC, 
li ha respost “Jo no dono lliçons ni les 
accepto. En aquest moment, l’interès 
màxim ha de ser pel país i treballar per-
què hi hagi uns Pressupostos amb un 
suport ampli. Un dels errors que ens 
han portat on som és que els partits que 
han governat han pensat més en els seus 
interessos que en els de Catalunya. No 
tinc cap pressa perquè hi hagi eleccions. 
L’important ara és tenir pressupost com 
abans millor.” 

Jordi Turull, secretari general de Junts, 
ha manifestat que “l’actual Govern en 
solitari d’ERC no té actualment prou 
suport per continuar amb la seva acció 
legislativa i els ha de clari�car. El presi-

dent, si té altres suports, seria bo que 
ho constatés i sinó sotmetre’s a una 
qüestió de con�ança en el Parlament 
o ha de convocar noves eleccions. 
No serem els que aguanten l’escala 
d’aquells que, en comptes de posar 
maons per construir la independèn-
cia, els estan traient.”

Pere Aragonès, president de la Ge-
neralitat, ha nomenat nous con-
sellers del Govern a Carles Cam-
puzano, Drets Socials, Natàlia Mas, 
Economia, Meritxell Serret, Exte-
riors, Joaquim Nadal, Universitats, 
Juli Fernández, Territori, Manel 
Balcells, Salut, i Gemma Ubasart, 
Justícia. “El país tindrà un Govern 
per a la Catalunya sencera, que re-
presentarà els consensos del 80% de 
la ciutadania, i que treballarà sempre 
al servei de la gent i ho donarà tot.” 
En el primer consell executiu han es-
tat cessats tots els secretaris generals 
de Junts i s’han  nomenaran els nous.

Jéssica Albiach, presidenta d’En 
Comú Podem al Parlament, ha 
advertit que “si pretén governar 
només amb la força d’ERC, el seu 
Govern neix mort i, per tant, no 
podrà comptar amb el suport dels 
comuns.”

Quan es diu (si més no, jo hi insisteixo 
molt) que els fenòmens de llengua no 
sempre responen a la lògica, és per-
què efectivament l’anàlisi cartesiana 
del fet lingüístic sovint porta a carre-
rons sense sortida. Això pot prendre 
formes diverses, i una de les més bo-
niques és el que anomenem in�ux: un 
mot que semànticament no té a veu-
re amb un altre l’in�ueix (perquè els 
parlants funcionem així) i el modi�ca. 
Un exemple pot ser des�ci interferint 
la pronúncia popular del llatí e�cacia, 
que era (en temps antics) es�càcia: la 
D inicial s’hi va enganxar i així va néi-
xer un dels mots valencians amb més 
personalitat: des�caci (disbarat, besti-
esa, beneitura).
El cas que avui ens ocupa és ben in-
teressant, també. Més que d’in�ux 
cal parlar de confusió. Hi havia dos 
termes llatins, consilium, ‘deliberació, 
consulta, consell’, i concilium, ‘reunió, 
assemblea’, que en catalanitzar-se es 
van acabar confonent, perquè la pro-
núncia era pràcticament idèntica, i 
també perquè el primer havia incor-
porat el sentit de ‘reunió consultiva’. 
La suma de sentits de tots dos va pro-
duir un fet força insòlit: una família 
relativament nombrosa (trentena de 
derivats) en què la branca culta dobla 
la vulgar: concili, conciliar, reconci-
liar-se, irreconciliable i companyia 
(�lls de concili) superen amb escreix 
els derivats directes de consell, entre 
els quals es troben els nostres protago-
nistes d’avui: consellers i conselleries. 
Tal vegada l’únic una mica curiós de 
la colla és aconsellador, que efectiva-
ment vol dir el que sembla, ‘persona 
que dona consells’ (el mateix signi�cat 
que el conseller original, abans de ser 
elevat a rang de càrrec polític). També 
crida l’atenció el doblet de verbs sinò-
nims desconsellar/desaconsellar. No 
és gens estrany que un dels dos hagi 
quedat en l’ostracisme.
Tornant a la branca culta, dona mostra 
de la seva vitalitat la revifalla del verb 
conciliar, que de ‘posar d’acord per 
mitjans persuasius (dues persones o 
més) sobre un punt en litigi’ ha aca-
bat especialitzant-se en el sentit de ‘fer 
compatible la dedicació professional 
amb la vida familiar’ (la de�nició és 
meva). Un verb transitiu esdevingut 
intransitiu, en un ús absolut del qual 
últimament en veiem força casos. En 
realitat, i ara us prego que em passeu 
la broma, aquest sentit ja el recollia la se-
gona accepció, la que diu ‘posar d’acord, 
fer compatibles (coses que semblen con-
tradictòries)’ però, alerta, amb l’afegitó 
‘sense violència’. Si hi ha violència, no hi 
pot haver conciliació. I ho deixo aquí, 
que avui dia permetre’s segons quines 
frivolitats pot sortir molt car.

PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot

Consellers

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

D ivendres vam gaudir d’un es-
plèndid concert simfònic de 
les dues orquestres d’alumnes 
de l’Escola de Música d’Iguala-

da per celebrar els seus 100 anys. Com a 
igualadí i, sobretot, com a exalumne és un 
orgull veure complert aquest segle d’ense-
nyament musical a la nostra ciutat. Com 
diu el mestre Jordi Savall: “La música és 
la més fràgil de totes 
les arts. Només existeix 
quan sona”. I divendres 
ho vam poder tornar a 
comprovar.
La potència de l’Escola 
Conservatori de la nos-
tra ciutat és innegable i 
una mostra és la quan-
titat de grans músics 
que n’han sortit. També 
ha donat a la ciutat una 
cultural musical que po-
dem veure en el munt de 
grups musicals que gent 
jove d’Igualada ha creat. 
Per tant, moltes felici-
tats a tot el professorat, 
les diferents direccions 
que hi ha hagut i a tot 
l’alumnat per aquest se-
gle d’història.
100 anys serveixen per 
commemorar el passat i 
el present però també ens haurien d’ajudar 
a definir el futur. Recordo com les prime-
res classes de solfeig i piano a l’escola de 
música les vaig fer a l’Escorxador, on ara hi 
ha les dependències de la Policia Nacional. 
I crec que és on ha de tornar l’Escola de 
Música: a l’Escorxador.
L’Escorxador és un projecte que l’actual 

govern de la nostra ciutat va aturar fa ja 
gairebé 12 anys però el volem recuperar: la 
Fàbrica de les Arts. Sabem que és un pro-
jecte que l’actual govern no s’ha cregut mai 
ni hi ha apostat, però ens sembla una abso-
luta deixadesa tenir aquest edifici històric 
de la nostra ciutat tancat i barrat. Volem 
que esdevingui el gran espai de consum i 
creació cultural. L’espai que agrupi, en unes 

noves dependències, les escoles municipals 
artístiques de la nostra ciutat: la de música, 
la de teatre i la d’art. I que també ofereixi 
espais a les entitats, creatius i companyi-
es de la nostra ciutat ser la residència dels 
seus projectes.
Us imagineu la quantitat de projectes 
transversals que podrien sortir d’un treball 

conjunt? La quantitat d’inputs que rebrien 
els infants de la nostra ciutat per ser cre-
atius? La quantitat d’oferta cultural per la 
nostra ciutat que podria sortir-ne? Iguala-
da no té política cultural i em dol dir-ho. 
Omplir una agenda d’actes no és política 
cultural. La política cultural és aquella que 
deixa pòsit, que té uns objectius, un relat i 
que interpel·la diferents agents en un ma-

teix sentit. 
Amb la Fàbrica de les 
Arts a l’Escorxador no 
només és potenciar un 
edifici que forma part 
del patrimoni arquitec-
tònic de la ciutat, sinó 
també donar una nova 
centralitat a tota la zona, 
ja que ara és una zona 
fosca i sense activitat. 
És una oportunitat per 
portar activitat allà on 
no n’hi ha, eixamplar 
el centre i que el carrer 
Milà i Fontanals sigui 
la continuació de l’Eix 
de Vianants del carrer 
de l’Aurora que arriba a 
Cal Font.
Que el centenari de 
l’Escola de Música ens 
impulsi a tenir la gosa-
dia que van tenir al seu 

moment persones tan importants com el 
Mestre Joan Just. Ens toca a nosaltres ser 
agosarats, tenir una visió de futur i plan-
tejar un pas endavant en els ensenyaments 
artístics d’Igualada. La cultura és l’aliment 
de l’ànima i nosaltres volem que aquest ali-
ment tingui una gran cuina: la Fàbrica de 
les Arts a l’Escorxador. 

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

100 anys de l’Escola de Música: i ara què?

Has pensat posar plaques solars a casa davant 
l’augment del preu del gas i la llum?

Sí 67,31% No 32,69%

JORDI CUADRAS
Regidor portaveu d’Iguala-
da Som-hi (PSC - Comuns 

- Igualada Oberta)
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

FESTIVAL NATURVEG: Torna un any més el festival de la cultura 
vegana a les Comes amb una aposta per la promoció l’oci al voltant 
de la gastronomia més natural, més sostenible i més saludable, 
amb la divulgació de la cuina vegada que es fa arreu del món.

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

SORPRESES AL MUSEU
Francesc Farrés

Dies enrere vaig  fer un viatge de tu-
risme a la capital del regne i coincidí-
rem tots, que Madrid fa un goig que 
enamora, perquè  no paren  d’arreglar 
façanes i immobles representatius, 
quasi be tot estava impecable, sobretot 
el transport públic ; metro, autobusos, 
cotxes, motos i bicis, la majoria elèc-
trics, es notava amb la poca contami-
nació ambiental. També la gent que 
corria pel carrer, impecables com si 
cada dia fos diumenge, es nota que és 
la capital i això no es pot negar.
També per menjar en els restaurants, 
sobretot a partir de les 8 de la tarda, 
te les veus i desitges per trobar lloc, en 
de�nitiva, es envejable veure el nivell 
de vida que hi ha, hem de reconèixer 
que en general es viu millor que a casa 
nostra.
Una de les visites, quasi  obligades, va 
ser el Museu Reina So�a amb les seves 
aproximades, 18.000 obres que s’hi ex-
hibeixen, avui la cirereta , és el Gernika 
de Picasso. Només entrar ens va sor-
prendre la quantitat de personal que si 
mou, per cada sala hi havia un vigilant 
i per tot  arreu trobaves personal que 
et podia informar, tot net i acurat. Per 
curiositat, arribats a casa i preguntant 
al senyor Google, he quedat  al·lucinat 
; prop de 500 empleats es cuiden del 
servei del museu amb un pressupost 
de més de 15.000.000  € anuals i amb 
un sous aproximats de 23.000 € anu-
als, (1.900 € mensuals.) Això son xifres 
o�cials que les podeu trobar fàcilment. 
Els museus de Madrid reben un total 
de més de 116.000.000 € per la seva 
subsistència, la pregunta del milió ; de 
on surten tants diners, com s’ho fan ? 

No estic en contra de cap museu però 
sabem de sobres que els nostres no 
estan tant ben remunerats i  crec que 
no n’hi ha cap que  tingui un pressu-
post com aquest al nostre país. Un cop 
vist això, entenem i queda molt clar, el 
quid de la qüestió, amb aquests pressu-
postos, crec que  qualsevol persona és 
capaç de fer que els ciutadans visquin 
com reis, ho deixo aquí.  

GRATITUD INFINITA
M. Goretti Bartrolí Piqué,     
�lls de M. Rosa Piqué Carbó

Perdre un ésser estimadíssim com la 
mare en el meu cas, és un episodi ter-
riblement dur, sense pal·liatiu. Però el 
personal de l’Hospital d’Igualada, met-
ges i metgesses, infermeres i infermers, 
auxiliars d’infermeria, personal de ne-
teja, tant d’Urgències com especial-
ment de planta, on vam estar més dies 
i on es va produir el traspàs, van saber 
mitigar aquest terrible dolor amb la 
seva atenció i comprensió, ja que van 
tractar la mare amb respecte, delica-
desa, afecte i dedicació. Ens vam sentir 
compresos, atesos segons les nostres 
necessitats en tot moment. 
Tot aquest equip va saber fer més por-
table i una mica més fàcil la situació, 
i per això sempre els n’estaré recone-
guda. No esmento noms per no obli-
dar-me de ningú i per no fer una llarga 
llista; si aquestes persones llegeixen 
aquest escrit, però, sé que sabran que 
em refereixo a elles.
La nota discordant va ser el robatori 
que va patir la mare mentre estava in-
gressada a Urgències esperant el tras-
llat a planta. L’acte d’aquest malfactor, 
que li va robar el mòbil i el moneder, 
va afegir trasbals i tristesa a uns mo-

ments ja molt difícils.
Malgrat tot, i sobretot, vull agrair la 
feina que fa l’equip de professionals del 
centre que, tot i les mancances i di�-
cultats que els usuaris intuïm i que els 
sanitaris segur que coneixen bé, fan 
una gran labor. 
Per tot això, in�nites gràcies!

EXPOSICIÓ DE 80 ANYS 
DE LA UNIÓ ESPORTIVA 
CALAF

Joan López Gallego

La primera setmana de setembre, coin-
cidint amb la Festa Major de Calaf, al 
local conegut com a “Cal Cisteller”, de 
Josep Miquel Canela (que havia estat 
President de la Unió Esportiva Calaf), 
hi va haver una exposició de gaire-
bé mil fotogra�es referents a la vida 
d’aquesta entitat esportiva, concreta-
ment des de l’any 1940 �ns al 2000. El 
local havia estat cedit per la Conxita, la 
�lla de l’ex-President.
Aquesta exposició és conseqüència 
d’un pacient i constant treball de recull 
i recerca de fotogra�es d’aquest perío-
de, que havia anat acumulant en el de-
curs dels anys, sobretot quan jo mateix 
en vaig ser directiu.
Durant una setmana foren unes 200 
persones les que varen passar a gaudir 
d’unes fotogra�es que els hi eren molt 
familiars. D’aquí que la actual directiva 
de la Unió Esportiva Calaf en recollís 
més d’un centenar de signatures per 
tal de sol·licitar a l’Ajuntament de Calaf 
un local a � que aquesta exposició pu-
gui ser visitada de forma permanent, 
doncs forma part de llargs anys d’his-
tòria d’una entitat esportiva cabdal al 

nostre municipi.
Per la meva banda no poso cap in-
convenient en fer donació d’aquestes 
fotogra�es, que formaven part d’una 
col·lecció personal, per tal de poder-ne 
gaudir tota la gent de Calaf, els coeta-
nis de temps passats, els actuals i -so-
bretot- els futurs. La història la fan els 
pobles i, en aquesta història, les entitats 
esportives en són una part fonamental.

AGRAÏMENT                      
A AIGUA DE RIGAT
Josep M. Gómez

El passat mes de juliol vàrem tenir un 
important problema en el subminis-
trament d’aigua. Un  dia d’aquells  tò-
rrids. Volem agrair públicament a Ai-
gua de Rigat la celeritat amb què van 
resoldre la qüestió. Un cop localitzat 
el problema i comprovat que NO era 
intern nostre vam estar ben pendents 
de mirar què feien mentre jo pensava 
“a veure què faran ara”, perquè ja estem 
acostumats a que les coses es fan lentes 
i complicades i molts cops tarden i tri-
guen... I s’allarguen.
Doncs mentre jo mirava, ells treballa-
ven sota un sol dels de les 4 de la tarda 
i en Joan Vives i el seu equip de emer-
gències no van parar �ns que ens van 
restablir el subministrament. 
La temuda “chapuza nacional”, per 
desgràcia tan abundant  avui dia, es va 
convertir en una feina ben planejada, 
polida i ràpida. I en menys de sis hores! 
A casa nostra d’això en diem e�càcia i 
com que normalment només ens que-
da “el derecho al pataleo”, volem ressal-
tar una actuació com aquesta perquè 
es conegui i tant de bo serveixi d’exem-
ple. Repetim el nostre agraïment.
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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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GEMMA ALTELL ALBAJES
Codirectora G360 Cartografies Humanes i Socials

La bretxa salarial de gènere ens sona lluny. La 
legislació i les polítiques públiques ens van 
encarant progressivament cap aquesta reali-
tat, però al tercer sector ens segueix sonant 

molt lluny. Per què? Doncs perquè les dades ens de-
mostren que en el nostre sector hi ha menys bretxa 
que en altres, perquè considerem que som un sector 
sensible a les desigualtats socials i, per tant, les tenim 
en compte totes, i perquè som un sector altament fe-
minitzat i, en conseqüència, la bretxa no hi té cabuda. 
Tots aquests arguments són reals, però només expli-
quen una part de la realitat del tercer sector.
La bretxa salarial és, d’entrada, un indicador numèric 
però, sobretot, és el re�ex de totes les desigualtats de 
gènere que es produeixen en el món dels treballs, així 
en plural –després explicarem per què–. Així doncs, 
l’interessant de la seva anàlisi no és tant el percentat-
ge �nal sinó l’oportunitat d’identi�car i comprendre 
quines són i perquè es produeixen les diferents desi-
gualtats de gènere que s’acaben traslladant a la bretxa. 
En aquest punt en el tercer sector social tenim molt a 
re�exionar. Plantegem a continuació alguns dels ele-
ments claus.
El tercer sector social es dedica eminentment a les 
cures. Sabem que l’àmbit de les cures ha estat, sem-
pre, simbòlicament i pràctica associada a les dones i 
a la feminitat. Històricament, els treballs de les dones 
a l’intern, en les llars, centrats en les cures, han estat 
invisibilitzats i menystinguts perquè no se’ls ha ator-
gat un valor productiu i, per tant, monetari. No és 
casualitat, doncs, que el tercer sector es trobi sovint 
davant d’un menysteniment molt evident en la com-
parativa amb altres sectors econòmics tot i ocupar 
un percentatge signi�catiu del PIB tal com apunta el 
tercer baròmetre d’entitats no lucratives. Així doncs, 
ja trobem aquí una primera bretxa i una primera re-
�exió. Les persones que treballem (en la seva majoria 
dones) en el tercer sector tenim una bretxa important 
respecte a les persones que treballen en altres sectors 
degut, en gran manera, a la seva consideració “feme-

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Com cada any el curs polític a Catalunya 
comença amb l’Onze de Setembre. Hi ha 
anys que l’inici és tranquil, a l’espera del 
debat de política general al Parlament de 

Catalunya, on tothom, més o menys, sap què dirà 
el President de la Generalitat i sabem què s’espera 
dels grups de l’oposició. En canvi hi ha anys on el 
curs comença molt accelerat i imprevisible, però 
mai havia estat com aquest.
Aquest curs ha començat molt més dur i impre-
visible que els altres. Primer l’Onze de Setembre 
on els milers i milers de catalans que sortirem a 
manifestar-nos a Barcelona, vàrem donar un toc 
d’atenció als partits exigint-los unitat d’acció, mo-
viments cap a la independència -hi ha una majoria 
parlamentària que ho permet- i en un primer mo-
ment les direccions dels partits independentistes 
es varen donar per al·ludits. Va ser un miratge que 
no va durar ni una setmana. 
La següent sacsejada popular es va viure l’1 d’Oc-
tubre amb manifestacions de record del Referèn-
dum en pràcticament totes les comarques de Cata-
lunya i amb un acte central a l’Arc del Triomf -del 
qual ja en vaig parlar la setmana passada- i on més 
d’un miler de persones, acabat l’acte institucional, 
varen fer un seriós advertiment als tres partits teò-
ricament independentistes, fent una marxa de tor-
xes �ns a la porta del Parlament, en protesta per la 
manca d’unitat.
I en aquestes arriba el debat de política general on 
davant d’una inconsistent oposició unionista (Vox, 
PP, C’s, Comuns i PSC), els dos partits que forma-
ven el govern decideixen en públic i en directe, de 
tirar-se els plats pel cap i acaben trencant el go-
vern.

Dels 74 diputats que votaren president a Pere 
Aragonés, ara només 33 li donen suport i aquell 
52% de vots independentistes que podien augurar 
passos decidits cap a la independència, han que-
dat reduïts a una xifra que soc incapaç de calcular 
perquè, en aquest penós trànsit des de l’esperança 
al frau, no sé quants votants encara donen suport a 
les respectives formacions. 
Que els partits unionistes no hagin estat capaços 
d’oferir res tangible als catalans no em consola, car 
no n’espero res de bo d’ells. Em dol que les misè-
ries dels interessos electorals dels partits estiguin 
defraudant tantes esperances. No és pas la prime-
ra vegada que ens passa, ja fa cinc anys que dura 
aquest despropòsit, però que en cinc anys de re-
pressió, de renúncies, de condemnes, d’exili i de 
maltractament �scal a Catalunya, que els dirigents 
polítics catalans no sàpiguen trobar una mínima 
col·laboració en favor de Catalunya, em fa pensar 
que �ns que no extirpem el càncer institucional 
que està corcant les institucions catalanes, aquest 
poble no trobarà el camí de la llibertat. Un camí 
que fa cinc anys, els ciutadans, sense la direcció 
dels partits, ja vàrem trobar.
Hem entrat en un  nou curs, però amb la mateixa 
vella realitat de sempre. 

Em dol que les misèries dels interessos 
electorals dels partits, estigui 
defraudant tantes esperances

Nou curs, 
realitat vella

La bretxa salarial de gènere i el tercer sector

nina”.
Però si aprofundim una mica més en la realitat del 
propi sector veiem que també es reprodueix aquesta 
lògica. Les retribucions en els “subsectors” més vincu-
lats a la cura de persones també solen ser més baixes i 
més feminitzades. La de�nició d’aquestes funcions de 
cura bàsiques solen ser considerades de menys vàlua 
que altres que són situades jeràrquicament per sobre. 
És el que anomenem “el terra enganxós”.
Si anem a l’altre extrem de la piràmide, és a dir, a les 
posicions de direcció en el sector hi trobem moltes 
més dones que en altres sectors laborals, però tam-
bé observem que la majoria d’homes del sector estan 
concentrats en aquestes posicions de direcció. És a dir, 
en el sector social hi ha més dones a tot arreu, però es-
tan menys representades en la direcció que en la base.
Així doncs, podem considerar que el sector també ha 
d’estar atent a les desigualtats de gènere que reprodu-
eix com ho fa la resta del mercat laboral. Però, d’altra 
banda, tenim una gran oportunitat com a sector per 
reivindicar el nostre lloc en la construcció d’una so-
cietat més justa. La transformació cap a un món més 
feminista passarà per prendre consciència des d’una 
vessant pràctica i aterrada sobre què signi�ca real-
ment posar la vida i la cura al centre de les polítiques 
públiques i les actuacions que se’n desprenen. Un 
àmbit econòmic i laboral que centra la seva activitat 
en cuidar, acompanyar i restablir justícia social ha de 
ser necessàriament un sector a reivindicar i potenci-
ar per a qualsevol govern que vulgui fer aquest tomb 
feminista.
Així mateix, el fet que el sector ofereixi recorreguts 
laborals i professionals per les dones també ha de ser 
una qüestió a posar en valor, no només quin és l’ob-
jecte de la nostra tasca sinó també com la desenvo-
lupem. El tercer sector social té la possibilitat de ser 
un sector de referència en la construcció de models 
de treball que facin possible que la vida personal, la-
boral i familiar puguin ser compatibles amb el com-
promís intacte vers la nostra tasca. 

Igualada no està massa neta. 
Així ho demostra aquesta 
imatge (i en podríem trobar 
d’altres) dels voltants del CAP 
Nord. 
Incivisme sobretot per part 
dels ciutadans.

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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Administratius, personal de neteja i venedors 
de botigues: les professions que més es demanen a l’Anoia

JORDI PUIGGRÒS

Que la indústria, com a 
sector econòmic pre-
dominant, és cosa del 

passat a Igualada i comarca 
és una evidència cada vegada 
més gran. I que el sector terci-
ari, el de serveis, és el que des-
punta, ja fa temps que se sap. 
Però, lluny de corregir la tòni-
ca malgrat els cants de sirena 
dels polítics i alguna institució, 
les dades que ens van arribant 
con�rmant que la tendència 
segueix essent la d’in�ar un 
sector econòmic amb sous 
més baixos, per�ls de poca 
formació, i molt volàtil. Això, 
sí, mal de molts, consol de 
rucs, perquè la situació és molt 
similar a la resta de la provín-
cia de Barcelona.
L’últim referent per acabar de  
con�rmar aquesta tendència 
és un estudi de la Diputació. A 
l’Anoia el més buscat no és cap 
professió que requereix estudis 
superiors o cap talent especta-
cular. Aquí el que és es demana 
són administratius, personal 
de neteja i venedors de botiga. 

RÀNQUING D’OCUPACIONS 
MÉS SOĿLICITADES
La Diputació ha elaborat un 
rànquing amb les deu ocupa-
cions més sol·licitades a la pro-
víncia de Barcelona recollides 
al web d’ofertes Xaloc, durant 

IGUALADA 
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Les últimes dades 
demostren que el sector 
dels Serveis està del tot 
instaurat com a primer  

referent econòmic 
d’Igualada i comarca

Administratius, una de les professions més demanades en ofertes de feina.

REDACCIÓ

L’associació de comerci-
ants, Igualada Comerç 
està preparant la tercera 

edició de la Nit del Comerç 
pel dijous 24 de novembre al 
restaurant somiatruites. L’acte 
pretén aglutinar a botiguers i 
comerciants de la ciutat, a més 
de representants polítics i d’al-
tres entitats en una nit dedica-
da al comerç local.
Aquest esdeveniment es va re-
prendre fa dos anys amb mo-
tiu dels quaranta anys de l’en-
titat i amb la bona acollida que 
està tenint es pretén instaurar 
anualment.
Durant la Nit es lliuraran els 
premis Comerç que també ar-

el primer semestre de 2022. És 
a dir, una relació molt actual.
En concret, a l’Anoia  empleats 
administratius (9,22%), per-
sonal de neteja (9,22%), vene-
dors de botigues i magatzems 
(3,78%) encapçalen les profes-
sions més demandades. 
La bona notícia és que els 
Serveis Locals d’Ocupació 
han assolit 16.993 insercions 
laborals, en el primer semes-
tre d’aquest any, un 16% més 
que en el mateix període de 
l’any passat. En aquest perío-
de, s’han atès 68.459 persones, 
14.500 empreses i  gestionat 
més de 10.000 ofertes de feina, 
amb un taxa d’inserció se situa 
en el 18%.
Si s’analitza la comarca de 

l’Anoia continuen la llista: tre-
balladors que tenen cura de les 
persones a domicili (3,78%), 
agents i representants comer-
cials (3,55%), conductors assa-
lariats d’automòbils, furgone-
tes i taxis (3,07%), operadors 
de carretons (2,84%), peons de 
les indústries manufactureres 
(2,6%), cambrers (2,6%), clas-
si�cadors de residus, operaris 
d’ecoparc i recollidors de fer-
ralla (2,6%). 
Pel que fa a la província de 
Barcelona, peons del trans-
port de mercaderies (4,09%), 
cambrers (3.67%), peons de 
les indústries manufactureres 
(3,66%), ajudants de cuina 
(2,58%), treballadors d’ajuda 
a domicili (2,07%), ajudants 

i representants comercials 
(2,01%), i monitors d’activitats 
recreatives i d’entreteniment 
(1,90%) ocupen des de la po-
sició quarta a la desena del  
rànquing, que s’ha elaborat 
en el marc del projecte “Xalo-
Competències” que neix amb 
l’objectiu de proporcionar a la 
ciutadania informació relle-
vant i recursos sobre el mercat 
de treball i  conèixer així, un 
major ventall d’oportunitats 
laborals.
Els Serveis Locals d’Ocupació 
(SLO) són  dispositius que els 
ajuntaments i altres ens locals 
posen al servei de la ciutadania 
per tal de millorar l’ocupabili-
tat de les persones a l’atur i es-
tablir vincles amb les empreses 

per detectar-ne les necessitats 
i oferir-los assessorament es-
pecialitzat per cobrir els per�ls 
professionals que requereixen. 
Durant el primer semestre del 
2022, la demanda d’ocupació 
SLO ha mantingut el per�l de 
persones entre 30 i 49 anys 
com el més nombrós (45%). 
Pel que fa a les empreses, des 
d’aquests dispositius locals 
s’han atès, en el primer semes-
tre de l’any, 14.507 empreses, 
i continua  sent majoritari el 
sector serveis (77,7%), seguit 
del sector indústria (14,5%), 
construcció (5,8%) i agri-
cultura (2%). Les empreses 
de menys de 50 treballadors 
són les que tenen més relació 
amb aquests dispositius locals 
(85,8%).
A nivell comarcal, el Vallès 
Occidental amb un 22%, 
Berguedà (21,1%), i Osona 
(19,9%) destaquen per regis-
trar les taxes més altes d’in-
serció comarcal, mentre que 
Anoia, Garraf i Barcelonès ho 
fan per haver registrat durant 
aquest semestre les taxes més 
baixes, amb més d’un 15%. 

La Nit del Comerç, el 24 de novembre

riben a la tercera edició. Tam-
bé s’apro�tarà per fer menci-
ons especials i reconeixements 
públics a empreses, entitats i 
persones que d’alguna manera 
o altre donen suport al comerç 
de proximitat.
La Nit del Comerç serveix per-
què el sector del comerç pugui 

compartir una bona estona, a 
més de reivindicar l’optimis-
me en què s’està afrontant el 
dia a dia i les ganes de conti-
nuar treballant i lluitant per 
aquest o�ci tan rellevant.
Properament, s’obriran les ins-
cripcions a tothom que hi vul-
gui participar. 

L’Ajuntament diu que 
Igualada tindrà més busos 
express a Barcelona

REDACCIÓ

L’alcalde Marc Castells, 
acompanyat del regidor 
de Mobilitat Miquel Vi-

ves s’han reunit aquest dilluns 
10 d’octubre amb la directora 
general de Mobilitat i Trans-
ports, Mercè Rius.
Fruit de la reunió, el Depar-
tament va comprometre’s a 
resoldre en els propers mesos 
els problemes que afecten el 
bus Igualada-Barcelona. Així, 
s’incorporaran nous busos 
exprés en dies laborables i es 
mantindran durant els perío-

des d’estiu i Nadal. Tenint en 
compte l’èxit de les noves ex-
pedicions Manresa-Igualada 
que han transportat sols en 
aquest setembre més viatgers 
que en tot l’any 2021, s’ha sol-
licitat al Departament que es-
tudiï l’augment de busos entre 
Igualada Vilafranca, i crear un 
exprés a la UAB de Bellaterra.
El compromís arriba d’un 
càrrec de JuntsxCat just un 
dia abans de la marxa del go-
vern d’aquest partit, fruit del 
trencament amb ERC. Cal-
drà veure si els republicans el 
mantenen o no. 



ANA HICKMANN

Òptica Rodrigo
Rbla. General Vives, 15 · Igualada
wwww.opticarodrigo.com

Entrada gratuïta
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Premsa Comarcal

se superarà la xifra dels 
33.000. S’instal·laran nous 
interruptors de línia que 
actuen automàticament 
davant incidències en la 
xarxa, de forma que s’aï-
llen els trams avariats i es 
restableix el subministra-
ment en el temps més curt 
possible.

La digitalització, 
doncs, s’estén per tota la 
infraestructura de la xar-
xa de Distribució, des dels 
seus sistemes i processos 
fins als canals d’atenció 
al client. Amb el seu ús 
es posa focus a la millora 
de la qualitat del submi-
nistrament als clients, de 
manera que es redueixin 
les interrupcions de sub-
ministrament i els temps 
de resposta en cas d’inci-
dències, ja siguin pròpies 
o derivades d’agents ex-
terns. 

Endesa inverteix per 
continuar millorant la 
qualitat del servei que 
reben els 4,4 milions de 
clients que la Companyia 
té al territori. També vol 
facilitar la transició ener-
gètica i desplegar les 
energies renovables. Les 
inversions, treballades 
de forma conjunta i apro-
vades per la Generalitat 
de Catalunya, se sumen 
als 263,7 milions d’euros 
que la Companyia ja està 
destinant aquest any a la 
xarxa de Distribució en 
el marc del trienni actual 
(2021-23). 

Les actuacions se 
centraran principalment 
en tots aquells eixos que 
permetin seguir digitalit-
zant la xarxa; garantir la 
seva robustesa i resilièn-
cia, facilitar l’accés a les 
renovables, millorar la 

qualitat i la continuïtat 
del subministrament -tot 
minimitzant les interrup-
cions del servei- i prepa-
rar les infraestructures 
per a l’increment de la 
demanda fruit de l’elec-
trificació .

 Per portar a terme to-
tes aquestes actuacions, 
previstes entre els anys 
2023 i 2025, ENDESA  pre-
veu generar més de 2.900 
llocs de treball, entre  di-
rectes i indirectes, a raó 
d’uns 960 llocs de treball 
cada any.

EL CLIENT SERÀ EL 
CENTRE DEL SISTEMA 
ELÈCTRIC I ES 
MILLORARÀ  
LA QUALITAT DEL 
SERVEI QUE REP

La xarxa de Distribu-
ció, tal com la coneixem, 
té els dies comptats, i mu-

tarà cap a una xarxa acti-
va i participativa, i la seva 
transformació és clau per 
assegurar la integració de 
les energies renovables, el 
desenvolupament de les 
tecnologies que faciliten 
l’energia distribuïda i el 
desplegament massiu dels 
vehicles elèctrics

Endesa aposta per la 
investigació en innova-
ció i l’aplicació de noves 
tecnologies per quan 
succeeixin fenòmens me-
teorològics extrems que 
afecten a la qualitat del 
subministrament, una 
de les conseqüències del 
canvi climàtic. 

MILLORES EN EL 
TEMPS DE 
RESTABLIMENT DEL 
SERVEI ELÈCTRIC

En el període 2023-25 
Endesa té previst instal-
lar prop de 15.000 teleco-
mandaments arreu de 
Catalunya, de manera 
que d’aquí a tres anys 

❱ La Companyia té previstos prop de 1.300 projectes arreu del territori que 
permetran fer més intel·ligent i digital la xarxa elèctrica, millorar el servei 
als clients i permetre el desplegament de les energies renovables. 

❱ Les accions que es duran a terme 
permetran generar més de 2.900 llocs 
de treball addicionals al territori. 

Endesa invertirà a Catalunya 994 MEUR
en 3 anys i generarà 2.900 llocs de treball
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El servei de recollida 
s’amplia a tots 

els  dilluns i dijous 
als vespres, i per 
demanar-lo s’ha 

de trucar o enviar 
un whatsapp

Multes de 400€ per a qui deixi residus 
de gran volum al costat de contenidors

REDACCIÓ

El departament de Medi 
Ambient de l’Ajunta-
ment ha engegat una 

nova campanya de sensibilit-
zació i informació per a evitar 
que els veïns i veïnes deixin als 
costats dels contenidors volu-
minosos, aquells residus que, 
per les seves dimensions, no 
caben als contenidors de la via 
pública i que acostumen a ser 
difícils de transportar (mo-
bles, estris vells, matalassos, 
i altres materials rebutjats) i 
que s’utilitzi el servei de reco-
llida que existeix per aquests 
casos. 
Amb el lema “No em tiris els 
trastos… Avisa’ns i quedem” 
s’han fet uns adhesius per en-
ganxar als laterals dels con-
tenidors a través dels quals 
l’Ajuntament vol cridar l’aten-
ció a aquelles conductes incí-
viques i informar que existeix 
un servei gratuït de recollida 
els dilluns i dijous amb reserva 
prèvia. Només cal trucar a 93 
805 50 59 o enviar un whatts-
App al 620 050 594 i concertar 
el dia de la recollida. Aquest 
servei s’ha ampliat aquest any 
per a donar resposta a la de-
manda de la ciutadania. 
D’altra banda, cal recordar 
que recentment es va ampliar 
l’horari d’obertura al públic de 
la deixalleria �xa municipal i 
que concretament, l’horari de 

la deixalleria és a l’hivern (no-
vembre - març, ambdós inclo-
sos) de dilluns a divendres de 
10 a 13 h i de 16 a 19 h, els dis-
sabtes de 9 a 14 h i de 16 a 19 h 
i els diumenges de 10 a 13 h. I 
l’horari d’estiu (abril - octubre, 
tots dos inclosos) és de dilluns 
a divendres de 10 a 13 h i de 17 
a 20 h, els dissabtes de 9 a 14 h 
i de 16 a 20 h i els diumenges 
de 10 a 13 h. 
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives, ha explicat que 
l’objectiu de la campanya és 
corregir conductes incíviques 
a la vegada que s’informa 
dels serveis gratuïts existents 
i ha remarcat que mantenir 
la ciutat neta és una respon-
sabilitat de l’ajuntament però 

també un deure de la ciuta-
dans, és per això actuem en 
dos sentits, hem activat ser-
veis gratuïts que faciliten la 
recollida dels voluminosos i 
som in�exibles amb les con-
ductes incíviques. Aquesta 
campanya compleix les dues 
funcions”. Les multes per 
aquesta infracció són a partir 
de 400 euros. 

Formació Professional 
Ocupacional Dual per a 15 
joves a la R. Pare Vilaseca

REDACCIÓ

L’Ajuntament i el Con-
sorci Sociosanita-
ri d’Igualada (CSSI) 

han rebut una subvenció de 
266.596,35 euros del Servei 
Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) per iniciar un 
projecte de Formació Profes-
sional Ocupacional Dual per 
a 15 persones d’entre 16 i 29 
anys que es formaran i treba-
llaran al mateix temps, du-
rant un any, com a auxiliars 
de geriatria a la Residència 
Pare Vilaseca.
El projecte ha estat presentat 
pel regidor de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament, 
Jordi Marcè, i el Gerent del 
CSSI, Jordi Ferrer. Marcè ha 
explicat que “aquest projecte 
neix d’una doble necessitat: 
la de cobrir la demanda real 
i immediata del mercat de 
treball local en l’àmbit socio-
sanitari i la de generar opor-
tunitats que afavoreixin la 
formació i la inserció laboral 
de les persones en situació 
d’atur, en aquest cas de les 
persones joves”. En aquest 
sentit, vist la bona acceptació 
que ha tingut una prova pilot 
centrada en el tèxtil amb l’es-
cola de confecció ubicada a 
l’Igualada Fashion Lab.
Així ho ha explicat Jordi 
Ferrer que ha detallat que 
aquest primer curs “s’adreça 
a persones joves que estiguin 
motivades per tenir cura de 
persones grans i que vulguin 
aprendre aquesta professió, 
combinant al mateix temps, 
formació a l’aula i treball a la 
residència, cobrant un sou”.

Dimarts, presentació del llibre SOS Adolescents, el 
naufragi de la salut mental després de la pandèmia

Amb motiu del Dia 
Mundial de la Sa-
lut Mental es farà la 

presentació del llibre: SOS 

Adolescents, el naufragi de 
la salut mental després de la 
pandèmia, del psicòleg Jordi 
Royo, director d’Amalgama 

7, que tindrà lloc el proper 
dimarts, dia 18 d’octubre, a 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada, a les 19.00. 

COM PODER PARTICIPAR EN 
EL CURS?
Per a poder participar al curs 
cal tenir entre 16 i 29 anys i 
estar inscrit/a com a deman-
dant d’ocupació al SOC. Cada 
participant tindrà un contrac-
te de formació en alternança 
d’un any de durada a jornada 
complerta i cobrarà un salari 
inicial mensual de 650€ bruts 
durant aquest període. L’inici 
del curs està previst pel dia 
28 de novembre. Una vegada 
s’hagi superat el curs, les per-
sones podran ser contractades 
pel CSSI ja que durant aquest 
any de formació obtindran el 
Certi�cat de Professionalitat 
d’Atenció Sociosanitària a Per-
sones Dependents en Institu-
cions Socials.
És tracta d’un projecte atrac-
tiu pels joves, que podran for-
mar-se en un sector amb molt 
de futur i podran rebre una 
retribució mentre es formen, 
i molt interessant també pel 
CSSI, doncs podrà formar de 
forma especialitzada a 15 jo-
ves que després podran incor-
porar-se a l’empresa.
Les persones interessades po-
den assistir –prèvia inscrip-
ció- a la sessió informativa 
que es farà el proper dilluns 
17 d’octubre a les 10 del matí 
a la Sala d’Actes d’Ignova Em-
presa, Av. Mestre Muntaner, 
86. Les inscripcions ja estan 
obertes i es poden fer a través 
de:
- Pàgina web: www.ignova-
ocupacio.com
- Whatsapp: 627 004 449 o te-
lèfon: 93 805 57 10
- Correu electrònic: ignova-
ocupacio@aj-igualada.net. 

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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Igualada entra de cop a les 
Viles Florides de Catalunya 
amb la màxima puntuació

REDACCIÓ

Igualada ja forma part de 
les Viles Florides amb el 
guardó de 4 Flors d’Honor. 

Les Viles Florides són aquells 
pobles i ciutats que destaquen 
per l’actuació en matèria d’en-
jardinament, paisatge urbà i 
millora de la qualitat de vida 
dels seus habitants. Un jurat 
especialitzat és l’encarregat de 
certi�car i renovar anualment 
aquests distintius. 
L’alcalde, Marc Castells, acom-
panyat del regidor de Sosteni-
bilitat, Miquel Vives, s’ha mos-
trat molt satisfet per aquest 
reconeixement que “premia 
la tasca feta en els enjardina-
ments, zones verdes i els seu 
manteniment a la ciutat”. Cas-
tells ha destacat que el jurat ha 
posat en valor que Igualada 
sigui la ciutat amb més zones 
verdes per habitant, amb un to-
tal 911.144 m2 de zones verdes 
a la ciutat. També ha destacat 
que “tinguem escoles verdes a 
la ciutat que s’impliquen en ac-
tivitats que tenen en compte la 
natura, l’entorn, la �ora i fauna 
és un dels aspectes cabdals per 
conscienciar sobre la natura, el 
medi ambient i la �ora i fauna 

de proximitat”.
Castells ha destacat en primer 
lloc introducció de noves es-
pècies adaptades al canvi cli-
màtic, i també amb espècies 
amb una �oració que cobreix 
tot l’any per tal d’afavorir l’ac-
ció dels insectes. En segon lloc 
l’aposta per un reg concentrat i 
amb aigua freàtica. En aquest 
punt Castells ha descat que “la 
nostra ciutat té un excès d’ai-
gua freàtica que estem estudi-
ant com poder apro�tar per di-
ferents projectes de la ciutat ja 
que des de l’ACA ens demanen 
que no arribi a la depuradora 
per evitar que es col·lapsi”.
Ara que Igualada és Vila Flori-
da el projecte vol seguir invo-
lucrant a les escoles i la ciuta-
dania. Pel que fa a les escoles 
es seguiran potenciant les ac-
tivitats de contacte amb la na-
tura amb la col·locació d’horts, 
jardins olfactius, menjadores, 
caixes niu o hotels d’insectes.
A banda, es potenciarà la par-
ticipació i la implicació de tot-
hom amb iniciatives per posar 
�ors i plantes als balcons, amb 
campanyes concretes d’entrega 
de plantes quan sigui tempo-
rada i també concursos d’esco-
cells dels arbres. 

Demà dissabte torna el Festival Naturveg 
a l’av. Països Catalans de les Comes

REDACCIÓ

Demà dissabte, des de 
les 9 del matí i �ns 
les 10 de la nit, Nou 

Centre, l’Associació de comer-
ciants i establiments d’Igualada 
Nord, celebra a l’Avinguda dels 
Països Catalans a les Comes, la 
cinquena edició del Festival de 
cultura vegana, Naturveg Fes-
tival. Més música que mai tot 
el dia,  amb cinc actuacions en 
directe, un Chill Out-Terras-
sa amb esmorzar, tapes, tastos 
de plats, embotits i de format-
ges veggies, vermut i copes, 
burguers i pizzes, al costat de 
l’escenari, �ns a 40 expositors 
i quatre shows-cookings que 
repassaran la cuina vegana que 
es fan als cinc continents con-
formen la Cinquena edició del 
Festival Vegà d’Igualada.
Nou Centre Igualada, amb el 
suport de l’Ajuntament d’Igua-
lada, torna a apostar per la 
promoció de la cultura vegana 
i l’oci al voltant de la gastrono-
mia més natural, més sosteni-
ble i saludable amb un canvi de 
data, el 15 d’octubre,  per revo-

lucionar la festa del veganisme 
a Igualada. Com sempre a Les 
Comes i amb més de 40 expo-
sitors de tota mena. Ara bé l’eix 
principal serà la divulgació de 
la cuina vegana que es fa arreu 
del món, amb un repàs pels Es-
tats Units, l’Amèrica del Sud, el 
Sud-est asiàtic, la Xina i el Japó, 
el Pròxim Orient i la cuina a les 
dues ribes de la Mediterrània, 
la del Nord d’Àfrica i la Grècia, 
Itàlia i Catalunya. 
L’aspecte més nou d’aques-
ta cinquena edició serà una 
terrassa Chill Out ubicada 
al costat de l’escenari on es 
faran totes les actuacions 

musicals, on durant tot el 
dia es podrà gaudir de tastos 
de productes vegans, tapes, 
esmorzars, vermut, format-
ges i embotits 100% «plant 
based», amb un lloc destacat 
per a les activitats infantils. 
La música anirà a càrrec del 
pop folk biriànic de Miriam 
Riba i Aniol Petit, la bossa 
nova de Duo Bossa, el covers 
i rock de Black Stars, les ver-
sions de Marta i Eugeni i la 
rumba pop de  Sons del Me-
diterrani. El programa cons-
ta de gairebé 25 activitats di-
ferents, totes al voltant de la 
cultura 100% vegetariana. 

Reactiva’l, una iniciativa per a recollir 
mobils i tauletes de segona mà

REDACCIÓ

Es posa en marxa nova-
ment la campanya “Re-
activa’l”, es tracta d’una 

iniciativa que recull mòbils i 
tauletes de segona mà, iniciada 
per Igualada Acull i el Depar-
tament de Joventut i a la que 
ara s’hi sumen com a punts 
de recollida els equipaments 

cívics i l’espai d’Òmnium cul-
tural Anoia. Aquesta iniciativa 
de recollida de telèfons i taule-
tes compta, també, amb la col-
laboració de Càritas Anoia-Se-
garra i Creu Roja Anoia, per a 
la distribució de dispositius.
La voluntat d’aquesta cam-
panya és poder comptar amb 
un estoc que permeti resoldre 
la necessitat de les persones 
amb menys recursos d’Igua-

lada i l’Anoia, ja siguin per-
sones autòctones o migrants, 
que no disposen d’un mòbil. 
Tenir un aparell electrònic 
els permetria comunicar-se 
amb la família o els amics, 
connectar se a Internet per 
buscar allotjament, feina, etc. 
o disposar d’un número de 
contacte per facilitar la feina 
als serveis socials o entitats 
de primera acollida. 

OBERTURA DE PORTES, 
VEHICLES I CAIXES FORTES

INSTAL-LACIÓ 
I REPARACIÓ DE TOT TIPUS 

DE PANYS

INSTAL-LACIÓ DE PORTES 
CUIRASSADES

DUPLICAT DE TOT TIPUS DE 
CLAUS I COMADAMENTS DE 

VEHICLES I GARATGE

INSTAL-LACIÓ  DE SISTEMES  
DE SEGURETAT

MANTENIMENT  DE 
COMUNITATS

93 196 82 09
613 37 04 42

De dilluns a dissabte
de 9:30h a 14h i de 17h a 20:30h

C/ Sant Magí, 15 · Igualada
serralleria@serralleriaanoia.com

www.serralleriaanoia.com
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Els problemes amb la Hispano tornen 
al Parlament de Catalunya

REDACCIÓ

La sessió de control al 
Govern de la Generali-
tat del dimecres 5 d’oc-

tubre ha tingut com a protago-
nista la interpel·lació directa 
del diputat del PSC per l’Ano-
ia, Jordi Riba, en una pregunta 
directa al Govern sobre les in-
cidències de la Hispano Igua-
ladina amb dos objectius: que 
es garanteixi la capacitat dels 
autobusos durant totes les ho-
res del dia per evitar que nin-
gú s’hagi de quedar a la parada 
sense cabre al vehicle i que no 
es retallin els horaris durant 
l’agost i el Nadal.
Jordi Riba denuncia que “de-
senes de persones es queden 
diàriament a la parada tot ar-
ribant tard a les seves feines 
o a les classes a la universitat 
perquè els autobusos queden 
plens o, dit d’altra manera, no 
hi ha prou autobusos per do-
nar un correcte servei”. Riba 
a�rma que “el servei establert 
és insu�cient per garantir un 
mínim de servei com és no 
deixar treballadors i estudi-
ants a terra o suprimir el ser-
vei a l’agost i per Nadal”.
Durant la seva intervenció, el 
diputat del PSC per l’Anoia ha 
emplaçat la Generalitat a actu-
ar per acabar amb les incidèn-
cies al servei: “Constatem que 
el Govern de la Generalitat té 

els instruments per resoldre el 
problema mitjançant l’exercici 
de l’article 62.4 del reglament 
de transport de viatgers que 
preveu que l’administració 
podrà introduir modi�caci-
ons obligatòries al calendari i 
freqüències. Cal fer-ho en la 
màxima celeritat i demanem 
que el Govern actuï”.
El Ple ha comptat amb la pre-
sència del portaveu a l’oposi-
ció de l’Ajuntament, Jordi Cu-
adras. Des d’Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns) també es va 
portar una moció al Ple de 
l’Ajuntament de fa dues set-
manes en la mateixa línia.
Jordi Cuadras remarca que 
“defensem Igualada allà on 
sigui i agraïm al diputat Jordi 
Riba el seu treball i disposició 
a fer sentir la veu de la nostra 
ciutat i comarca al Parlament. 
A l’Ajuntament i al Parlament 
treballem per donar soluci-

ons als problemes reals de la 
gent. És inadmissible que cada 
dia hi hagi passatgers i pas-
satgeres de la Hispano que es 
quedin a la parada perquè no 
caben a l’autobús, amb el que 
suposa haver d’arribar tard a 
la feina o a classe. A més del 
problema i estrés que genera 
als conductors i conductores 
de la companyia que són els 
qui acaben donant la cara da-
vant els usuaris i usuàries”.
Per sorpresa de tothom, el 
Govern de la Generalitat va 
declinar respondre sobre el 
tema i va ser l’única pregunta 
plantejada a la sessió de con-
trol que no va obtenir resposta 
per part del govern que, �ns la 
setmana passada, integraven 
ERC-Junts. Recordem que des 
d’Igualada i l’Anoia surten di-
àriament 18.000 persones per 
mobilitat obligada per motius 
laborals o d’estudis. 

ERC vol oferir un psicòleg 
gratuït per al jovent

REDACCIÓ

Amb motiu del dia 
mundial de la salut 
mental ERC Igualada 

reivindica la “necessitat” de 
fer polítiques públiques que 
ajudin a millorar el benestar 
emocional d’aquells joves que 
manifesten patir malestar. 
Segons el Pla Local de Joven-
tut presentat fa uns mesos pel 
propi govern municipal, hi ha 
un 66% dels joves de la ciutat 
que indicaven haver experi-
mentat moments d’ansietat, 
angoixa, estrès o altres males-
tars psicològics en el darrer 
any. Davant d’aquesta realitat, 
ERC Igualada considera “im-
prescindible” que el govern 
d’Igualada “formi part de la 
solució i no del problema” i 
això passa, segons els repu-

Els veïns del Poble Sec i Set Camins, 
molestos amb el tancament de 
l’o�cina de Banc Sabadell
Les Associacions de veïns dels 
barris del Poble Sec i de Set 
Camins han fet públic a través 
de les xarxes socials la  seva 
preocupació pel tancament de 
l’o�cina de Banc de Sabadell de 
l’avinguda Dr. Pasteur “deixant 
sense servei als usuaris d’aques-
ta zona amb una incidència de 
més de 19.000 habitants i obli-
gant-los a desplaçar-se”.

Les associacions afegeixen que 
“volem denunciar públicament 
la poca sensibilitat que aques-
ta entitat té a l’hora de prendre 
aquesta decisió i més sabent 
que molts dels clients tindran 
veritables problemes per poder 
desplaçar-se a la zona baixa de 
ciutat. El tancament va també 
contra la dinamització econò-
mica i comercial del barri”. 

blicans, per la creació d’un 
servei de psicologia públic, 
gratuït i municipal per aten-
dre els joves de la ciutat que 
ho necessitin, i tinguin di�-
cultats econòmiques per pa-
gar-s’ho, a través d’una borsa 
municipal de psicòlegs de la 
comarca per tal d’oferir el mi-
llor servei possible i fomentar 
així la contractació de joves 
de l’Anoia.
El portaveu municipal i cap de 
l’oposició, Enric Conill, ha ex-
plicat que “han con�at en que 
fos el mateix Ajuntament qui 
assumís la responsabilitat de 
liderar el canvi i la posada en 
marxa d’accions destinades a 
pal·liar aquesta problemàtica” 
però que “davant la inacció 
del govern municipal, ERC 
proposa la creació d’un pla de 
xoc realista i necessari”. 

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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El sector dels curtits va facturar 444 milions d’euros l’any passat, 
una xifra que el situa al ritme d’abans de la pandèmia

REDACCIÓ

El sector dels curtits tor-
na a tenir bona salut �-
nancera. L’any passat va 

facturar 444,2 milions d’euros, 
la qual cosa el situa en valors 
similars als que tenia abans 
de la pandèmia, amb prop de 
2.700 llocs de treball, la gran 
majoria a l’Anoia. 
Un informe elaborat per la 
Cambra de Comerç de Barce-
lona i el Laboratori AQR-Lab 
de la Universitat de Barcelona 
per a Leather Cluster Barcelo-
na, explica també que, per cada 
100 € de facturació directa del 
sector, se’n facturen 86 € addi-
cionals a l’economia catalana.
Aquestes són algunes de les 
conclusions de l’informe, que 
compta amb el suport d’AC-
CIÓ de la Generalitat i que té 
per objectiu la quanti�cació 
de l’activitat del sector trans-
formador de la pell, el seu 
impacte socioeconòmic i els 
efectes multiplicadors sobre 
l’economia catalana.

En aquest sentit, l’estudi a�rma 
que fruit de l’activitat del sec-
tor transformador de la pell, 
Catalunya va facturar 444,2 
M€ (quasi 1,22 M€ diaris). 
D’aquesta facturació, 239,1 M€ 
(el 54% del total) provenen de 
l’impacte directe per la pròpia 
activitat de les empreses del 
sector d’adobat i acabats de la 
pell, i 205,1 M€ (el 46%) s’ex-
pliquen per l’impacte indirecte 
i induït que genera el sector en 
altres activitats econòmiques 
(disseny i moda, confecció, re-
cerca, química, sostenibilitat, 
serveis empresarials, restaura-
ció, comerç, transport, logísti-
ca, etc.).
A més, el sector també con-
tribueix al PIB de Catalunya 
en 183,3 M€, paga rendes sa-
larials per valor de 94,4 M€ i 
contribueix al manteniment 
i/o creació de quasi 2.700 llocs 
de treball equivalents a temps 
complet. Finalment, fruit de 
l’activitat del sector transfor-
mador de la pell es van generar 
unes rendes �scals de 62,8 M€ 
(IVA, IRPF, Impost de Socie-

tats i impostos municipals com 
IBI, IAE i altres taxes).
De fet, són especialment re-
llevants els efectes multiplica-
dors que té l’activitat del sector 
transformador de la pell sobre 
el conjunt de l’economia cata-
lana:
- Per cada 100 € de facturació 
directa del sector, se’n facturen 
86 € addicionals a l’economia 
catalana.
- Per cada 100 € de PIB gene-
rats de manera directa pel sec-

tor, se’n generen 206 € addicio-
nals a l’economia catalana.
- Per cada 100 € de rendes sa-
larials generades de manera 
directa pel sector, se’n generen 
93 € addicionals a l’economia 
catalana
- Per cada 100 ocupats directes 
del sector, hi ha 97 ocupats més 
generats a l’economia catalana
Així mateix, l’anàlisi també 
desprèn altres resultats en clau 
local com són que la comarca 
de l’Anoia suposa el 66% de 

l’impacte directe del sector en 
facturació sobre Catalunya, i el 
50% de l’impacte total, i la ciu-
tat d’Igualada concentra pràc-
ticament la totalitat d’aquest 
impacte. Tanmateix, l’efecte to-
tal en facturació del sector s’es-
tén a tota Catalunya, bene�ci-
ant-se, a més de l’Anoia (221,1 
M€), les comarques d’Osona 
(49 M€), el Vallès Oriental (37 
M€), Barcelonès (33 M€), Ri-
bera d’Ebre (22 M€) i Vallès 
Occidental (20 M€). 

FIRA, ACTIVITATS,
VERMUT I MÚSICA

16 Octubre

3a MOSTRA DE

DEL PARC AGRARI
DE LA CONCA

PRODUCTES

D’ÒDENA
Capellades
De 9:00 a 14:00

Plaça Sant Miquel
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D’ÒDENAD’ÒDENA
DE LA CONCA

D’ÒDENA

10:00 a 14:00

Fira i degustació de productes del Parc Agrari
A càrrec de l’Associació de Productors del Parc Agrari

11:30 a 12:30

Demostració culinària
A càrrec de la Lliga

13:00 a 14:00

Concert de jazz, bossa nova i cançons populars
A càrrec de Nàdia Orta i Públio Delgado

Activitats infantils de cuina amb productes 
de proximitat, planta la teva llavor i pintacares

Organitza: Amb la col·laboració de:

RutaTast
Parc Agrari de la Conca d’Òdena

1a Edició, 2022
23 d’octubre

PACOdel

Caminada gastronòmica de descoberta del territori organitzada pel Parc Agrari 
de la Conca d’Òdena.

Consisteix en una passejada de 13 km, apta per a petits i grans, amb parada en 
11 punts on els participants podran degustar diferents productes del Parc Agrari,
i conèixer els productors tot visitant les explotacions per les quals s’anirà passant.

Organitza: Amb la col·laboració de:

Més informació i inscripcionsAdults: 12€ / Infants fins a 10 anys: 6€

a www.parcagrarico.cat

Celler Anna Rossell / Vi

Associació Aliment humà / Ametlles, mató, melmelades

Casa nostra / Carn de vedella
i Mas d’Ardesa / Cigronet de l’Anoia

Formatgeria Flor d’Ametller 
Formatge de cabra

Col·lectiu Eixarcolant / Horta 
i plantes silvestres

Can Gibert / Oli d’oliva

Ous d'OR-PÍ / Ous ecològics

La Naris / Cervesa

Ecomercaderet 
Horta, derivats làctics i ous

Cal Travé / Carn de xai

Celler Mestís / Vi

3a MOSTRA DE
PRODUCTESPRODUCTESPRODUCTES
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Donacions a l’Associació 
Dany Cerebral Adquirit

Taula rodona sobre com preparar-se als 
centres de dia i residències per evitar 
repetir el desastre de la pandèmia

REDACCIÓ

El Consell Comarcal 
de l’Anoia ha acollit la 
taula rodona “Estem 

preparats per a una nova pan-
dèmia? Situació als centres 
de dia i centres residencials”, 
promoguda pel Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia dins 
de la commemoració del Dia 
Internacional de les Persones 
Grans. 
El vicepresident del Consell, 
Jordi Cuadras, explicava que 
“la pandèmia va entrar amb 
força als centres de dia i resi-
dències de la gent gran i com 
a societat no ho vam fer bé. 
Malgrat que els professionals 
van fer un treball titànic, es 
va deixar la nostra gent gran 
en una situació d’indefensió i 
vulnerabilitat. Un dels punts a 
fer i que correspon a l’adminis-
tració, és incorporar molt més 
el vessant salut en aquest equi-
paments. La impotència que 
van sentir els professionals, la 
que van sentir les famílies que 
no podien visitar els seus avis 
i la dels mateixos usuaris no es 

DCA ANOIA

L’Associació DCA (Dany Ce-
rebral Adquirit) Anoia ha re-
but diverses donacions força 
importants per al desenvolu-
pament de les seves activitats.
Gràcies a la donació de Siste-
mes d’O�cina Tecnocat, S. A. 
(Canon Business Center Bar-
celona Occidental), disposem 
d’una màquina multifunció 
en el nostre despatx. Aquesta 
màquina ens permetrà impri-
mir, escanejar i enviar faxos.
L’empresa igualadina 
QuickComputers ha fet lliu-
rament de dos ordinadors que 
permetran que les sòcies i so-
cis que vulguin treballar amb 
el programa GuttmannNeuro-
PersonalTrainer© en el local 
de l’associació, situat al carrer 
Piera, 24 baixos, ho puguin fer 
sota la supervisió d’una tera-

pot tornar a repetir”. 
La taula rodona va proposar 
millorar la coordinació amb 
els diferents organismes de 
l’Administració, protocols més 
individualitzats per a cada 
centre i per a cada usuari, te-
nir en compte la infraestruc-
tura del centre, contemplar 
les necessitats i opinions dels 
usuaris, recolzament i suport 
als centres pel que fa als pro-
fessionals, repensar el model 
d’atenció a les persones grans, 
promoure l’Atenció Integrada 
Social i Sanitària a través de 
l’Agència i tenir en compte que 
en contextos de crisis socials i 
sanitàries hi ha repercussions 
multinivell, provocant po-
bresa i les conseqüents situa-
cions que provoca en les per-
sones grans. 
Així mateix, cal tenir en comp-
te el paper de la dona en aquest 
context i la discriminació que 
pateix. També s’ha destacat la 
importància de l’existència de 
les residències i la seva aten-
ció quan es parla de políti-
ques generals, la capacitat de 
reorganització i �exibilització 
dels rols professionals i de les 

tasques, a necessitat i impor-
tància de tenir cura emocional 
i acompanyament a les perso-
nes professionals, la consci-
ència de canvi de paradigma 
posant la persona i les seves 
decisions al centre, la impor-
tància en la humanització de 
les cures, el promoure serveis 
més petits, més inclusius i més 
humans, l’aposta pel servei 
d’atenció domiciliària perquè 
la cura i atenció es pugui dur 
a terme en el propi entorn co-
munitari de la persona gran i 
la importància de la coordina-
ció entre les administracions i 
les entitats. 
A la taula hi eren també el 
president del Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia, Enric 
Esquer, Montse Clemente, 
directora tècnica del Consor-
ci Sociosanitari d’Igualada; 
Marta Betrán, directora de 
la Residència La Torreta; Sò-
nia García, infermera d’Àuria 
Grup; Alícia Fernández, refe-
rent comunitària de depen-
dència del Consell Comarcal; 
i la doctora Laia Cases, met-
gessa d’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya. 

peuta ocupacional.
I, per últim, l’associació sense 
ànim de lucre Joguines sen-
se fronteres ha donat 35 jocs 
de taula que fan treballar les 
neurones i 30 llibres per a la 
biblioteca de DCA Anoia, que 
es deixaran en préstec als socis 
i sòcies. Aquesta donació és 
un exemple de col·laboració i 
solidaritat entre associacions.
Recorda que si has patit un 
ictus, un traumatisme crani-
oencefàlic, un tumor cerebral 
o qualsevol altre tipus de dany 
cerebral adquirit, o si tens se-
qüeles neurològiques de la 
Covid, a DCA Anoia trobaràs 
un ampli ventall d’activitats 
terapèutiques, rehabilitadores 
i d’esbarjo.
Visita www.anoiadca.org o te-
lefona al 621 27 11 99. També 
ens pots enviar un correu elec-
trònic i et farem arribar infor-
mació: info@anoiadca.org. 

Dimecres, xerrada sobre 
prevenció del càncer de 
mama al Centre C. Nord

REDACCIÓ

Amb motiu del Dia In-
ternacional de la llui-
ta contra el càncer de 

mama (19 d’octubre), el Con-
sorci Sanitari de l’Anoia or-
ganitza la conferència “Pre-
venció del càncer de mama” 
a càrrec de la Dra. Carmen 
Vidal, metge especialista en 
Medicina Preventiva i Salut 
Pública i cap de la Unitat 
de Cribratges de Càncer de 
l’Institut Català d’Oncologia. 
La conferència tindrà lloc 
el mateix dia 19 d’octubre al 

Centre Cívic Nord a les 19h.
En aquesta ponència, la Dra. 
Vidal explicarà les diferents 
mesures que poden ajudar a 
prevenir el càncer de mama 
i les seves conseqüències. La 
detecció del càncer de mama 
en estadis inicials ajuda a 
fer que el tractament sigui 
menys agressiu i limita la 
probabilitat de morir per la 
malaltia.
Durant la conferència un 
grup de voluntariat farà 
venda solidària per recaptar 
fons per a l’àrea oncològi-
ca de l’Hospital Universitari 
d’Igualada. 

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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Continuen les festes del Pilar del barri de la Font Vella, amb el Mercat 
de la Puça i la Diada de la Puntaire

REDACCIÓ

Els propers dies continuen les 
festes del Pilar del barri de la 
Font Vella. Aquest cap de set-
mana podreu veure, entre d’al-
tres coses, el Mercat de la Puça 
i la Diada de la Puntaire.

\ DIVENDRES 14
•
• 21.30h. Gresca i sopar.
 XVI Gresca i sopar a la fresca 
a la plaça Pius XII. Preu 12€ 
Venda de tiquets a la Pastis-
seria Targarona �ns a exhaurir 
les 150 cadires. En cas de pluja 
el sopar es farà a les Escolàpi-
es.
22.30h. Concert.
A la plaça Pius XII. Aquest 
grup novell de la nostra ciutat 
ens cantarà cançons d’aquí i 
d’allà per fer una bona sobre-
taula. Integren el grup: Da-
vid Tarrida, Laura Domingo 
i Kike Pareja. Amb servei de 
barra.
23.30h. Dj ToniBoy.
A la plaça Pius XII, DJ crosso-

ver. Tot es pot mesclar als seus 
4 canals. Rock, reggae, regge-
ton, techno i house. Personat-
ge públic igualadí. Amb servei 
de barra.

\ DISSABTE 15

De 10h a 14h. 26è. Mercat de 
la Puça, mercat d’intercanvi. 
A la plaça Pius XII Porta el 
que et sobra i canvia-ho pel 
que vulguis. Tens roba, objec-
tes o bé estris a servir i podri-
en ser d’utilitat per algú altre? 
Participa! Les botigues del 
barri també sortian al carrer 
per oferir a tota la ciutat des-
com mocions especials.
12h. Vermut amb “Jazz t’has 
mullat”.
A la plaça Pius XII Vine a fer 
el vermut tot escoltant aquesta 
banda analògica que toca clàs-
sics. Intearena Domènech a la 
bateria; Ramon Passola al sax 
tenor, Xavier a la trompeta, 
Ferran Fuster Carme Planell 
a la veu, Ramon Sellarès a la 
veu, Toni Bonet a la guitarra, 
Josep Ma Riba a la rra, Ramon 

Redolad al bass i Cristina al 
claqué. Servei de barra a la 
mateixa plaça. 
18h. I Torneig d’all i oli Ciu-
tat d’Igualada 
A la Plaça Pius XII Creus que 
fas el millor all i oli d’Igua-
lada? Demostra-ho! Només 
permesa la mà de morter com 
a eina per a fer la emulsió, 
quedant excloses les batedo-
res elèctriques. Cal inscripció 
prèvia a través d’Instagram @
barrifontvella 

\ DIUMENGE 16

10:30h · XXX Diada de la 
puntaire 
Els carrers i places acolliran la 
trobada amb la participació de 
grups, no només de la ciutat, 
sinó també d’arreu de Catalu-
nya. 
11:30h. Ballada de sardanes
A la Plaça Pius XII. L’Agrupa-
ció Sardanista d’Igualada pre-
para una ballada de sardanes 
per a tots i totes.

\ DIUMENGE 23

7h. XXXIII Pescada sorpresa
Sortida des de la plaça del Rei 
Amb l’agradable companyia 
dels veïns i amics, anirem com 
cada any a una excurció sor-
presa. Un bon dinar de ger-
manor, i la tornada cap a casa 
serà la cloenda d’enguany, de 
les Festes del Pilar del Barri de 
la Font Vella d’Igualada.
Inscripcions: Marta Torras, 
tel. 699 96 34 91. 
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Coach i formador
www.somosomun.com | hola@somosomun.com

ROGER 
BASCONES EVA REMOLINA Economista

Coneixem què és el BenchmarkingL’empresa saludable

Advocat ICB director de Iuris Trivium 
Advocas josepsoriguera.advocat@
icab.cat El Benchmarking o “punt 

de referència” és un mèto-
de empresarial de millora 
contínua que consisteix a 

realitzar un estudi profund dels nos-
tres competidors per a veure com 
actuen aquests i quines són les seves 
estratègies de mercat, a fi de poder 
veure en quin punt estem i adoptar 
accions o canviar actuacions que ens 
permeti millorar les vendes, ser més 
competitius, augmentar l’efectivitat i 
la productivitat, i en definitiva, ens 
aporti majors beneficis econòmics.

Existeixen de manera general quatre 
tipus de Benchmarking:
- Competitiu: es tractaria d’investi-
gar els processos i mètodes de tre-
ball que utilitzen aquelles empreses 
del nostre sector i que per tant, com-
peteixen directament amb nosaltres.
- Funcional: l’estudi no se centra en 
empreses del mateix sector, sinó en 
unes altres que directa o indirecta-
ment hi estiguin relacionades i ens 
afectin d’alguna manera. També es 
pot aplicar per a comparar un de-
partament concret de la nostra em-
presa amb el mateix departament 
d’una altra empresa líder, pertanyi o 
no al nostre sector.

Després d’una entrevista a 
Ràdio Igualada de la mà 
de la UEA, parlàvem de la 
mal anomenada “depressió 

post-vacacional” i com pal·liar-la. Vam 
donar una sèrie de tips, no tan sols per 
a les persones treballadores, sinó tam-
bé ens posàvem en el supòsit de com 
hauria de ser una empresa saludable. 
Si entrem en l’imaginari col·lectiu jo 
l’imagino així:
1-El Jo, l’individu que inverteix el seu 
temps a l’empresa, tingui el rol que tin-
gui. Perquè obtingui un equilibri basat 
en l’autoconeixement, és a dir, que s’au-
to-observi i prengui consciencia de com 
i què ha de fer per a evolucionar cap a 
una millor versió de sí mateix/a. Com 
a símil posem a una �gura geomètri-
ca, com és el triangle equilàter. Els tres 
costats iguals/equilibrats són: el físic, 
el mental, l’emocional i la part interior 
que és la part espiritual. El desenvolu-
pament del JO passa per la dedicació 
d’aquest triangle i posar atenció en el 
llenguatge, els pensaments, les creences, 
els valors, les emocions, l’autoregulació, 
l’automotivació, gestionar-se les emoci-
ons amb una nutrició emocional acord 
amb la persona. També la part física, 
practicant esport, desconnectant del la 
feina, descansant les hores pertinents i 
connectant amb els ritmes circadians; i 
a l’hora, tenir una alimentació sana.  La 
part espiritual seria el resultat del procés 
de les altres parts del triangle, aportant 
una millora en l’auto concepte i l’autoes-
tima de l’individu. Per començar aques-
ta seria la part que pot aportar la per-
sona (el JO) a l’organització. De fet ho 
podríem englobar com salut conscient, 
que incorpora tots els camps i nivells 
d’una persona. Una persona conscient 
és aquella que està equilibrada, amb va-
lors i amb vocació de servei.
2-El nosaltres: qui som com a comuni-
tat dins l’empresa. Un fet que comporta 
desenvolupar la intel·ligència del grup, 
no la individual. Aquí hi entra el lide-
ratge conscient. Que, és aquell que ser-
veix, facilita, forma, comunica de for-
ma assertiva i afectiva. Té valors, lidera 

- Interior: ens estudiem a nosaltres 
mateixos, comparant mètodes de 
treball de diferents departaments 
per a comprovar si s’ajusten als ob-
jectius marcats, així com detectant 
possibles desviacions. Sempre, in-
tentant aprendre els uns dels altres 
constantment.
- Internacional: ens fixarem en el 
comportament d’empreses interna-
cionals per a poder innovar o avan-
çar-nos a introduir un producte o 
servei novedós en el mercat nacio-
nal.

Els avantatges d’aplicar el Bench-
marking a l’empresa són moltes:
- Comparar diferents processos i 
adoptar aquells que són millors per 
a la nostra realitat empresarial i que 
ens pot reportin avantatges respecte 
als mètodes actuals.
- Entendre el comportament d’altres 
empreses o dels clients reals o poten-
cials.
- Descobrir les tendències dels mer-
cats.
- Fer més eficients els processos de 
l’empresa.
- Motivar als empleats.
- Reduir el risc empresarial.
- Detectar errades i solucionar-les. 

i crea líders, inspira i acompanya. Veu a 
les persones en el seu 360º. 
Com ja hem imaginat en la part del JO, 
veiem que una bona persona pot lide-
rar a altres. Un lideratge conscient està 
treballat, ha fet una transformació per-
sonal i ha polit el seu diamant. No seria 
veritat liderar sense un autolideratge 
real. Un “nosaltres” que actua des de 
l’amor sempre recollirà el sembrat. Des 
de la por només redueix a les persones 
a simples números. L’amor multiplica, 
la por divideix.
3-L’empresa: La visió d’una empresa 
saludable és aquella que té un propòsit 
elevat. El per què fa el que fa? Doncs per 
aportar alguna cosa que ajudi a la socie-
tat a evolucionar. I, com ho fa? Ja que té 
un impacte a la societat i a l’entorn (eco-
logia). Si l’objectiu son els diners, mai 
estarà alineada amb un propòsit elevat. 
Després saber quina es la seva visió i 
la seva missió, entrem a la cultura de 
l’organització. Com es comunica inter-
nament i externament, quina és la seva 
relació amb els col·laboradors, clients, 
els proveïdors i sobretot amb els seus 
ambaixadors: els treballadors. Abans, 
al segle XIX, l’important era l’empresa. 
Ara, l’important son les persones que 
fan que l’empresa funcioni. És com fer 
un retorn, un reconeixement als perso-
natges involucrats. Abans tots miraven 
cap a dins, ara és l’empresa que ha de 
mirar cap a fora. 
Quan hi ha un propòsit i una missió 
clares, les persones s’impliquen molt 
més perquè comparteixen els valors,  hi 
formen part. Així doncs, els diners son 
importants, però no el que més. Ja que 
hi ha d’altres ingredients que sumen al 
total. Aquesta idea no és nova, tot i així 
s’està posant de manifest amb les noves 
generacions. 
Amb aquest alineament, hi ha perso-
nes involucrades amb el propòsit. Bai-
xen les rotacions, es manté el talent i es 
redueixen les baixes. Un entorn salu-
dable condueix cap el benestar.
Després de tant imaginar, em pregun-
to: I tu com t’imagines una empresa 
saludable? 

La sostenibilitat i la innovació són les novetats de la pròxima 
edició de @080_bcn_fashion, que comptarà amb una passarel·la 
de roba reutilitzada. L’aposta per la circularitat és un element 
clau que marcarà la transformació del sector tèxtil.

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)

Setmana laboral de 4 dies: No és fàcil, però el repte és millorar la 
vida de la gent que treballa i, al mateix temps, mantenir o augmentar 
la productivitat de les empreses. Es tracta d’aconseguir que tothom 
hi guanyi: treballadors, accionistes, i la societat.

“El importe acumulado de las reducciones de capital crece un 
32% en lo que va de 2022. El principal motivo por el que se lleva 
a cabo una reducción de capital es la compensación del impacto 
de las pérdidas económicas en el patrimonio neto”. (Iberinform 
11.10.2022).

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

“Baixen les rotacions, es manté el talent i es 
redueixen les baixes. Un entorn saludable 

condueix cap el benestar.”

“És un mètode empresarial de millora 
contínua que consisteix a realitzar un estudi 

profund dels nostres competidors”
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Ajuntament
Servei d’Esports

de Santa Margarida
de Montbui
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Serveis com psicologia 
a domicili, logopèdia, 
fisioteràpia, dietètica 

i nutrició, educació 
social, teràpia 

ocupacional i suport 
i assessorament 
d’ajuts tècnics

El Consorci Sociosanitari d’Igualada inicia nous serveis d’atenció 
domiciliària a la comarca

REDACCIÓ

L’equip del Servei d’Aten-
ció a Domicili (SAD) 
del Consorci Sociosani-

tari d’Igualada  (CSSI) ha po-
sat en marxa noves modalitats 
de servei, que ofereix als do-
micilis d’Igualada i la comarca 
de l’Anoia i que s’afegeixen als 
serveis que ja oferia.
Els nous serveis són la Psico-
logia a domicili, per a l’esti-
mulació i manteniment de les 
capacitats cognitives; la Logo-
pèdia, per a l’estudi, preven-
ció, diagnòstic i tractament de 
trastorns o alteracions en la 
comunicació; la Fisioteràpia, 
per a tractaments de rehabi-
litació mitjançant teràpies per 
a la millora física i orgànica; 
la Dietètica i Nutrició, per 
donar suport en l’elaboració 
de menús equilibrats i salu-
dables; l’Educació Social, per 
promoure la participació de la 
persona dins de la comunitat; 
la Teràpia Ocupacional, per 
adaptar el domicili i l’entorn 
de la persona perquè pugui 
assolir la màxima autonomia; 
el Suport i l’Assessorament 
d’Ajuts Tècnics, per realitzar 
adaptacions personals i d’ac-
cessibilitat al domicili.

ALTRES SERVEIS 
JA EN MARXA
Aquests serveis, prestats per 
personal quali�cat i supervi-
sat, s’afegeixen als tres tipus de 
SAD que ofereix el CSSI:
Atenció a la Llar: Tasques 
de manteniment i neteja de 
la llar, a � d’aconseguir un 
ambient còmode, agradable 
i adaptat: neteja, compres,  
elaboració d’àpats segons die-
tes establertes, rentat i suport 

REDACCIÓ

Els dissabtes 15 i 22 
d’octubre, de 17h a 
20h de la tarda es pot 

participar a l’Espai Creatiu 
Lliure a la Plaça de Cal Font.
L’Espai Creatiu Lliure és una 
activitat on s’hi trobaran di-
ferents elements i materials 
per tal de que infants i fa-
mílies experimentin, creïn 
i construeixin tot allò que 

amb la roba, etc.
Atenció Personal: Tasques 
com l’ajuda en la higiene, ai-
xecar i/o enllitar, supervisar la 
medicació prescrita, suport en 
tràmits i gestions, suport en la 
ingesta d’aliments, plani�ca-
ció de menús, control d’hàbits 
alimentaris, etc.
Atenció Socioeducativa: Su-
port en el desenvolupament 
d’habilitats socials i d’autono-
mia personal en persones que 
es troben en situació de risc. 
S’intervé directament amb in-
fants, joves, les seves famílies 
i agents socials de l’entorn: 
atenció i cura de menors,  re-
forç escolar, suport en l’orga-
nització de la llar i econòmica, 
suport en tràmits i gestions, 
etc.

COM FUNCIONA EL SERVEI?
El SAD és un servei prestat 
per a professionals que és rea-
litza principalment a la llar de 
la persona i s’adreça a perso-
nes que per raó d’edat, depen-
dència discapacitat, solitud, 
problemes físics, psíquics, 
econòmics o socials és troben 
en situació de manca d’auto-
nomia temporal o permanent 
per poder realitzar les tasques 
habituals de la vida quotidia-
na. L’objectiu és fomentar l’au-
tonomia personal, prevenir les 
situacions de dependència i 

mantenir la persona al seu do-
micili, millorant-ne la qualitat 
de vida.
Cal destacar l’increment en 
l’activitat domiciliaria en els 
últims anys. L’atenció domi-
ciliaria permet que situaci-
ons familiars que afecten a la 
infància o la salut mental és 
puguin reconduir mitjançant 
la intervenció socioeducativa. 
Els trastorns mentals tenen un 
impacte en la qualitat de vida 
de la persona i afecten els àm-
bits de relació familiar, labo-
ral i social. Per contribuir a la 
millora de la qualitat de vida 
d’aquestes persones i per com-
plementar el suport que reben 
des dels centres de salut men-
tal, des del SAD es treballa cap 
a un servei de suport domi-
ciliari de caràcter preventiu 
i comunitari amb l’objectiu 
de millorar les condicions de 
vida de les persones amb pro-
blemes de salut mental, per 
tal que puguin assolir l’auto-

nomia personal su�cient per 
viure de manera autònoma i 
independent amb la supervi-
sió professional necessària. 
Si bé els serveis relacionats 
amb l’atenció personal i el 
manteniment de la llar són els 
més demandats, n’hi ha d’al-
tres que permeten la incorpo-
ració al SAD de nous per�ls 
professionals: �sioterapeutes, 
psicòlegs, terapeutes ocupaci-
onals i dietistes, entre d’altres. 
D’aquesta manera l’atenció 
domiciliària evoluciona cap 
a un servei personalitzat i 
individualitzat en funció de 
les necessitats de cada perso-
na, actuant sobre factors com 
la pèrdua de la mobilitat, la 
nutrició, la cognició, l’estat 
d’ànim i la salut mental entre 
d’altres, amb un model que 
s’adapta a l’evolució i ritme de 
cada persona, i on s’escolten 
els aspectes personals i indi-
viduals i no només els profes-
sionals.

L’equip del SAD ofereix un 
servei de suport tant dins com 
a fora del domicili, amb què 
fomentar l’oci i la participació 
en la comunitat, a persones de 
totes les edats i amb qualsevol 
patologia que els limiti i per la 
qual requereixin suport. Tre-
balla amb diversitat de per�ls, 
infància, adolescència, salut 
mental i gent gran i actua da-
vant noves necessitats amb un 
equip format per professionals 
titulats: treballadors familiars, 
auxiliars a la llar i integradors 
socials, amb el suport de tèc-
nics especialitzats en diferents 
àrees,  amb experiència en el 
sector i en continu procés de 
formació especialitzada.
El servei de SAD del CSSI està 
disponible els 365 dies de l’any 
i es pot contactar mitjançant 
el correu sad@cssi.cat o el 
telèfon 938045515. Quan es 
rep una sol·licitud, es fa una 
primera visita per conèixer el 
cas i es fa una valoració de les 
necessitats especí�ques prèvi-
ament a l’inici del servei. 
Un treballador social és l’as-
sessor i elaborarà un pla de 
treball adaptat a les necessi-
tats detectades i farà segui-
ment entre usuari, família i 
els serveis que intervenen. Es 
presenta el professional refe-
rent d’atenció domiciliària i 
es garanteix la substitució del 
professional en cas d’absència 
laboral. 
S’ofereix un servei proper, 
centrat en les necessitats de 
les persones i es garanteix la 
realització del servei mitjan-
çant controls d’assistència i 
supervisió de les tasques a 
realitzar. Es treballa amb pro-
tocols d’atenció centrada a la 
persona i es dona resposta en 
menys de 24 hores davant de 
qualsevol incidència. 

Activitats per a infants els dissabtes a la plaça de Cal Font amb l’Espai 
Creatiu Lliure

els vingui de gust en un es-
pai públic i segur. Podran 
deixar anar la seva imagina-
ció o també realitzar alguna 
manualitat que els proposa-
rem. L’activitat està pensada 
per a infants i famílies a par-
tir de 3 anys, per a que com-
parteixin l’espai petits i grans 
alhora. L’objectiu d’aquest 
espai de creació i construc-
ció, que va obrir-se dissabte 
passat, és el de donar valor al 
joc autònom i/o familiar en 

espais públics. 
L’Espai Creatiu Lliure es 
tracta d’una prova pilot que 
es trobarà durant tres caps de 
setmana seguits per tal d’ob-
servar com responen infants 
i famílies al tenir activitats 
dinamitzades i de creació 
lliure al centre de la ciutat.
És una activitat emmarca-
da dins del programa pilot 
Igualada Ciutat Jugable, de 
la xarxa europea URBACT 
Playful Paradigm II, on s’està 

treballant amb l’objectiu de 
detectar necessitats per po-
der tenir una ciutat més ju-
gable, inclusiva i sostenible. 
La finalitat principal de les 
actuacions amb el projecte 
URBACT Playful Paradigm 
a Igualada és l’enfocament 
lúdic de les zones urbanes i 
zones verdes i practicar un 
bon ús d’aquestes zones per 
a la inclusió, la participació i 
el joc a la ciutat.
Una altra d’aquestes proves 

pilot que podeu trobar a la 
nostra ciutat és la Ludomò-
bil, un projecte que promou 
l’espai de joc lliure a dife-
rents barris d’Igualada, des-
centralitzant-ne així les acti-
vitats lúdiques i organitzades 
per tal d’arribar a tots els col-
lectius i ciutadania amb l’ob-
jectiu de poder crear i teixir 
comunitat. 
Podeu trobar més informa-
ció a la nostra web www.in-
fanciaigualada.cat. 
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El Campus Igualada-UdL comença el nou curs universitari amb totes 
les places d’Enginyeria completes 

REDACCIÓ

El Campus Igualada-UdL 
ha començat el nou curs 
universitari amb totes 

les places ofertes d’Enginyeria 
al complet.
Divendres passat, es va fer l’ac-
te inaugural del curs amb la 
presència del rector de la UdL, 
Jaume Puy. En la seva inter-
venció, Puy va valorar el nom-
bre de matriculats i va subrat-
llar que “volem oferir als joves 
de les comarques interiors i 
centrals de Catalunya la pos-
sibilitat de fer compatible una 
formació universitària propera 
i de qualitat amb el seu arrela-
ment al territori, el qual s’ha de 
veure com un aliat”. 
Enguany s’inicia també el ter-
cer curs del Grau en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses 
i el nou grau en Enginyeria 
Informàtica, el qual “ha tin-
gut una acceptació molt bona”. 
Aquests dos graus signi�caran 
un increment de més de 300 
alumnes al Campus del Pla de 

la Massa.
Puy va remarcar l’aposta d’in-
crementar amb 40 places el 
Grau d’Infermeria i va asse-
nyalar que això és una gran 
oportunitat i una gran feina 
per les entitats assistencials del 
territori com l’Hospital Uni-
versitari d’Igualada, els Centres 
d’Atenció Primària, el Consor-
ci Sociosanitari de l’Anoia i les 
residències. 
Per la seva banda, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, va 
a�rmar que “no només tenim 
un campus universitari, sinó 
que n’estem construint un se-
gon”, en relació amb el nou 
edi�ci de Salut al Passeig Ver-
daguer, el qual acollirà el grau 
en Infermeria i el doble grau en 
Nutrició Humana i Dietètica i 
en Fisioteràpia que la Univer-
sitat de Lleida ofereix a Iguala-
da, ubicats provisionalment a 
La Teneria. Aquest nou edi�ci 
universitari tindrà una capaci-
tat per a 500 estudiants.
Castells va celebrar que “totes 
les enginyeries s’han omplert” 
i va anunciar que, amb l’incre-

ment d’alumnes “caldrà fer una 
residència universitària d’es-
tudiants, un cop arribem als 
1.000 estudiants”, però “amb 
un cost de 0€ pels contribu-
ents”. L’alcalde d’Igualada tam-
bé va afegir que el projecte de 
ciutat universitària és projecte 
el qual hi aposten totes els par-
tits polítics de la ciutat i s’hi va 
referir al centre com un port 
del coneixement. Per últim, 
Castells va mostrar-se satis-
fet de què Igualada sigui “una 
ciutat que aposta pel coneixe-

ment, la qualitat de vida i que 
té uns aliats, que per a mi, són 
els millors”, referint-se a totes 
les empreses i entitats que con-
formen el territori i estan rela-
cionades amb l’aprenentatge de 
l’alumnat.
Pel que fa a la conferència 
inaugural, “Dirigir la tecnolo-
gia d’una gran infraestructura, 
reptes i oportunitats”, va anar a 
càrrec de la subdirectora gene-
ral d’Organització i Recursos 
Interns del Port de Barcelo-
na, Catalina Grimalt i Falcó, 

mereixedora del Premi Alan 
Turing a la Chief Information 
O�cer 2014. 
Al campus s’hi imparteixen 9 
titulacions. En l’àmbit de les 
enginyeries, el Campus d’Igua-
lada ofereix el grau en Engi-
nyeria Informàtica – que s’es-
trena aquest curs –; el grau en 
Enginyeria en Organització In-
dustrial i Logística – és l’única 
universitat pública catalana on 
es pot cursar –; el grau en En-
ginyeria Química; i el màster 
universitari en Enginyeria del 
Cuir, únic a Europa en la seva 
especialitat. 
Pel que fa a l’àmbit de la salut, 
la UdL imparteix a Igualada 
el grau en Infermeria – que 
aquest curs ofereix 40 noves 
places a Igualada, amb un total 
de 85 – i el doble grau en Nu-
trició Humana i Dietètica i en 
Fisioteràpia. En l’àmbit d’eco-
nomia i empresa, el campus 
igualadí també ofereix el grau 
en Administració i Direcció 
d’Empreses, i el doble grau en 
Enginyeria en Organització In-
dustrial i Logística i en ADE. 

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 
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Yonat
Vaks

Pep
Valls

Mariola
Dinarès

Vine a viure l ’experiència TEDxIgualada.
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dran degustar diferents pro-
ductes del Parc Agrari de la 
Conca d’Òdena en format de 
delicioses tapes, així com vins 
i cerveses de la zona. Algunes 
d’aquestes parades estaran si-
tuades a les mateixes explota-
cions agràries, que es podran 
visitar. El RutaTast del PACO 
anirà de Copons �ns a La 
Mallola, a Santa Margarida de 
Montbui. La sortida serà es-
glaonada en petits grups, en-
tre les 8 i les 9:30h i, en el mo-
ment de realitzar la inscripció 
al web www.parcagrarico.cat, 
es pot escollir l’horari d’ini-
ci. El retorn al punt d’origen, 
Copons, es farà amb un au-
tobús gratuït, ininterrompu-
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COMARCA Espai patrocinat per

Capellades serà 
l’escenari, el 16 

d’octubre, de la tercera 
edició de la Mostra 

de Productes; 
i Copons, el dia 23, 

serà el punt de partida 
del primer RutaTast

CAPELLADES · LA VEU 

El Parc Agrari de la Con-
ca d’Òdena organitza 
el proper diumenge, 

16 d’octubre, a la Plaça Sant 
Miquel de Capellades, la 3a 
Mostra de Productes del Parc 
Agrari de la Conca d’Òdena 
(PACO). Les edicions ante-
riors es van celebrar a Ru-
bió i a Santa Margarida de 
Montbui, amb una molt bona 
acollida. Durant tot el matí, 
entre les 10 i les 14h, els assis-
tents podran comprar tiquets 
per consumir productes de 
la Conca d’Òdena a la �ra i 
conèixer, d’aquesta manera, 
els aliments del Parc Agrari. 
També hi podran comprar els 
productes que els oferiran els 
productors del territori que hi 
participaran i podran prendre 
part en xerrades, actuacions 
musicals, activitats lúdiques i 
degustacions. El següent cap 
de setmana, diumenge dia 23 
d’octubre, tindrà lloc el Ruta-
Tast del PACO, una passeja-
da de 13 km apta per a petits 
i grans, fent parada en onze 
punts on els participants po-

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena obre les portes dels seus 
productors, aquest octubre, amb el Mercat Agrari i el Rutatast

Rubió va acollir la 2a Mostra de productes el passat maig• EIXARCOLANT

dament entre les 12 i les 15h. 
El preu és de 12 euros pels 
adults i 6 euros pels menors 
de 6 anys. Es podran tastar 
els vins i mosts del Celler 
Anna Rosell; la crep amb 
formatge fresc i melmelada 
de �ga d’Aliment Humà; el 
melós de vedella de l’Albera 
amb cigronet de l’Alta Anoia 
de Casa Nostra i Mas d’Ar-

desa; el tall de xai a la brasa 
amb pa i all i oli de Can Tra-
vé, els vins; cerveses i mosts 
del Celler Mestís; els format-
ges de la Formatgeria Flor 
d’Ametller; la coca de recapte 
del Col·lectiu Eixarcolant; els 
olis del Molí de Can Gibert; 
la truita de patates d’Ous 
d’OR-PÍ; la cervesa artesana 
de La Naris; i el gelat d’Eco-

mercaderet. Aquestes dues 
iniciatives les impulsa el Parc 
Agrari de la Conca d’Òdena, 
amb la col·laboració de l’As-
sociació de Productors del 
Parc, la Generalitat de Cata-
lunya, la Diputació de Barce-
lona, el Consell Comarcal de 
l’Anoia, la Xarxa de Produc-
tes de la Terra i l’Ajuntament 
de Capellades. 

COMARCA · LA VEU 

El Consell Comarcal 
de l’Anoia organitza 
a l’octubre la primera 

jornada de Networking de 
la cadena de valor del sector 
agroalimentari de l’Anoia. 
Tindrà lloc el dijous, 20 d’oc-
tubre, de 15 a 19h al Centre 
d’Innovació Anoia, a Vilano-
va del Camí. Aquesta jornada 
té per objectiu potenciar l’in-
tercanvi i coneixença entre 
les diferents empreses que 
es vinculen al sector agroa-
limentari a la comarca: des 
de productors agrícoles i ra-
maders, a professionals de la 
industria agroalimentària, 
passant pels serveis del sec-
tor agrari, comerços, restau-
rants o allotjaments turístics, 
així com serveis de logística i 
distribució. El vicepresident 
primer del Consell Comarcal, 
Jordi Cuadras, a�rma que “el 
sector agroalimentari té avui 

un pes destacat a l’Anoia però, 
el més important, és que té un 
gran horitzó de desenvolupa-
ment al seu davant; l’objec-
tiu és fer-lo atractiu entre les 
noves generacions perquè el 
vegin també com una opor-
tunitat laboral i que tot això 
faci que puguem tenir una 
comarca preparada per prac-
ticar el consum quilòmetre 
zero. Per això, des del Consell 

Comarcal acompanyarem el 
seu avenç impulsant totes les 
accions que estiguin al nostre 
abast i alhora apostarem de 
manera ferma per la indústria 
i el sector serveis. A la nostra 
comarca ho volem tot”. La 
jornada comptarà amb dues 
taules de treball temàtiques 
i dues rondes d’entrevistes 
ràpides, de 4 minuts de du-
rada, entre les empreses. Per 
tancar, tindrà lloc la taula 
rodona titulada “Innovació i 
tecnologia en el sector agroa-
limentari. Bones pràctiques”. 
La informació i el formulari 
d’inscripcions ja es poden 
trobar al web elfuturestaala-
terra.anoia.cat/networking. 
A més, amb la voluntat que la 
jornada resulti veritablement 
interessant i d’utilitat per als 
participants, es demana que 
prèviament omplin un qües-
tionari d’inscripció per tal de 
conèixer els seus interessos 
a l’hora de participar en les 

El Consell Comarcal organitza, el 20 d’octubre, una jornada de 
networking adreçada al sector agroalimentari de l’Anoia

La trobada vol ser un 
escenari d’intercanvi 

d’experiències i de 
desenvolupament 
de sinergies entre 

els diferents actors 
de la cadena de valor 

d’aquest sector 
al territori

taules de treball i saber amb 
quins altres perfils professi-
onals i empresarials voldrien 
interactuar prioritàriament. 
Aquest acte s’emmarca dins 
dels projectes comarcals dels 
programes de Treball, Talent 
i Tecnologia (TTT) i Xarxa 
de Productes de la Terra, que 
s’impulsen des del Consell 
Comarcal de l’Anoia amb el 
suport de la Diputació de 
Barcelona. Concretament, el 
programa TTT té l’objectiu 
de promoure el treball dig-
ne, la millora competencial 
del talent local i el creixe-
ment econòmic sostenible a 
través de la tecnologia. I vol 
fer-ho mitjançant accions, 
com aquest networking, que 
facilitin l’avenç tecnològic i 
acompanyin la transició di-
gital de persones, empreses i 
institucions cap a un model 
socioeconòmic sostenible, 
inclusiu, competitiu, solidari 
i igualitari. 



MONTBUI · LA VEU 

Diumenge passat va 
tenir lloc, després de 
dos anys consecutius 

sense haver-se pogut cele-
brar per motius pandèmics, 
el Dinar dels Avis i les Àvies 
de Montbui. La sala auditori 
Mont-Àgora va acollir un acte 
que va superar totes les expec-
tatives, tant per la bona aco-
llida dels avis i àvies, com per 
una organització que va estar 
també a un gran nivell.
El Dinar dels Avis i les Àvies va 
aplegar prop de 200 persones 
en un recinte nou, però per-
fectament preparat a tal efecte. 
Apro�tant l’estructura retràc-
til de les grades de Mont-Àgo-
ra, es va poder l’espai a peu pla 
per encabir el màxim nombre 
de taules, i també es va habi-
litar un escenari que va aco-
llir l’actuació del grup de ball 
“Suncai”, les canços d’època 
del grup local “Els Trobadors 
de l’Anoia” i les millors músi-
ques de ball  a càrrec de Lore-
na González, que va posar el 

colofó a un gran dinar.
Però sens dubte el moment 
àlgid del Dinar dels Avis i les 
Àvies de Montbui va ser l’Ho-
menatge “Noces d’Or”. En-
guany van ser dues les parelles 
homenatjada: D’una banda 
la formada per Rafael Cañas 
i per Socorro Redondo i de 
l’altra la formada per Climent 
Requesens i Anna Maria Pa-
llerola. Les dues parelles van 
rebre sengles plaques com-
memoratives i rams de �ors 
i també van ser protagonis-
tes de dos petits audiovisuals 
d’homenatge. L’Alcalde Jesús 
Miguel Juárez i la regidora de 
Gent Gran montbuienca Sara 
Bergantiño van ser els encar-
regats de realitzar aquest ho-
menatge.
Tant l’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez en �nalitzar l’acte com 
la regidora Sara Bergantiño 
en el discurs introductori van 
tenir paraules de record pels 
avis i àvies del municipi que 
ja no estan entre nosaltres. 
Ambdós van explicar la im-
portància de poder recuperar 

Diumenge va finalitzar la setmana de la 
gent gran amb un magnífic “Dinar dels 
avis i les àvies” de Montbui

una activitat tan nostrada en-
tre la gent gran montbuienca 
i també van recordar que “la 
prudència ha estat un element 
que hem volgut que preval-
gués durant aquests dos anys 
que ens han canviat la vida” . 
L’Alcalde montbuienc va re-
marcar els valors mostrats 
per la gent gran per superar 
els moments més difícils de 
la pandèmia, i la importància 
fonamental d’aquest col·lectiu 
en el dia a dia de Montbui.

GRAN COLOFÓ 
A LES ACTIVITATS DE LA 
SETMANA DE LA GENT GRAN
El Dinar dels Avis i les Àvi-
es va ser un excel·lent colofó 
per a una Setmana de la Gent 
Gran que va tenir destaca-
des activitats durant els dies 
previs. Així, el dijous passat 
prop de 300 persones van 
ser a Mont-Àgora per gau-
dir amb l’espectacle de Play-
Back del grup “Il·lusió”. 
L’endemà divendres, una 
seixantena de montbuiencs 
i montbuienques es van 
desplaçar fins el municipi 
de Salàs de Pallars (Pallars 
Jussà) per tal de visitar les 
Botigues Museu (d’època) 
d’aquest petit municipi pro-
per a Tremp. Els avis i àvies 
també van dinar per la zona, 
en una sortida molt ben va-
lorada i que tampoc s’havia 
pogut realitzar durant els 
darrers dos anys.
El dissabte va començar al 
CCC La Vinícola un campi-
onat del popular joc de car-
tes “remigio” i a la tarda es 
va organitzar a Mont-Àgora 
un recital de música d’hava-
nera, a càrrec del grup “Son 
de l’Havana”. 

MONTBUI · LA VEU 

Avui, a partir de les 7 
de la tarda, els “zom-
bies” més especi-

als faran acte de presència 
a Mont-Mercat. Organit-
zat l’Associació Halloween 
Montbui s’organitzarà una 
passejada per a tots els pú-
blics amb els zombies més in-
versemblants, que recorreran 
el Nucli Urbà...
Tothom que ho desitgi po-

drà fer-se una foto amb els 
“zombies” i compartir-la a 
Instagram amb el hashtag 
#zombiemontbui i etiquetant a 
Halloween Montbui - Passatge 
del Terror.
Els/les participants entraran en 
el sorteig de 5 packs de dues 
entrades per al 15è Passatge del 
Terror de Montbui, que es ce-
lebrarà el proper 31 d’octubre 
a partir de les 7 de la tarda a 
l’antic magatzem Calçats Fer-
rer (Passeig Catalunya).

Avui divendres es farà una 
divertida “marxa zombie”

MONTBUI · LA VEU 

El passat cap de setmana 
es va celebrar una nova 
edició de les Jornades 

Europees del Patrimoni a 
Montbui, amb quatre activi-
tats celebrades.
Divendres passat va tenir 
lloc l’estrena de l’activitat 
“Gymkana digital turística, la 
Llegenda de Montbui”, en la 
qual hi ha van participar els 
alumnes de l’escola Montbou, 
que van poder descobrir una 
ruta plena de sorpreses pel 
Nucli Antic montbuienc. 
L’endemà dissabte es va orga-
nitzar una visita guiada amb 

el títol “El Montbui Indus-
trial”, la qual va anar a càrrec 
d’Anoia Patrimoni.
També el dissabte va tenir lloc 
a l’ermita de La Tossa un con-
cert del 101 Trio format per 
Rut Calaf a la �auta travesse-
ra, Carla Riba al violí i Marcel 
Hierro al violoncel. En �na-
litzar l’acte es va oferir una 
copa de cava als assistents.
El diumenge dia 9 hi va haver 
jornada de portes obertes als 
edificis medievals de La Tos-
sa (església romànica i torre 
de defensa) i a l’exposició de 
fotografies de Neus Aguilera 
a la sala del Punt d’Informa-
ció Turística. 

Èxit de les Jornades 
Europees del Patrimoni
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VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

La regidora d’Igualtat a 
l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí, Laura Pa-

vón, ha denunciat un nou acte 
vandàlic que ha acabat amb 
tots els cartells del 25N trin-
xats. Els cartells, elaborats en 
material plàstic d’altra resis-
tència, han estat arrencats de 
manera violenta i abandonats 
de qualsevol manera a la via 
pública.
Aquests cartells es van pre-
parar de manera coordinada 
amb la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena per comme-
morar el 25N, Dia Internaci-
onal de l’Eliminació de la Vi-
olència contra les Dones, de 
l’any passat amb l’objectiu era 
donar visibilitat i lluitar con-
tra les violències masclistes.
La col·locació d’aquests se-
nyals es va fer apro�tant llocs 
molt visibles i de gran a�uèn-

cia com les entrades i sortides 
del municipi, l’entorn de les 
escoles, el passeig de la Indús-
tria i la plaça del Mercat. Són 
senyals d’alerta, semblants als 
de trànsit, amb missatges que 
volen servir per fer re�exio-
nar, per fer entendre a la ciu-
tadania que la violència contra 
les dones ha de ser una lluita 
diària, constant i que demana 

Trinxen tots els cartells del 25N a 
Vilanova del Camí en un nou acte 
vandàlic

la implicació de tothom.
La regidora d’Igualtat Lau-
ra Pavón ha lamentat els fets 
i demana la col·laboració de 
la ciutadania per identi�car 
la persona o persones res-
ponsables de la destrossa. Pa-
vón demana respecte perquè 
“aquesta també és una forma 
de violència que ens perjudica 
a tots i totes”. 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

L’Àrea de Joventut de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
prepara per al pròxim 5 de 
novembre una sortida a 
Port Aventura amb l’objectiu 
d’oferir una alternativa d’oci 
pels més joves durant l’èpo-
ca de l’any on el parc temàtic 
celebra el Halloween. És una 
sortida pensada per a joves de 
12 a 17 anys de Vilanova del 
Camí. 
Per participar-hi, cal fer una 
inscripció prèvia a través del 
formulari que trobareu al web 
municipal vilanovadelcami.
cat. Un cop con�rmada la pla-

ça, caldrà abonar 10 € on s’in-
clou l’autobús d’anada i torna-
da, el dinar i l’entrada al parc.
També caldrà signar l’autorit-
zació que us facilitaran des de 
l’equipament juvenil, així com 
entregar una còpia de la targe-
ta sanitària.
Les inscripcions s’acceptaran 
per estricte ordre d’inscripció 
�ns a cobrir les places dispo-
nibles. Els joves que participin 
aniran acompanyats durant la 
sortida de personal municipal 
i de l’equipament juvenil.
Se sortirà a les 8 h del matí des 
de l’Espai Jove Can Muscons i 
s’arribarà als volts de les 22 h 
en el mateix punt. 

L’Espai Jove Can Muscons 
organitza la sortida a Port 
Aventura per Halloween 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

La Biblioteca de Vilano-
va del Camí ha progra-
mat per al dimecres 19 

d’octubre el BiblioLab “Bi-
omedicina forense”. Anirà a 
càrrec de Funbrain i s’adreça 
a infants i joves a partir de 9 
anys que estiguin interessats 
en la biologia i en la inves-
tigació. Cal inscripció prèvia 
perquè les places són limita-
des. Començarà a les 18 h.
Els participants aprendran 

com funciona l’ADN que es 
troba dins el nucli de la cè-
l·lula animal i vegetal i que 
conté la informació i les ins-
truccions genètiques bàsi-
ques per al desenvolupament 
i funcionament de tots els és-
sers vius coneguts.
I a més compartiran alguns 
experiments, concretament 
l’extracció de l’ADN de la 
saliva. A més podran saber 
com es resol un crim amb 
la tècnica de l’electroforesi. I 
tot plegat un joc per apren-

Petits investigadors de l’ADN es trobaran 
a la Biblioteca de Vilanova del Camí

dre com funciona l’ADN i 
fins i tot la seva duplicació.

QUÈ ÉS EL BIBLIOLAB
BiblioLab és un programa 
de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM) que de-
senvolupa i dona suport a 
accions que tenen com a 
finalitat l’accés al coneixe-
ment a través de l’experi-
mentació i metodologies in-
novadores i creatives en un 
entorn col·laboratiu obert a 
la ciutadania.
Un dels objectius del progra-
ma és impulsar l’aprenentat-
ge dinàmic, la creativitat i la 
innovació, i oferir accés a la 
ciutadania a les tecnologies 
de la creació i la fabricació 
digital. 
A més situa l’experimentació 
en el centre d’aquest model 
d’aprenentatge. 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

Divendres es van lliu-
rar les ajudes per a 
les persones afecta-

des per la celiaquia o l’al·lèr-
gia al gluten. Enguany han 
estat 28 les famílies que han 
rebut aquesta ajuda econò-
mica de 200 € que l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
atorga des de l’any 2016 en 
el marc d’una convocatòria 
que té la voluntat de donar 
un cop de mà en la compra 
d’aliments sense gluten.

Aquest any, com ja ve sent 
habitual, l’equip de govern va 
fer un acte públic per anun-
ciar el lliurament de les aju-
des a les famílies. En total es 
van presentar 31 sol·licituds. 
Tres es van desestimar per-
què no complien els criteris. 
La resta, 28 famílies en total, 
es beneficiaran d’aquest ajut. 
Ara per ara, l’únic tracta-
ment per a la malaltia celí-
aca és seguir la dieta sense 
gluten de forma estricta i 
sense transgressions durant 
tota la vida. 

Ajuts a la celiaquia per a 28 
famílies vilanovines

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

P au M untadas,  4 6  
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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CASTELLOLÍ · LA VEU 

Aquest setembre, l’Es-
cola Les Passeres de 
Castellolí, juntament 

amb l’Agrupació de Famílies 
del centre, ha obert un con-
curs per redissenyar el seu 
logotip. El concurs era obert 
a tothom i ha comptat amb 
molta participació. En total, 
se n’han presentat 20 imatges 
amb nivell i professionals. La 
proposta guanyadora, la qual 
passarà a ser la imatge repre-
sentativa del centre en tota la 
difusió d’informació, a través 
de la web i d’altres documents 
i elements físics, ha estat dis-
senyada per Cèlia Martín.
El jurat encarregat de decidir 
la proposta guanyadora ha 
estat format per Joel Jorba, 
representant de les famílies, 
Eva Bernadas, la directora de 
l’escola i Carla Peña, regidora 
d’Ensenyament de l’Ajunta-
ment de Castellolí, i segons els 
membres “no ha estat una tas-
ca fàcil decidir entre totes les 
propostes presentades”.

La nova imatge “ens identifi-
ca i fa honor al nom de l’es-
cola amb un format divertit 
i proper als alumnes i on la 
diversitat i la inclusió també 
hi són presents, valors molt 
importants per al nostre cen-
tre”, ha explicat l’Eva Ber-
nadas, directora de l’escola. 
La regidora d’Ensenyament, 
Carla Peña, ha explicat que 
“ens agrada molt el logotip 
perquè porta el nom de l’es-

Una vintena de dissenyadors es presenten 
al concurs per renovar el nou logotip de 
l’escola de Castellolí

cola i del poble i representa 
molt bé Les Passeres”, nom 
que fa referència a un tram 
del riu de Castellolí. Peña ha 
afegit que “el logotip és com 
les passeres reals: cada una 
d’un color i forma diferent, 
per tant, representa la diver-
sitat”.
La comunitat educativa s’ha 
mostrat molt satisfeta i agra-
ïda per la gran participació 
que ha tingut el concurs. 

MONTMANEU · LA VEU 

Dimarts dia 11 d’oc-
tubre visitava Mont-
maneu, Albert Cas-

tellanos Maduell, Secretari 
d’empresa i competitivitat de 
la Generalitat de Catalunya, 
acompanyat de David Alqué-
zar Delegat Territorial del 
Govern al Penedès i Mont-
serrat Argelich, consellera co-
marcal d’ERC a l’Anoia. Han 
estat rebuts a l’Ajuntament 
de Montmaneu, per l’alcalde, 

Àngel Farré. Durant la visita, 
l’Alcalde els ha ensenyat les 
remodelades instal·lacions de 
l’Ajuntament i s’ha parlat de 
diversos temes que afecten al 
municipi, com son les diferen-
tes inversions i el pla urbanís-
tic municipal (POUM). 
Albert Castellanos ha ofert la 
seva col·laboració en agilitzar 
tots els tràmits de la seva com-
petència.
Des de l’Ajuntament valora-
rem molt positivament aques-
tes visites institucionals. 

Albert Castellanos visita 
Montmaneu

CALONGE DE S. · LA VEU 

Estructurat en tres ses-
sions, en aquest taller 
s’ha treballat la intel-

ligència emocional per mitjà 
de diferents exercicis amens i 
divertits.
El taller, impartit per Marga-
rita Riera, ha tingut lloc els 
dies 14, 21 i 28 de setembre 
al local “El Forn” (Dusfort). 

Calonge de Segarra organitza un taller 
d’intel·ligència emocional

CALAF · LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
boni�carà un total de 
12.895,40€ de l’Impost 

sobre els Béns Immobles (IBI), 
entre els anys 2020 i 2023, 
per les catorze instal·lacions 
d’energia fotovoltaica exis-
tents �ns a la data. L’import 
mitjà de la boni�cació conce-
dida per cada instal·lació és de 
366,75€ anuals; que suposa un 
estalvi  d’uns 1.833,75 € en els 
cinc anys que s’aplica.
La boni�cació per instal·laci-
ons fotovoltaiques és del 30% 
de l’import de l’IBI i es con-
cedeix per un període de 5 
anys; sempre que la potència 
instal·lada sigui com a mínim 
un 30% de la contractada, que 
es disposi d’un contracte de 

manteniment de mínim 5 anys 
i que no es tingui l’obligació 
d’instal·lar-la.
L’Ajuntament ofereix informa-
ció per facilitar la implantació 
de noves instal·lacions i dels be-
ne�cis que comporta.
Per a més informació, es pot 
consultar l’ordenança �scal 
núm. 1 i 2 o dirigir-se a l’Àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
trucant al 938 698 512 Extensió 
4 o arenascm@calaf.cat. 

Calaf boni�carà més 
de 12.500€ de l’IBI per 
instal·lacions fotovoltaiques

Cafeteria Grey
Busquem cambrer/a

Interessats:
Portar el CV a C/ Cervantes, 54

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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ANOIA · LA VEU 

El programa Treball, 
Talent i Tecnologia 
(TTT), impulsat pel 

Consell Comarcal de l’Anoia 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la participació 
de més d’una vintena de mu-
nicipis del territori, ha progra-
mat un seguit de píndoles for-
matives durant aquesta tardor 
per facilitar l’acompanyament 
en la transició digital de les 
empreses locals pertanyents 
al sector agroalimentari. S’han 

Formacions sobre eines tecnològiques al sector agroalimentari

S. MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

La remodelació del Go-
vern treballada pel 
president de la Genera-

litat, Pere Aragonès, i el seu 
equip més proper suma set in-
corporacions al Consell Exe-
cutiu. Pel que fa a l’Anoia, la 
incorporació més destacada al 
consell executiu és la de la to-
uenca Natàlia Mas com a nova 
consellera d’Economia. 
És llicenciada en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses i 
en Comerç Internacional per 
la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF/ESCI). Té un màster en 
Economia Europea pel Col·le-
gi d’Europa (Bruges, Bèlgica), 
mitjançant una beca del Pa-
tronat Catalunya-Món, i un 
màster en Política Econòmica 
per la Universitat de Colum-
bia (Estats Units), amb una 
beca de la Fundació La Cai-
xa. Ha treballat i estudiat a la 
Xina, i el 2001 es va graduar 
en un Postgrau en Llengua i 
Civilització Xinesa per l’Esco-
la d’Estudis de l’Àsia Oriental 
(UPF).
Ha estat directora d’Entorn 
Financer a la Direcció de Ma-
croeconomia i Entorn Finan-
cer del Banc Sabadell. Entre 
2004 i 2015 va treballar al 
Banc Central Europeu, pri-
mer com a economista a les 
direccions generals d’Eco-

La touenca Natàlia Mas, nova consellera 
d’Economia de la Generalitat

nomia (divisió d’Afers Exte-
riors) i d’Estadística (divisió 
d’Estadístiques Monetàries i 
Financeres) i, des del 2010, 
com a experta en Estabilitat 
Financera a la direcció general 
de Política Macroprudencial i 
Estabilitat Financera. També 
va treballar com a consultora 
del Banc Mundial (2009), a la 
Unitat d’Assessorament per a 
la captació d’inversió estran-
gera.
Durant la XI legislatura va 
ser directora d’Anàlisi Eco-
nòmica de la Generalitat de 

Catalunya al departament de 
la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda. El juny del 
2018 va ser nomenada secre-
tària d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea al departament 
d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparèn-
cia i el 2019 va tornar al de-
partament de Pere Aragonès 
com a secretària de Finances 
Públiques. El 2021 va agafar 
el càrrec de directora general 
d’Indústria del departament 
de Treball encapçalat per 
Roger Torrent.

triat exemples de bona pràcti-
ca tecnològica d’altres indrets 
perquè expliquin les seves ex-
periències i aprenentatges a 
l’Anoia, amb la voluntat que 
les empreses locals puguin 
adoptar dinàmiques similars 
i prenguin com a referència 
aquests casos d’èxit. Sota el 
títol general Eines tecnolò-
giques aplicades a la cadena 
de valor agroalimentària, les 
formacions és duran a terme 
repartides arreu dels muni-
cipis de la comarca que for-
men part del programa. Les 

propostes són Tracció animal 
moderna com a eina de futur, 
el 14 d’octubre a Santa Mar-
garida de Montbui; Aplicació 
de noves tecnologies de geo-
localització en la ramaderia, el 
26 d’octubre a Rubió; Demos-
tracions d’eines de Terrateck, 
noves solucions per a petites i 
mitjanes explotacions, el 15 de 
novembre a Copons; L’ús de 
noves tecnologies per a l’apro-
�tament d’aigua en agricultu-
ra i ramaderia, el 21 de no-
vembre a Piera; Gestionar les 
explotacions de manera e�ci-

ent a través d’una app, el 29 de 
novembre als Prats de Rei; i 
La bioconstrucció com a eina 
de desenvolupament rural, el 
13 de desembre a Calaf. Totes 
aquestes formacions són gra-
tuïtes, però cal fer inscripció 
prèvia accedint al web elfutu-
restaalaterra.anoia.cat/empre-
ses. La iniciativa s’emmarca 
dins dels projectes comarcals 
dels programes de Treball, 
Talent i Tecnologia (TTT) 
i Xarxa de Productes de la 
Terra, que s’impulsen des del 
Consell Comarcal de l’Anoia 

amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. Concretament, 
el programa TTT té l’objectiu 
de promoure el treball digne, 
la millora competencial del 
talent local i el creixement 
econòmic sostenible a través 
de la tecnologia. I vol fer-
ho mitjançant accions que 
facilitin l’avenç tecnològic i 
acompanyin la transició di-
gital de persones, empreses i 
institucions cap a un model 
socioeconòmic sostenible, 
inclusiu, competitiu, solida-
ri i igualitari. 

LA POBLA DE C. · LA VEU 

La Pobla de Claramunt es 
prepara per celebrar la 
segona edició del Cicle 

de Conferències km 0 després 
de l’èxit aplegat durant la pri-
mera convocatòria d’aquesta 
iniciativa de xerrades, condu-
ïdes per persones pobletanes 
especialitzades en el terreny 
acadèmic d’una varietat de te-
mes.
Amb l’objectiu de potenci-
ar i compartir el talent local, 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha organitzat tres 
trobades que se celebraran 
de novembre a maig de 2023 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
amb entrada gratuïta.
La primera cita arribarà el 10 
de novembre a càrrec de Juan 
Carlos Morales Peralta, llicen-
ciat en Física per la Universi-
tat de Barcelona (UB) i doctor 
en Astronomia, qui dirigirà 
la conferència «Exoplanetes, 
què són i com es troben». El 
ponent és també investigador 
i guardonat amb el Premi Ciu-
tat de Barcelona  2019 pel des-
cobriment d’un planeta gegant 
i gasós.
La següent proposta, «Gas-
par Camps i Junyent (Iguala-
da 1874-1942), un artista de 
projecció internacional», se 
centrarà en el món artístic i 
es preveu pel 16 de febrer de 

2023. Aquesta trobada estarà 
dirigida per Glòria Escala i 
Romeu, directora del Museu 
de la Pell d’Igualada, llicenci-
ada en Belles Arts i doctora en 
Història de l’Art per la UB.
La tercera xerrada ens traslla-
darà uns segles enrere. De la 
mà de Marta Bartolí Romeu, 
es realitzarà la conferència 
«1573. Un viatge a la Pobla de 
Claramunt de fa 450 anys», 
versada sobre el seu darrer 
llibre: «Les Figueres. 1573». 
L’autora local és llicenciada en 
Filologia Romànica per la UB 
i especialista en llengua fran-
cesa. Ha exercit de professora 
de secundària i batxillerat i 
ha rebut el Premi  Gumersind 
Bisbal i Gutsems l’any 2019 pel 
seu treball «Els Romeu: Una 
nissaga de paperers de la Po-
bla de Claramunt». 

La Pobla celebra el segon 
Cicle de Conferències km 0

Natàlia Mas pren possessió de la conselleria d’Economia • JORDI 
BATALLER (ACN)

ESCOLA DE BÀSQUET 22/23
Últimes places disponibles els dimarts 

de 17:30 a 18:45
Contacte: cbi.direccio@gmail.comInscriu-te aquí!
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HOSTALETS DE P. · LA VEU 

Dissabte dia 8 d’octubre 
en un acte públic a la 
Torre del Senyor En-

ric es va presentar el nucli de 
suport de la CUP a Hostalets 
de Pierola. L’acte, en que van 
intervenir diversos membres 
de l’assemblea local de la lo-
calitat, va comptar també amb 
les intervencions de la diputa-
da Laia Estrada i de la regido-
ra de Piera, Julia Bueno.
Durant l’acte van intervenir 
Toni Carol i Jennifer Villoria 
com a portaveus de la nova 
assemblea cupaire. Villoria 
destacava que la CUP és l’al-
ternativa necessària per Hos-
talets i que han nascut per fer 
polítiques socials, ecologistes i 
feministes que assegurin una 
bona qualitat de vida per a les 
classes populars de la vila en 
front de la crisis social i eco-
nòmica. La CUP d’Hostalets, 

vol posar l’accent en la neces-
sitat de crear espais comunita-
ris al municipi en front d’un 
sistema capitalista que ofega 
les classes treballadores. De 
la mateixa manera, en la seva 
presentació la CUP ha volgut 
destacar la manca d’habitatge 
públic, la necessitat d’incenti-
var el comerç local i la urgèn-
cia de polítiques que fomentin 

Es presenta el nucli de suport de la CUP 
a Hostalets de Pierola

la inserció garantint drets per 
a totes les persones indepen-
dentment de la seva proce-
dència, gènere o origen.
Per la seva banda, Toni Ca-
rol va apro�tar per convidar 
a tots als assistents a l’assem-
blea que el nucli de suport de 
la CUP celebrarà el proper 
dia 23 d’octubre a les 11h a a 
la Torre del Senyor Enric.

EL BRUC · LA VEU 

Els dos primers caps 
de setmana d’octubre, 
Olesa de Montserrat i 

el Bruc han acollit la Festa de 
la tardor del Mercat de Pagès 
Origen Montserrat, un esde-
veniment que ha aplegat una 
desena de parades de venda 
directa de productors del 
Parc Rural del Montserrat. 
També s’han celebrat diver-
ses activitats per a tots els 
públics relacionades amb els 
productes gastronòmics de 
proximitat.
Els centenars de persones 
que van participar al Mercat 
el dia 1 d’octubre a Olesa de 

Montserrat i aquest passat 
diumenge dia 9 al Bruc, van 
poder comprar tota mena 
de productes de quilòmetre 
zero: fruits de l’horta eco-
lògica, formatge, mató, oli, 
carn de cabrit i vedella, i mel, 
entre d’altres. Els productors 
fan un molt bon balanç de les 
dues jornades, i alguns fins i 
tot afirmen que se’ls va esgo-
tar el producte que portaven 
per vendre.
A més, el públic va poder 
participar en degustacions, 
assistir a demostracions de 
cuina (showcookings) i re-
alitzar un seguit d’activitats 
com visites guiades, tallers i 
activitats infantils, que van 

El Mercat de pagès Origen Montserrat 
fa el ple a Olesa i al Bruc

comptar amb èxit de partici-
pació.
Un cop completada aquesta 
edició de tardor, els orga-
nitzadors ja preparen la se-
güent cita trimestral: la Festa 
de l’Hivern, que tindrà lloc 
el dissabte, 3 de desembre, 
a Olesa de Montserrat, i el 
diumenge, 18 de desembre, 
al Bruc. Les festes que s’orga-
nitzen per a celebrar els can-
vis d’estació, multipliquen les 
activitats per a tots els pú-
blics i generen una experièn-
cia més completa.

UN MERCAT PER DIFONDRE 
EL VALOR GASTRONÒMIC DE 
MONTSERRAT
El mercat Origen Montser-
rat, organitzat pel Parc Rural 
del Montserrat amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i els ajuntaments del Bruc 
i Olesa de Montserrat, va 
néixer per difondre el valor 
gastronòmic dels productes 
de proximitat propis del Parc 
Rural del Montserrat. A més 
de les parades de venda di-
recta dels pagesos de la zona 
que ofereixen els seus pro-
ductes d’alta qualitat, durant 
les festes del canvi d’estació 
s’hi celebren múltiples acti-
vitats per a tots els públics. 

2022

octubre
solidari

Amb el suport de:

Organitza:

Del 17 al 31 d’octubre | Centre Cívic Nord
JOC I EXPOSICIÓ: EL TRIVIAL DELS ODS
L’organitza: Creu Roja Anoia.

Dimecres 19 d’octubre | 19.30 h | Sala Jordi 
Sellarès - Espai Cívic Centre
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE PAU. EL VALOR 
DE LA VIDA ALS NOSTRES DIES I CONVERSA 
AMB L’AUTOR, Jordi Armadans i Gil, politòleg i 
periodista
L’organitza: Llibreria Llegi’m.

Dijous 20 d’octubre |19.30 h | Centre Cívic 
Nord
DOCUMENTAL I COL·LOQUI: “EL VIATGE DE 
KALILU”
Col·loqui amb Hermínia Nubiola, secretària de 
la Fundació Kalilu Jammeh.
L’organitza: Fundació Kalilu Jammeh.

Divendres 21 d’octubre | 19 h | Centre Cívic 
Nord (sala d’entitats)
CONFERÈNCIA: COMPARTINT LA MEVA 
EXPERIÈNCIA AL CAMP DE REFUGIATS DE 
LESBOS, a càrrec d’Eulàlia Millaret Lorés, 
advocada de Creu Roja i cooperant
L’organitza: Mans Unides.

Divendres 21 d’octubre | 20 h | Claustre de 
l’Escola Pia
SOPAR SOLIDARI: SOPAR DE TAPES 
SOLIDARI AL CLAUSTRE DE L’ESCOLA PIA
Preinscripcions ns el 17 d’octubre
Envieu missatge a igd.solidaria@gmail.com i rebreu 
el formulari d’inscripció denitiva
Donatiu: 20 �

L’organitzen: GoodBites i Fundació Vicente 
Ferrer.

Dissabte 22 d’octubre | 19 h | Sala Jordi 
Sellarès - Espai Cívic Centre
COL·LOQUI: COM ACULL IGUALADA?
L’organitza: Igualad’Acull.

Programa d’actes
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XERRADES EN EL MARC DEL 
MES DE LA SALUT MENTAL
La primera serà dilluns 17 a 
les 16h a la Biblioteca. L’Al-
ba Creus, nutricionista del 
CAP Piera, exposarà quins 
són els hàbits saludables de 
l’alimentació en els joves da-
vant l’augment de les malalties 
derivades d’una inadequada 
alimentació, treballant els di-
ferents productes que estan 
al mercat que suposen un risc 
pels adolescents i donant una 
alternativa saludable per a po-
der millorar l’estat emocional i 
de salut dels nostres joves.
Dijous 20 a les 17h a la sala 
polivalent del Teatre Foment, 
es parlarà sobre el circuit de 
salut mental infatojuvenil i 
addiccions (drogues i panta-
lles). La Teresa Bujons, psicò-
loga de benestar emocional, 
Laura Manuel, treballadora 
social, Pepa Bautista, educa-
dora social del centre SPOTT 
i Gemma Garcia, psicòloga 
CAP Subsecció Intervenció 

en drogodependències centre 
SPOTT seran les encarregades 
de conduir aquesta xerrada 
i donaran eines a les famílies 
dels adolescents per identi�-
car els signes d’alerta que es 
poden presentar com a símp-
toma d’un malestar al que cal 
donar resposta, vinculant els 
diferents circuits i recursos als 
que s’hi poden adreçar a tra-
vés del CAP.
I seguint amb els actes progra-
mats, professionals de l’equip 
d’atenció del SESM-Di de la 
Catalunya Central ens presen-
taran el Servei de Salut Mental 
per a persones amb Discapa-
citat intel·lectual. La xerrada 
s’adreça a famílies i professio-
nals de la salut i l’educació que 
vulguin conèixer aquest ser-
vei (desplegament al territori, 
destinataris, derivació...). Serà 
el divendres 21 d’octubre a les 
11h a la Biblioteca.

CAVALL FORT CELEBRA 60 
ANYS
L’exposició creada per celebrar 
els 60 anys de la revista Cavall 

Fort i basada en el dossier pu-
blicat al número del mes de 
desembre, presenta l’edi�ci 
de Cavall Fort als lectors i els 
obre les portes perquè puguin 
veure com es feia i és fa la re-
vista, com era, com és i com 
vol continuar. 
La mostra es complementa 
amb una selecció dels primers 
números de la revista que la 
biblioteca conserva en el seu 
fons. 

OBERTS ELS PERÍODES 
D’INSCRIPCIÓ
A partir d’ahir 13 d’octubre 
estan obertes les inscripcions 
per participar a dos propostes 
que la Biblioteca de Piera ha 
preparat pels més petits.
Titelles de contes és la primera i 
s’adreça a nens i nenes a partir 
de 6 anys. Es durà a terme el 
proper dimecres 26 d’octubre 
a les 18h i els i les participants 
crearan titelles de paper a par-
tir dels personatges dels seus 
contes preferits que els servi-
ran per representar el conte en 
un fons d’escenari.

A la segona proposta, Un i un 
fan dos, les famílies gaudiran 
d’un espai de lectura en fa-
mília, associant les estones 
de lectura compartida amb 
moments agradables i plaents 
per familiaritzar l’infant amb 
el llibre i les primeres imatges. 
Serà el dijous 27 d’octubre a les 
17.15h i s’adreça a nens i nenes 
de P3 a 1r de primària. 
Totes les iniciatives són gra-
tuïtes i les inscripcions es 
poden formalitzar a la Bibli-
oteca de Piera, presencial-
ment, per correu electrònic 
b.piera@diba.cat, per telèfon 
93 7789665 o per whatsapp 
608917920.

DO, TERRITORIS I VARIETATS 
DE RAÏM A CATALUNYA. COM 
AFECTA EL CANVI CLIMÀTIC
El proper dimecres 19 d’oc-
tubre a les 19h en Miguek 
Fagini, director de l’Espai del 
Vi Català i coordinador del 
Winemakers Barcelona serà 
a la Biblioteca de Piera per 
explicar com es manifesta el 
canvi climàtic a la viticultura 

i veurem com és la maduració 
del raïm per entendre les es-
tratègies que estan desplegant 
els productors a la vinya per 
retenir matèria orgànica. 
Ens explicarà també com en 
l’elaboració del vins al celler 
s’estan desplegant pràctiques 
per reduir a “zero” l’ús d’ener-
gies fòssils i implementant l’ús 
d’energies renovables i la reu-
tilització de l’aigua. 

ORIOL VIDAL PRESENTA “SI 
UN CAU, MOR”
L’autor Oriol Vidal, mestre 
d’escola de dia i escriptor de 
nit, ens presenta aquesta no-
vel·la emocionant i intrigant 
que no deixarà indiferent al 
lector
Serà a la Biblioteca de Piera 
el proper dijous 20 d’octubre 
a les 18.30h. que l’Oriol Vidal 
ens presentarà, acompanyat 
de la Lola Casanovas, aquesta 
narració on la foscor i la �cció 
es barregen en una investiga-
ció policial que ompliran les 
planes de moments tensos i 
també romàntics. 

Properes activitats a la Biblioteca de Piera

PIERA · LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge, dia 9 d’octubre, es 
va celebrar la primera 

�ra del conte, Rondalles, al Ra-
val de Piera. Un miler de per-
sones van visitar els diferents 
espais del recinte i famílies de 
la vila i vingudes de poblaci-
ons del voltant van gaudir de 
tallers, espectacles i sessions 
de contacontes, van poder 
comprar al mercat editorial , 
�ns i tot, fer un petit descans 
a la zona de foodtrucks.  
Durant tot el dia es van re-
alitzar un total de sis tallers 
relacionats amb el món del 
conte i la il·lustració: fer punts 
de llibre, construir el seu pro-
pi segell o la inicial del nom 
amb guix, o pintar una bossa 
de roba amb el dibuix del seu 
personatge preferit van ser al-
gunes de les propostes progra-
mades. Va haver-hi una gran 
a�uència de gent en aquest 
espai i alguns dels tallers van 
esgotar les existències. Els ve-
nedors del mercat editorial 
també han valorat molt posi-
tivament la �ra i la seva orga-
nització i es van mostrar molt 
satisfets amb la resposta de la 
gent. 
Pel que fa a d’altres activitats, 
durant el matí es va poder gau-

dir de l’espectacle ‘Cagallufes, 
el fullet rondinaire’, que va do-
nar el tret d’inici a la �ra. Se-
guidament, Noè Rivas i Mercè 
Valentintada, ens van presen-
tar el seu llibre ‘El llarg viat-
ge de l’arc de Sant Martí’, una 
presentació on les famílies van 
poder gaudir en directe de les 
il·lustracions de la Mercè i les 
cançons del Noé. D’altra ban-
da, l’Imma Flo il’ Imma Pujol, 
narradores locals, van oferir 
diferents històries, rondalles 
i llegendes, pensades per pú-
blics de diferents edats. 
A la tarda, Mon Mas, va do-
nar continuïtat a la �ra amb 
l’espectacle ‘B.O.M.’, en el qual 

van aparèixer diferents contes 
de bruixes, ogres i monstres. 
Després, tots els infants i tam-
bé els no tan infants, van po-
der berenar pa amb xocolata, i 
agafar forces per a la recta �nal 
del dia.
Martha Escudero va explicar 
contes per als infants més pe-
tits a l’espai biblioteca, mentre 
que Ferran Martín, narrador 
local, explicava rondalles a l’es-
cenari d’En Patufet. La diada 
es va tancar amb ‘El llop Ferot-
ge’ , un espectacle que ens va 
permetre conèixer tres contes 
tradicionals amb el llop de pro-
tagonista, però vist des d’una 
perspectiva diferent a la que 

estem acostumats a escoltar. 
Des de l’Ajuntament s’han 
mostrat molt satisfets de la 
bona acollida de la �ra. Josep 
Maria Rosell, regidor de Fi-
res, destacava que Rondalles 
‘va ser un èxit de participació’. 
Rosell assegurava que ‘arren-
car una nova �ra no és fàcil, 
però es van complir sobrada-
ment les expectatives inicials 
i els objectius de crear un es-
deveniment pel públic infantil 
i familiar que traspassés les 
fronteres de Piera, posant una 
llavor que ara hem de fer créi-
xer.” 
Des de la Biblioteca de Pie-
ra consideren que la resposta 

Èxit de la primera edició de Rondalles, la fira del conte de Piera

del públic va ser magní�ca i 
que va superar amb escreix 
les expectatives A més, l’èxit 
d’aquest esdeveniment refer-
ma l’aposta que fa la biblioteca 
des de fa uns anys per la cul-
tura i la lectura a la vila com a 
pilars d’una societat més rica i 
més crítica amb la realitat que 
els envolta, aconseguint que 
els petits lectors d’avui esde-
vinguin els adults lectors de 
demà. Des de l’Ajuntament i la 
biblioteca municipal es vol fer 
un agraïment a totes les per-
sones i col·lectius que han fet 
possible aquesta �ra del conte, 
entre els quals hi ha la brigada 
i la Policia Local. 
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Aquesta setmana Soci-
etat La Lliga de Cape-
llades està d’aniversa-

ri. 121 anys de vida que han 
anat escrivint la història de 
l’entitat capelladina que avui 
té 1.325 associats..
La programació quadri-
mestral es va esgrunant i en 
motiu de la celebració, per 
aquesta setmana s’han previst 
una colla d’actes. 
En primer lloc el 12 d’octu-
bre, dia de fundació de La 
Lliga Comercial, Industrial i 
Agrícola tots els socis i sòcies 
estaven convidats a una copa 
de cava per fer un brindis de 
felicitació. 
El dijous arribava l’hora de 
presentar el nou projecte que 
coneixerem con La Trama. Es 
tracta d’una Aula de difusió 
cultural, associada a AFOPA 
amb una  conferència-col-
loqui mensual (d’octubre a 
juny) a l’abast de tothom amb 
professorat universitari i es 
farà un dijous de cada mes a 
les 18:00 al Teatre La Lliga. 
Per assistir-hi, cal fer inscrip-
ció online a societatlalliga.cat 
o al telèfon 722673649. Preus: 
socis 25€ tot el curs, no socis 
30€ tot el curs.
Inaugurava el cicle de con-
ferències Carme Ruscalleda 
que va parlar de “Cultura cui-
na i salut”. Som hereus d’una 
cultura culinària gourmet, di-
vertida i saludable. No pren-
guem “en va” el mot GAS-
TRONOMIA, la gastronomia 
és l’excel·lència de les coses 
que mengem i precisament 
habitem en un país amb una 
longevitat de vida relacionada 
amb l’alimentació, i amb una 
xarxa de productes frescos a 

la nostra disposició. Som el 
que mengem, som com sen-
tim, som com ens movem!
Avui divendres dia 14 a 2/4 
de 8 del vespre al Saló Rosa, 
amb entrada lliure, La Lliga 
de Jocs.    Jocs de taula per 
a qualsevol edat. Per passar 
una bona estona en família 
o amb amics tot colonitzant 
Catan, recorrent Europa en 
tren o fent de Sherlock Hol-
mes. Conduït per Laura Lo-
renzo i Gerard Palà.
Dissabte 15 d’octubre a les 8 
del vespre al Teatre La Lli-
ga l’ajuntament organitza un 
recital poètic 36+1. Es trac-
ta d’un homenatge teatral al 
President Companys, una 
producció d’Inútils Mots, 
amb dramatúrgia, direcció i 
interpretació de Maria Pla. 36 
poemes a partir del 36 de Ri-

card Creus (Barcelona 1928) 
és una visió íntima dels fets 
que es van produir a partir 
del 18 de juliol de 1936. L’au-
tor, que llavors era un nen, 
ens parla en primera persona 
de la guerra, de la postguerra, 
i de la lluita silenciosa que va 
portar a la recuperació de les 
llibertats democràtiques.
I diumenge, acabant aques-
ta setmana de celebració del 
121è aniversari a les 12 del 
migdia a  la cafeteria tindrà 
lloc un Concert vermut amb 
el grup Colors de rumba. La 
Lliga participa en el projecte  
Amen Sam  organitzat per 
la Federació d’Ateneus con-
juntament amb la FAGIC i és 
per això que presenten aquest 
grup de músics de Lleida que, 
amb el �amenc com a nexe 
comú, busquen en les seves 
arrels l’expressió per compar-
tir la inspiració i l’essència 
d’un mateix sentir. 
I en acabar el concert hi hau-
rà el Sorteig anual, en que 
participaran tots els socis i 
sòcies   majors de divuit anys, 
amb un primer premi d’una 
escapada de cap de setmana 
per a dues persones en un 
hotel de Catalunya de 4* en 
AD, en els dies i lloc a es-
collir. Segon premi, dinar o 
sopar per a dues persones al 
Restaurant La Lliga. I tercer 
premi, dues entrades al teatre 
el dia 5 de novembre. 

La Lliga celebra el 121è aniversari amb 
una setmana farcida d’actes
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Aquest dissabte a dos 
quarts d’una del 
migdia s’inaugurarà 

una exposició amb les foto-
grafies que han guanyat el V 
Concurs de Fotografia de la 
Festa Major de Capellades. 
Recordem que el certamen 
distingia dues convocatòries 
diferents, una amb temàtica 
de la Festa Major en general i 
una altra dedicada al Corre-
foc. De la primera, l’Ajunta-
ment de Capellades entrega-
rà 3 trofeus, a Vicky Masana, 
Lluís Calle i Pilar Tort, i 7 
diplomes, a Lis Estrada, Mª 
Rosa Tiana, Miquel Estra-
da, Toni Vidal, Pepe Arana, 
Alfons Oliva i Miquel Jimé-
nez. De la segona temàtica 
s’entregarà un trofeu a Rita 
Calaf i dos diplomes, a Pilar 

Tort i Miquel Estrada.
L’exposició amb les imat-
ges d’enguany -i les millors 
d’edicions anteriors- es po-
drà visitar tot el mes d’octu-
bre a Casa Bas, la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions, tots 
els dissabtes i diumenges al 
matí de 12 a 14 hores, amb 
entrada lliure. 

Exposició amb les imatges 
guanyadores del Concurs de 
Fotogra�a de la Festa Major 
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Tot el mes d’octubre la 
Biblioteca El Safareig 
proposa activitats per 

als dimarts: S’ha començat el 
dia 4 amb un club de lectura 
adult obert a tothom, on amb 
molt bona participació Àngels 
Santacana va comentar l’obra 
“Mar i cel”, d’Àngel Guimerà.
Aquest dimarts 11 hi haurà 
una activitat familiar a les 6 de 
la tarda amb un taller d’escul-
tures mòbils i jocs d’equilibri 
a càrrec de Catàrtic. Es reco-
mana que els infants tinguin 
més de 6 anys. Cal inscripció 
prèvia ja que les places són li-

mitades.
Per al dia 18 a les 17.30 hi hau-
rà titelles amb els conte “La 
fada de les dents”, de la com-
panyia Mai Tant Teatre. Tam-
bé cal inscripció prèvia.
El dimarts 25 a les 6 de la tar-
da, també amb inscripció prè-
via, es farà el Club de Lectura 
Petits Lectors -per a nens i ne-
nes de 6 a 9 anys- amb el llibre 
“Un somni fet realitat”.
La darrera proposta és per al 
dijous 27 d’octubre, per tancar 
el mes de la salut mental. Es 
farà la xerrada “Adolescència. 
Canvis i gestió de les emoci-
ons” amb la psicòloga juvenil 
Cristina Estrada. 

Agenda d’activitats de la 
Biblioteca El Safareig 

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA
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Aquesta serà la segona 
edició a Capellades 
del curs de forma-

ció que ofereix el Centre de 
Noves Oportunitats. L’any 
passat hi van participar amb 
molt bona acollida diversos 
joves que després de la for-
mació van acabar fent pràc-
tiques a diverses empreses.
Enguany es tornarà a oferir la 
formació i per això es fa una 
reunió informativa el dijous 
20 d’octubre a les 6 de la tar-
da a la Biblioteca El Safareig 

per a totes les persones que 
hi puguin estar interessades.
Aquest és un programa di-
rigit a joves de Capellades 
i l’Anoia Sud d’entre 16 i 24 
anys, indiferentment de si 
han acreditat o no l’Educa-
ció Secundària Obligatòria 
(ESO). Consta de tres itine-
raris: formatiu (per conèixer 
quins itineraris educatius 
o laborals volen els joves), 
competencial (sobre auto-
coneixement, valors, com-
portament i cohesió social) i 
laboral (amb pràctiques pro-
fessionals i inserció). 

Reunió informativa del 
curs de classes del Centre 
de Noves Oportunitats

ANOIA SUD · LA VEU 

L’equip de dietistes-nu-
tricionistes de l’ICS 
Catalunya Central ha 

impulsat una campanya con-
tra el malbaratament alimen-
tari amb motiu del Dia Mun-
dial de l’Alimentació, que se 
celebra aquest divendres, 16 
d’octubre. S’han difós cartells 
als Centres d’Atenció Primà-
ria (CAP) de l’Anoia i tam-
bé s’han programat diverses 
xerrades i tallers per pro-
moure una alimentació sos-
tenible i evitar que es llencin 
aliments a les llars.
A Catalunya es malbaraten 
més de 260.000 tones d’ali-

ments cada any, 35 kg de 
mitjana per habitant. Prop 
d’un 60% es llença a les llars. 
Amb aquest menjar es po-
drien alimentar 500.000 per-
sones durant tot un any, se-
gons xifres de l’Organització 
de les Nacions Unides per a 
l’Alimentació i l’Agricultura 
(FAO). Per tal d’evitar el mal-
baratament, les dietistes-nu-
tricionistes de la Catalunya 
Central volen fer arribar a 
la població consells pràctics 
com ara planificar un menú 
setmanal, no fer la compra 
amb gana, prioritzar els ali-
ments amb data de caducitat 
més pròxima, comprar pro-
ductes de temporada, revisar 

L’ICS Catalunya Central impulsa una 
Campanya per evitar el malbaratament 
alimentari a les llars

les temperatures de la nevera 
i el congelador, preparar les 
racions adequades a l’hora 
de cuinar, buscar idees per 
reutilitzar aliments preparats 
o demanar per emportar el 
menjar que no ens acabem al 
restaurant.
A més, aquest mes els equips 
d’atenció primària han pro-
gramat diverses activitats 
entorn de l’alimentació:
- 17 D’OCTUBRE
Xerrada “Nutrició i salut 
mental”. Biblioteca de Piera, 
16h. A càrrec d’Alba Creus, 
dietista-nutricionista del 
SAP Anoia. En el marc de les 
accions pel Mes de la Salut 
Mental a Piera.
- 19 D’OCTUBRE 
Xerrada “Salut i càncer de 
mama”. La Lliga de Capella-
des, 16h. A càrrec de Laura 
Balaguer, dietista-nutricio-
nista del SAP Anoia, i Anna 
Trapé, referent de benestar 
emocional comunitari. Amb 
motiu també del Dia Mundi-
al de Càncer de Mama. 
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Fins el dilluns 31 d’octubre 
és obert el termini per sol-
licitar les ajudes per a la 

pràctica d’activitats extraesco-
lars esportives que un any més 
convoca l’Ajuntament de Cape-
llades.
Aquest ajut es destinarà a re-
duir part del cost de la quota de 
l’activitat esportiva extraescolar. 
Aquests ajuts són subvencionats 
pel Departament d’Esports de 
la Diputació de Barcelona, en 
el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals i per les àre-
es d’educació i d’acció social de 
l’ajuntament de Capellades.
Els bene�ciaris d’aquests ajuts 
seran les/els menors d’entre 3 i 
17 anys empadronats a Capella-
des que estiguin inscrits a una 
activitat extraescolar de natura-
lesa esportiva en el poble. Tota 

la informació es troba detallada 
a les bases publicades a la pàgi-
na web de l’Ajuntament de Ca-
pellades.

A PUNT LA CONVOCATÒRIA 
PER AJUDES AL TRANSPORT
Fins el dilluns 31 d’octubre 
també és obert el termini per 
sol·licitar beques de transport 
per al jovent estudiant de Ca-
pellades. Les persones desti-
natàries d’aquesta convocatò-
ria són joves de 16 a 25 anys, 
empadronades a Capellades i 
que s’han de desplaçar a altres 
municipis per cursar estudis 
acadèmics postobligatoris:  
• Estudiants de Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà 
•  Estudiants de Cicle Formatiu 
de Grau Superior 
• Estudiants de Batxillerats de 
modalitat especí�ca 
• Estudiants musicals i/o artístics 
• Graus universitaris i màsters 
Aquests ajuts són compatibles 
amb altres ajuts que s’hagin de-
manat per part del Ministeri o 
la Generalitat (beques AGAUR 
– Equitat). Els requisits per a sol-
licitar-ho són estar empadro-
nat a Capellades des de l’inici 
del curs acadèmic, tenir entre 
17 i 25 anys, estar matriculat/
da, com a mínim, del 50% de 
les assignatures o crèdits del 
curs i no estar en possessió de 
titulacions acadèmiques d’un 
nivell superior a la dels estu-
dis per als quals es sol·licita la 
beca. 
Les persones interessades en 
sol·licitar la beca o rebre més 
informació poden fer-ho a 
l’Ajuntament. 

Ajuts municicipals a 
estudiants

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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LA LLACUNA · LA VEU 

La Llacuna tornarà a ser 
la capital del vi d’altu-
ra el 15 i 16 d’octubre. 

Aquest cap de setmana el mu-
nicipi celebrarà la 14a Mostra 
de vins d’altura, organitzada 
per l’Ajuntament de la Llacu-
na, l’Associació de produc-
tors artesans de la Llacuna, 
la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
Anoia Turisme.
Dissabte tindrà lloc la presen-
tació del celler Família Torres 
a les 18.30 h a l’espai Origen 
Llacuna a la Plaça Major. La 
presentació del nou projecte 
que el Celler Família Torres 
està desenvolupant a La Lla-
cuna anirà acompanyat d’un 
tast de dues anyades de Forca-
da elaborades amb la varietat 
ancestral recuperada. El tast 
de vi anirà maridat amb pro-
ductes locals dels productors 
Mallart Artesans Xarcuters i 
Formatgeria Ancosa. L’activi-
tat està limitada a 40 persones, 

té un preu de 5 euros, i cal fer 
reserva prèvia al telèfon 938 
97 60 63. Al vespre, a les 20.30 
h s’ha programat una visita a 
la Llacuna moderna de nit. 
La visita guiada anirà a càr-
rec d’Anoia Patrimoni i es pot 
formalitzar la reserva a la seva 
pàgina web www.anoiapatri-
moni.cat
L’endemà al matí, de les 10.30 
a les 14 h la Plaça Major aco-
llirà la Mostra de vins d’altura, 
amb els vins dels cellers de la 
Llacuna Grapissó, Les iaies, 
Can Vich, Joan Segura Pu-
jadas (Mediona) i la cervesa 
Màger. També hi seran pre-
sents productes de la Llacuna: 
Embotits Can Travé, Mallart 

La Llacuna celebra la 14a Mostra de vins 
d’altura el 15 i 16 d’octubre

Artesans Xarcuters, Format-
geria Ancosa, Pastiseria - Forn 
Pujó i  Mel de la Llacuna.
La venda de tiquets i copes es 
farà a la carpa de l’Ajuntament 
a la mateixa plaça.
A més, durant el matí també 
s’ha programat diferents ac-
tivitats infantils com el taller 
de pintura amb vi amb Mar-
ta Arañó i taller de ceràmica 
amb Mari Gumà, i a les 12h hi 
haurà música en directe amb 
el Trio Héxié. A partir de les 
2 h del migdia els restaurants 
Els Porrons i Ca la Maria 
oferiran el Menú d’altura, un 
menú-maridatge amb vins i 
caves presents a la Mostra, 
entre d’altres. 

ÒDENA · LA VEU 

La Llacuna inicia el Consell 
d’Infants i Adolescents. Es 
tracta d’un projecte socioe-
ducatiu per desenvolupar un 
òrgan de participació on els 
infants i adolescents de 10 a 
14 anys que viuen al munici-
pi puguin aportar la seva veu 
sobre els temes que els preo-
cupen o que els interessa mi-
llorar al poble. 
Aquesta iniciativa s’impulsa 
arreu del territori, en base a la 
Llei 14/2010, de 27 de maig, 
dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència 
de Catalunya i està emparada 
en els drets de tots els infants, 
reconeguts per les Nacions 
Unides. 
Per què un Consell d’Infants i 
Adolescents?
• Perquè és imprescindible es-
coltar i entendre els interessos, 
preocupacions, necessitats, i 
les maneres d’entendre l’en-
torn dels infants i adolescents 
per part de l’Ajuntament i do-
nar-los resposta.
• Perquè els infants i adoles-
cents també són usuaris del 
poble i no disposen d’espais 

per dir-hi la seva, fer propos-
tes i participar en els processos 
de presa de decisió que duen a 
terme les persones adultes.  
• Perquè sentir-se arrelat i 
vinculat al municipi els farà 
cuidar i respectar més i millor 
l’entorn, a més de fer-se’n soci-
alment responsables. 
• Perquè la participació in-
fantil és un drets dels infants 
i adolescents com a ciutadania 
del poble, a més d’augmentar 
les competències a l’hora d’ar-
gumentar i desenvolupar l’es-
perit crític.
El Consell estarà format per 
tots els infants i adolescents de 
10 a 14 anys (nascuts del 2009 
al 2013) que viuen al municipi 
i hi vulguin participar. Un cop 
s’ha aprovat el Reglament per 
part de l’Ajuntament, el grup 
es reunirà un cop al mes.
Per inscriure’s, cal portar el 
full d’autorització signat a 
l’Escola, l’Ajuntament o el dia 
de la primera sessió.
Per qualsevol dubte podeu 
contactar amb la Júlia Mulle-
rat, tècnica de joventut com-
partida del Consell Comarcal 
que dinamitzarà les sessions, 
al: 697 40 39 80. 

La Llacuna inicia un 
Consell local d’infants 
i adolescents

MASQUEFA · LA VEU 

El cicle Masquefa sona 
bé finalitza aquest mes 
la seva edició d’aquest 

2022. I ho fa el pròxim diu-
menge 23 d’octubre, a les 18 
h, amb l’actuació amb Ga-
man Ensemble a la Sala Poli-
valent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo.
En aquest sentit, la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament 
ja està treballant en aquests 
moments en la definició del 
programa del 2023.
Gaman Ensemble neix fa tres 
anys al Conservatoire Natio-
nal Supérieur du Musique et 
de Danse de Paris, on es tro-
ben quatre joves saxofonistes 
espanyols apassionats per la 
música de cambra. Prenent 
la innovació com a prioritat, 
aquests músics compartei-
xen la idea d’emocionar el 
públic proposant una àmplia 

gamma de sensacions i so-
noritats. Sovint col·laboren 
amb compositors contempo-
ranis i interpreten un ampli 
repertori per a aquesta for-
mació tan versàtil. 

Gaman Ensemble tanca, 
diumenge que ve, 
el Masquefa sona bé 2022

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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REDACCIÓ · HOQUEI PATINS 

Blanca Angrill. Foto:Joan Ramon CastellvíL’Igualada Femení Gru-
po Guzman va caure 
derrotat clarament en el 

desplaçament intersetmanal 
corresponent a la cinquena 
jornada de l’OK Liga Iberdrola. 
Les igualadines van cedir per 
9-3 a la pista del Martinelia CP 
Manlleu, després de ser clara-
ment superades en un primer 
temps per oblidar (6-0). Partit 
�uix de l’Igualada a la pista d’un 
Martinelia CP Manlleu que va 
fer dos gols en els primers tres 
minuts de partit, i que no va 
donar cap opció a les jugado-
res que entrena Carles Marín. 
Les osonenques van ser molt 
superiors en un primer temps 
en què van superar en inten-
sitat i encert a les igualadines, 
i on van tenir opcions molt 
clares per anar obrint forat en 
el marcador davant un conjunt 
igualadí totalment superat. Les 
noies de l’IFHCP ho van inten-
tar, però les boles perdudes en 
zona d’atac van permetre una 
i altra vegada les contres d’un 
equip manlleuenc que va anar 
obrint forat, arribant al descans 
amb un contundent marcador 
que deixava el partit decidit (6-
0).
A la represa les igualadines van 
millorar les seves prestacions, i 
Blanca Angrill, transformant a 

9

3

CP MANLLEU 

IGUALADA FHCP
vs.

Clara derrota de l’Igualada Femení HCP 
davant un rival superior

la perfecció dues faltes directes, 
escurçaria distàncies. Però les 
osonenques no van donar cap 
opció a la sorpresa, i de seguida 
responien amb el setè gol en un 
altre contracop de�nit per Júlia 
Canal. Novament Blanca An-
grill, amb un gran xut a mitja 
alçada, feia el 7-3 sorprenent a 
la portera local Abril Alonso. 
Quedaven 12 minuts de joc, 
però la remuntada es va veure 
frenada amb la desena falta de 
les igualadines i la correspo-
nent directa transformada per 
una Anna Casarramona que 
va marcar diferències durant 
tot el partit. Els darrers 10 mi-
nuts de partit van ser un voler 
i no poder de les igualadines i 
van deparar un darrer gol de 
les locals, també de falta direc-
ta, però en aquest cas de Nara 
López.
En de�nitiva, partit per obli-
dar per a un Igualada Femení 
que va pagar molt car un pobre 
inici de joc en una de les pistes 
més complicades de l’OK Liga 
Iberdrola.
Després d’aquest partit les 
igualadines continuen a la 
zona mitja baixa de la taula, a 

l’OK Liga Iberdrola, amb sis 
punts. Ara arriben cinc setma-
nes d’aturada de la competició 
per tal que es celebri el Mun-
dial de l’especialitat a l’Argen-
tina. 

Ara arriba la Lliga Catalana
Les igualadines hauran de 
continuar treballant durant 
aquest període de cara a mi-
llorar les seves prestacions 
competitives, i podran fer-ho 
disputant la primera fase de 
la Lliga Catalana. Les igua-
ladines estan en el grup 3 
d’aquesta competició, con-
juntament amb el CH Mataró 
i el CHP Bigues i Riells. 
Les de Carles Marín jugaran 
el proper dissabte 22 d’octu-
bre a la capital del Maresme 
el primer partit de la compe-
tició. El 29 d’octubre es jugarà 
el partit entre Bigues i Mataró, 
i �nalitzarà la primera fase de 
la Lliga Catalana a Les Comes 
amb el partit entre l’Igualada 
Femení i el CHP Bigues i Ri-
ells, un matx que presumible-
ment decidirà l’equip classi�-
cat per a la Final a Quatre de 
la competició. 

Empat in extremis 
de l’Igualada Rigat

L’Igualada RIGAT va 
salvar un punt davant 
el Girona dels ex-arle-

quinats Llaverola i Cantero 
(tots dos van tenir un paper 
fonamental en el seu equip). 
L’empat va arribar jugant sen-
se porter i en l’última jugada 
de partit. Un embolic dins 
de l’àrea el va resoldre Air 
Llenas amb una de les seves 
arrossegades a dalt marca de 
la casa. D’aquesta manera, els 
arlequinats salvaven un punt 
d’un partit molt travat que 
van començar guanyant, que 
van veure com els gironins 
els remuntaven i que al �nal 
va acabar amb “miracle”.
El patit va ser de molt con-
trol. Tots dos equips s’hi ju-
gaven molt i això es va tras-
lladar a la pista. Hi va haver 
poques oportunitats clares i 

REDACCIÓ · HOQUEI PATINS 
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IGUALADA HC RIGAT

GIRONA CH
vs.

a més els dos porters, Jaumet 
i Guillem, van estar sensaci-
onals. Tant va ser així que es 
va arribar al descans amb un 
empat a zero.
Només començar la segona 
meitat, Bars va posar per da-
vant als “rigats” amb un gran 
llançament de penal. Havien 
passat només 32 segons. Però 
els gironins no es van rendir 
i Cantero va fer bona aquella 
màxima d’ex-jugador que tor-
na a les Comes marca. L’ex-ar-
lequinat va entrar a l’àrea per 
la banda i va enviar un tir ras 
arran de pal que va signi�car 
l’empat. 6 minuts després, 
Borja va apro�tar una contra 
per rematar al segon pal l’1 a 
2. Amb aquest resultat es va 
entrar a l’últim minut. L’Igua-
lada, amb 5 jugadors de pista 
i sense porter, va trobar la re-
compensa a tot el seu esforç. 
1 punt es va quedar a Les Co-
mes.
Ara arriba l’aturada de selec-
cions que quedarà matisada 
per la disputa de la lliga ca-
talana. L’IHC s’enfrontarà un 
altre cop al Girona (a casa) i 
al Reus, al Baix camp. 

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

OFERTA DEL MES

CARBONI 
AL PREU 

D’ALUMINI!

Quadre BH Evo 
Ultimate 820gr

A partir de 75€ rígida, 
150€ doble suspensió, 

250€ E-bike
En 20 quotes sense 

interessos!
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Partit molt lluitat del CF Igualada

El CF Igualada masculí 
visitava un camp molt 
complicat, a Barcelona. 

Un terreny de joc de petites 
dimensions, on era pràctica-
ment impossible trenar juga-
des i desenvolupar el joc dels 
blaus.
Els anoiencs n’eren consci-
ents i van sortir al camp amb 
la mentalitat de lluitar des del 
minut 0. Qualsevol falta o fora 
de banda en camp contrari, es 
convertia en una possible ju-
gada de perill.
Amb aquesta situació, els 
blaus van fer una molt bona 
primera part, on les ocasions 
més clares van ser pels visi-
tants, gràcies a Solé i a Juan 
Carlos. Calia insistir i evitar 
errades en defensa, ja que 
l’equip local estava molt atents 
a les segones jugades.

La segona meitat, va ser amb 
una dinàmica molt semblant, 
però amb un joc encara més 
directe per part dels locals. 
No obstant, s’iniciava molt bé, 
quan Òscar rematava de cap 
i feia el 0-1. I al minut 62, en 
una gran cavalcada de Tommy, 
Pedro recollia el rebot i feia el 
segon. L’equip estava molt ben 
posicionat i aconseguia treure 
totes les pilotes visitants, �ns 
que al minut 68, en una de les 
moltes centrades, els locals re-
tallaven distàncies.
Els de Pedro Milla no van veu-

re’s afectats amb el gol i van 
mantenir el partit controlat, 
disposant d’oportunitats de 
gol per fer el tercer. 
Els igualadins no van senten-
ciar el duel i en el temps d’afe-
git, un jugador local va engal-
tar una pilota a trenta metres 
de la porteria d’Agus, que va 
entrar per tot l’escaire. Un gol 
que repartia els punts, després 
que els blaus fessin més merei-
xements.
Diumenge vinent, els ano-
iencs rebran a l’Alpicat, a les 
17h, a Les Comes. 

REDACCIÓ · FUTBOL 
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TURÓ DE LA PEIRA

CF IGUALADA
vs.

El CF Igualada femení 
comença a agafar velocitat 
de creuer

REDACCIÓ · FUTBOL 

El CF Igualada feme-
ní sabia que la visita al 
camp del Cambrils po-

dia ser difícil, ja que les locals 
disposaven d’un ampli terreny 
i la voluntat de voler tenir de 
la pilota.
Durant la primera meitat, 
les igualadines van gaudir de 
molta pilota i atacant l’esquena 
del rival. Per la seva banda, el 
Cambrils ho intentava jugar 
tot des del darrere, facilitant la 
pressió alta de les blaves, que 
recuperarien bastantes pilotes. 
Les del Baix Camp disposari-
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TURÓ DE LA PEIRA

CF IGUALADA

en de comptades ocasions per 
generar perill, gràcies a la bona 
defensa coral de les visitants.
Amb aquesta sintonia arriba-
ria el primer gol, després de 
diversos córners, on en una 
segona jugada, Míriam apro�-
taria una pilota morta per fer 
el gol.
A la mitja hora de joc, una 
gran jugada col·lectiva de 
Marta obrint a Ribas, passada 
a l’espai a Peke que centrava 
i Maria Gallego feia el segon 
gol. A la segona part el rival 
es reestructurava, i facilitava 
els atacs igualadins, que van 
desapro�tar bastantes opor-
tunitats. Per tancar el marca-
dor, Marina convertia un clar 
penal i el duel estava vist per 
sentència.
El CF Igualada suma 9 punts 
en 4 partits, mantenint la seva 
condició de favorit. 

vs.

Molt bon quart lloc del pilot Dani Vilà 
al Ral·li del Marroc

La tercera prova del mun-
dial de ral.li-raid arriba-
va al Marroc després del 

Dakar i  Abu-Dhabi. Pel que fa 
a la participació anoienca cal 
destacar i molt les seves excel.
lents classi�cacions.
El pilot capelladí Dani Vilà 
amb el quad Yamaha es clas-
si�cà quart a la seva categoria, 
sense dubte tota  una nova 
gesta esportiva d’aquest jove 
pilot. Pel que fa a la catego-
ria de cotxes molt bona sego-
na posició de l’odenenc Àlex 
Haro que copilotava a l’argentí 

Orlando Terranova amb BRC. 
Igualment a la  categoria de 
cotxes bon sisè lloc de l’igua-
ladí Armand Monleón copilot 
del polonès Jakub Przygonski 
amb Mini. Al �nalitzar la pro-
va a Agadir, Jakub i Armand 
comentaven:
“El Ral.li del Marroc ens ha 
anat bé. Aquesta edició del ral-
li ha sigut esgotadora i força 
diferent respecte d’anys ante-
riors. Per primera vegada hem 
participat junts i tots dos ens 
hem divertit. Després de sis 
dies junts al vehicle, vam estan 
en sintonia entre nosaltres. El 
vehicle ha funcionat sense cap 
problema. Ara és el moment 

de preparar-se per al Ral·li 
Dakar”. Efectivament, a partir 
d’ara equips pilots i copilots ja 
pensen en el Dakar de princi-
pis de l’any vinent, abans però 
la setmana vinent per terres 
andaluses es disputarà la dar-
rera prova d’aquest mundial de 
ral.li raid.

Miquel Pons i Carles Planell 
ho van brodar al Ral.li Vidre-
res
Puntuable pel Campionat de 
Catalunya de ral.lis de terra i 
també per la Challenge Rally-
Cracks a més altres copes de 
promoció es va disputar el 13è 
Ral.li Vidreres. Hi participaren 
el pilot Miquel Pons de Santa 
Maria de Miralles copilotat per 
l’igualadí Carles Planell amb 
Ford Focus 1.6. Una vegada 
més demostraren la seva rapi-
desa i efectivitat aconseguint la 
vuitena posició absoluta per da-
vant de cotxes amb molta més 
potència i a la vegada el pri-
mer lloc a la challenge Rally-
Cracks, trofeu aquest de pro-
moció que passen a liderar. 

JOSEP MARIA VIDAL · MOTOR

Victòries de Roger Suria  
i Júlia Solé a la Cursa del 
Torró d’Agramunt

Els atletes del CAI Petro-
miralles participants en 
la 32ª Cursa del Torró 

d’Agramunt de diumenge tin-
gueren una destacada actua-
ció, sobresortint les victòries 
dels Sub-20 Roger Suria en la 
general masc. dels 10 km. amb 
32’33” i Júlia Solé en la gral. 
fem. dels 5 km., amb 19’56”.
El guanyador masc. dels 5 km. 
va ser Cesc Boix - Escatxics - 
amb 15’58”, mentre en els 10 
km. fem. s’imposava Georgina 
Gómez - Indep. - amb 43’04”. 
Amb una participació global 
de 303 corredors entre les di-
verses curses, hi participaren 5  
atletes del CAI Petromiralles, 

que assoliren les classi�caci-
ons i registres següents:

Cursa 5 km.1ªFem. -Júlia Solé 
-19’56”. 4ªFem. -Marcel·la 
Solé- 22’43” -2ª Jr. Fem.-.
Cursa 10 km. -1er -Roger 
Suria-32’33” - 37è - Francesc 
Torras -46’28”-.
Cursa Aleví m. 2km. -11è- 
Guillem Solé -7’57”-. 

REDACCIÓ· ATLETISME
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Primera derrota a la lliga de l’Events 
CB Igualada

Tercer partit de lliga de 
l’Events CB Igualada 
contra el TGN Bàsquet, 

en què l’equip volia mante-
nir-se invicte en el campionat
Un primer període estava 
marcat per la intensitat de-
fensiva de les locals, acom-
panyada però d’una manca 
d’encert. EL joc interior de les 
jugadores de Tarragona era 
fort, però les igualadines van 
aconseguir anul·lar-lo e�caç-
ment. El període s’acabava 
amb un 6-8 al marcador.
En el segon quart les iguala-
dines van agafar con�ança en 
atac i gràcies a l’encert des de 
la línia de 3 van posar-se per 
davant en el marcador. Tot 
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EVENTS CB IGD

TGN BÀSQUET
vs.

REDACCIÓ · FUTBOL

i això, en aquest quart es va 
constatar que seria un partit 
de lluita �ns al �nal, ja que 
cada vegada que un dels dos 
equips s’escapava en el marca-
dor un bon parcial l’igualava. 
S’arribava a la mitja part amb 
un marcador de 19-23, amb 
tot obert.
En el tercer període les ju-
gadores de Xiki Almendro 
els costava molt més anotar, 
mentre que les de Tarragona 
van començar a fer-ho amb 
facilitat. 
Aquest desgast, marcat per la 
defensa molt dura del Tarra-
gona, va castigar a les iguala-

dines que perdien el quart i 
entraven al període �nal 32 a 
42 al marcador.
En el darrer període les ju-
gadores de l’Events Igualada 
van pujar la intensitat defen-
siva i a través de grans accions 
individuals en atac es van po-
sar a quatre punts, a falta de 5 
minuts per acabar el partit. A 
partir d’aquí, un intercanvi de 
cistelles i de triples va acabar 
decantant la balança per a les 
visitants, que es posen per da-
vant en la classi�cació.
El pròxim partit serà el pro-
per dissabte a les 6 de la tar-
da al Prat. 

La UECANOIA a la cursa trail de Sanaüja

Aquest passat diumen-
ge es va disputar a Sa-
naüja la 16a Cursa de 
Muntanya ALTA SE-

GARRA, una de les ja clàssiques 
del calendari de curses de Mun-
tanya. La prova consta de dues 
distàncies, la llarga de 24 km i la 
curta de 10 km.
Els guanyadors de la llarga van 
ser Daniel Baraldés i Esther Far-
ré, i els de la curta Berni Hernan-
dez i Anna Vilà. Per part del Club 

Excta. UECANOIA han partici-
pat 4 corredors a la distància cur-
ta assolint molt bons resultats: en 
1a posició de la categoria Júnior 
i 10é de la general el jove Gerard 
López, en 12a posició gral. i 3er 
Veterà en David Patiño, 14é gral. 
i 4rt Veterà Xavier Patiño i en 29a 
posició gral. i 3er Master David 
Núñez d’un total de 164 corre-
dors que han �nalitzat prova.
Destacar també la segona posi-
ció absoluta de la Marta Segura 
a la cursa “Trail de les Tres Fonts” 
de Masquefa.
Podeu trobar aquesta i altres ac-
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tivitats programades a la web del 
club www.uecanoia.com. 

Quarta victòria consecu-
tiva del Club Futbol Vi-
lanova del Camí, aques-

ta vegada a casa del Capellades, 
en un partit, ja a priori, difícil. 
L’equip vilanoví es va imposar 
amb claredat per 0 a 3 després 
de complir amb el full de ruta a 
la perfecció, com assenyala l’en-
trenador Roman Carrillo.
L’equip disputava aquesta quar-
ta jornada en un camp molt 
complicat, el de Capellades, per 

les dimensions reduïdes, i con-
tra un rival molt intens i dur. A 
més, la pluja va marcar la pri-
mera part del partit.
Els jugadors van sortir al camp 
amb les idees molt clares i van 
demostrar, amb esforç, soli-
daritat i encert, la seva soli-
desa, deixant poques opcions 
al rival. Van aprofitar totes les 
oportunitats i van deixar ben 
poques al contrari. La valora-
ció del partit és molt positiva, 
com assegura Carrillo en nom 
de tot el cos tècnic, i es mostra 
molt content del rendiment de 
l’equip.
La pròxima setmana rebran a 
casa a La Granada, amb quatre 
punts a la taula, i sense abaixar 
la guàrdia. 

Victòria del CF Vilanova que 
es va imposar al Capellades

0

3

CAPELLADES

CF VILANOVA
vs.

El Ballerina es classifica pel 
Campionat d’Espanya

El passat dissabte 1 d’oc-
tubre a Lleida, es va ce-
lebrar el Campionat de 

Catalunya conjunts base, en el 
que 31 conjunts juvenils lluita-
ven per una plaça pel Campi-
onat estatal. És una de les cites 
més difícils per a les gimnastes 
d’aquest nivell.
El conjunt juvenil del club for-
mat per Gisela Ramírez, Berta 

REDACCIÓ · GIM.RÍTMICA Tiana, Jana Pérez, Duna Mon-
roy, Itziar Mensa i Paula Men-
sa van sortir a pista superant 
els nervis i brillant amb una 
original i complexa coreogra-
fia, amb la qual van assolir el 
bronze de la categoria i la clas-
sificació directa al Campionat 
d’Espanya.
Des del club feliciten el cos 
tècnic i les gimnastes, un gran 
exemple de treball, constància i 
humilitat; les animem a seguir 
lluitant pels seus somnis. 
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El SFA perd en el seu 
desplaçament a Sant 
Esteve Sesrovires

Les igualadines, en el seu se-
gon partit de lliga han plan-
tat cara a un Sant Esteve que 
baixa de primera. S’ha pogut 
observar una progressió en 
l’equip anoienc respecte la set-
mana passada on han millorat 
molt en la seva recepció però 
els hi ha faltat contundència 
en atac.

Sènior Masculí B
El passat diumenge l’Igualada 
Vòlei Club Sènior Masculí, es 
va enfrontar al Vikings Vò-
lei Prat a les pistes d’Iguala-
da. Des d’un inici el partit es 
plantejava difícil, l’equip rival 
tenia molt bona estructura i 
costava en tot moment pun-
tuar. L’equip local va comen-
çar bastant connectat acon-
seguint un primer marcador 
ajustat �ns que, a partir del 
segon set, els rivals van tornar 
encara més forts di�cultant el 
joc de l’Igualada acabant amb 
un marcador 0-3. La setmana 
vinent juguen a Sant Adrià, 
esperem que l’equip pugui de-
mostrar el seu potencial.

Juvenil Femení Verd
Partit Igualat i competit el de 
la darrera jornada de les noies 
del Juvenil Verd de l’IVC. Gua-

Partits d’infart de l’Igualada Vòlei Club La UECANOIA a la 
Forqueta nord i sudnyat el primer set mol lluitat 

contra un equip andorrà que 
no va donat res per perdut, 
pujant intensitat i igualant i 
guanyant el 2o i 3er set per la 
mínima al marcador. Al �nal 
el quart i de�nitiu set no va 
poder ser el revulsiu contra un 
equip andorrà que li va pendre 
la mesura a les noies de l’IVC 
per un de�nitiu 25-17 sent el 
més clar per elles que venien 
motivades de capgirar un par-
tit que de bon començament 
el tenien perdut. Una derrota 
agredolça ja que les jugadores 
del juvenil van demostrar un 
bon joc, amb esperit d’equip 
que en altres partits es notava 
per la seva absència. Tot i la 
derrota, tornen a casa sabedo-
res que tot està per fer i no hi 
ha res impossible amb uns re-
novats aires d’esperit de lluita 
al vestuari

Junior Masculí Blau
El Júnior Masculí Blau es va 

enfrontar el passat dimecres 
al Júnior Masculí Verd. Era un 
partit amb moltes emocions, 
s’enfrontaven als mateixos 
companys de club, generant 
un esperit d’alegria i compe-
titivitat que va acabar amb un 
molt bon partit per part dels 
dos equips. Tot i que acabes 
imposant-se el Júnior Verd, la 
feina feta pels dos equips va 
ser molt bona i cal treure la 
sensació que serà un gran any 
pels juniors del club. 

REDACCIÓ · VÒLEI 

La secció de Muntanya 
de la UECANOIA va 
realitzar aquest passat 

cap de setmana els cims de La 
Forqueta Nord i La Forqueta 
Sud situats al Pirineu Arago-
nès. El grup integrat per nou 
membres de la UECANOIA, 
va sortir dissabte al matí di-
recció Eriste �ns l’aparcament 
de la cascada d’Espigantosa. 
Des d’allà es van posar en 
marxa per fer l’aproximació 
al Refugi Angel Orús, inten-
tant esquivar un temps que 
feia preveure pluja. 
Els membres del club anoienc 
van fer nit al refugi i l’endemà 
al matí es van posar en mar-
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xa direcció la Canal Fonda. 
Seguint les traces del sender 
GR-11.2 van fer cap al coll 
d’Eriste (2.862m) passant pel 
Ibon de Llardaneta.
Un cop assolit el Coll es van 
en�lar per la cresta, amb 
una senzilla grimpada �ns 
al Pic de la Forqueta Nord 
(3.011m), i tot seguit, �ns al 
cim veí de la Forqueta Sud 
(3.008m).

La tornada la van fer pel ma-
teix camí d’anada realitzant 
l’aturada de rigor al refugi 
per dinar, recuperar forces, 
i prosseguir de nou �ns el 
punt de sortida. Podeu trobar 
aquesta i altres activitats pro-
gramades a la web del club 
www.uecanoia.com. 

Toni Bou segon en un Trial d’Andorra 
amb tot decidit

Amb el campionat mun-
dial sota sostre ja de-
cidit, es va disputar el 

Trial d’Andorra, la prova que 
tancava el calendari. Després 
d’un espectacular frec a frec 
entre Toni Bou amb la Mon-
tesa i Jaime Busto amb la Ver-
tigo, va ser el pilot basc el gua-
nyador per tant sols un punt 
menys que el pilot pierenc.
Al �nalitzar el trial andorrà 
Bou deia: “Estic content per 
com ha anat la nit. Hem do-
nat un gran espectacle, hem 
gaudit i hem anat molt bé amb 
moto. Ha estat una carrera fà-
cil i sabíem que no podíem co-
metre errors. En les dues pri-
meres rondes hem fet 0 punts 
però, en la �nal, he comès un 

error en la zona 2 que ha estat 
molt complicat recuperar. En 
la zona 4, Jaime ha fallat una 
mica i semblava que podíem 
acostar-nos i lluitar per la vic-
tòria, però �nalment se’ns ha 
escapat. Hem anat per la vic-
tòria �ns al �nal, que aquest és 
el nostre ADN. Estic content 
per l’espectacle que hem donat 

i per haver pogut celebrar el 
títol a Andorra. Ha estat una 
temporada molt bona: quatre 
primers i un segon, que està 
molt bé”.
Per cloure el trial disputat al 
Poliesportiu d’Andorra, Toni 
Bou va rebre la medalla d’or 
pel seu setzè mundial de trial 
sota sostre. 
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Pati Miret amb la selecció 
catalana a la Goldencat

Pati Miret Molins, capi-
tana de l’Igualada Fe-
mení Grupo Guzman, 

ha estat convocada per dis-
putar amb Catalunya aquesta 
setmana el Torneig Internaci-
onal GoldenCat. La capitana 
igualadina és una jugadora 
referent amb la selecció cata-
lana que entrenen Josep Ma-
ria Barberà i Jordi Camps, i 
forma part de la selecció en 
aquest Torneig Golden Cup 
que es disputa a Olot des 
d’ahir �ns diumenge.

Un equip d’estrelles
A més de la capitana iguala-
dina formaran part de la se-
lecció catalana les porteres 
Mariona Surós (Cerdanyola 
CH) i Helena Saldaña (CHP 
Bigues i Riells), i les jugado-
res de pista Carla Fontdeglò-
ria (HC Palau), Joana Comas, 
Nara López, Elisabet Gurri i 
Ona Castellví (CP Manlleu), 

Paula Vilamala (CP Voltregà) 
i Berta Tarrida (Roller Mate-
ra). 

Olot, epicentre de l’hoquei
En el marc de la II Setmana 
Catalana de l’Esport, la Fede-
ració Catalana de Patinatge i 
la Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya (UFEC), 
amb el suport de la Secretaria 
General de l’Esport i l’Activi-
tat Física (SGEAF) i l’Ajun-
tament d’Olot organitzen la 
primera edició del torneig 
internacional d’hoquei patins 
GoldenCat. Olot esdevindrà 
l’epicentre de l’hoquei patins 
internacional, amb la partici-
pació de les seleccions d’Ale-
manya, França i Itàlia, tant 
femenines com masculines, 
i la selecció de Suïssa, que hi 
participarà només amb l’equip 
femení. La Selecció Catalana 
competeix contra aquests con-
junts, de primer nivell mundi-
al, amb la capitana igualadina 
Pati Miret com una de les ju-
gadores referents. 
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Montbui celebra demà la Gala de l’Esport

Aquest proper dissabte 
a partir de les 8 del 
vespre es durà a terme 

a la Sala Auditori Mont-Àgo-
ra una nova edició de la Gala 
de l’Esport de Montbui, orga-
nitzada per la regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament mont-
buienc.
La gala d’enguany tindrà dife-
rents novetats pel que fa tant 
a l’organització dels premis 
com també al criteri d’elec-
ció dels �nalistes. D’entrada, 
s’establiran dos blocs princi-
pals de premis. D’una ban-
da, aquells �nalistes que són 
escollits directament per les 
mateixes entitats montbuien-
ques, i que representaran a 
totes les entitats de l’esport 
federat i escolar montbuienc. 
I de l’altra es lliuraran les di-
ferents mencions al mèrit 
esportiu, les quals han estat 
escollides per un jurat format 
per periodistes i persones del 
món esportiu del municipi.

Finalistes
Els �nalistes presentats per 
les entitats esportives de 
Montbui són Xavier Alonso 
i Nora Romera (AEE Insti-
tut Montbui), Èrika López i 
Abril López (AMPA Antoni 
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Gaudí), Saul Gámez i Alex 
Suera (AFA García Lorca), 
Paula Heras i Didier Ortiz 
(AMPA Montbou), Alfonso 
Jorge i Raúl Giménez (Club 
Petanca Montbui), Edgar 
Maldonado i Òscar Gregorio 
(CF Montbui), Josep Pons 
(Club Escacs Montbui), Lu-
cía García i Valentina Cucos 
(Club Esportiu Montbui), 
Èric Pasadas i Manel Pérez 
(Club Futbol Sala Montbui), 
Blanca Jiménez i Elia Ibañez 
(Club Handbol Montbui), 
Víctor Duarte i Pablo Duar-
te (Club Tennis Montbui), 
Jaume Marcé i Miquel Clara-
munt (Moto Club Montbui), 
Jesús Milán i Albert Benito 
(Unió Esportiva Sant Maure) 
i Oriol Malet i Paula Luque 
(Hoquei Club Montbui).

En �nalitzar la gala es conei-
xeran els millors esportistes 
masculí i femení del muni-
cipi, els quals seran triats per 
votació del jurat, d’entre els 
diferents premiats, així com 
també es lliurarà el premi al 
millor esportista elit del mu-
nicipi.
L’accés a la Gala de l’Esport és 
per invitació, les quals es ges-
tionen a través de l’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui. Com és habitual, 
durant la Gala de l’Esport hi 
haurà animació a través del 
presentador (serà un recone-
gut showman). I �nalitzarà 
l’acte d’homenatge als millors 
esportistes de Montbui amb 
un petit pica-pica al mateix 
vestíbul de Mont-Àgora pels 
assistents. 

Ajuts municipals per a 
les activitats esportives a 
Montbui

REDACCIÓ 

Fins el dia 9 de novem-
bre es poden demanar 
a l’Ajuntament de Santa 

Margarida de Montbui els ajuts 
per fer activitats extraescolars 
esportives a les AMPA i a les 
entitats esportives de Montbui, 
unes beques que tenen com a �-
nalitat combatre l’exclusió social 
i que s’adrecen a infants d’entre 
3 i 17 anys. 
L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts 
municipals és ajudar a les famí-
lies amb les despeses econòmi-
ques derivades de la realització 
d’activitats esportives extraes-
colars en entitats esportives del 
municipi, i també s’inclouen les 
activitats extraescolars de ca-
ràcter esportiu que puguin or-
ganitzar les AMPA del municipi 
durant l’any 2022.
La sol·licitud d’aquesta beca es 
podrà tramitar preferentment 
de forma telemàtica, o bé de for-
ma presencial a l’Ajuntament de 

Santa Margarida de Montbui, 
preferentment l’horari d’aten-
ció del tècnic d’esports per a la 
tramitació i suport en relació a 
aquests ajuts és de dilluns a di-
vendres de 11:30 a 15h i els di-
lluns de 15:30 a 18h.
Aquests ajuts queden limitats a 
persones empadronades a San-
ta Margarida de Montbui i que 
compleixin els criteris de la con-
vocatòria. Val a dir que aquesta 
línia exclou les activitats dels 
Casals d’estiu, les quals són ob-
jecte d’una altra convocatòria. 
A més, se subvencionen les ac-
tivitats esportives de fora del 
municipi que siguin realitzades 
únicament per famílies amb in-
fants amb necessitats educatives 
especials. 
Els ajuts atorgats es destinaran 
a reduir el cost de la quota peri-
òdica de l’activitat esportiva. Es 
valoraran especialment aquelles 
situacions d’infants amb neces-
sitats educatives especials i tam-
bé contemplant l’esport com a 
mètode per prevenir el risc d’ex-
clusió social. 

Segona victòria de l’Handbol Igualada 

El passat 9 d’octubre el 
Club Handbol Igualada 
va jugar contra l’Hand-

bol Valldoreix. L’equip es va 
desplaçar �ns al camp del rival 
per disputar un partit compli-
cat. L’Igualada va portar un 
equip molt jove, ja que encara 
té jugadors lesionats i ha ha-
gut de tibar de 3 jugadors de 
l’equip juvenil. 

La primera part va estar molt 
igualada, ambdós equips van 
presentat una bona defensa i 
el marcador va re�ectir al cap 
de 30 minuts el que es veia a 
la pista, un 16 a 18 per l’Igua-
lada, però no era res determi-
nant. A la represa el panorama 
va canviar. l’Igualada va jugar 
molt ràpidament al contraa-
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tac i al contra gol; i van saber 
apro�tar els errors en atac del 
Valldoreix amb la pèrdua de 
pilotes i al minut 45 la dife-
rència era de 4 gols, que s’ha 
mantingut ja �ns al �nal.
Destacar el joc molt ràpid dels 
jugadors de Pol Cantero que 
no va donar respir a l’equip 
Valldoreix. 

Els 8 de La Garriga, 
campions de Catalunya al 
torneig de tennis taula 

El Campionat de Catalu-
nya per Comarques de 
tennis de taula és una 

cita molt esperada any rera any 
i té molts atractius esportius i 
conquerir-lo té la seva gran di-
�cultat. Aquest 2022, a Bàscara, 
el TT Els 8 de La Garriga i el 
CTT L’Hospitalet, per equips 
femenins i masculins, respecti-
vament; Sergi Artacho (La Bis-
bal) i Abril Masdéu (TT Cassà) 
en individuals; i Escoda/Vidal 
(La Garriga) i Ruíz/Carmona 
(Vilanova) en dobles han estat 
els campiona de la destacada 
cita catalana reservada per a 
jugadors que competeixen des 

REDACCIÓ · TENNIS TAULA de Segona Nacional �ns a Lliga 
Territorial. 
Aquest 2022, una vegada més, 
una barreja de joventut, experi-
encia i veterania amb un nivell 
molt alt de joc alt al Comarques 
celebrat a Bàscara. 
Per equips femenins, La Gar-
riga s’ha imposat al CTT Els 
Amics de Terrassa i en la prova 
masculina, el CTT L’Hospitalet 
ha superat al CPP Igualada. 
En individual masculí, Sergi 
Artacho ha estat el millor per 
davant de Francesc Masip, 
Manel Menal i Jose Martin. I 
en individual femení, títol per 
Abril Masdéu, que ha superat 
Eva Martinez en la final. Semi-
finalistes Martina Sans i Ana 
Barrau. 

Més info a
totssomunbatec.cat

#TotsSomUnBatec
CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL I FUTBOL SALA CATALÀ
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1R EQUIP FEMENÍ: Elena Alert Zenon, Paula Bohigas Montori, Marta Bosch Garcia, Mi-
riam  Bueno Castilla, Naiara Caballero Manzanares, Maria Florentin Planas, Maria Galle-
go Pons, Laia Garcia Travé “Peke”, Liam Iglesias Pascual, Queralt Iglesias Pascual, Mar 
Lopez Martinez, Leire Manterola Ikutza, Laura Marcet Claramunt, Jana Marimon Mar-
tin, Laura Puig Ros, Laura Ribas Caelles, Marina Salanova Oliva, Gina Serra Ortonobas, 
Mar Serracanta Roca, Esther Soler Perez, Júlia Tomàs Miret.   Cos Tècnic: Victor Torri-
jos Rodriguez, Ruben Moya Chumillas, Danae Moreno Garcia, Juan Perez Montiel, Oscar 
Balta Ymbernon, Franchu Martinez Ribe, Josep Maria Segura Carles.

JUVENIL MASCULÍ A: Omar Ismain Aboganem, Nil Camañes Termens, Magi Castells 
Torres, Raúl Cegarra Barrero, Jan Claramunt Font, Oriol Costa Diez, Roger Farrerons 
Vilà, Mario Gallego Navarro, Victor Borrell Fernandez, Alex Caceres Capel, Gerai Gó-
mez Cabello, Aleix Marí Pascual, Hector Miranda Costa, Josep Calaf Casado, Marc 
Ortega Cortina, Nil Esteve Pascual, Eric Perez Martinez, Eric Retamal Garcia, Hugo 
Rodríguez Garcia, Nil Serra Burgués, Adrian Sevilla Gaspar, Ander Venteo Plaza, Abra-
ham Alfonso. Cos Tècnic; Pau Morral, Roger Tomàs, Joel Muot, Jimmy Iu Morral, Pol 
Ginestà, Laura Alcaraz.

1R EQUIP MASCULÍ: Agustin Mora Gil, David Martos Santiago, Gerard Cuadras Sanchez, 
Arnau Cuadras Sanchez, Daniel Arroyo Gonzalez, Oscar Oliver Gimenez, Sergi Solernou 
Martinez, Erik Sarmiento Martinez, Guillem Vilà Rotxés, Joan Altimira Sallent, Daniel 
Ramirez Casanova, Franc Samaniego Costa, Pedro Jose Calvo Torreblanca, Sardor Yu-
supov, Aidan Garcia Tous, Abdelkader Guettaf Lagtatfi, Anselm Pasquina Ureña, Juan 
Carlos Rivera Bravo, Jhonattan Vinasco Lopez, Thommy Stephano Bejarano Guity, Xavier 
Mallol Garcia, Joan Almirall Cava, Isaac Olmo Gregorio. Cos tècnic: Pedro Milla Gon-
zalez, David Paredes Muñoz, Adrian Asensio Magariños, Roger Serra Ortonobas, Oscar 
Gregorio Valls, Adrian Alvarez Ramirez, Josep Cazorla Avila, Franchu Martinez Ribe, Jor-
di Molero Gomez, Xavier Ribera Céspedes.

JUVENIL FEMENÍ A: Judith Alferez Dominguez, Laia Arroyo Martin, Noelia Chacón Sil-
vestre, Judit Compte Cuesta, Marta Gonfaus Gomez, Marina Mas Suñé, Jessica Mar-
tín Michel, Carlota Mollà Torrellardona, Ona Montserrat Baca, Ivet Oliva Boixadé, Eric 
Pérez Castro, Claudia Rodriguez Espinosa, Aina Rueda Pons, Jana Rueda Pons, Ana 
Sánchez Triviño, Laia Serramia Baca, Nerea Zufia Soler. Cos Tècnic: Albert Fernandez 
Petit, Júlia Tomàs Miret, David Nadal De Dios, Laura Alcaraz.

S E B A S TI A N - 1   P au  M u ntad es,  4 6 I g u alad a ·  Tel/  93 803 31  75
S E B A S TI A N - 2  M asq u ef a,  21  I g u alad a ·  Tel/  93 805 1 2 87
S E B A S TI A N - 3  P g . d ’ A u rè lia C apm any ,  1 5 V ilanov a d el C am í
   Tel/  93 807 06 1 4

W H A TS A P P  P E R  C O M A N D E S :   C /  P A U  M U N TA D E S  61 5 638 51 3 ·  C / M A S Q U E F A  61 5 638 51 4  ·  V I L A N O V A  D E L  C A M Í  61 5 638 51 5

Som Blaus!
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E l Club de Futbol Igualada ha iniciat un any més la seva temporada. Aquest any el club compta amb un total de 40 equips masculins i femenins que 
comparteixen la passió pel futbol i el color blau. Durant la temporada 2022-2023 el Primer Equip Femení juga a la categoria Preferent Femení i el 
Primer Equip Masculí continua a Primera Catalana. 



JUVENIL MASCULÍ B: Roger Cantenys Paniagua, Miguel Carrasco Marquez, Pau Co-
nejos Villarreal, Arnau Demures Plazas, Marçal Giralt Miquel, Max Güixens Mon-
taner, Nil Hinojosa Vazquez, Oriol Monleon Mateos, Pol Moyes Caceres, Joel 
Ortiz Mas, Alex Peñas Pulido, Pablo Ruz Sánchez, Isaac Valades Ruiz, Asier 
Ibañez, Hector Marchena, Albert Ortiz, Pan, Joel Izan Blanco, Joan Ruiz.
Cos Tècnic Oriol Nieto, Franc Samaniego.

JUVENIL FEMENÍ B: Irina  Barron Gomez, Aina Bel Sola, Aitana Benito Gonzalez, Cris-
tina Casas Campos, Elena Diaz Roig, Ariadna Fente Montes, Helena Fresquet Ro-
bles, Berta Gateu Cunill, Carla Laguna Olmedo, Cora Moreno Ordóñez, Ariadna 
Moreno Rovira, Itziar Paquico Calet, Maria Poncelas Fernández, Zaira Rodriguez For-
tunato, Júlia Salazar Camps, Anna Satorra Jubert, Laura Solé López, Irene Suarez Pe-
rez, Ona Vidal Padrisa. Cos Tècnic: Joel Casas Planas, Lorena Moreno Andreu.

TEMPORADA 2022-2023

JUVENIL MASCULÍ C: Joel Alcaraz Cuenca, Alfonso Alonso Balduino, Marti Borrega 
Zambudio, Raul Caceres Rodriguez, Mamadou Cisse Ndiaye, Elhaj Nil Escolà Valls, Jan 
Franquesa Escura, Pepe García Godó, Juan Pablo Gomez Hernandez, Eloi Mañe Ma-
teo, Daniel Alejandro Pico Turmero, Roger Raja Martin, Raul Zamora Ordoñez, Pol 
Marigó, Roger Vivancos, Arnau Pujol, Dani Oliva, Robert Hornos. Cos Tècnic: Marco 
Ciuciu, Adrian Dominguez.

CADET MASCULÍ A: Albert Aguado Luna, Daniel Brosed Gonzalez, Jordi Caracena Me-
lero, Paul Gonzalez Garrido, Iker Leon Rodriguez, Roger Mata Castillo, Jofre Ignasi 
Miro Garcia, Victor Palomino Ortega, Iker Ramos Garcia, Jairo Salar Camacho, Alex 
Sanchez Valero, Aly Sangare , Pol Serrano Mascaro, Arnau Trilla Vilà Alex Valles Ju-
lia, Pau Villegas Lopez, Mario Zamora Villanueva, Joel Garcia, Isaac Majada.  Cos 
Tècnic: Jose Antonio Morata, Joan Millas, Juanma Fajardo, Eber Majada.

JUVENIL FEMENÍ C: Priscila Aleman Velarde, Júlia Bacardit Martinez, Gisela Ba-
ños Sánchez, Nagore Bernal Velez, Berta Claramunt Pérez, Clàudia Cuadras Bal-
cells, Jana Fernández Codina, Timea Halasz, Patrícia Martinez Mayor, Àneu Morcillo 
Falcones, Irene Moreno Mena, Núria Pérez Galdón, Martina Petit Calix, Carla Pomés 
Garcia, Andrea Rojas Saldaña, Aroa Rubio Pérez, Júlia Trepat Mellado, Jana Viladoms 
Moyano. Cos Tècnic: David Martin Claus, Riki Cerviño Bautista.

CADET MASCULÍ B: Hugo Alcaraz Cuenca, Ferran Briansó Lario, Alex Busquet Oroz-
co, Jan Carreño Campos, Unai Gomez Nevado, Patrick Gonzalez Ramirez, Hugo Gui-
llem Garcia, Jan Hidalgo Martinez, Biel Mas Marquez, Aleix Moron Prat, Erik Salvadó 
Berntsson, Armand Tarrago Serra, Pau Terron, Raul Guerra, Ramon Llorente, Oualid 
Malou. Cos Tècnic: Hichem, Gerard Cuadras.
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TEMPORADA 2022-2023

CADET MASCULÍ C: Joan Arnan Álvarez, Toni Besora Mases, Roger Castelltort Domin-
go, Joel Fontana Perez, Adrian Gonzalez Olmo, Roc Guixa Gallardo, Roland Heine Llo-
pis, Sebastia Olaya Blanco, Iker Alejandro Pérez Echeverria, Jan Rica Lluís, Antonio 
Rusu, Gael Garcia, Pol Busquets, Jaume Torta, Adria Fernandez, Marc Vera.   Cos 
Tècnic: Franc Samaniego, Jan Franquesa.

CADET MASCULÍ D: Sergio Abril Jorna, Ton Bascompte Pujabet, Aitor Elvira Loza-
no, Victor Fillat Grau, Xavi Luengo Moreno, Arnau Martínez Soriano, Martí Oliva Ju-
bert, Adrià Sendra Pujol, Ferran Tort Brau, Gabarro, Narcis Guillem Mercade, Pol 
Montiel, Jose Rubio, Marc Campillo Joan Perez, Sergio Luque. Cos Tècnic: Matias 
Casco, Joan Marti.

CADET MASCULÍ E: Abel Bernaus Villoldo, Anas Chahmout El Hartouk, Brandon Daza 
Colorado, Aitor González García, Facundo Guerrero Pérez, Pau Mendiguren Belmon-
te, Armand Moncunill Noguera Pau Rafa Ortuño, Joel Riba Williamson, Eduard Solà 
Torner, Ismael Lechroumi, Gil Gabarro, Aladin Elouali, Izan Bonilla, Arnau Sole.  Cos 
Tècnic: Joan Millas, Aleix Claramunt.

INFANTIL MASCULÍ A: Alejandro Ariza Pino, Arnau Bernaldez Muñoz, Jan Climent Val-
verde, Pol Fargas Padro, Jan Gili Serrano, Ferran Iglesias García, Mohamed Keita 
, Quim Llorens Mercader, Marçal Mayora Ballester, Joan Mayoral Ureña, Rubén Mon-
tes Araujo, Pau Pinós Gassó, Aron Ponce Lopez, Alex Redondo Valverde, Aleix Rossi-
nés Santacana, Dylan Soares García, Unai Sotil Escala. Cos Tècnic: Xavi Caselles, Ai-
tor Bonilla, Marc Ortega.

CADET MASCULÍ F: Alex Campos Reyes, Isaac Doncel Náger, Nil Estevez Tort, Joan Fe 
Vives Martí Gené Garcia, Álex Hornos Ortega Guillermo Jimenez Funes, Marti Marsal 
Dominguez Marc Miserachs Doménech, Martí Monell Cudolà, Neo Poch Díaz Oriol 
Roig Aranda, Nil Serrano Paz, Jordi Vidal Obiols Martí Viñas Crespo, Unai Quesada 
Buleo. Cos Tècnic: Ian Fernandez, Marc Hernando.

INFANTIL FEMENÍ A: Julia Calvo Pons, Judit Cañadó Iglesias, Martina Felip Casano-
vas, Alexia Gazzineo Borras, Nuria Juni Casajuana, Sara Martínez Franch, Laia Min-
guez Boixadera, Clara Morera Vidal, Leire Paquico Calet, Mariona Vidal Buitrago. Cos 
Tècnic: Francisco Martin “Piti”, Ona Vidal Padrisa.

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

TOYOTA IGUALADA
www.toyotaigualada.toyota.es

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

NOU TOYOTA
RAV4 ENDOLLABLE MÉS DE 20 ANYS LIDERANT

L’ELECTRIFICACIÓ
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TEMPORADA 2022-2023

INFANTIL MASCULÍ B: Yassir Bouarboun Tsouli, Roger Canals Marcos, Biel Carreño 
Herrera, Pau Crego Jiménez, Lucas Del Valle Villa, Ander Dima Elexpe, Ton Gabarró 
Sarri, Iker Galan Santos, Abi Ilesanmi Ogunmuyide, Pep Martinez Ferré, Hugo Mateos 
González, Marià Miralda Ferrer, Aitor Navarro Millan, Yeray Pedrosa Castro, Antoni 
Rubio Casanovas, Jan Torner Cabré, Ernest Vaqué Piña, Quim Garcia Almirall, Alex 
Creus Martin. Cos Tècnic: Oscar Torres, Cristian Arenas.

INFANTIL FEMENÍ B: Irene Beltran Nuñez, Duna Bosch Subirana, Anna Esteve Rive-
ra, Arlet Garcia Lladó, Laia Haro García, Laia Martinez Mendoza, Xesca Mata Casti-
llo, Nayala Rodríguez Cano. Cos Tècnic: Lorena Moreno Andreu, Carla Laguna Olmedo.

INFANTIL MASCULÍ C: Albeyro Barreto Carranza, Arnau Bosch Alemany, Joan Duarte 
Gonzalez, Gerard Escolà Valls, Marti Escolà Valls, Miguel Espinar Sanz, Pol Fernán-
dez Crespo, Lluc Fernandez Martinez, Eric Jubaró Mora, Daniel Lari Vilar, Ian Pan Yes-
te, Alex Perez Martinez, Luis Eduardo Pico Turmero, Pol Rosich Gallardo, David Tiscar 
Garcia, Bruno Trepat Campoy, Sergi Villegas Agustí, Dennis Cornet, Xavi Caceres. Cos 
Tècnic: Juanma Fajardo, Alex Caceres.

INFANTIL MASCULÍ D: Dimitriy Andronic, Biel Bernadi Lizarte, Toni Bisbal Morató, Dan 
Bisbal Pedro, Biel Bosch Rosines, Adria Deus Morros, Pep Domingo Serra, Roc Estival 
Miramunt, Aritz Figueras Sauch, Adrian Fontana Perez, Pol Gabarró Sistaré, Jan Mon-
tferri Basols, Marc Ocaña Nevado, Jonay Reches Fito, Enric Roset Vives, Eloi Torralba 
Riba. Cos Tècnic: Jordi Bisbal, Oussama.

INFANTIL FEMENÍ C: Aina Alegre Torrecillas, Laia Carbonell Guim, Martina Codina 
Cerón, Renata Halasz, Muñoz Sillero, Mia Iris Oros Puig, Alba Pedrós Vilalta, Marta 
Reyes Gonzalez, Emma Serra Fainé, Aina Vergés Aguilera. Cos Tècnic: Paula Bohigas 
Montori, Carlota Molla Torrellardona.

INFANTIL FEMENÍ D: Laia Belando Vila, Aida Cirera Piñero, Lucia Lagares Padilla, Aina 
Manzaneda Sánchez, Rocio Martín Rodríguez, Edna Morera Asensio, Ainhoa Pinel Gra-
nado, Anna Puerto Aguilar, Lucía Torras Fernandez. Cos Tècnic: Anna Sanchez Trivi-
ño, Jessica Martin Michel.

@AiguadeRigat_aiguaderigat.cat

Cada petit gest que facis per estalviar aigua serà una gran contribució 
davant l’actual situació d’alerta per sequera que afecta 14 municipis de 
l’Anoia. Et proposem consells per ajudar-te a fer un ús responsable

d’aquest recurs escàs. El consum responsable comença a casa i cada 

gota que estalviïs serà una gota més per al planeta.
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TEMPORADA 2022-2023

INFANTIL MASCULÍ E: Mohamed Aarkoubi Kalai, Eduard Alonso Orga, Joaquin Bidart 
De Bosano, Oriol Cuadras Trull, Martí García Bernáldez, Éric Gassó Sánchez, Jan 
Guerrero Valls, Daniel Martin Bascones, Marc Palmés Vilajoana, Neizan Ponce Lo-
pez, Cristian Rodriguez Baptista, Alfredo Rodríguez Calle, Adam Sekkoumi Ndij, Jordi 
Zapata Nieto, Amine Rahim, Reyad Boutaleb, Kenai Beltran, Antonio Cardenas. Cos 
Tècnic: Carles Bisbal, Sergi Bisbal.

INFANTIL MASCULÍ F: Gerard Busquet Martín, Izan De La Fuente Rodriguez, Àlex Dor-
ca Oller, Adriá González Majada, Santiago Mata Marcos, Sebastian Miron , Jofre Ortu-
ño Pons, Aaron Perez Oña, Yuri Pont Torres, Alejandro Raluy Cabrera, Bernat Rueda 
Queralt, Aleix Ruiz Val, Unai Saura Arregui, Eric Solis Bordera, Gabriel Trujillo Armen-
gol, Pol Ventura Ortiga, Marc Aguado, Gerard Muñoz. Cos Tècnic: Kiku Palau, Jan Cla-
ramunt.

ALEVÍ MASCULÍ A: Roger Arenas Porteros Aitor Gonzalez Maturana, Hugo Gonzalez Ro-
driguez, King Ilesanmi Ogunmuyide, Hugo Martin Prados, Brais Pifarre Pedreira, Gor-
ka Revuelta Mañé, Quim Roldan Forn, Aritz Soria Salat- Cos Tècnic: Joan Claverol, Ian 
Fernandez, Marc Gili,

ALEVÍ MASCULÍ B: Oriol Crego Jimenez, Xavier Crego Jimenez, Eric Espinagosa Bo-
rrega, Iu Guerrero Valls, Marc Latorre Rodriguez, Alejandro Mallo Lorca, Pau Rivera 
Vilanova Enoch Muoleta Bakare, Youssef Ajaoud Zayoun, Dylan Cardenas Cuelliga. Cos 
Tècnic: Oscar Torres, Kiku Palau.

ALEVÍ FEMENÍ A: Paula Alcaina Jover, Berta Almonacid Cardona, Mar Cáceres Gar-
cia, Júlia Giralt Garcia, Claudia Mercadé Vidal, Nayara Parra Soriano, Elsa Ruiz 
León, Jana Salat Manzano, Maria Serran Calsina. Cos tècnic: Jonatan Rubio Men-
dez, Noelia Chacon Silvestre.

ALEVÍ FEMENÍ B: Lena De Miguel Bassany, Aina Diaz Jimenez, Martina Fe Vives, Edur-
ne Hebles Hernández, Mar Massana Garcia, Carla Perez Alonso, Martina Perez San-
juan, Jana Valdés Trucharte. Cos Tècnic: Elena Alert Zenon, Irina Barron Gomez.

Aigua de Rigat dona suport
al Club Futbol Igualada
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TEMPORADA 2022-2023

ALEVÍ MASCULÍ C: Marc Abellà Cucurella, Marc Calmet Vazquez, Manel Campo 
Bosch, Adrián Moreno Robles, Lukas Parramona Caminal, Aday Piquer Vidal, Marc 
Planell Guitart, Martí Pons Buch, Elías Romero Barbancho, Gers Vidal Soteras. Cos 
Tècnic: Marco Ciuciu, Mamadou Cisse.

ALEVÍ MASCULÍ D: Abel Catalan Limbour, Eric Pomés Closa, Pau Porta Bernaus, Al-
bert Roldán Forn, Tian Roldan Panades, Marti Roig, Aleix Duran, Jaume Queralto, Aa-
ron Gimenez, Mamadou Diallo. Cos Tècnic: Dani Doroteo, Joel Alcaraz.

ALEVÍ MASCULÍ E: Roger Bisbal Pedro, Iker Figuereo Jiménez, Cesc Izquierdo Ra-
mon, Ton Queralt Forn, Pol Rodríguez Garcia, Max Trepat Campoy, Bernat Víctor Fe-
rrer, Joan Casas, Xavi Casas, Adria Cortes. Cos Tècnic: Carlos Leon, Pol Moyes.

ALEVÍ MASCULÍ G: Gerard Acosta Palomino, Carlos Cid Arroyo, Álex Doncel Náger, Pau 
Duran Vicente Guillem Fargas Padró, Jordi Marimon Castellà, Nil Martín Bordas, Ro-
ger Rica Lluís, Erill Vilardell Grau, Guifré Calzon. Cos Tècnic: Roc Vidal, Biel Boix.

ALEVÍ MASCULÍ F: Otger Codina Biosca, Aitor Martin Medina, Eder Rizo Leon, Alex Se-
gura Santos, Iker Vara Ferrer, Roc Viladoms Moyano, Marc Valles, Edgar Marigo, Saad. 
Cos Tècnic: Marc Ortega, Adria Sevilla.

ALEVÍ MASCULÍ H: Martí Alonso Orga, Marc Espinalt Arroyo, Héctor García Gay, Adam 
Lakrad Addou, Leo Magaña Salazar, Nil Orga Vergés, Marc Pérez García, Guiu Pérez 
Núñez, Eudald Pujol Cobo. Cos Tècnic: Alex Gutierrez, Oriol Monleon.

Experts en projectes 
d’enginyeria global

C/ Florenci Valls, 15  (08700) Igualada T. 93 804 50 99

Refrigeració
Climatització
Gestió Energètica
Instal·lacions i Serveis
Enginyeria Global
S.A.T. www.globalfriotex.com
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TEMPORADA 2022-2023

ALEVÍ MASCULÍ I: Cristian Algaba Ruiz, Jan Bernaus Villoldo, Enric Domènech 
López, Pol Jimenez Reales, Albert Sánchez Rovira, Biel Agudo, Edvard Gili, Matthew 
Firestone. Cos Tècnic: Arnau Armengol, Pol Roca.

ALEVÍ MASCULÍ J: Jacobo Acosta Montoya, Santi Cantero Montaner, Mamadou Dia-
llo Diallo, Gerard Fernandez Orellana, Jep Morente Sànchez, Jan Quiñones Marti-
nez, Unai Rodriguez Hernandez, Eric Velasco Maestre, Abdel Ouhmi. Cos Tècnic: Marc 
Llaras, Dani Alejandro Pico.

BENJAMÍ MASCULÍ A: Yerai Barbosa Garazo, Gerard Carballo Gutierrez, Roger Creus 
Martin, Jayden Espinal Peralta, Miguel Jiménez Fernández, Pau Llobera Balague-
ró, Gael Parramona Caminal, Ksawier Polak , Oskar Polak , Kevin Soares Garcia, Biel 
Suriol Rivera. Cos Tècnic: Javi Molina, Hichem.

BENJAMÍ MASCULÍ C: Dan Baraldés Simón, Ion Castillo Hueso, Didac Hueto Lo-
pez, Genis Navarro Jimenez, Pau Roca Domenech, Aniol Selva Gene, Rocco Griga, Ar-
nau Caro, Leo Gonzalez. Cos Tècnic: Bernat Busquet, Raul Caceres.

BENJAMÍ MASCULÍ B: Isaac El Baraka Ros, Miquel Escuredo Fernández, Xavier Este-
ban Toledo Jael Grado Delgado, Leo Grado Delgado Hug Martínez Mas, Pere Montero 
Parera, Biel Peralta Abreu, Marc Poch Torres, Adrián Tiscar García. Cos Tècnic: Nil 
Camañes, Nil Escolà.

BENJAMÍ MASCULÍ D: Gerard Ruiz Cordon, Pol Mas Verdes, Guim Paredes, Aleix Re-
cio, Ezequiel Rodriguez, Ilyas Hara, Kilian Ramirez, Ibrahim Ouass, Yassir Lahroumi. 
Cos Tècnic: Albert Ortiz, Joel Ortiz.

Amb el patrocini de

SERVISIMÓ
Concessonari oficial 

Volkswagen, Audi i Skoda
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TEMPORADA 2022-2023

BENJAMÍ MASCULÍ E: Amadou Diallo Diallo, Pau Gassó Sánchez, Marc Loncan Carras-
co, Roc Pons Buch, Pol Sole Diaz, Arnau Faine, Noel Macanaz, Oriol Riu, Oriol Cam-
po, Arturo Andronic. Cos Tècnic: Júlia Tomàs, Alex Peñas.

BENJAMÍ MASCULÍ F: Gerard Alemany Sánchez, Ferran Caro Noguera, Thierno Diallo 
Balde, Izan Gallego Ródenas, Luca Jiménez Martínez, Jan Montiel Olmo, Marc Picallo 
Turú, Héctor Rodríguez Calle, Agustin Covechino, Roc Sanchez, Jordi Jimenez, Adam 
Puig. Cos Tècnic: Marc Hernando, Pau Ribalta

BENJAMÍ MASCULÍ G: Joel Calvet Ornaque, José Fernández Benito, David Jimé-
nez Bartolome, Oleguer Lumbreras Venteo, Eric Morales Palau, Didac Pedrosa Cas-
tro, Hugo Perez Oña, Erik Ramirez Rueda, Maria Busqué Fernández. Cos Tècnic: Aitor 
Bonilla, Alex Merino.

PREBENJAMÍ MASCULÍ B: Biel Barbosa Garazo, Roc Cano Pons, Sayf Garziad Sem-
mane, Nízar Khair Rabi Lasfar, Arnau Mateo Solé, Pol Navarro Jiménez, Pep Núñez 
Caro, Milos Rodríguez Hernández, Roger Segarra Paredes. Cos Tècnic: Laia Arro-
yo, Elia Dueñas.

PREBENJAMÍ MASCULÍ A: Félix Cortadella Alba, Roc Forn Viladoms, Nil Martí Font, Pau 
Saura Arregui, Manel Soriano Silva, Ferran Suau Beltran, Biel Trepat Campoy, Jhosue 
Vicuña Cevallos, Ian Lopez. Cos Tècnic: Joan Marti, Robert Hornos.

CFI ESCOLA

C/ Portugal nº4  •  Pol. Ind. Les Comes
08700 Igualada, Barcelona

Tel. +34 93 808 84 88
comercial@mestrans.com
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CULTURA C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat
Espai patrocinat per
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MÓN CASTELLER · LA VEU 

Els Moixiganguers cele-
braran la Diada de la 
Capital de la Cultura 

Catalana amb una actuació 
castellera conjuntament amb 
els Castellers de Vilafran-
ca, guanyadors del Concurs 
de Castells de Tarragona la 
setmana passada i els Cas-
tellers de Sant Cugat, una 
de les colles que més relació 
han tingut amb la colla local. 
Serà aquest dissabte, 15 d’oc-
tubre, a les 18 h, a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada.
Després de la gran actuació 
al Concurs de Castells de 
Tarragona, on van obtenir 
la sisena posició, la millor 
aconseguida fins al moment, 
els morats tornen a la plaça 
de l’Ajuntament amb una ac-
tuació de màxims. Fan una 
crida a la participació dels 
assajos especials que tindran 
lloc aquest dimecres a les 20 
h i divendres a les 21:30 h.

Un cop finalitzada l’actua-
ció, la diada continuarà al 
pati del Museu de la Pell, a 
les 21:30 h, on hi haurà el 
concert de gralles Quatre 
Vents, a les 23:30 h el con-
cert del grup de versions Vi-
zuri i per acabar, festa amb 
DJ 3 de Pego a la 1:30 h. Tota 
la diada és oberta a la ciutat i 
l’entrada és lliure.
Aquesta activitat es desen-
volupa en el marc de la Ca-
pital de la Cultura Catalana 
que ostenta Igualada. Resul-
tat del procés participatiu 
ciutadà que es va tenir lloc 

Els Moixiganguers d’Igualada celebraran la Diada de la Capital 
de la Cultura Catalana

CINEMA · LA VEU 

La IV Trobada de sales 
del Cicle Gaudí se cele-
brarà el pròxim 18 d’oc-

tubre a l’Ateneu Igualadí, tot 
coincidint amb la capitalitat 
de la cultura catalana d’Igua-
lada. Una jornada de treball 
entre les diferents ciutats que 
acullen el cicle amb la �nalitat 
d’intercanviar experiències. 
La voluntat que hi ha darrere 
aquest projecte és promoure 
el consum de cinema català 
a tot el territori prestigiar la 
cinematogra�a feta aquí i fo-
mentar un hàbit de consum 
en el públic, facilitant-li l’ac-

cés a les històries que més di-
rectament l’interpel·len.
A les 10 h del matí a l’Ate-
neu Cinema es durà a terme 
la benvinguda institucional, 
amb la presència de Judith 
Colell, Presidenta de l’Aca-
dèmia del Cinema Català; 
Miquel Curanta, Director de 
l’Institut Català de les Empre-

Igualada acollirà la 4a Trobada de sales del Cicle Gaudí, la xarxa 
de cinema en català

La jornada tindrà lloc 
el proper 18 d’octubre 

a l’Ateneu amb la 
�nalitat d’intercanviar 

experiències per 
promoure el consum 

de cinema català

ses Culturals de la Generali-
tat de Catalunya; Joan Carles 
Garcia Cañizares, President 
delegat de l’Àrea de Cultura 
de la Diputació de Barcelo-
na i Marc Castells, Alcalde 
d’Igualada.
Durant la sessió es durà a ter-
me la presentació de resultats 
Cicle Gaudí 2020-2021, es re-

alitzarà una formació sota el 
títol: “Som signi�catius pels 
nostres veïns i veïnes?” i es 
presentarà la programació del 
Cicle Gaudí a càrrec de Mari-
na Saura i Laia Aubia.
A la tarda hi haurà una ses-
sió de treball interna entorn 
el projecte educatiu del Cicle 
Gaudí, destinat a instituts. 

L’actuació, que 
és fruit del procés 

participatiu ciutadà, 
comptarà amb la 
participació dels 

Castellers de Vilafranca 
i els Castellers 
de Sant Cugat

l’any passat, on les entitats 
culturals de la ciutat podien 

presentar propostes, que van 
ser votades per la ciutadania 

i les resultants s’estan duent 
a terme aquest any. 

QUÈ ÉS EL CICLE GAUDÍ
El Cicle Gaudí és un projec-
te que impulsa l’Acadèmia 
del Cinema Català amb el 
suport de la Generalitat de 
Catalunya, les Diputacions 
de Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona, la Fundació 
SGAE i la Fundació Víctor 
Grífols i Lucas. Constitueix 
una xarxa estable de sales a 
Catalunya que porta 10 pel·lí-
cules catalanes l’any, una cada 
mes, a un centenar de pobla-
cions de tot el territori, entre 
les quals s’hi troba Igualada. 
Arriba allà on la ciutadania 
no té un accés fàcil a l’oferta 
en pantalla gran, ja sigui per 
manca de sala de cinema o bé 
per absència de programació 
catalana a les sales de cinema 
properes. Des del seu nai-
xement, el Cicle Gaudí s’ha 
expandit ràpidament pel ter-
ritori, passant de les 12 sales 
amb què va engegar el 2016 a 
la província de Barcelona, al 
centenar que formen part de 
la xarxa que cobreix tota Ca-
talunya i part de l’estranger. 
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TEATRE · LA VEU 

Diumenge 16 d’octubre, 
a les 18h, arriba a l’es-
cenari del Teatre Mu-

nicipal Ateneu una adaptació 
del clàssic català amb els ac-
tors i actrius del programa 
televisiu El llop. 
El Llop és un programa d’en-
treteniment televisiu emès a 
principis d’any que reivin-
dicava el teatre amateur del 
país. Dirigit i conduït per 
Àngel Llàcer, amb un format 
a cavall entre el concurs, el 
reality i la divulgació cultu-
ral, va posar de manifest la 
importància de les compa-
nyies teatrals amateurs del 
país i, al mateix temps, la fi-
gura d’Àngel Guimerà, autor 
de Terra Baixa, i dels actors 
i actrius que l’han represen-
tat al llarg de la història. El 
seu director, Àngel Llàcer, 
reivindicava a TV3 la im-
portància del teatre amateur 
a Catalunya. Ara els actors i 
actrius protagonistes repre-
senten Terra Baixa, d’Àngel 
Guimerà, que planteja ma-

gistralment el conflicte cons-
tant entre dos mons antagò-
nics i irreconciliables.

L’OBRA
La Marta viu sotmesa senti-
mentalment al Sebastià, pro-
pietari de l’hotel on treballa. 
Aquest, amo i senyor d’un 
extens patrimoni però pès-
sim gestor de les seves per-
tinences, està en vies d’ar-
ruïnar-se i decideix casar-se 
amb una filla de bona famí-

El Llop de TV3 porta la seva versió de “Terra Baixa” d’Àngel Guimerà 
al Teatre Municipal l’Ateneu

lia per poder pal·liar els seus 
deutes. Per fer-ho, primer 
haurà de per fer callar els ru-
mors que el relacionen amb 
la Marta; per això, decideix 
fer cridar el Manelic, un pas-

tor de les muntanyes, i fer-lo 
casar amb ella. D’aquesta tro-
bada fortuïta entre la Marta 
i el Manelic neix l’amor, i és 
gràcies a aquesta passió que 
creix l’empenta de la Marta 
per alliberar-se de les cade-
nes opressores del Sebastià. 
Àngel Guimerà planteja ma-
gistralment el conflicte cons-
tant entre dos mons antagò-
nics i irreconciliables, reflex 
de les influències realistes i 
naturalistes de l’època en què 

Terra Baixa fou escrita: el 
món pacífic que representa 
la Terra Alta, i la Terra Baixa, 
llar de personatges mesquins 
i profundament corromputs.
Les entrades tenen un preu 
de 20, 18 i 15 € i es poden ad-
quirir per internet a  https://
teatremunicipalateneu.cat/.
A part dels descomptes habi-
tuals els joves menors de 25 
anys poden adquirir l’entra-
da a 5€ durant aquesta set-
mana. 

Àngel Guimerà 
planteja magistralment 

el con�icte enre dos 
mons antagònics

MÚSICA · LA VEU 

Divendres 14 d’octu-
bre, el Teatre Munici-
pal Ateneu, a les 20h 

del vespre , acull l’estrena del 
nou EP de l’igualadí Red Pe-
rill, alter ego de Marc Mateu. 
El músic, cantant, productor i 
compositor ens presenta el seu 
últim treball “Operació Minia-

Avui divendres, Red Pèrill, estrena el seu 
nou treball “Operació Miniatura”

tura”. Aquest projecte compta 
amb una nova formació amb 
la qual explora sons més jaz-
zístics i, �ns i tot progressius, 
mantenint l’autotune i les se-
ves lletres característiques, 
però amb un punt de desencís. 
Acompanyaran Red Pèrill a 
l’escenari Litus Guilera (antic 
membre de la banda i actual-
ment a Marialluïsa i Filipins), 

Àlex Almirall i Caravell del 
Morter. Actuaran com a telo-
ners Pulpopop.
Les entrades tenen un preu de 
18 i 15€ i es poden adquirir 
a https://teatremunicipalate-
neu.cat/.  Recordar que els jo-
ves menors de 25 anys poden 
adquirir l’entrada a cinc euros 
durant la mateixa setmana 
del concert. 

MÚSICA · LA VEU 

El proper divendres, dia 
14 d’octubre, a les 7 de 
la tarda, tindrà lloc a la 

Biblioteca Central d’Iguala-
da la presentació del mètode 
d’aprenentatge musical “Codi 
Colors. La música a l’abast de 
tothom”, de M. Mercè Corrons 
i Roca, professora de l’Esco-
la-Conservatori d’Igualada, 
que compta amb una llarga 
experiència de treball i  recer-
ca en sistemes d’aprenentatge 
per a persones amb necessi-
tats especials. El mètode, edi-
tat per Boileau,  es compon 
del llibre de l’alumne i d’un 
volum de suport pels docents 
i té com a objectiu fer acces-
sible l’aprenentatge del piano 
per a tothom, a la vegada que 
la metodologia és extrapolable 
a d’altres instruments i usos 
dins la pedagogia musical en 
general. Parteix de la idea d’un 
codi universal, vinculat als co-
lors, fàcil d’aprendre i de me-
moritzar. Els volums de Codi 
Colors són la materialització 
de la feina d’anys que ha por-

tat a terme l’autora dins l’aula. 
L’acte, organitzat per Lle-
gim…? Llibreria i la Biblioteca 
central d’Igualada, comptarà 
amb la presència de l’autora 
i serà presentat per M. Que-
ralt Martí, actual directora 
del Conservatori de Música 
d’Igualada Joan Just Bertran, 
i Pepita Jorba, que també fou 
directora del mateix centre 
durant més d’una dècada i 
impulsora de la renovació pe-
dagògica a la nostra ciutat. A 
l’acte també comptarem amb 
Èric del Rio, Joel Roca i  Núria 
Dolç que ens n’oferiran mos-
tres musicals. Tot un edi�cant 
projecte que se suma a la ri-
quesa artística i tècnica que 
ofereixen els professionals de 
la nostra ciutat. 

Presentació de “Codi 
Colors” a la Biblioteca

Es tracta d’un mètode 
d’aprenentatge 

musical, ideat per 
M. Mercè Corrons, 

professora de 
l’ECMMI



L’espectacle de la 
companyia basca 

Koilara es farà dissabte

TEATRE · LA VEU 

Aquest dissabte 15, la 
companyia Koilara 
Teatro d’Euskadi pre-

sentarà Espejismo. Metamor-
fosi de una cucharilla, una 
comèdia absurda que no deixa 
indiferent.
L’amo d’una botiga tradicional 
rep un inesperat client que po-
sarà a prova la seva capacitat 
per a la venda. O és que potser 
el client no és qui sembla ser? 
O és que potser la botiga en 
realitat és una tapadora? In-
terrogatoris familiars, con�ic-
tes veïnals, exèrcits de bèsties, 
trucades telefòniques, compli-
citat, amor i traïció. ‘Espejis-
mo’, és una comèdia absurda 
que neix d’allò més essenci-
al del teatre: el radical joc de 
dos actors en escena. Un es-
pectacle que demostra que 
els conceptes d’espai-temps i 
mons paral·lels establerts per 
la lògica, són una farsa; i que 
ningú escapa a la mirada dels 

seus ancestres, ni als seus mi-
ratges.
L’espectacle és de la compa-
nyia basca Koilara i està pro-
tagonitzada pels actors Inda 
Pereda i Aitor Vinagret.
La cita serà dissabte a les 20:00 
h. Les entrades poden aconse-
guir-se a través de la web del 
teatrenu.com o directament a 
https://entradium.com/events/
espejismo-metamorfosis. 

“Espejismo. Metamorfosi 
de una cucharilla” 
a La Casa del Teatre NuCULTURA · LA VEU 

La conferència del pas-
sat 10 d’octubre a l’Auga 
tractà d’un tema actual i 

ben confús per la població en 
general com és el de les cripto-
monedes.
El conferenciant comença par-
lant del diner en el sentit tradi-
cional com un bé d’intercanvi: 
gràcies al teu treball, obtens 
uns guanys que et permeten 
comprar i adquirir bens. Però 
la realitat actual amb el diner 
especulatiu i les criptomonedes 
s’esvaeix aquest concepte. La so-
�sticació �nancera no té límits i 
des de fa un temps ha aparegut 
aquest diner virtual que és tot el 
mon de les criptomonedes.
Va remarcar que l’inversor en 
criptomonedes ha de ser molt 
ric, donant a entendre que no és 
un actiu �nancer segur perquè 
aquests “diners” no estan asse-
gurats pel Banc central Europeu 
tal com ho estan la resta d’im-
posicions habituals.
El tema de les criptomonedes té 
una estructura piramidal. El seu 

valor és molt volàtil, uns hi po-
den guanyar molt i altres poden 
perdre la seva inversió.
Per acabar va recomanar al pú-
blic assistent que prioritzessin la 
seguretat abans de la rendibili-
tat dels seus estalvis, recoma-
nant no arriscar-se i fent que els 
seus estalvis els poguessin treu-
re quan els necessitessin. Així 
que, per viure mínimament 
tranquils cal saber en què inver-
tim els nostres estalvis.

Ramon Morell ens parlà de les 
criptomonedes a l’AUGA

MALEÏDES GUERRES (I 
AQUELL QUI LES VA FER) A 
LA PROPERA SESSIÓ
Dilluns Carles Bertran, Lali 
Barenys i Namima  portaran 
l’espectacle poetic i musical, 
Maleïdes les guerres (i aquell 
qui les va fer) a l’AUGA. La be-
llesa de la poesia, de la música, 
de les paraules i les cançons 
com a arma de combat. Aquí 
veuràs què volem sentir, què 
volem compartir. 
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LLIBRES · LA VEU 

Dimarts vinent, dia 18 d’octu-
bre, a les 7 de la tarda, a la Bibli-
oteca Central d’Igualada tindrà 
lloc la presentació del llibre del 
segon volum de l’Anecdotari 
d’una vida mèdica, del doctor 
igualadí Josep Morera i Prat, el 
que fou president de la Societat 
Catalana de Pneumologia, pre-
mi Ciutat de Barcelona i cap 
de Servei a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol. 
Es tracta d’anècdotes verídi-
ques, amb un toc d’humor  
escrites amb sensibilitat,  al-
gunes d’elles amb dosis d’in-
triga, altres atzaroses  i altres 
plenes de petites xafarderies, 
que mostren la relació met-
ge-malalt, posant en evidència 
les singularitats i paradoxes 
d’aquesta peculiar relació. 
És un acte organitzat per la Bi-
blioteca Central amb la col·la-
boració de Llegim… Llibreria, 
on comptarem amb la presèn-
cia de l’autor. 

Segon recull de 
l’anecdotari mèdic 
del Dr. Morera a la 
Biblioteca

MÚSICA · LA VEU 

El passat divendres 7  
d’octubre,  al Teatre 
de l’Ateneu, vam gau-

dir d’un magnífic concert a 

càrrec de les dues orquestres 
simfòniques i el cor de cam-
bra  de l’ECMMI.
Quasi un centenar d’alumnes 
i professors van interpretar 
unes obres molt ben triades 

i conegudes per al gran pú-
blic, que va saber apreciar 
amb forts aplaudiments la 
bona feina feta.
Es orgull de ciutat poder 
gaudir d’aquesta escola con-

servatori que ha nodrit de 
molts músics professionals 
i amateurs la nostra ciutat i 
comarca.
Moltes felicitats pels 100 
anys! 

Gran èxit al concert del centenari de l’Escola 
Conservatori Municipal de Música d’Igualada

   

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

DIVENDRES 14 D’OCTUBRE A LES 20H
PREU: 18€ I 15€

UN PAÍS (EN MINIATURA) 
A LA MOTXILLA

RED PERILL

DIVENDRES 16 D’OCTUBRE A LES 18H
PREU: 20, 18 I 15€

“TERRA BAIXA” 
D’ÀNGEL GUIMERÀ

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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10 anys d’espectacles a Igualada i l’Anoia ( 1982-1991)
Part 3

MONICA GREEN (membre de �e Supremes) 

“La música ha evolucionat molt i nosaltres tenim més harmonia 
en les nostres cançons.  I dalt de l’escenari fem una coreogra�a 
i un muntatge molt superior al d’abans. Nosaltres no en tenim 
cap dubte. Som molt millors que les Supremes originals ”.

Pel que fa als concerts musicals, hi ha molta ac-
tivitat  a Igualada, a l’Anoia i a les discoteques 
properes durant tot l’any 1984, destacant les 

actuacions d’algunes destacables grups del moment, 
cas de Radio Futura,  Obus, Pegasus o Barón Rojo. 
Els Comediants actuen als Hostalets de Pierola i Da-
goll Dagom presenten dos nous espectacle al Teatre 
Circulo Mercantil d’Igualada: Glups i Antaviana. 
La sarsuela té el seu públic, amb la companyia del 
mestre Damunt representant distints títols als teatres 
comarcals. Lluís Llach omple l’aforament del Kursal.  
Els cinemes estrenen les pel·lícules  El Sur, Flashdan-
ce, Terminator, O�cial y Caballero i París Texas.

CRONOLOGIA
Febrer 1984. El cinema Kursal d’Igualada estrena 
les pel·lícules Flashdance i Oficial y Caballero.
12 hores de cinema policíac al Rovy Cinema de 
Vilanova del Camí

Març 1984. Actuació del grup Pegasus al Velò-
drom d’Igualada i de Lluís Llach al cinema Kur-
sal, exhaurint-se les 1500 localitats. 
Toca al Mercat cobert el grup igualadí Cotó-Fluix, 
que poques setmanes abans havia actuat a la dis-
coteca Que d’Argençola, on va presentar el seu 
primer disc. 

Abril 1984. S’estrena al Saló Rosa la pel·lícula El 
Sur, de Víctor Erice
La companyia de revistes del Teatre Arnau pre-
senta al Mercantil l’espectacle Siempre Contigo,
amb la vedette Sarina Fell
Actuacions a Bananas de Los Sirex, Azul y Negro, 
Obus i Los Elegantes.
Actuacions a la discoteca Que de Francesc Pi de la 

Serra, Huapacha Combo i Radio Futura.

Maig 1984. Es presenta al Circulo Mercantil l’es-
pectacle Mil Anys de Jazz, amb l’Orquestra de 
Barry Martin.
Es reestrena al Kursal la pel·lícula Blancanieves y 
los siete enanitos.

Juny 1984. Actuacions de Barón Rojo (Sant Mau-
re), Lola Flores (Bananas) i The Supremes (Dis-
coteca Bananas).
Els Comediants actuen a Hostalets de Pierola, 
presentant l’espectacle Alè.

Juliol 1984. La companyia de sarsueles del mes-
tre Josep Maria Damunt omple els teatres Circu-
lo Mercantil i Societat Foment. A Igualada amb 
Cançó d’amor i de guerra, i a Piera amb La rosa 
del azafrán.

CULTURA · RAMON ROBERT Agost 1984. Al Teatre Circulo Mercantil, represen-
tacions de Glups (Dagoll Dagom), Fleca Rigol (Ovidi 
Montllor i Alfred Lucheti) i Èxit (El Tricicle)
Setmana de Cinema de Terror a Piera i Masquefa.

Setembre 1984. Reestrena de La muerte tenia un 
precio (Sergio Leone) al Rovy Cinema de Vilanova 
del Camí
Expo Musical a l’Ateneu, amb l’actuació de grups 
igualadins i anoiencs : Cotó-Fluix, Akkademia Noc-
turna, Blussing Blues i Ai las Tibet.
 S’anuncien concerts de Serrat a Igualada i Vilafranca 
del Penedès, però es cancel.la el primer.

Octubre 1984. Festival de Cançó Resposta a l’Ate-
neu, organitzat pel Col·legi dels Maristes d’Igualada. 
El cinema Kursal estrena Los Cazafantasmas.

Novembre 1984.  Representació de l’obra musical 
Antaviana (Dagoll Dagom, Jaume Sisa, Pere Cal-
ders) al Teatre Circulo Mercantil.

Desembre 1984. 24 hores de Cinema Musical al 
Rovy Cinema de Vilanova del Camí. Preu de l’entra-
da: 500 pessetes

Gener 1985. El Gran Circo Royal penja cartells arreu 
i anuncia una propera tanda  d’actuacions a Iguala-
da, en el que intervindran personatges com Espinete, 
l’inspector Gadget, Willy Fog i Els Barrufets. Però el 
circ passa de llarg, no es para a Igualada.

Febrer 1985. S’estrena al Saló Rosa la pel·lícula París, 
Texas (Wim Wenders) i al Kursal la molt taquillera 
Terminator.
Sis hores de música de cinema a Anoia Radio (Cade-
na 13). Presentades pels responsables del programa 
Cinesis, o sigui Francesc Rossell i Ramon Robert. 

LOLA FLORES (actriu i artista �amenca)  
“Catalunya sempre m’ha estimat molt, ja des dels meus inicis. 
És un públic molt addicte a les coses autèntiques i pures. Jo no 
sé si soc una artista bona o dolenta, però sí que sé que soc molt 
autèntica”.

ARMANDO DE CASTRO (membre de Barón Rojo)

“El nostre públic pertany gairebé exclusivament a la classe obre-
ra i mitjana baixa. I no és que amb nosaltres assoleixin una mena 
de violència, sinó que anant als concerts de rock obren una vàl-
vula per escapolir-se. El fet ce cridar, aixecar els punys i corejar 
una cançó que està compromesa amb una idea de disconformi-
tat és una forma d’oblidar-se dels problemes quotidians”.

TONY ROLAND (cantant holandès a�ncat a Catalunya)

“No m’agrada gens la música que es fa avui en dia. Nomes 
m’agraden algunes coses concretes: Azul y Negro, Mecano, Tino 
Casal, Miguel Rios...”

ALFRED LUCHETTI (actor)

“Nosaltres hem volgut i volem portar a tots els públics un teatre 
d’humor, amb una divertida interpretació. Un teatre  que sigui 
una alternativa acurada i alhora divertida”.

OVIDI MONTLLOR (actor i cantautor)

“El teatre, el món del teatre en aquest país, i et dono tot l’espai de 
país que vulguis agafar, és de teiatru”. 

LLUÍS LLACH (cantautor)

“Soc un cantant compromès amb mi mateix, amb la gent que 
m’escolta, amb les circumstàncies que m’envolten i per això ma-
teix amb les meves cançons”. 
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RAUL CONTEL (cineasta) 

“Per a mi, els meus mestres són els cineastes del món que han fet 
cinema amb il·lusió. Ara bé, l’únic cinema que de veritat m’ha 
portat a fer cinema és aquell que es preocupa de l’ésser humà. 
Podria referir-me a Tru�aut, a Eric Rohmer, a Bergman, a Or-
son Welles... Però més que els realitzadors, el que m’interessen 
són les seves obres concretes”. 



40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA JOAN SOLÉ OLLER
Fotògraf.

Any 2000 (canvi de segle, “caos informàtic” per l’efecte 2000…). Segueixo trobant 
vistes d’Igualada curioses i he triat aquestes dues.

La primera imatge la vaig fer al carrer del Cardenal Vives, a la placeta que hi ha darrere l’antic hospital i 
on ara s’està construint el nou edi�ci del Campus Salut. Aleshores encara hi havia l’església de l’hospital.

La segona imatge la 
vaig fer apro�tant la 
feina de restauració 
de la teulada de l’es-
glésia de la Soledat. 
Sempre que anem a 
fer unes fotos deter-
minades és impor-
tant mirar en totes 
direccions a part de 
la que volem foto-
gra�ar, i així podem 
trobar imatges que 
d’entrada no buscà-
vem.
I moltes vegades 
aquestes imatges se-
ran millors que les 
inicialment previs-
tes. Com a mínim 
seran diferents.

2000.

Església de l’antic Hospital d’Igualada. 2000.
Campanar de la Soledat i col·legi de les Escolàpies 

d’Igualada. 2000.
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EXPOSICIONS · LA VEU 

“Per què la joia és cultura?” 
és l’exposició que s’inau-
gurarà el proper dissabte 

15 d’octubre, a les 10:30 h, a 
l’edi�ci de l’Arxiu Comarcal 
La Teneria. Es tracta d’una 
exposició de joies que for-
men part de l’acció impulsada 
pel Col·legi O�cial de Joiers, 
d’Orfebres, de Rellotgers i 
de Gemmòlegs de Catalunya 
(JORGC), amb treballs que 
posen en valor les joies com 
a objecte artístic. L’exposició 
s’iniciarà amb una taula rodo-
na participativa que tractarà 
sobre el valor cultural de les 
joies, serà a les 11 h. Tot seguit 
tindrà lloc la visita de les auto-
ritats a les joieries d’Igualada 

on s’hi exposen les peces dels 
alumnes de joieria.
La mostra es podrà visitar a 
l’Arxiu Comarcal �ns el dia 30 
d’octubre. Està comissariada 
per Gemma López, presiden-
ta de la secció d’artesans de 
la JORGC, Sílvia Serra, presi-
denta de la secció de disse-
nyadors de la JORGC, Lluís 
Comín, vocal de la JORGC, la 
joiera Sara Castells i Román 
Pallarés, president de la sec-
ció de comerç de la JORGC. 
Hi col·laboren les escoles 
de joieria: Escola de Joieria 
JORGC de Barcelona, Esco-

L’Arxiu Comarcal acull l’exposició 
“Per què la joia és cultura?”

la d’Art i Superior de Disseny 
de Llotja de Barcelona, Escola 
d’Art i Disseny de Tarragona, 
Escola d’Art La Industrial de 
Barcelona, Escola d’Art Ar-
tesanal de Vilafranca, Escola 
d’Art Massana de Barcelona. 
També hi col·laboren les jo-
ieries d’Igualada: Pons Joiers 
(Rambla), Llucià joiers, Joieria 
Rosa Llucià, Sara Castells Jo-
ieria i Joieria Rosich. L’exposi-
ció compta amb el suport de 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia 
i el Departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada. 

MÚSICA · LA VEU 

El dilluns 17 d’octubre 
tindrà lloc un concert a 
càrrec del Trio Da Vin-

ci format per: Maria Florea, 
violí; Marion Platero, violon-
cel i 
Àlex Ramírez, piano.
El programa de mà del proper 
dilluns deixa palès la solidesa 
d’un conjunt fundat el 2018 
que ha actuat en diversos pa-
ïsos europeu i que ha estat 
reconegut per certàmens com 
ara el 14è Premi BBVA de 
Música de Cambra de Mont-
serrat Alavedra de Terrassa. 
Si la intimitat del compositor 
Josep Suk en la primera obra 
del concert L’Elegia op. 23

(1.902) on evoca una llum de 
tardor, la segona obra, el Trio 
n.2 en mi menor op.67 (1.944) 
de Dimitri Xostakóvitx crea 
una sèrie d’imatges de sole-
dat, fredor i buidor que ens 
parla de la cruesa existencial. 
I per concloure el concert el 
Trio en la menor (1.914) de 
Maurice Ravel amb un llen-
guatge colorista i re�nat. 
L’endemà del concert a l’EC-
MMI el Trio Da Vinci oferirà 
el mateix programa a la sala 
Petit Palau del Palau de la 
Música Catalana.
El concert és a les 7 de la tar-
da a l’Auditori de l’Escola i 
Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada. L’entrada 
és gratuïta. 

Concert a càrrec del Trio 
Da Vinci organitzat per 
l’ECMMI



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

L’ART QUE DESPERTA ELS SENTITS

Adrià Solé.. El jove autor presenta les seves creaci-
ons dividides en dues branques artístiques: la il·lus-
tració i el realisme amb gra�t.
Del 12 de setembre al 2 de novembre al Punt de lec-
tors de la Biblioteca Central.

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

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

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.

19è CONCURS FOTOGRÀFIC DE L’EUROPEAN 
BALLOON FESTIVAL

S’exposen les obres presentades al concurs i s’hi po-
dran veure les sis obres premiades per la Federació 
Catalana de Fotogra�a.
Del 21 d’octubre al 6 de novembre a la sala d’expo-
sicions de l’Ateneu Igualadí

TERRITORIS

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

LLIBRES · LA VEU 

El proper dijous 20 d’oc-
tubre a les 7 de la tar-
da, el fotògraf igualadí 

Josep Bou presentarà el seu 
darrer llibre fotogrà�c, «Azi-
mut. Viatge amb un globus 
terraqüi», a la sala d’actes de 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada. El llibre és el resultat 
d’un projecte que va dur a 
terme durant cinc anys, foto-
gra�ant indrets diversos amb 
un globus terraqüi com a pro-
tagonista. Bou, a través de la 
quotidianitat de les imatges, 
fa que ens qüestionem temes 
actuals com el problema de 
l’aigua, el canvi climàtic, la 
globalització o la sobreexplo-
tació del planeta. Les imatges 
resultants d’aquest «viatge» 
per territoris buits d’Espanya 

i de casa nostra esdevenen 
metàfores que donen peu a 
diferents interpretacions i 
també són un joc visual on 
cada lector hi veurà els seu 
propi signi�cat. Així, podem 
veure el globus terraqüi per 
indrets com esglésies, parcs o 
fàbriques.
Tal com diu Josep Bou en la 
introducció del llibre: «L’azi-
mut assenyala una direcció 
cap a on viatjar en el mapa i 
és en aquest itinerari, �ns al 
punt d’arribada, on trobaré 
els diferents indrets per exer-
citar la creativitat a través del 
globus terraqüi». I és que el 
signi�cat d’azimut, en carto-
gra�a, és l’angle centesimal 
comptat, en el sentit de les 
agulles del rellotge, a partir 
del nord geogrà�c des d’un 
punt de sortida determinat 
que estableix una direcció 
imaginària que es �xa en un 
pla horitzontal �ns a un punt 
d’arribada.
Amb aquest, ja són 20 els lli-
bres de fotogra�a que ha fet 
Josep Bou. Tots ells es troben 
a la Biblioteca gràcies al dona-
tiu que va fer l’any 2021 amb 
motiu de l’exposició que es va 
organitzar sobre la seva pro-
ducció bibliogrà�ca. Entre 
aquests hi ha «Covid 19, foto-
gra�es des del balcó»;  «L’àni-
ma de la ciutat»; o «Imagina’t: 
els interiors d’Igualada». 

El fotògraf Josep Bou 
presenta “Azimut. Viatge 
amb un globus terraqüi”

LLIBRES · LA VEU 

L’escriptora Elena Gavar-
ró Buscà va ser la con-
vidada de la primera 

trobada de curs del Club de 
lectura en català de la Biblio-
teca, que va tenir lloc el dime-
cres 5 d’octubre. L’autora, que 
té arrels paternes igualadines, 
va comentar amb les lectores 
la seva novel·la «Sota terra», 
un thriller històric ambientat 
a �nals del segle XIX, amb 
què va guanyar el XXVI Premi 
Joan Marquès Arbona de nar-
rativa Vall de Sóller. Es tracta 
d’una novel·la que gira a l’en-
torn del segrest d’una noia en 
un poble, un fet que sacseja la 

vida dels seus habitants.
L’autora va explicar durant 
la trobada com s’havia gestat 
aquest llibre: «un autor ha de 
tenir la perspectiva de tot: la 
trama, els personatges, els es-
cenaris, i jo quan vaig comen-
çar la història ja tenia clar com 
acabaria» va explicar Gavar-
ró, que també és autora de la 
novel·la «Viatge a Zungaza». 
També va reconèixer que al-
guns dels personatges estaven 
basats en persones reals o en 
detalls d’aquestes persones. El 
llenguatge i el detallisme en 
les descripcions contribueixen 
a situar el lector en el temps 
passat de la novel·la.
«Sota terra» va ser la prime-

Elena Gavarró enceta amb “Sota terra” el
Club de lectura en català de la Biblioteca

ra lectura d’aquest club dedi-
cat exclusivament a les obres 
d’autors i autores catalanes de 
tots els temps i gèneres. Així, 
al llarg dels anys han passat 
pel club autors convidats com 
Llorenç Capdevila, Montse 
Rusiñol, Maria Carme Roca, 
Joan Pinyol o el desaparegut 
Antoni Dalmau. La resta de 
lectures previstes per aquest 
any són: «L’aigua que vols», 
de Víctor García Tur; «Bando-
ler», de Margarida Aridzeta; 
«A les ciutats amagades», de 
Natàlia Cerezo; «Tros», de Ra-
fael Vallbona; «L’hotel blanc 
de la platja», d’Alba Sabaté; i 
«Aigua tèrbola», de Concep-
ció G. Maluquer. 
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Una mirada atenta a una memorable 
exposició: “Els dibuixants de l’AFI”, 
a la Sala Municipal

Inaugurada el passat dis-
sabte, dia 8, a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions, 

en tant que un episodi molt 
especial dels actes que cele-
bra aquest octubre l’Agrupa-
ció Fotogrà�ca d’Igualada, a 
propòsit de 90è aniversari de 
la publicació del seu Primer 
Butlletí; aquesta mostra, ara 
i aquí, i amb el pas dels anys, 
posa de relleu �ns a quin punt 
guanya un especial valor tot el 
gruix testimonial dels docu-
ments d’Arxiu que tan bé ha 
guardat la nostra Agrupació, 
al llarg dels anys.
Més enllà de l’acte de presen-
tació, a redòs del qual ens van 
participar amb unes paraules 
l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, el president de l’Agrupa-
ció Fotogrà�ca, Ramon Mas-
caró, i el regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps; l’itine-
rari per aquesta mostra de tan 
incomparables imatges es va 
fer de forma pausada i con-
templativa. Així, extrets del 
contingut d’un bon nombre de 
butlletins publicats al decurs 
de llargues dècades, un passeig 
pautat segons la seqüenciació 
dels respectius documents, et 
descobreix un encadenat de 
les imatges (dibuixos i il·lus-
tracions) en blanc i negre, que 
de fet contenen la part més ar-
tística o si es vol més creativa 
del butlletí. Una a una, més 
enllà del talent artístic del seu 
creador (en especial, els dibui-
xos d’Agustí Mata) i de les llar-
gues hores que en cada cas hi 
devia dedicar, fan referència 
a un motiu temàtic que era el 
que amb una notable capaci-
tat per a la redacció (en molts 
casos, d’en Gabriel Castellà) 

quedava representat en el text; 
uns continguts que parlaven 
de cultura, geogra�es i també 
de costums o esdeveniments 
socials.
Seguint el recorregut, un bloc 
importantíssim d’aquesta ex-
posició està ocupat per dos 
panells lluminosos i de gran 
claredat, dedicats als anun-
cis publicitaris, bo i parant 
especial atenció a la quali-
tat artística (el disseny grà�c 
de l’anunci, majoritàriament 
creacions de l’impressor Pere 
Bas) del reclam que proposa-
va l’anunciant; habitualment 
una empresa o comerç local 
o comarcal, encara que també 
hi ha publicitat de fora de les 
nostres contrades. Aquí, i com 
a curiositat, és admirable de 
veure les empreses i comerços 
que s’han anat perpetuant a 
nivell generacional.
Cal observar, alhora, l’interès 
que desperten des del punt de 
vista tècnic i artístic, les gra�-
es de creació pròpia, de l’au-
tor i impressor Pere Bas, en 
incorporar les lletres que en-
capçalaven alguns articles, di-
buixant-les i acolorint-les amb 
una il·lustració de fons referi-
da a la temàtica en qüestió.
Des d’una altra esfera, i a pro-
pòsit d’un espai dedicat al re-
trat, és possible de descobrir 
un nombre signi�cat d’imat-
ges de Pere Puig i Josep M. 
Riba, que -en el llenguatge de 
la caricatura- mostren els sem-
blants d’alguns dels socis fotò-
grafs amateurs que van donar 
vida a l’entitat, de fet unes ca-
ricatures inconfusibles.
Cronològicament, seguint la 
data de la seva aparició, a la 
mateixa sala, una projecció 

va reproduint algunes de les 
imatges més representatives 
d’aquests dibuixants, il·lustra-
dors i impressors dels butlle-
tins.

De�nitivament, una exposició 
imperdible, i que descobreix 
aquella manera tan artesanal i 
creativa de les Arts del Dibuix; 
en front a un món en què s’ha 

anat imposant la digitalització 
de les imatges. 

Comunicació AFI - 
Carmel·la Planell Lluís
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

A propòsit de les Jornades Europees del Patrimoni;
enguany, un especial protagonisme per al Barri del Rec.

Un any més, els passats 7, 8 i 
9 d’octubre, i a partir del re-
clam específic “Patrimoni i 

Sostenibilitat”, en un gran nom-
bre de municipis de Casa Nostra 
s’han celebrat, amb una exhaustiva 
proposta d’activitats, les Jornades 
Europees de Patrimoni (JEP); una 
iniciativa del Consell d’Europa i la 
Comissió Europea, impulsada pel 
departament de Cultura de la Ge-
neralitat, i en col·laboració de la 
Federació de Municipis Catalunya, 
de l’Associació Catalana de Muni-
cipis, l’Institut Ramon Muntaner, 
l’Associació Capital de la Cultura 
Catalana i de Catalonia Sacra.
Per a aquesta avinentesa, “Patri-
moni i Sostenibilitat”, Europa ha 
plantejat la necessitat de protegir el 
nostre patrimoni (material, imma-
terial i natural) des de la perspec-
tiva de contemplar la seva preser-
vació de la manera més sostenible 
possible, ateses les adversitats que 
puguin derivar-se del canvi climà-
tic; considerant sens dubte la vàlua 
del patrimoni a nivell global i com 
a una font de documentació i me-
mòria, viva i participativa, destina-
da a ser transmesa a tota la pobla-
ció.
Així doncs es tracta d’una proposta 
cultural, dotada de tots els recursos 
viables per a la descoberta i preser-
vació de tot un patrimoni cultural, 
concebut com a un bé comú ja si-
gui des del nostre àmbit estricta-
ment local i català fins al d’abast 
europeu; amb una clara orientació de dinamitzar 
a nivell cultural i turístic la descoberta del patri-
moni que constitueix el Barri del Rec.
I, pel que fa a la ciutat d’Igualada, a propòsit de 
celebrar-se enguany la capitalitat de la Cultu-
ra Catalana, aquesta nova convocatòria, va estar 

presentada, a la seu de l’edifici de Cal Maco, amb 
el projecte “RECorreguts. Rutes a peu pel Barri 
del Rec d’Igualada”, per la directora general de Pa-
trimoni Cultural, Sònia Hernández; els regidors 
de Cultura i Turisme de l’Ajuntament d’Igualada, 
Pere Camps i Jordi Marcé; el president de l’Asso-

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

Divendres, 14 d’octubre de 2022 CULTURA 51

CARMEĿLA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista i historiadora

ciació Capital de la Cultura Catala-
na, Xavier Tudela; i la directora del 
Museu de la Pell d’Igualada, Glòria 
Escala. 
Amb aquest projecte patrimonial 
d’aquest 2022, “RECorreguts. Ru-
tes a peu pel Barri del Rec d’Igua-
lada”, es vol insistir en la necessitat 
de donar a conèixer -de la manera 
més extensible possible- aques-
ta icona del patrimoni industrial 
català, que és el Barri del Rec; un 
magnífic conjunt arquitectònic 
declarat Patrimoni Industrial de 
Catalunya. I això es fa mitjançant 
la disposició de diverses eines i 
materials de caràcter divulgatiu i 
adreçats a tots els públics; com és 
el cas de: un mapa-guia que pro-
posa i convida a recórrer i conèixer 
-de la mà de rutes autoguiades- al-
guns dels elements més singulars 
d’aquest Patrimoni; un portal web, 
http://www.recigulada.cat , desen-
volupat amb la complicitat del tei-
xit associatiu del barri- i un vídeo 
promocional del Barri del Rec, en-
tre altres propostes.
En aquest sentit, dues de les pri-
meres convocatòries adreçades al 
coneixement del nostre Patrimoni 
igualadí es van dur a terme el pas-
sat dia 8 d’octubre a la tarda, amb 
la Ruta a peu pel barri del REC. I, 
al capvespre, amb el propòsit de re-
conèixer la figura del Manel Caro, 
un dels grans activistes culturals i 
defensor del Patrimoni del Barri 
del Rec, es va fer un Acte d’home-

natge, amb la disposició d’una placa personalitza-
da als peus de la Xemeneia del Tint del Pallarols, 
a la cruïlla del carrer de la Creueta amb el carrer 
del Rec.
Perdoneu-me la llicència personal d’escriure en 
majúscules “Barri del Rec”!. 



L’AGENDA

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Salut mental i nutrició” a càrrec 
d’Alba Creus, nutricionista del CAP 
de Piera. S’exposaran quins són els 
hàbits saludables de l’alimentació en 
els joves
Dilluns a les 4 de la tarda a la Bibli-
toeca

TALLER
Sta Margarida de Montbui 

“Fake News, no et deixis enganyar”. 
A càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblior-
teca Mont-Àgora.

\ DIMARTS 18
CINEMA 
Igualada 

IV Trobada de sales del Cicle Gaudí. 
Trobada a Igualada amb motiu de la 
Capitalitat de la Cultura Catalana. Un 
cicle que impulsa l’Acadèmia de Cine-
ma Català amb el suport de les quatre 
Diputacions i la Generalitat.
Dimarts de 10 del matí a 5 de la tarda 
al Teatre Municipal l’Ateneu

CONFERÈNCIA
Igualada 

“SOS adolescents: el naufragi de la 
salut mental postpandèmia” a càrrec 
de Jordi Royo, psicòleg, director clínic 
d’Amalgama 7. Organitza l’Associació 
de Psicolòloges i Psicòlegs de l’Anoia.
Dimarts ales 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CLUB DE LECTURA
Piera 

Trobada dels nens i nenes que partici-
pen en aquest club de lectura per co-
mentar i descobrir els enigmes plan-
tejats a propòsit de la lectura La ruta 
del ratolí carter de Marianne Dubuc..
Dimarts a 1/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca

TALLER
Calaf 

Taller d’escultures mòbils i jocs 
d’equilibri a càrrec de Catàrtic. Acti-
vitat familiar.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca El Safareig

\ DIMECRES 19
CLUB DE LLEGIR TEATRE

Igualada 
Els participants llegeixen i comen-
ten obres de teatre que es presenten 

\ DIVENDRES 14 
MÚSICA
Igualada 

“Un país (en miniatura) a la motxilla” 
de Red Pèrill qui fa un nou gir a la 
seva carrera amb un projecte batejat 
Operació Miniatura.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada 

Comentari sobre el llibre “La llegenda 
del Sant Bevedor” de Joseph Roth.
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a la 
Biblioteca

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del “Codi colors. La mú-
sica a l’abast de tothom” de Mercè 
Corrons, un sistema d’aprenentatge 
musical vàlid tant per a classes col-
lectives com individuals. 
Divendres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca

CLUB DE LECTURA
Òdena 

Nova trobada del club de lectura de 
novel·la. Comentarem “El projecte 
Rosie” de Graeme Simsion. En com-
memoració del Dia Mundial de la Sa-
lut Mental.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca l’Atzavara

\ DISSABTE 15 
DIADA CASTELLERA

Igualada 
Actuació castellera de la capitalitat 
cultura igualadina on podrem veure 
els Moixingaguers, els Castellers de 
Vilafranca i els Castellers de Sant Cu-
gat
Dissabte a partir de 2/4 de 12 del matí 
a la plaça de l’Ajuntament.

CONCURS DE TEATRE
Piera 

La Companyia Treiatre de Teià pre-
senta l’obra “Una jornada particular”, 
una obra que ens situa al maig de 1938 
quan Hitler arriba a Roma per tancar 
amb Mussolini l’aliança feixista.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
Foment.

POESIA
Capellades 

36+1. Recital poètica Una producció 
d’Inútils Mots, amb dramatúrgia, di-
recció i interpretació de Maria Pla.

Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
la Lliga

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“Espejismo. Metamorfosis de una 
cucharilla” de la Cia Koilara una co-
mèdia absurda que neix d’allò més 
essencial del teatre: el radical joc de 
dos actors en escena que a ningú dei-
xarà indiferent.
Dissabte a les 8 del vespre a la Casa 
del Teatre Nu.

\ DIUMENGE 16
VISITES GUIADES

Igualada 
Igualada Medieval. Descobreix els 
orígens mil·lenaris de la ciutat i re-
corre la línia de muralles.
Diumenge a les 12 del migdia des del 
Punt d’Informació Cultural.

TEATRE
Igualada 

“Terra Baixa/El Llop” d’Àngel Guime-
rà i Àngel Llàcer. Basada en el treball 
fet pel programa El Llop de TV3·
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TALLER
Piera 

Vermut folk amb tallers de balls tra-
dicionals d’aquí i d’arreu a càrrec del 
grup olesà de música tradicional Ba-
llaveu
Diumenge a les 11 del matí al local de 
l’AV Sant Jaume Sesoliveres

CONCERT-VERMUT
Capellades 

Colors de Rumba. Grup de músics 
de Lleida que, amb el flamenc com a 
nexe comú, busquen en les seves ar-
rels l’expressió per compartir la ins-
piració i l’essència d’un mateix sentir.
Diumenge a les 12 del migdia a la ca-
feteria de la Lliga

\ DILLUNS 17 
AUDICIÓ
Igualada 

Carles Bertran, Lali Barenys i Nami-
ma – “Maleïdes les guerres (i aquell 
qui les va fer)”. La bellesa de la po-
esia, de la música, de les paraules i 
les cançons com a arma de combat. 
Aquí veuràs què volem sentir, què vo-
lem compartir. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

al Teatre Municipal i a l’Aurora. en 
aquesta ocasió “Terra Baixa” d’Àngel 
Guimerà.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

MÚSICA
Igualada 

Concert per a oboè de Richard 
Strauss. Audició comentada a càrrec 
d’Anna Romeu i solà, musicòloga.
Dimecres a 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

XERRADA
Piera 

“Les varietats catalanes, com afecta 
el canvi climàtic”. En el marc del pro-
grama “Biblioteques amb DO” veurem 
com es manifesta el canvi climàtic a 
la viticultura
Dimecres a 7 de la tarda a la Biblio-
teca

BIBLIOLAB
Òdena 

Laboratori d’animació “Una stop-mo-
tion de conte” a càrrec de Drac Màgic
Dimecres a 2/4 de 6  de la tarda a la 
Biblioteca L’Atzavara

BIBLIOLAB
Vilanova del Camí 

“Biomedicina forense” Activitat ba-
sada en la metodologia experimental 
i participativa inspirada en les idees 
biblioLab d’innovació i creació, a càr-
rec de Funbrain.
Dimecres a les 6 de la tarda a Can Pa-
passeit

\ DIJOUS 20 
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Igualada 
Presentació del llibre “Atzimut: viat-
jar amb un globus terraqüi” de Josep 
Bou. En aquest llibre l’autor dona fe 
que encara tenim moltes coses per 
descobrir.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca.

XERRADA
Piera 

Circuit salut mental infantojuvenil. 
Es donaran eines a les famílies dels 
adolescents per identificar els signes 
d’alerta
Dijous a les 5 de la tarda a la sala po-
livalent del Foment.
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“Salvar al Rey”, els escàndols de Joan Carles I al descobert
REDACCIÓ· DOCUSÈRIE 

En un moment en què 
el concepte monar-
quia sembla més de 

moda que mai, amb la mort 
d’Isabel II d’Anglaterra i l’ar-
ribada al tron del seu hereu, 
Carles III, HBO MAX ha es-
trenat Salvar al Rey un inte-
ressantíssim documental on 
es parla sobre l’anterior mo-
narca espanyol, Joan Carles 
I, i com l’Estat va maniobrar 
per protegir-lo enfront tots 
els seus escàndols. Aquesta 
producció espanyola, com-
posta de tres episodis, és el 
resultat d’una recerca que 
revela la història d’espies, 
conspiracions i pactes de si-
lenci que va tenir la vida real 
el rei. Recolzada en el testi-
moniatge d’experts i profes-
sionals, la sèrie mostra com 
la maquinària de l’Estat va 
protegir a Joan Carles I dels 
seus propis actes i va ocultar 
els seus escàndols. 

ESTRENA D’ÈXIT
Salvar al Rey lidera el top dels 
continguts més vists a HBO 
MAX a escala nacional. És a 
més l’estrena en l’original es-
panyol amb més èxit d’HBO 
MAX. Només s’ha trobat 
darrere de la gran sèrie de la 
plataforma La Casa del Dra-
gón en nombre d’espectadors 

des de la seva estrena.

CRÍTIQUES I MITJANS
Mitjans de comunicació 
nacionals han atorgat críti-
ques positives a la produc-
ció assenyalant que “té el 
rigor dels grans documen-
tals nord-americans o de la 
BBC”, com assenyala El País.
Cadena Ser per la seva part 
assenyala que Salvar al Rey
és “un documental correcte 
i ben armat. No incideix en 
teories conspiradores i trac-
ta de traçar el perfil d’una de 
les figures més importants de 
la història recent d’Espanya”.

TESTIMONIS REALS 
La sèrie documental comp-
ta amb més de 50 testimonis 
en primera persona, apor-
tats per periodistes, polítics, 
exagents secrets i personat-
ges de la vida privada del rei 
emèrit. Aquests testimonis 
fan una radiografia de la 
història recent d’Espanya, i 
dibuixen una imatge íntima 
de Joan Carles I, un monarca 
que, com expliquen a la do-
cusèrie, “va trair al seu pare 
per ser rei, va acabar amb 
40 anys de dictadura, ens va 
portar la democràcia, va po-
sar a la monarquia en perill 
per amor i va haver d’abdi-
car i anar-se’n d’Espanya, en 
contra de la seva pròpia vo-

luntat, per a salvar la corona”. 

ÀUDIOS I MOLTS SECRETS 
El documental compta a més 
amb àudios que fins ara eren 
inèdits. Alguns dels més cri-
daners són els que mostren 
explícitament les converses 
que l’emèrit tenia amb la seva 
examant Bárbara Rey, així 
com altres embolics moneta-

ris i personals que l’Estat Es-
panyol i la família reial han 
amagat per tal de mantenir la 
imatge de la corona i del rei. 

Entre alguns dels moments 
més destacats del documen-
tal, sobresurt com els serveis 
secrets organitzaven les cites 
de Joan Carles I amb les se-
ves amants, com van haver 
de pagar a Bàrbara Rei per-
què no publiqués uns àudios 
que tenia en el seu poder en 
els quals el monarca parlava 
d’assumptes de seguretat de 
l’Estat o la seva implicació en 
el cas Roldán.
Després de les recerques de 
la fiscalia sobre el seu pa-
trimoni i l’acusació d’asset-
jament de Corinna Larsen, 
Joan Carles va marxar a 
principis de 2020 a viure a 
la Unió dels Emirats Àrabs 
i només va tornar a Espanya 
el maig passat per a partici-
par en una regata a Sanxenxo 
(Pontevedra).

SINOPSI DELS EPISODIS
1. Coronat rei d’Espanya, 
Joan Carles I lidera la tran-
sició cap a la democràcia i 
sanciona una constitució de 
consens que diu: “La perso-
na del Rei és inviolable i no 
està subjecta a responsabili-
tat”. Pot quedar impune a la 

comissió de qualsevol delic-
te.

2. En els anys 90, Joan Car-
les projecta una imatge d’èxit 
internacional, però, com ex-
pliquen els entrevistats, al-
guns aspectes de la seva vida 
personal faran que l’Estat i 
els seus amics hagin de tre-
ballar a fons per protegir el 
seu prestigi.

3. Els escàndols del rei són 
al carrer, la pressió es torna 
insostenible i la seva figura 
trontolla irremeiablement. 
La seva relació amb Corinna 
Larsen suposa un abans i un 
després en el seu regnat. Sal-
var al rei sembla una missió 
impossible.

PRODUCCIÓ
Miguel Salvat, Hanka Kas-
telicová i Antonio Trashor-
ras són els productors exe-
cutius per part de HBO Max. 
Els serveis de producció de 
Salvar al Rei són a càrrec de 
Campaneta Films, S.L., una 
companyia de Mandarina.

Sembla que Joan Carles I ha 
deixat de ser intocable en els 
mitjans de comunicació. De 
moment, HBO Max ha mo-
gut peça. Ho farà també la 
televisió tradicional? 

A través de gairebé 
50 experts i àudios 

inèdits  es desgrana amb 
detall el regnat de Joan 
Carles I  i de com se’l va 
protegir al llarg del anys 
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Les millors sèries
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Mares i filles
A TOUS •  CINCO LOBITOS

Malson a la cuina
EL RACÓ DEL CINECLUB •  TOSCANA

RICARD FUSTÉ

El dijous 20 d’octubre, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema i 
dintre del Cicle Gaudí, el Cine-

club presenta la producció del 2022 
Toscana, dirigida per Pau Durà.
No és la primera comèdia que trans-
corre a l’interior d’un restaurant, en 
aquest cas tancat al públic després que 

hi coincideixin l’amo de l’establiment, 
un exempleat que ve a cobrar la liqui-
dació armat amb una escopeta i un 
senyor que només havia entrat a de-
manar canvi i que es dirigia amb una 
mostra de semen a una fecundació in 
vitro.
Sana diversió a càrrec del director de 
Formentera Lady, que també actua 
al �lm en companyia d’Eduard Soto, 
Malena Alterio i Francesc Orella. 

REDACCIÓ · LA VEU 

Amaia (Laia Costa) acaba de 
ser mare i s’adona que no sap 
molt bé com actuar. En ab-

sentar-se la seva parella per treball 
durant un curt període de temps, 
decideix tornar a casa dels seus pa-
res, en un bonic poble costaner del 
País Basc i així compartir la respon-

sabilitat de cuidar al petit. El que no 
sap la jove és que, encara que ara si-
gui mare, no deixarà de ser filla. 
La directora, en un debut brillant, 
planteja una reflexió molt necessà-
ria encara avui sobre el valor de les 
quals ens cuiden, sobre aquesta falsa 
conciliació i la lluita per un nou mo-
del de convivència. Des de l’amor i el 
sentiment. Sense idealismes. 

REDACCIÓ · LA VEU 

Després de presenciar l’hor-
rible i sagnant suïcidi d’una 
pacient, la doctora Rose Cot-

ter (Sosie Bacon) comença a experi-
mentar successos esgarrifosos que 
s’escapen de tota explicació possible. 
A mesura que una por colpidora co-
mença a afectar a tots els aspectes 
de la seva vida, Rose es veurà obli-
gada a buscar en els racons del seu 
problemàtic passat per a sobreviure 
i escapar de la seva terrorífica nova 
realitat. 
Alguna vegada has experimentat 
aquesta sensació desagradable que 
provoca que algú et somrigui en ex-
cés i mai esborri la ganyota de satis-

facció del seu rostre? Ja sigui el cam-
brer de torn, el dentista o la millor 
amiga de la nostra mare, un doll de 
suor freda recorre la nostra esquena 
davant el seu somriure perpetu i ens 
planteja la possibilitat que mantingui 
ocult un cadàver en el seu frigorífic 
o posseeixi un saló de tortures sado-
masoquistes en la seva llar. Ara, Smi-
le utilitza aquest mateix sentiment 
d’horror per a portar-nos una de les 
pel·lícules de terror de l’any.
Repleta de jump scares efectius i 
apostant per plans aberrants, l’òpera 
prima de Parker Finn sorprèn en el 
seu acostament als traumes que ens 
acompanyen en la vida i impedeixen 
que es desenvolupi correctament. 

Somriure terrorí�c
ESTRENA •  SMILE

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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HALLOWEEN: EL FINAL

SALA 1

LOS RENGLONES TORCIDOS DE 
DIOS

Dv a Dg: 18:30/21:30
TADEO JONES 3

Dll a Dj: 17:05/19:00
MODELO 77

Dll a Dj: 21:00

SALA 2

HALLOWEEN: EL FINAL
Dll Dc i Dj: 17:00/19:20/21:40
Dt: 17:00/19:20 (VOSE)/21:40

SALA 3

TADEO JONES 3
Dv a Dg: 17:06/19:00

SMILE
Dll a Dj: 17:30/20:00/22:30

MODELO 77
Dv: 21:00
Ds i Dg: 20:00/22:30

SALA 4

HALLOWEEN: EL FINAL
Dv: 17:00/19:20/21:40
Ds i Dg: 16:50/19.20/21:40

CERDITA
Dll a Dj: 17:40/19:50/22:10

SALA 5

SMILE
Dv: 17:30/20:00/22:30
Ds i Dg: 17:30/19.50/22:20

SALA 6

CERDITA
Dv: 17:40/19:50/22:10
Ds i Dg: 16:05/18:15/20:30/22:45

SALA 7

LA VIDA PADRE
DV: 17:15 

LOS RENGLONES TORCIDOS DE 
DIOS

Dv a Dg: 19:15/22:15
Dll a  Dj: 18:00/21:15

MINIONS, EL ORIGEN DE GRU
Ds i Dg: 17:00

SALA 8

VIAJE AL PARAÍSO
Dv: 17:25
Ds i Dg: 15:50/18:05
Dll a Dj: 17:20

EN LOS MÁRGENES
Dv Dll a Dj: 19:40/22:00
Ds Dg: 20.15/22:35

�����
Ateneu Cinema

IGUALADA

III CICLE D’ÒPERA
LA TRAVIATTA

Ds: 17:30
LUNANA, UN YAK EN LA ESCUELA
Dg: 17:30

CINCO LOBITOS
Dg: 19:15

SALA GRAN

SMILE  
Dv: 20:15
Ds: 17:30
Dg: 20:15
Dc: 17:30

EN LOS MÁRGENES  
Dv: 17:30
Ds: 20:15
Dg: 17:30
Dll: 19:30
Dll: 20:15

TOSCANA (CINECLUB)  
Dj: 20:00

SALA PETITA

ARGENTINA, 1985
Ds: 20:30
Dg: 20:30
Dc: 20:45

EL VASCO
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45
Dg: 17:45
Dll: 19:45
Dll: 17:45
Dj: 19:30

Gràcies per con�ar en nosaltres

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

FINS A FINAL D’EXISTÈNCIES!
Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 

de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments
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CERDITA

MODELO 77

EN LOS MÁRGENES

ARGENTINA, 1985

LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS

SMILE

Estats Units. Terror. De David Gordon Green. Amb Jamie Lee 
Curtis, Will Patton, Andi Matichak, Rohan Campbell
Quatre anys després dels esdeveniments d’Halloween Kills, Laurie 
viu amb la seva neta Allyson (Andi Matichak) i està a punt d’acabar 
d’escriure les seves memòries. Ningú ha tornat a veure a Michael 
Myers des de llavors. Laurie, després de permetre que l’espectre de 
Myers controlés la seva realitat durant dècades, ha decidit per � 
deixar enrere la por i la ràbia per a dedicar-se a viure.

Espanya. �riller. De Carlota Pereda. Amb Laura Galán, Clau-
dia Salas, Camille Aguilar, Pilar Castro
Per a Sara, l’estiu només signi�ca haver de suportar les contínues 
burles de les altres noies del seu petit poble. Però tot acabarà quan 
un desconegut arribi al poble i segresti les seves assetjadores. Sara 
sap més del que diu, i haurà de decidir entre parlar i salvar a les 
noies, o no dir res per a protegir l’estrany home que l’ha salvat... 
Adaptació del premiat curt homònim.

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.

Estats Units. Terror. De Parker Finn. Amb Sosie Bacon, Jessie T. 
Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey
Després de presenciar un incident estrany i traumàtic que invo-
lucra a un pacient, la Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon) comença a 
experimentar successos aterridors que no pot explicar. A mesura 
que un terror aclaparador comença a apoderar-se de la seva vida, 
Rose ha d’enfrontar el seu inquietant passat per a poder sobreviure 
i escapar de la seva nova i horrible realitat.

�����
Yelmo Cines 3D

ABRERA

�����
Casal

ST. MARTÍ DE TOUS

CINEMA A 
L’ANOIA



SANTORAL: Octubre
14 Calixt I, papa; Just; Fortunata
15 Teresa de Jesús; Bru; Tecla.
16 Hedvig (Eduvigis); Gal; Galderic .
17 Ntra. Sra. de la Bonanova; Rodolf; Exupèria.  
18 Lluc; Just;  Trifònia.
19 Joan de Brébeuf; Pau de la Creu; Laura   
20 Andreu de Creta; Artemi; Irene

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

A l’edat de 99 anys ens 
ha deixat aquest em-
presari fet a sí mateix, 

bolcat a construir un gran pa-
trimoni immobiliari. Sempre 
atent a les oportunitats del 
mercat i infatigable treballa-
dor, que havia fet de la pru-
dència i l’estalvi els pilars de 
la seva feina. Sabia buscar el 
coneixement que no tenia per 
endegar els seus projectes. Va 
ser també un fabricant de fari-
na que va anar ampliant amb 

la compra d’altres indústries i 
conreador de diverses �nques 
agrícoles. La seva llarga vida 
va fer popular el seu caràcter 
i manera de fer i ha estat un 
dels igualadins més cobejat i 
alhora envejat pels seus acom-
pliments, ja que mai no ha 
deixat d’estar atent a l’activitat 
econòmica, feina que ha com-
partit en els darrers anys amb 
els seus �lls i nets. 

Pere Prat

En la mort de Josep Oliva Tristany
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En record de
Josep Oliva Tristany

Vidu d’Antònia Vila Enrich

Ha mort havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica 
el passat dilluns dia 10 d’octubre a l’edat de 99 anys.

A.C.S.
Els seus estimats: fills, nets, besnets i família tota volem agrair les 

mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat 
dimarts dia 11 a les 17:30 a la basílica de Santa Maria.

Igualada, octubre de 2022Funerària Anoia, S.L.

ESGLÉSIA · LA VEU 

Demà dissabte, al Monestir 
de les Carmelites d’Iguala-
da-Jorba, tindrà lloc la Mis-
sa Solemne de la festivitat 

de Santa Teresa, a les 7 de la 
tarda. Mitja hora abans, a dos 
quarts, hi hauran les Vespres 
Solemnes de la solemnitat. 
No hi haurà missa a les 8 del 
matí demà dissabte. 

Festa de Santa Teresa 
de Jesús

ESGLÉSIA · LA VEU 

La primera missa en cata-
là a televisió es va eme-
tre el 10 d’octubre del 

1982, quan la seu de TVE a 
Catalunya encara era als estu-
dis de Miramar. La difusió de 
la celebració dominical va ser 
fruit dels acords entre TVE i 
la Conferència Episcopal Tar-
raconense, és a dir, els bisbes 
catalans. Ara, el programa 
compleix 40 anys.
De la primera celebració no 
se’n guarden les imatges, però 
sí de posteriors, com una de 
març del 1983 amb el primer 
celebrant, Joaquim Martínez 
Roura. Era en aquells mo-
ments el delegat de Mitjans de 
Comunicació de l’Arquebisbat 
de Barcelona i creia ferma-
ment en la gran tasca de di-

fusió que la televisió podia fer 
per a totes les persones que no 
podien sortir de casa, o bé es-
taven ingressats a un hospital 
o una residència, i volien se-
guir la missa de diumenge.
A la celebració assistia Mar-
tínez Roura, qui va celebrant 
habitual de 1992 �ns al 2013. 
Llavors es va designar Manu-
el Valls per a celebrar la Missa 
per televisió. Valls és rector de 
la Parròquia de Sant Vicenç 
de Sarrià, i des del 1993 �ns 
a 1998 va dirigir el setmanari 
Catalunya Cristiana. També 
ha fet classes a Blanquerna i 
ha estat consiliari de la Funda-
ció Pere Tarrés.

MANUEL VALLS,
 22 ANYS A ‘LA MISSA’
Durant aquells anys es feia la 
missa als estudis de Sant Cu-

gat del Vallès, amb molt pocs 
elements a plató, però su�-
cients per a la solemnitat del 
programa. Era molt conegut 
el vitrall de darrere de l’altar, 
que els equips de muntatge 
guardaven cada setmana amb 
molta cura. Aquest plató es va 
utilitzar �ns al 2010.
El programa ‘La Missa’ va ce-
lebrar el mes d’octubre de 2007 
els 25 anys. El bisbe Joan Car-
rera va quali�car el programa 
de “servei que ve prestant, als 
catòlics d’aquest país, la tele-
visió pública” i va agrair espe-
cialment la feina de Valls “per 
la calidesa, la sobrietat i la be-
llesa de les celebracions”. Ma-
nuel Valls va o�ciar també el 
25 aniversari. En aquella oca-
sió, la missa solemne d’agraï-
ment es va retransmetre des 
de la Basílica de Santa Maria 

del Mar. Quan mossèn Valls 
duia ja 22 anys fent la missa a 
TVE va jubilar-se, però només 
de la televisió. Un mitjà que li 
va semblar estrany al principi i 
que després es va fer per ell un 
micròfon més per a transme-
tre el missatge de la celebració.
Manuel Valls explicava que se 
sentia molt satisfet de la tasca 
que havia pogut fer. Molts es-
pectadors li havien fet arribar 
la seva estima.

CARLES CAHUANA, 
CONTINUADOR  
A principis de 2014 arribava 
a ‘La Missa’ un jove mossèn, 
Carles Cahuana, capellà de la 
diòcesi de Terrassa. És vicari 
de la parròquia de Sant Pere 
Octavià, amb seu al monestir 
de Sant Cugat.
Cahuana s’ha fet seva la cele-
bració i posa especial èmfasi 
en recordar els espectadors 
�dels que la segueixen. En un 
principi encara va dir unes 
quantes misses a la capella del 
Monestir de Sant Domènec de 

les dominiques, a Sant Cugat. 
Les monges han acollit tècnics 
i celebrants durant tretze anys, 
però �nalment, ha calgut tro-
bar un altre indret.
Actualment, ‘La Missa’ es fa 
al Noviciat de la Congrega-
ció Puresa de Maria, que és 
encara més a prop del Cen-
tre de Producció de TVE a 
Sant Cugat. El canvi ha per-
mès millorar la qualitat de la 
realització i la comunicació 
amb els espectadors. També 
s’ha potenciat la interpreta-
ció amb llenguatge de signes 
per a persones sordes.

‘LA MISSA’ A LA CARTA
Per les característiques de 
la celebració, el programa 
es retransmet sempre en di-
recte. Els únics diumenges 
en què no es fa són les grans 
solemnitats, com ara Nadal o 
Pasqua, quan RTVE connec-
ta amb el senyal internacio-
nal per a oferir, des del Vati-
cà, els oficis que presideix el 
papa Francesc. 

‘La Missa’ celebra 40 anys d’eucaristies en català per televisió
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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!

������������������������

· ��� �� ��� ���
· 
	 ��� ��� ���



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  Llarga com la distància que ara 
ja no podem mesurar de peatge a peatge  2  Apro-
ximació superficial a la situació. Canal de reg que 
sembla aquest ocell  3  Un dels EEUU. Al llarg 
dels segles ha anat acumulant força. Enmig de la 
foscor  4  Com a casa és un poc llardosa. Infecció 
que deixa la sina lligada  5  Per les cotiledònies és 
bàsic. Al cor de totes les noies  6  Zero a l’esquer-
ra. Sos cosins de Calcuta sempre els han vist com 
els dolents de la pel·lícula  7  Per estar cargolat 
no ha fet una bona mòlta. Insistir en la inversió  8 
Vividor àrab d’aspecte facial ben peculiar. Fatigar 
per culpa d’una jura enfollida  9  Amics d’Amagar 
les Intencions. Pinta uniformement la campiona 
del càmping. La pífia  10  Estranys albirs, per ser 
un país amazònic. Al Besòs hi té el sant i a la cui-
na en Ferran  11  Les mil-i-una. Bodes, tant si em 
convides com si no. A l’ànima de l’indi  12  Revolta 
la noia i rebutja el catió. Que el guareixi l’amic 
d’en Blas, que ell està per gaudir  13  Aquests diez 
ja no se’l veu gaire pels restaurants. Racó ideal 
per defecar a l’aire lliure.

VERTICALS  1  Alguna cosa de diccionari. Corre 
com un crustaci de cap per avall  2  Bramo com 
una sirena. Instrument de vent parent de l’ànec 
3  Mitges de nàilon. Divisa moros de la costa 
estant. Una i altra i  4  Glàndula molt participa-
tiva en els comiats. No gaires mirant amunt  5 
A l’interior del còdol. Alegria per haver enxam-
pat el borbó. Al capdavall  6  Curs de post-grau 
per dirigir jocs de taula. La veu més enganyosa 
del Priorat  7  Ve sense ni cinc. Braser per es-
calfar el llit per sota. Incomprensiblement xop 
8  Germànica d’aparença força engrescadora. 
Qui no en té és per falta de comparació  9  És 
capaç de lligar gossos amb mossos. Es refereix 
al bruixot dels gals  10  Toca el dos a les nou. 
Comportar-se precisament com un mosso. 
Única Versió  11  Estudiós de la casualitat com 
a estadística. Marca registrada de crucifixos  12 
Mutila la sargantana quan s’enfilava. Desprèn 
gavines port enllà.

 fet per Pau VidalEls mots encreuats

Troba les 7 diferències!
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Sóc Albert Albareda Valls, arquitecte i em-
presari igualadí, nascut fa 39 anys.
Estic casat amb la Mireia i sóc pare del Mar-
tí i la Júlia, de 4 i 2 anys. Sóc arquitecte de 
formació, i empresari de vocació. Soci fun-
dador del meu propi despatx d’arquitectura, 
planejament i enginyeria (AL&P) amb seu a 
Sant Joan Despí, on compto amb un equip 
increïble d’arquitectes i enginyers. Desen-
volupem projectes arreu del país i també a 
l’estranger. Veig l’arquitectura com una for-
ma efectiva de poder canviar el món a través 
de les idees i del disseny. L’any 2013 vaig ser 
professor visitant a la Northeastern University (Boston), experiència 
que em va permetre viure de primera mà l’estil de vida nord-americà. 
Actualment compagino la meva feina amb la docència universitària a temps parcial a l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona, ensenyant a joves estudiants d’arquitectura de 5è curs. Actual-
ment, el meu objectiu prioritari és poder seguir gaudint de la meva feina, dedicant més temps 
a la família i poder transmetre la il·lusió als meus �lls.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Igualada es converteix en un referent europeu de ciutat de menys de 50.000 habitants, líder 
en creació de noves empreses i renta per càpita, i es situa com una ciutat atractiva pel talent 
jove que vol créixer professionalment. 

#238 ALBERT ALBAREDA

Bon dia #Igualada! Està clar que en la diferència 
hi ha l’oportunitat per avançar com a societat. Per 
tant cadascú ha de ser com vol ser, i així donarem 
el millor de nosaltres mateixos, al servei de la co-
munitat. Gràcies als que m’envieu cançons i llum

MONTSERRAT ARGELICH   @montseargelich

L’efecte @moixiganguers al  @concurscastells 
s’escampa per #Igualada: avui alguns infants de 
l’ @EscolaAteneuIG jugaven a fer castells a l’hora 
del pati.

GEMMA MONCHO   @gemmamoncho

Si hem d’agafar com a referència quantitativa cul-
tural d’una ciutat o d’una comarca, el nombre de 
persones q assisteixen al #mercatdelletres, la va-
loració és força negativa #igualadapower #anoia 
#cultura #llibres

JORDI   @jordigagu

650 estudiants a Igualada. Ampliació d’un segón 
Campus a la ciutat. Si les titulacions actuals con-
tinuen, podem arribar als 1.000 alumnes univer-
sitaris. Com a igualadins ens toca fer que aquest 
nou talent s’enamori del territori i no els perdem: 
Habitatge i proposta cultural

JORDI SOLÀ   @JordiSolaTomas

Jo era el 65è de la fila ďun @monbusinfo exprés 
BCN>IGD (15:15) de 65 places. 20 persones s’han 
quedat sense entrar a Ma. Cristina. #corona6IGD

XAVI MISERACHS   @xmiserachs

Ens podem apuntar a un curs d’anatomia o també 
podem fer CrossFit per descobrir dolors i mús-
culs nous cada setmana

DAVID SERAROLS   @dserarols

Avui he vist algo insospitat: un gos cagant en mig 
d’un pas de vianants, al passeig, sota la mirada 
complaent del seu propietari. Evidentment no ha 
recollit la merda. #Igualada

KILIAN TOMÀS   @BadgerKilian

#latevaveu

#latevaveu     .
Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu

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

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

@humansanoia

3.Marc Castells obre la porta a 
la construcció d’una residèn-
cia universitària a Igualada2.La touenca Natàlia Mas, 

nova consellera d’Economia1. Mor Josep Oliva i Tristany als 
99 anys d’edat

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@rick40 @carmegx @raycountry
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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 14:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DISSABTE 15:
TOUS

Av. Balmes, 73

DIUMENGE 16:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
 LA CREU

P. de la Creu, 7
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 17:
MR SINGLA

Pujades, 47

DIMARTS 18:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIMECRES 19:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 20:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82



L’Ortodòncia Invisible 
Invisalign® és, avui 
dia, el tractament 

que ofereix millors resul-
tats per corregir qualsevol 
problema de malposició i 
maloclusió dental. El trac-
tament reuneix la major 
discreció estètica possible 
amb una altíssima e�càcia 
per a casos molt variats i 
exigents.

• Invisible
• Retirable
• E�cient

Com funciona?
En primer lloc, cal fer un 
estudi personalitzat, amb 
radiogra�es, fotos i models 
d’estudi de la boca. Després 
es fa una simulació 3D del 
tractament, on se simulen 
els moviments de totes les 
dents i, a més, farem un 

acabat virtual del cas.

Se cita el pacient i se li ense-
nya el vídeo (ClinCheck) de 
com li quedaran les dents al 
�nal del tractament. És un 
avantatge del tractament In-
visaling on el pacient podrà 
veure el resultat �nal abans 
de començar el tractament.

Un cop tenim el pla de trac-
tament, es procedirà a l’ela-
boració dels alineadors per 
part del laboratori ubicat 
als Estats Units, que un cop 
acabat serà enviat íntegre a 
la clínica dental.

Cada quant seran les visi-
tes?
Tot i que cada cas és únic, en 
general les revisions es fan 
mensualment. A cada visi-
ta el metge valorarà com va 
canviant el moviment de les 

dents i si van canviant com 
s’espera, si tot va bé, a cada 
revisió se li donaran  diver-
sos jocs d’alineadors �ns a 
la visita següent. A més, el 
nostre equip pot processar i 
programar casos de manera 
remota si el pacient no pot 
acudir a la clínica. El met-
ge farà un seguiment remot 
complet.

Quina durada té el tracta-
ment?
La durada dependrà de la 
complexitat de cada cas, no 
hi ha una resposta categò-
rica sobre la durada total 
del tractament d’ortodòncia 
invisible, ja que depèn de 
la malposició dentària i/o 
maloclusió que pateixi cada 
pacient.

En general el temps de du-
rada se situa entre 3-12 

Ortodòncia invisible

mesos per a casos normals 
i �ns a 18 mesos en casos 
més complexos.

Quant de temps cal man-
tenir la fèrula a la boca?
Les fèrules s’hauran de col-
locar aproximadament unes 
22 hores al dia per �xar 
correctament les posicions. 
Recomanem retirar-les úni-
cament a l’hora dels àpats, 
en raspallar-se les dents i 
en ingerir begudes calentes, 
per evitar danyar la fèrula. 
Mentre no la porti posada, 
desi-la amb compte en el 
seu estoig per evitar que es 
deteriori.

Com tenir cura de les fèru-
les?
És important que tingui cura 
dels seus alineadors amb 
compte, ja que són essenci-
als per a l’èxit del tractament, 

per tant, cada vegada que els 
tregui, mantingui’ls a l’estoig 
que se li lliurarà i renti’ls 
abans de tornar a posar-se’ls.

Soc candidat per al trac-
tament d’ortodòncia Invi-
salign?
Invisalign es pot utilitzar 
per al tractament de proble-
mes d’ortodòncia a la majo-
ria dels adults, adolescents, 
i nens a partir de 8 anys.

Situacions clíniques en què 
es recomana l’ortodòncia 
invisible:
• Apinyament dental (dents 
apinyades, superposades, 
girades);
• Espais dentals antiestètics 
(dents espaiades);
• Oclusió oberta;
• Oclusió inversa;
• Oclusió profunda coberta 
(sobremossegada). 

Cuidem

a tota la teva
família

Espe ecialist s en:

Odontologia general
Periodòncia
Estètica
Ortodòncia
Implants
Odontopediatria

Cuidem

a tota la tevaa tota la teva
famífamíf lamílamí ia
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Susana Garcia Recio 
Professora del departament de Genètica 
de la Universitat de Carolina del Nord (Estats Units)

Tinc 42 anys d’edat, i soc odenenca. Doctora en Biologia 
per la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Barcelona, treballo a la University of North Caroline 
(UNC) dels Estats Units com a professora associada del 
departament de Genètica, en estudis de recerca sobre el 
càncer de mama. 

Per què t’has especialitzat en la investigació del càncer de 
mama?
Vaig començar després de la universitat a fer recerca, però 

en un àmbit molt més diferent, bioquímica de plantes i bacte-
ris. Però la meva àvia va morir de càncer d’ovari i llavors em va 
començar a sorgir l’interès d’anar més anar cap a aquesta branca. 
En acabar la universitat, volia fer el Doctorat, i vaig buscar on po-
dia treballar la investigació de càncer i vaig començar per aquí. 

Ara ja portes algunes publicacions sobre la teva recerca.
Sí, diferents publicacions. Quan vaig arribar a Carolina del Nord, vaig 
entrar en un grup molt potent en genòmica, que està agafant un pa-
per molt important en el diagnòstic de tumors. Vaig començar amb 
un tema diferent del que estic ara, però tot estava relacionat amb la 
metàstasi i en buscar “dianes” importants per poder atacar de forma 
especí�ca el càncer. Fins ara hi ha molta quimioteràpia que funcio-
na en molts casos, però té molts efectes secundaris. Ataca a totes les 
cèl·lules, no només a les cèl·lules canceroses, té molta toxicitat... i el 
que cada vegada està més buscat és trobar “dianes” més especí�ques 
de cada tumor i més personalitzades. El meu cap és el pioner en 

desenvolupar el que s’anomena subtipus moleculars del càncer de 
mama. Ell va identi�car que el càncer de mama té 400 subtipus dife-
rents i a partir d’aquí es va desenvolupar un “kit de diagnòstic”, que 
es fa servir a tot el món per segons quin tipus de càncer de mama.

T’has especialitzat en el càncer de mama metastàsic, el més pe-
rillós.
Sí. Malauradament aquest no té cura. Hi ha molta gent que es 
cura un càncer primari, quan fa cirurgia i tractament, però en 
aquests casos no. El que es pot fer és croni�car-lo, els metges fan 
que el pacient tingui una qualitat de vida i un temps més llarg, 
però al �nal sempre recau i acaba morint per aquesta malaltia. 
Estem molt enfocats en el càncer de mama metastàtic, perquè 
se’n sap poc i és difícil de trobar aquestes “dianes” tan especí�ques 
que funcionen al primari, però no funcionen en el metastàtic.

El projecte en què treballés és a nivell mundial, o només americà?
És a nivell mundial, però està dividit en el grup americà i l’euro-
peu, amb el mateix nom, Aurora. Està �nançat per unes fundaci-
ons, i es tracta de recollir molts teixits de càncers de mama prima-
ris i de metastàtics. Estem intentant provar que és molt important 
tractar la pacient no només en base al que era el tumor primari, 
sinó com està el tumor metastàtic. Per aconseguir-ho cal recopi-
lar-ne molts, i comparar-los. És un projecte multidisciplinari, 
hi ha involucrats 19 grans hospitals d’Estats Units. Tot això ens 
arriba a la Universitat i, amb diferents eines genètiques, ho estu-
diem, caracteritzem aquests tumors amb dues preguntes claus: 
Quina diferència hi ha entre els tumors primaris i els metastà-
tics? Hi ha diferències entre les diferents metàstasis? Quan trobes 
aquestes diferències, comences a tenir pistes de com atacar-ho.

Estem encara molt lluny de que el càncer de mama sigui curable 
al 100%?
Crec que estem molt més a prop. I si no aconseguim la cura, sí que 
arribarem a croni�car tant aquesta malaltia que la gent potser no 
morirà d’això, o no morirà tan jove. Amb les eines que tenim avui, 
és com si poguessis fer una radiogra�a del que és el càncer. Real-
ment el pots descodi�car i et dona molta informació. Ara queda, 

diríem, descobrir què et diu aquesta informació, què és el que és 
important i què no, què podem utilitzar... Però avancem molt, en 
només un any de temps tot ja és diferent. Abans només hi havia 
un parell de tractaments, avui n’hi ha molts, que no només ata-
quen el tumor sinó que ajuden al sistema immunitari a atacar el 
tumor. Això ha sigut un gran paradigma, un gran canvi. Aquest 
estudi ens ha permès també veure que hi ha un gen que provoca 
que el sistema immunitari sigui menor, que no estigui envoltant el 
tumor, que no el detecti i llavors, clar, el sistema immunitari no fa 
el seu paper i no ataca el tumor. Si podem fer que aquest gen el de-
tecti, el sistema immunitari treballarà bé. El que potser es necessi-
ta més és que el trajecte entre nosaltres i el pacient sigui més ràpid.

Tan diferent és, la investigació, als Estats Units comparat amb 
Europa? És un tema de diners?
Doncs sí. De diners i de canvi de pensament, de la societat i de 
la política. De com cal invertir els diners. A Europa hi ha centres 
molt bons, a Anglaterra, a Suïssa, França, Bèlgica... Després d’estar 
vuit anys treballant aquí i set als Estats Units, et puc dir que aquí 
hi ha gent molt bona, que treballa moltíssim en la investigació, el 
que passa és que els recursos són molt limitats i hem de fer doble 
esforç.  Aquí el material t’arriba molt lent... Allí és d’un dia per 
l’altre. En una setmana fas un experiment que aquí trigues un mes 
o dos, però és qüestió de diners. Els tens i llavors ho pots fer tot 
molt més ràpid. Permeten fer noves tecnologies, ser un país pun-
ter, obrir el camí... i fer que els altres s’hi �xin i vulguin venir. I 
això aquí no passa.

Amb què et sentiries tan satisfeta que podries arribar a dir que 
ja pots plegar?
Seria que realment que el que estic fent, tingui un efecte directe en 
una pacient. He provat, en dos projectes, un aquí i un altre a Amèri-
ca, que s’intentés fer un assaig clínic. Però això és molt difícil, perquè 
es tracta que una empresa privada com una farmacèutica faci una 
gran inversió. Tenen moltes sol·licituds d’aquest tipus. Però si això 
arribés a passar i aquest assaig tingués un resultat positiu, que algú 
es pugui bene�ciar d’aquests anys d’investigació i que una persona 
es tracti el tumor i aquest marxi, per mi seria el màxim.  

“Estem més a prop de resoldre el càncer de mama”
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diuen...
Van “fer ple” els que van fer una “jornada científica” a Barcelona per explicar que la Terra era plana. Altres, en el Parlament, volen semblar “savis” que expliquen “veritats” que 
costen d’empassar. Però sempre troben “seguidors” disposats a barallar-se “defensant” les seves idees “de partit”. Les idees de “la direcció” no es discuteixen i s’han de “fer 
valdre” pel damunt de les des demès. Moltes són “de bombers”, expressió popular utilitzada sovint per identificar actuacions “incendiaries i populistes”. La terra és plana sinó 
es mira des de “les estrelles” Hi ha massa gent que assenyala la lluna i només veu el “seu dit”. Carregats de raons acaben sent els “busca-raons” amb els que els envolten. Es 
“tiben del monyo”, s’insulten i acaben ferits, però contents. Han “complert” amb el seu deure i “no es deixen enganyar” pels “conspiradors” a l’ombra, aquells que tenen la culpa 
de tot i que no entenen “un borrall d’història”, malgrat es “repeteixen” sistemàticament els “errors de sempre”. I amb aquest “fixament” s’obliden de la realitat, sense adonar-se 
que la “vida pública” sovint és  molt curta i no arriba a ser “l’ofici” d’aquells que no saben fer “res més.”. 




