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Més de 500 
persones es 
planten a Tous 
contra la MAT

Xavier Boquete i Jordi Cuadras, president i vicepresident del Consell, en una foto d’aquest any al Campus Motor.

www.veuanoia.catLA VEUde
l’Anoia
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Igualada instal·larà 19 càmeres de seguretat a 
les entrades i sortides de la ciutat

PÀGINA 54

Demà, merescut 
homenatge a 
Ton Baliu

ESPECIAL 
PREPARA’T 
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El personal, 
molt crític 
amb el govern 
JuntsxCat-PSC

L’Ajuntament instal·larà 
abans de �nal d’any 19 cà-
meres de videovigilància 
a les entrades i sortides 
de la ciutat. 
D'altra banda, David Riba 
ha estat nomenat nou 
Cap de la Policia Local 
d'Igualada, en un any en 
què s’incrementarà la do-
tació d’agents i hi haurà 
més vehicles policials. 

www.supermas.cat

Nova experiència 
TEDx a Igualada
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Quin desastre
l’editorial

Quan es demostra dia rere dia que els ciutadans 
estem cada vegada més lluny de la política -ra-
ons n’hi ha a carretades- episodis com el que 
vivim aquesta setmana al Consell Comarcal 

de l’Anoia ajuden a con�rmar-ho i, de retruc, a indignar 
encara més a la societat. 
Les errades polítiques 
i el complex sistema de 
l’administració, envoltat 
d’una aura burocràtica 
impròpia del segle XXI, 
poden arribar a ser tan 
cruels que afectin la but-
xaca de molta gent, �ns 
al punt de posar en risc 
famílies senceres. I això 
està passant aquí, a l’Ano-
ia, en un episodi inèdit al 
país que ens demostra la fragilitat del nostre sistema en 
el moment què l’administració està sota responsabilitat 
d’ineptes. Les conseqüències poden ser fatals. I així estem.
Que els consells comarcals són institucions inacabades, 
perquè la Llei que les va crear -de 1987- mai s’ha acabat 
de desenvolupar, ja fa temps que ho sabem. D’aquí que, 
històricament, se’ls consideri el destí de polítics de sego-
na �la, d’aquells que ja acaben la seva carrera, d’altres que 

la volen fer servir de trampolí per més endavant trobar 
un lloc millor, o senzillament per tenir el que en l’argot 
polític s’anomena una “menjadora”. No cobren impostos, 
no tenen doncs ingressos assegurats per compte propi, 
i depenen sempre dels diners que arriben d’altres ad-

ministracions... Però tenen 
plantilles in�ades, sous as-
tronòmics per a determinats 
funcionaris i càrrecs polítics 
molt ben pagats. Mai ningú 
no hi ha posat la banya per 
arreglar-ho, i ara tots són 
presses i excuses quan surten 
a la llum els draps bruts...
El Consell Comarcal de 
l’Anoia amagava coses que 
afecten els diners de tots. 
Coses de les quals en són 

responsables tots els partits polítics dels últims governs 
-tots- i, també, dels seus presidents. Que ara hi hagi 180 
famílies sense cobrar la nòmina durant dos mesos -50 
d’elles en plans d’ocupació perquè estaven a l’atur-, a més 
de proveïdors i molta gent que depèn dels seus serveis, 
és un escàndol de tal magnitud que no té precedents a 
l’Anoia des de la recuperació de la democràcia. I això no 
pot quedar com si aquí no hagués passat res. 

 El que passa al Consell 
Comarcal ens demostra la 

fragilitat del nostre sistema en el 
moment que l’administració està 

sota responsabilitat d’ineptes. 

Antonio Baños, exdiputat al Parlament 
i que va ser jutjat per no voler respon-
dre a les preguntes de Vox, ha estat con-
demnat pel Jutjat Penal 30 de Madrid 
a quatre mesos de presó i inhabilitació 
“per negar-se a respondre de manera 
contumaç i obstinada en una actitud de 
franca rebel·lia... la gravetat objectiva 
dels fets van tenir una gran repercussió 
a tota la nació”. Cal recordar també que 
l’acusat es va negar a declarar en castellà 
davant del tribunal que l’ha condemnat 
a una pena més alta que la que va dictar 
el TS en un cas recent.

Félix Bolaños, ministre de la Presidèn-
cia ha explicat que “els judicis que estan 
en marxa s’han d’acabar completant. Es 
va infringir la llei i la Justícia ha de fer 
la seva feina”.

Salvador Illa, primer secretari del PSC 

ha dit que “el que s’ha fet a Catalunya 
és aplicar l’estat de dret i cal afrontar les 
conseqüències. El que s’ha fet a Catalu-
nya és aplicar l’estat de dret i cal afron-
tar les conseqüències.” I va afegir “la 
CUP i Junts han dit que Aragonès no 
és de �ar. Amb nosaltres tampoc no ha 
complert.”

Pedro Sánchez, president del govern 
espanyol ha dit “Ceuta i Melilla són 
Espanya”, en resposta a la carta envia-
da a l’ONU pel govern alauita on deia 
que “El Marroc no té fronteres terres-
tres amb Espanya. Melilla és un presidi 
ocupat. És inexacte referir-se a la línia 
de separació entre el Marroc i Melilla 
com a frontera hispano-marroquina. 
No es pot parlar de fronteres, sinó de 
simples punts de pas.”  

Mònica Roca, presidenta de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona, ha dit que 
“En grau d’execució d’obra pública, Ca-
talunya torna a estar a la cua de les co-
munitats autònomes, con�rmant així 
un any més, que el pressupost de 2022 
quedarà lluny de complir-se. Catalunya 
el primer semestre de 2022 tingué un 
grau d’execució de la inversió de l’Estat 
de només el 15,8% (sense considerar la 
compensació a Abertis), sent la sego-
na comunitat autònoma amb un grau 

d’execució més baix, després d’An-
dalusia (15,7%). Aquest percentatge 
està lluny del grau d’execució de la 
inversió a la Comunitat de Madrid 
(52,4%) i és inferior a la mitjana es-
tatal regionalitzada (25,4%).”

Raquel Sánchez, ministra de Trans-
portes, Mobilitat i Agenda Urbana, 
ha justi�cat la baixa execució en 
Obra Pública i infraestructures a 
Catalunya per “la situació prèvia de 
la que partia el Govern pels diferents 
Pressupostos Generals de l’Estat.”

Pere Aragonès, President de la Ge-
neralitat, ha dit que “la defensa d’un 
referèndum i la � de la repressió són 
eixos àmpliament compartits al go-
vern. De moment la nostra prioritat 
són els pressupostos i no s’entendria 
que Junts no hi donés suport quan 
van ser ells qui els van preparar”.

Jordi Turull, Secretari General de 
Junts, ha respost que “El conseller 
(Jaume) Giró fou lleial al pacte de 
Govern. Per tant no va fer els pres-
supostos que li haurien agradat, 
sinó els que donaven resposta als 
equilibris d’un govern de coalició. 
Ni són els nostres pressupostos, ni 
els de Giró.”

Canviar d’opinió és legítim, �ns i tot 
és legítim simular-ho. Les persones 
que semblen tenir opinions polítiques 
consolidades també tenen dret a can-
viar d’opinió. Així, per tal de sortir de 
la presó, si jo hagués estat en el lloc de 
les nou persones segrestades per l’es-
tat tampoc m’hauria negat a negociar 
amb els segrestadors, ja que, per sortir 
en llibertat val tot, i això inclou també 
el dret a mentir. Però quan es tracta de 
dirigents polítics i socials i, per tant, 
amb un per�l públic, crec que, un cop 
alliberats, se’ls hauria d’exigir alguna 
explicació sobre el seu aparent canvi 
d’opinió. Ara ho veuen vermell i abans 
ho veien blau, d’acord, res a dir. Però 
quan se’ls retreu el canvi d’opinió no 
s’hi val a negar-ho com han fet �ns 
ara, sinó que haurien d’explicar el seu 
canvi de posicionament.
Aquesta introducció em porta a a�r-
mar que no s’ha d’excloure la possibi-
litat que l’indult de les nou persones 
injustament condemnades en el judici 
del procés no va ser de franc. L’indult 
no hauria estat un gest amistós de Pe-
dro Sánchez cap a Catalunya, com els 
socialistes i els comuns, interessada-
ment, ens volen fer creure. Tot plegat 
podria ser el resultat d’una transacció 
política: t’obro les portes de la gàbia i 
tu, a canvi de poder sortir en lliber-
tat, et compromets a fer bondat, i ja et 
de�niré què és fer bondat. Una mena 
de xantatge o, si volem ser més ama-
bles en la forma d’expressar-ho, una 
transacció lliure entre dues parts. La 
part forta, la que té a les seves mans la 
clau de la gàbia, imposa a la part dèbil 
l’obligació de fer bondat.
Tot sembla suggerir que la decisió del 
govern espanyol va tenir una contra-
partida política acceptada pels em-
presonats, els seus partits i les seves 
organitzacions. I, pel que es va veient, 
tothom es va comprometre a ser dis-
cret. D’altra manera costa de justi�car 
una evolució tan sobtada del pensa-
ment polític dels indultats. La con-
trapartida podria ser el compromís 
de deixar aparcada la independència 
de Catalunya durant una bona tem-
porada, almenys mentre les persones 
que es van bene�ciar d’un indult con-
dicional i reversible corrin el risc de 
tornar a ser empresonades. I després 
ja es veurà què passa, però, mentres-
tant, la metròpoli haurà guanyat uns 
quants anys d’aparent tranquil·litat. 
Diuen que qui dia passa, any empeny. 
Uns i altres, però, s’han oblidat d’un 
detall, i és que la ciutadania no va par-
ticipar ni va ser informada d’aquesta 
transacció, i els polítics corren el risc 
que el poble acabi passant per sobre 
dels seus interessos.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Una transacció

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

L a MAT vol dir línia de alta tensió 
elèctrica. L’aprofitament de l’ener-
gia elèctrica va ser un gran invent. 
L’electricitat apareix com una ener-

gia neta: no fa fum, ni escampa substàncies 
tòxiques. Potser ens cal tenir més consci-
ència que els camps elèctrics i, sobretot, els 
camps magnètics no són inofensius, però 
pel que se sap, pocs aparells generen camps 
de prou intensitat per suposar un risc. 
Però l’electricitat cal «fabricar-la». No és 
una energia que la regali gratuïtat-
ment la natura com és la llum, la ca-
lor o el vent. A l’extrem de les línies 
elèctriques que ens porten l’energia hi 
ha un sistema de generació que trans-
forma en electricitat una altra energia: 
saltant d’aigua hidràulic, una central 
que crema gas natural, una central 
nuclear...  En el procés de generació, 
en la majoria de casos, sí que es gene-
ren emissions de gasos, residus i altres 
formes de contaminació que causen el 
canvi climàtics o acumulació de resi-
dus molt perillosos.
Substituir el sistemes de generació 
d’electricitat contaminants per energi-
es renovables és un pas molt impor-
tant per evitar la degradació del pla-
neta on vivim i on voldríem continuar 
vivint. Espanya ha avançat bastant en el 
procés de generació d’energies renovables 
implantant molins i «horts» fotovoltaics. El 
dia 2 d’abril de 2022 a les 4 de la tarda tota 
l’energia elèctrica consumida a Espanya era 
d’origen renovable. De mitjana però és el 
33%.  Catalunya ha avançat molt menys i 
es calcula que només el 19% de l’electricitat 
prové de fonts renovables, tot i incloure els 
saltants d’aigua del Pirineu. 
La regió aragonesa produeix molta ener-

gia renovable. Una part no té demanda en 
aquell territori. El projecte de la MAT té la 
finalitat de portar aquesta energia produ-
ïda en plantes aragoneses a un punt d’ele-
vada demanda energètica que és Barcelona 
i el seu entorn. L’accés al subministrament 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és a 
l’estació transformadora dels Hostalets de 
Pierola. Des del Baix Aragó hi ha un re-
corregut de 154 km. La poca generació 
d’energia elèctrica renovable a Catalunya 

és la justificació del projecte. Es portaria 
electricitat des d’on en sobra cap a on en 
falta. De passada, probablement es pagaria 
millor.
La línia Mat serviria exclusivament per 
portar aquesta energia generada al Baix 
Aragó cap a l’ÀMB per vendre-la allà o 
exportar-la. Cap planta de les que hi hagi 
pel camí podria connectar a aquesta línia 
ni tampoc cap població podria consumir 
aquesta energia abans d’arribar als Hosta-

lets de Pierola. 
Per altra part, aquesta línia donaria dret als 
seus explotadors -una empresa amb seu a 
Madrid- a subministrar un cert percentat-
ge de l’electricitat consumida a Catalunya.
El transport de l’energia elèctrica compor-
ta pèrdues. Les línies elèctriques escampen 
una part de la seva energia al seu entorn en 
forma de camps electromagnètics i calor. 
Les pèrdues mitjanes són del 20%. 
A Catalunya, amb el debat obert sobre la 

transició a les energies renovables, 
hi ha acord en organitzar, dintre del 
límits del possible, una producció 
d’electricitat de proximitat, descentra-
litzada i connectada en xarxa per on 
es puguin fer circular els excedents i 
captar les necessitats. D’aquesta ma-
nera es volen evitar les pèrdues en el 
transport, l’afectació a grans escala de 
territoris aliens i el risc que el submi-
nistrament depengui de grans línies 
singulars.   
Per altra part, l’equilibri territorial 
exigeix que els territoris afectats per 
les instal·lacions de subministrament 
d’energia participin dels beneficis 
d’aquestes instal·lacions.  
El motiu que porta a l’Institut Cata-
là d’Energia a rebutjar el projecte de 

la MAT és que s’aparta dels criteris d’im-
plantació de les energies renovables. Per 
altra banda, sembla evident la pèrdua de 
sobirania energètica de Catalunya, ja que 
una part considerable de la seva demanda 
s’hauria de cobrir a càrrec d’una empresa 
de Madrid. 

(En articles posteriors abordarem l’impacte 
ambiental de la MAT i l’afectació del territori). 

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

La MAT. El plantejament

Creus que és fàcil trobar feina a l’Anoia?

Sí 12,9% No 87,1%

JOSEP CASTELLTORT 
PANADÉS
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

DAVID RIBA, NOU CAP DE LA POLICIA LOCAL D’IGUALADA:
El nou cap de la Policia Local igualadina substitueix Jordi Dalma-
ses, que feia 33 anys que era al capdavant dels agents de l’ordre 
ciutadà. Estarà acompanyat pel sotscap Robert Martínez.

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

Des de l’any 2017 que Es-
panya intenta per tots els 
mitjans, empobrir Cata-
lunya. Utilitzant tots els 

recursos de l’Estat, ho fa de moltes 
maneres. Una, la més visible, és l’es-
poli �scal. Una altra és incomplint els 
pressupostos generals de l’Estat, fet 
que genera un empobriment dels ser-
veis que rebem els ciutadans de Ca-
talunya, haguem nascut aquí o fora i 
parlem català o castellà.
L’espoli �scal, a més, ha aconseguit 
que els impostos a Catalunya siguin 
més alts que en altres “comunitats autò-
nomes” d’Espanya i aquestes, es diguin 
Madrid o Andalusia, poden rebaixar 
impostos a les empreses catalanes que 
marxin de Catalunya per instal·lar-se 
en altres llocs on els ofereixen avantat-
ges �scals.

Els partits “nostrats” (per anomenar-los 
d’alguna manera) en campanya electo-
ral, ens diuen que “si som forts a Ma-
drid” aconseguiran revertir aquesta 
situació �scal tan injusta, però a la pri-
mera de canvi, els aproven els Pressu-
postos generals de l’Estat sense que es 
redueixi l’espoli �scal, ni que s’aconse-
gueixin les inversions que, per la nostra 
contribució a la hisenda espanyola, ens 
corresponen.
Aquesta situació fa dècades que es 
dona, amb l’agreujant que ha empitjorat 
des de l’inici del procés arribant a l’aber-

Un enemic del poble
ració que el mateix cap d’estat pressiona 
a les grans empreses catalanes perquè 
marxin de Catalunya. La majoria, més 
de 4000, li va fer cas i em temo que les 
que s’han quedat, són vigilades pels 
més implacables inspectors �scals. Da-
vant d’això una entitat cívica com l’As-
semblea Nacional Catalana va engegar 
una campanya en positiu, “Consum 
estratègic” aconsellant als ciutadans de 
Catalunya, el consum de productes ca-
talans, és a dir de proximitat.
Vet-ho aquí però que la campanya 
d’ANC va trobar ràpidament un ene-
mic: Josep Sànchez Llibre, durant 
molts anys diputat a Madrid -mà dre-
ta de Duran Lleida- i que ara ocupa 
la presidència del Foment del Treball. 
Aquest individuu, utilitzant els recur-
sos de Foment -que aporten les empre-
ses catalanes- va denunciar la campa-
nya davant la (in) justícia espanyola 
que, oh sorpresa!, ha fallat en favor 
dels enemics del poble català, i ha pro-
hibit la campanya. 
Hi ha catalans que, per vergonya nos-
tra, prefereixen treballar per als seus 
interessos particulars que pel bé del 
conjunt de la societat. A vostè i a mi, 
amable lector, ningú no ens obliga a 
treballar per al bé comú, però quan un 
individu ostenta la presidència d’una 
entitat -o és diputat per Barcelona a 
Madrid- està obligat a treballar per a la 
comunitat i a rebre en justa correspon-
dència, un sou, dietes i compensacions 
establertes per llei, però el seu treball 
ha de ser servir a la comunitat que li ha 
fet con�ança i li paga el sou correspo-
nent. Això en Sánchez Llibre no ho fa, ni 
crec que ho faci mai.
Quan se li va acabar la “mamella política” 
en va buscar una altra, sempre en bene�ci 
propi, com un enemic del poble. Ho feia 
de diputat i ho fa des de Foment. 

PAU ORTÍNEZ
Regidor de Poble Actiu a l’Ajuntament d’Igualada

Posar-se a la pell dels altres no és 
cosa fàcil. Anem amb presses, 
ocupats en les nostres cabòries 
i massa sovint ens costa em-

patitzar amb els problemes dels altres. 
L’empatia és conrea amb els ulls vius, el 
cor obert i amb ganes d’escoltar. Fent pa-
rades al carrer, prenent el cafè i xerrant 
amb la gent em queda clar que garantir 
la mobilitat de les persones amb majors 
di�cultats de moviment hauria de ser 
una de les prioritats de tots els ajunta-
ments.
Sortiu al carrer i feu l’exercici d’imagi-
nar-vos què implica moure’s per Iguala-
da amb cadira de rodes, fer-ho quan no 
podeu veure-hi perquè sou cecs o quan 
vas amb un caminador elèctric. Sigui 
per un fanal, un senyal de trànsit, un pal 
elèctric, unes obres… hi ha molts car-
rers on és terriblement difícil (i en molts 
casos impossible) passar. Proveu de fer-
ho. Passejant una tarda per Igualada 
vaig trobar com a mínim una desena de 
carrers on el cotxe pot passar… però el 
vianant no. Els fanals mal posats al car-
rer Nicolau Tous del barri de Montser-
rat. Els cotxes que omplen les voreres del 
carrer Lacetània de les Comes. Les obres 
en un edi�ci del carrer Sant Vicenç que 
han tallat el pas. Les voreres massa es-
tretes del carrer Sebastià Artés. La man-
ca de passos zebra en alguns indrets del 
barri del Poble Sec com la carretera de 
Manresa. La impossible pujada al carrer 
Òdena que per l’amplada, el pendent i 
el risc sembla l’ascensió a l’Himàlaia. Les 
voreres de la carretera de Valls quan, els 
despreocupats pares que recullen els in-
fants hi aparquen, ocupen tota la vorera. 
Les voreres del carrer Gaspar Camps 
al barri del Sant Crist que no fan més 
de dos pams. Podria omplir tot l’espai 
de l’article només llistant els problemes 
que trobem a Igualada.

Volem passar
En una societat que progressivament es 
va envellint, hem de preparar les ciu-
tats perquè totes les persones es puguin 
moure de forma autònoma. Totes les 
actuacions que es fan a l’espai públic per 
garantir l’accessibilitat són necessàries: 
rampes per cadires de rodes, senyals 
acústiques als passos zebra, pals per im-
pedir que els cotxes pugen a les voreres, 
autobusos adaptats, ascensors…
L’Ajuntament d’Igualada ha de fer molta 
feina, molta, per garantir el dret a mobi-
litat. I per fer-ho, cal canviar el xip. Per 
visibilitzar els problemes de mobilitat 
d’Igualada, des de Poble Actiu hem as-
senyalat amb el lema “Volem passar” els 
llocs on no és possible circular. Un gest 
simbòlic, però necessari, per visibilitzar 
el problema. Volem una ciutat a mida 
humana i això vol dir que cal prioritzar 
la mobilitat a peu per davant de la cir-
culació en cotxe. Què vull dir? Que si 
un carrer és estret i quelcom hi sobra, 
mai són els vianants... són els cotxes! 
Si no hi ha espai per un carril de cotxe, 
l’aparcament de cotxes i dues voreres, 
doncs és senzill. Traiem l’aparcament 
dels cotxes i fem les voreres amples. I, 
d’exemples com aquests, en podem tro-
bar molts. La qüestió és tenir molt clara 
la prioritat. Primer, els vianants. Segon, 
el transport públic. Tercer, els ciclistes. 
I, en últim lloc, els cotxes. I aquesta pri-
oritat cal aplicar-la en tot, també en el 
pressupost, i més en una ciutat que no 
té diners per habitatge social però on 
s’inaugura un aparcament gratuït cada 
mes. Carrer a carrer i barri a barri hem 
d’anar transformant Igualada. El lema 
és clar: volem passar. Volem una ciutat 
pensada perquè els vianants, i especial-
ment aquells que tenen di�cultats per 
moure’s, puguin fer-ho amb seguretat. 
Tenim molta feina a fer per transformar 
la ciutat. I ganes de fer-la! 

Hi ha catalans que per a 
vergonya nostra, prefereixen 

treballar per als seus 
interessos particulars que pel 
bé del conjunt de la societat
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L’Ajuntament instal·larà 19 càmeres de seguretat i 
nomena David Riba com a nou cap de la Policia Local

JORDI PUIGGRÒS

L ’Ajuntament d’Igualada 
instal·larà 19 càmeres de 
seguretat abans de �nal 

d’any, sumant-se així a les que 
43 ja hi ha instal·lades, segons 
que va comunicar aquesta set-
mana l’alcalde Marc Castells, 
en ocasió de la presentació de 
l’igualadí David Riba com a 
nou Cap de la Policia Local. 
La instal·lació de càmeres de 
videovigilància era un dels 
compromisos que el govern 
municipal va adquirir arran 
del terrible fet de la violació 
d’una noia el novembre de 
2021. Igualada se suma així 
a d’altres municipis que ja fa 
temps que tenen dispositius de 
seguretat d’aquestes caracterís-
tiques, que tenen sobretot un 
efecte dissuasiu. A la comarca 
alguns pobles, com la Torre de 
Claramunt, tenen càmeres a 

IGUALADA 
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La regidora Carlota Carner i l’alcalde Marc Castells, 
amb el Cap de la Policia Local David Riba i el Sotscap Robert Martínez.

REDACCIÓ

Aquesta setmana han 
començat les obres de 
millora de la 3a Fase 

de Modernització del Polígon 
Industrial de Les Comes. En 
aquesta fase s’està millorant 
la vorera nord de l’Avingu-
da d’Europa entre els carrers 
Irlanda i Dinamarca amb in-
versió de 400.000€. Les obres 
tindran una durada de 5 me-
sos i seguiran el mateix format 
que els carrers que ja s’han mi-

totes les entrades i sortides del 
municipi.
Des de l’any passat s’han ins-
tal·lat ja 43 càmeres de segu-
retat per part de l’Ajuntament, 
la majoria dins o fora d’equipa-
ments municipals. En concret, 
30 als exteriors, i 8 a l’interior. 
També es van instal·lar 5 càme-
res a l’entorn del polígon indus-
trial. 
Ara, aquestes 19 càmeres s’ins-
tal·laran a les entrades i sorti-
des de la ciutat, de manera que 
es puguin llegir fàcilment les 
matrícules de vehicles.

MÉS EFECTIUS DE POLICIA 
LOCAL I NOUS VEHICLES
La instal·lació de més càmeres  
no serà l’única actuació mu-
nicipal. “Hi haurà també un 
important reforç d’efectius de 
la Policia Local, així estava in-
clòs en el pressupost per a l’any 
2023 que ja tenim aprovat, i al 
mateix temps tindrem 5 nous 
vehicles”. En aquestes dues úl-
times setmanes s’estan duent 
a terme oposicions de nous 
agents de policia que reforça-
ran el cos a Igualada.
L’Ajuntament convocarà a �-
nals d’aquest mes una reunió 
amb les associacions de veïns 
de tota la ciutat amb la Policia 

Continua la millora del polígon de les Comes, ara a l’av. Europa
llorat al polígon des de 2019, 
com son els de Gran Bretanya, 
Alemanya, Itàlia i Luxemburg.
L’alcalde Marc Castells ha ex-
plicat que la vorera nord de 
l’Avinguda d’Europa es farà 
més ampla i accessible i comp-
tarà amb nou enllumenat molt 
més e�cient energèticament. 
En aquest sentit, Castells, ha 
explicat que aquestes millores 
“permetran tenir un polígon 
adaptat al segle XXI, accessi-
ble, e�cient, atractiu i funcio-
nal com volem que sigui tota 
la nostra ciutat”.

L’alcalde ha fet referència al fet 
que s’arranja també una zona 
molt important pels vianants 
que recorren l’Anella verda ja 
que per aquest tram hi ha l’ac-
cés que connecta la ciutat amb 
el mirador de Montserrat. 
Castells ha destacat que aques-
ta millora és doble “ja que fa-
cilita l’accés a l’Anella Verda 
alhora que arranja i digni�ca 
una de les entrades a la ciutat 
i al polígon que va millorar-se 
amb la construcció de la nova 
rotonda al carrer Dinamarca 
que ha facilitat la circulació i 

distribució del trànsit”.
Castells ha explicat que aquest 
pla de millora es realitza sem-
pre de la mà de l’Associació 
d’Empresaris del Polígon In-
dustrial de Les Comes (AE-
PIC). Joan Mateu, el president 
de l’entitat, ha valorat molt 
positivament aquesta millora 
que any rere any transforma 
totalment una zona del polí-
gon. Mateu ha destacat “que 
des de l’AEPIC contribuïm en 
decidir quin és el tram més 
necessari per arranjar i quines 
són les necessitats que tenim 

com a polígon per ser compe-
titius, atractius i funcionals”. 
Mateu ha volgut destacar el 
compormís de l’Ajuntament 
d’Igualada en aquest pla “cada 
any hi ha hagut una inversió 
en el nostre polígon i realment 
suposa un canvi substancial 
pel que fa a la mobilitat i a l’e�-
ciència dels trams que ja s’han 
millorat”.
La inversió total que s’ha fet 
en la modernització del polí-
gon �ns ara és de 3’3 milions 
d’euros, 1’7 d’aquests han estat 
�nançats per la Diputació. 

Local i els Mossos d’Esquadra 
per parlar de la seguretat ciu-
tadana a la ciutat. “La nostra 
voluntat és que tinguem cada 
vegada més una Policia Local 
més propera al ciutadà”, deia 
Castells. 
Pel que fa al Pla Local de Segu-
retat d’Igualada, Marc Castells 
ha detallat que també es troba 

en la seva recta �nal, ja s’ha 
acabat la fase de diagnosi aca-
bada, i objectiu és aprovar-lo al 
desembre.
El nou cap de la Policia Local, 
David Riba, substitueix Jordi 
Dalmases, que ocupava el càr-
rec en els darrers 33 anys. Riba, 
que porta 27 anys com a poli-
cia local de la ciutat, explicava 

“Molta gent ens 
demana que siguem 
actius en relació als 

actes incívics, i tenen 
raó. Així ho farem”, 
diu el nou cap de la 

Policia Local

al costat de qui ja és la seva mà 
dreta, Robert Martínez, que 
“som igualadins, hem crescut 
als carrers, hem anat a les es-
coles i instituts de la ciutat, i la 
coneixem a fons. Portem a dins 
un sentiment igualadí, i creiem 
que això és positiu per a la nos-
tra feina”.
El nou cap de la Policia Lo-
cal afegia que “el nostre cos 
funciona, els agents estan ben 
formats, però som conscients 
que hem d’intentar comunicar 
millor a la gent allò que fem en 
el dia a dia, especialment grà-
cies a les noves tecnologies i 
les xarxes socials. No estic par-
lant d’informar dels successos, 
només, sinó també fer molta 
pedagogia i donar consells de 
seguretat”. 
David Riba a�rma que “molta 
gent ens demana que siguem 
més actius en relació als actes 
d’incivisme, i en això tenen 
raó. Així ho farem”. 



Ho expliquem millor 
perquè puguis decidir millor.
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David Prat, nou 
Portaveu d’ERC a 
l’Ajuntament en 
substitució d’Enric 
Conill

Enric Conill i Alba Vergés.

REDACCIÓ

ERC Igualada continua 
fent la seva campanya 
informativa -i política, 

és clar- per reduir les diferènci-
es electorals amb Marc Castells 
i situar així Alba Vergés amb 
opcions d’assolir l’alcaldia a les 
eleccions de maig vinent. En 
aquesta ocasió, amb un tema 
delicat i de molta actualitat 
com és la pobresa energètica.
El regidor Enric Conill explica 
que “aquest mateix any, a �nals 
de febrer, ja vam portar a ple 
modi�car les ajudes contra la 
pobresa energètica i el govern 
local va votar-hi en contra. 
També en les darreres nego-
ciacions de pressupostos hem 
proposat com a condició indis-
pensable augmentar les ajudes 
en aquest àmbit, però el govern 
de Marc Castells no ha consi-
derat necessari fer-ho. Sempre 
ens trobem amb la negativa del 
govern local”. Tanmateix, els 
republicans asseguren no do-
nar-se per vençuts i novament 
tornen a interpel·lar les for-
ces polítiques municipals per 
aconseguir un “pacte de ciutat 
contra la pobresa energètica”. 
Des d’Esquerra apunten al fet 
que no hi ha “improvisació que 
“valgui” en aquesta problemà-
tica i que “és responsabilitat de 
totes les administracions públi-
ques aportar tot allò que sigui 
al seu abast per fer-hi front”.
ERC exposa que el govern 
d’Igualada està destinant la 
“irrisòria xifra de 7,30€ per fa-
mília al mes per ajudar a pagar 

ERC critica que l’Ajuntament es gasta 7€ 
al mes per família per ajudar a pagar gas, 
aigua i llum, quan Reus arriba als 60€

REDACCIÓ

Esquerra Igualada ha 
decidit convocar la 
gent gran en una tro-

bada el pròxim dijous dia 27 
a les 18:00h al Centre Cívic 
Centre. La trobada �nalitzarà 
amb un berenar popular per a 
tots aquells que vulguin allar-
gar la tarda.
“Esquerra vol parlar amb 
tothom i també amb la gent 
gran. Volen saber que els pre-
ocupa, com veuen la ciutat, 

REDACCIÓ

La formació Igualada 
Som-hi (PSC-Comuns) 
completa el primer mes 

de la campanya “Parla Iguala-
da” havent fet parada, ja, a la 
Masuca, Fàtima, Cal Font i Set 
Camins. Aquests han estat els 
primers quatre barris que la 
formació progressista ha visi-
tat per escoltar les demandes 
dels veïns i veïnes i durant tota 
la tardor continuarà fent para-
des a peu de carrer �ns a ser a 
tots els barris de la ciutat.
El portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament, Jordi Cuadras, 
fa una molt bona valoració del 
primer mes de “Parla Iguala-
da” i explica que “escoltar és 
bàsic en política i per nosal-
tres és la base del nostre pro-
jecte per Igualada. Escoltem a 
tothom i ho fem a tots els bar-
ris per convertir totes les de-
mandes que rebem en propos-
tes que el nostre equip farem 
a l’Ajuntament. La seguretat, 
la neteja, l’habitatge i la mo-
bilitat són les principals preo-
cupacions que ens fan arribar 
les veïnes i veïns als barris que 
hem visitat durant aquest pri-
mer mes de ‘Parla Igualada’”.
Cuadras afegeix que “la políti-

llum, aigua i gas”. Una dada 
que “contrasta en negatiu amb 
les d’altres municipis que fan 
bé la feina i ajuden les seves 
famílies, com el cas de Reus, 
que ofereix ajudes d’entre 45 i 
60€ al mes en funció del de la 
mida de la unitat familiar”. Els 
republicans expliquen que “el 
govern municipal no posa ni 
un euro per combatre la po-
bresa energètica que moltes fa-
mílies pateixen i patiran ja que 
la partida pressupostària que 
s’hi destina ve subvencionada 
per la Generalitat. Per tant, el 
govern de Castells no aporta 
recursos propis”.
Des d’Esquerra expliquen l’ac-
tual ordenança municipal re-
guladora és del 2014 i aquesta 
no té en compte la Llei 24/2015 
contra la pobresa energètica. 
Això di�culta que moltes fa-
mílies ara podrien accedir a 
ajudes, no puguin fer-ho per-
què els barems estan desactu-
alitzats. Segons els republicans 
“és qüestió de voluntat políti-
ca fer-ho i no entendríem que 
el govern local tornés a enre-
derir aquesta gestió”. També 

demanen doblar la partida 
d’ajudes i augmentar-les, Co-
nill recorda que “les di�cul-
tats en els pagaments dels 
subministraments afecten 
moltíssimes famílies, no cal 
tenir problemes per arribar a 
�nal de mes per tenir neces-
sitats econòmiques i requerir 
d’ajudes”. Finalment, ERC re-
corda que patir “els impostos 
més alts de Catalunya haurien 
de servir justament per me-
sures com aquesta que ajudin 
a millorar la vida de la gent, 
i no pas per pagar excursions 
privades a Roma”.
Per concloure, Alba Vergés 
també ha volgut manifes-
tar-se en aquest sentit lloant 
tota la feina feta pel grup mu-
nicipal durant anys. Vergés 
ha contraposat la insistència 
d’Esquerra per aconseguir 
ajudes contra la pobresa ener-
gètica, amb el “passotisme i 
l’anar fent de l’alcalde”. Vergés 
creu que això és “una mostra 
més de la necessitat urgent de 
canvi que té a Igualada i de 
l’impuls que ha de venir a la 
ciutat de la mà d’Esquerra”. 

Trobada de Vergés amb la 
gent gran, dijous vinent al 
Centre Cívic Centre

Un anunci o�cial de 
l’Ajuntament de 13 d’oc-
tubre assigna al regidor 

David Prat i Jorba el càrrec  de 
nou  Portaveu d’Esquerra Re-
publicana  de Catalunya en rè-
gim de  dedicació parcial, i una 
retribució de 17.129, 99€ bruts 
anuals en 14 pagues, substi-
tuïnt així Enric Conill, que va 
renunciar al càrrec. Prat és ac-
tualment assessor al Parlament 
d’Alba Vergés,presidenta en fun-
cions de la cambra i candidata a 
l’alcaldia d’Igualada a les prope-
res eleccions municipals. 

quins canvis creuen que s’han 
de produir, quina sensació de 
seguretat tenen i molt més”. 
Segons explica Vergés, “vull 
que la gent gran de la ciutat 
m’expliquin quina Igualada 
vol”. El format de trobada es 
preveu participatiu i on tot-
hom podrà parlar i intervenir.
Els republicans expliquen 
que la veu de l’experiència de 
la gent gran és fonamental en 
la redacció del seu programa 
i el disseny de la ciutat que 
preparen. 

Som-hi segueix buscant 
opinions amb parades 
per tota la ciutat

ca municipal és la política que 
està a peu de carrer i això és 
el que portem fent durant tot 
el mandat i ara incrementem 
amb ‘Parla Igualada’. Ha sigut 
un treball continu que no hem 
deixat de fer perquè creiem 
en la proximitat. Amb ‘Par-
la Igualada’ volem continuar 
amb aquest tarannà tan nos-
tre. Escoltant la gent és com 
coneixem molt bé la ciutat i 
els seus problemes per a saber 
què cal millorar quan gover-
nem”.
A més de les parades a peu 
de carrer a tots els barris, 
la campanya “Parla Iguala-
da” d’Igualada Som-hi tam-
bé recull les inquietuds de 
les ciutadanes i ciutadans 
d’Igualada a través del canal 
de Whatsapp de la formació 
que integren PSC, Comuns 
i el grup ciutadà Igualada 
Oberta. Tothom qui vulgui 
pot enviar un missatge al te-
lèfon 674 966 031 per parlar 
amb el Jordi Cuadras i fer-li 
arribar qualsevol inquietud o 
millora que necessiti la ciu-
tat. D’altra banda, qui vul-
gui conèixer quin dia “Parla 
Igualada” serà al seu barri 
també pot preguntar-ho tot 
enviant un Whatsapp en 
aquest mateix número. 

La il.luminació de la carretera de Manresa 
ja és de tecnologia LED

L’Ajuntament d’Igualada 
ha canviat els antics glo-
bus hal·lògens de la car-

retera Manresa per tecnologia 
LED, com ja s’ha fet en diverses 
zones de la ciutat. Suposa un es-
talvi econòmic i menor emissió 
de CO2, però també una millo-
ra important de la visibilitat i 
sensació de claror del carrer.
Aquests globus formen part 
dels 138 que es canvien gràcies 
a una subvenció de la Diputa-

ció de Barcelona. El regidor 
Miquel Vives ha explicat “sols 
amb el canvi dels 14 globus de 
la carretera Manresa la ciutat 
s’estalvia 1500€ anuals en la 
factura de la llum. 
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Les obres de millora 
comencen aquesta 
setmana, amb una 

inversió de 335.000€, 
que contemplen canviar 

l’enjardinament

L’Ajuntament tancarà per les nits el Parc Garcia Fossas per evitar 
botellots, però no es planteja fer-ho a cap més lloc de la ciutat

L’alcalde Castells, amb el president de l’associació de veïns del Poble Sec, José García, i el president de la 
Mancomunitat de Vivendes de la Ctra. de Manresa, Mario Serrano.

JORDI PUIGGRÒS

Aquesta setmana co-
mençaran les obres de 
millora del Parc Gar-

cia Fossas, amb una inversió 
de 335.000€ que permetran 
un canvi substancial de l’en-
jardinament i la plantació de 
moltes �ors. Al mateix temps, 
es tancarà tot el recinte per 
cloure’l durant les nits, i evi-
tar així situacions d’incivisme 
i botellots. “Ha estat un llarg 
debat a l’Ajuntament per veure 
què fèiem, però era una de-
manda dels veïns i creiem que 
és una bona solució. Altres 
ciutats també ho han fet”, deia 
l’alcalde Marc Castells dime-
cres, amb el president de l’As-
sociació de Veïns del barri del 
Poble Sec, Jose García, i del 
president de la Mancomunitat 
de vivendes de la carretera de 
Manresa, Mario Serrano.
Castells ha explicat que “de-
gut a l’orogra�a del parc, que 
presenta espais entre els en-
jardinaments on les patrulles 

policials no hi poden accedir 
fàcilment, l’opció del tanca-
ment nocturn és la més efec-
tiva i viable, però no es plan-
tegem fer-ho a cap més lloc 
de la ciutat. Al Parc Central, 
per exemple, això és impossi-
ble”.
Les obres contemplen la re-
novació integral dels ele-
ments de joc, que seran de 
fusta i tindran elements de 
joc inclusiu per tal que qual-
sevol infant pugui jugar-hi. 
També es canviarà l’enjardi-
nament amb plantes autòc-
tones i molta presència de 
�ors que requereixen baix 
manteniment i baix rec per 
tal que sigui molt més sos-
tenible. Castells ha remarcat 

que el parc Garcia Fossas es 
tracta d’un “parc amb molta 
vida i molta activitat al costat 
de l’Escola i en un barri on hi 
viuen moltes famílies”.   
De la seva banda, Jose García, 
ha agraït a l’Ajuntament “la 
intervenció que farà en aquest 

parc, demanada pels veïns, en 
especial el tancament nocturn 
que evitarà conductes incívi-
ques i permetrà que tothom 
pugui gaudir del parc”. Mario 
Serrano ha afegit que la millora 
és en un parc “que és patrimoni 
de tots els igualadins i cal cuida 

per tal que segueixi essent així”. 
Amb aquestes obres l’Ajunta-
ment segueix el pla de Millo-
ra dels Parcs Infantils, com ja 
s’ha fet als parcs del carrer Sant 
Pere Sallavinera, de la plaça de 
Copons, del carrer Vallbona i 
el de Les Comes. 

SOPAR SOLIDARI I CLOENDA DE LES J ORNADES
RYLA-RUTA DE LA PAU
DISSAB TE,  29  D' OCTUB RE
A les 2 0, 00 hores
RESTAURANT “ SCORPIA”

B e n v i n g u d a
Sal v ad o r  F ar r é s
President de ROTARY Igualada 
Al b e r t o Gu e r r e r o
President de la “ Federación Esp añ ola de Clubs y
Asociaciones UNESCO”
F e d e r i c o  May o r  (missatge)
President de la “ Fundación Cultura de Paz ” ,  Ex
Director General de la UNESCO (19 8 7-19 9 9 )

In t e r v e n e n :
J o s e p  Cas ad e v al l
Advocat andorrà, Ex President de la Sala Tercera del Tribunal
de Drets Humans d’Estrasburg (TEDH)
In g r i d  St e i n h
Governadora del Districte 2 2 02  (2 2 / 2 3 ) de Rotary  Interna-
cional. Ex Presidenta del Comitè  de La Fundació Rotaria.
I UN ALTRE PARTICIPANT 
PENDENT DE CONF IRMACIÓ

Pr e s e n t ad o r / m o d e r ad o r :  
J o an  Mar i a Mo r r o s
Degà del Col· legi de Periodistes de Cataluny a i Director d’In-
forma�us de RAC 1, .

Ap o r t ac i ó  m í n i m a 3 5 e u r o s  p e r p e r s o n a
Reserves a :   rc.igualada@ rotary 2 2 02 .org
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Fort malestar entre 
180 treballadors i els 
proveïdors, perquè el 
govern del Consell no 

troba substituts

Papers a l’entrada del Consell Comarcal, dimecres al matí.

El Consell Comarcal de l’Anoia no pot pagar les nòmines ni proveïdors 
perquè l’Interventor ha plegat

JORDI PUIGGRÒS

El Consell Comarcal de 
l’Anoia es troba en una 
situació d’alerta total per 

un fet inèdit: els dos principals 
funcionaris d’aquesta institució 
estan inoperatius i, davant d’ai-
xò, no es pot fer cap despesa 
econòmica real. Això inclou el 
pagament de les nòmines dels 
180 treballadors, a més del pa-
gament a proveïdors, o contrac-
tacions de tot tipus, entre d’al-
tres gestions.
No és un tema de manca de 
solvència econòmica, perquè 
hi ha diners. És un tema pura-
ment administratiu i burocrà-
tic que té, de moment, solució 
complicada. La situació no té 
precedents en la política comar-
cal, doncs mai l’Interventor i el 
Secretari -Funcionaris de Car-
rera- havien mancat a la vegada 
en una institució pública. Amb 
tot, el problema és únicament la 
manca d’Interventor, doncs les 
altres dues �gures administrati-
ves que calen per �rmar les des-
peses són el Tresorer i el Gerent. 
Els Consells Comarcals són, per 
llei, administracions de “Classe 
1”, la que correspon a munici-
pis de més de 20.000 habitants 
(que és el cas d’Igualada), i, en 
aquests casos, les ordres de des-
pesa corresponen a funcionaris 
de carrera. En molts municipis 
de la comarca aquesta situació 
no es produeix, doncs secretaria  
i intervenció són una mateixa 
persona, i la majoria de vega-
des, són treballs “per acumu-
lació”, és a dir, els funcionaris 
“acumulen” jornades partides 
en diferents pobles. 
Es dona el cas que l’Interventor 
va plegar voluntàriament amb 
efectes de 5 d’octubre i el Secre-

tari va demanar la baixa el dar-
rer divendres de setembre. 

COMITÈ D’EMPRESA: 
“AIXÒ ÉS DEIXADESA”
La situació d’incertesa que es 
viu a la seu del Consell, a la pla-
ça Sant Miquel d’Igualada, ha 
provocat un fort malestar entre 
la plantilla. La presidenta del 
Comitè, Clara Fernández, ha 
explicat a La Veu que “tot plegat 
és deixadesa absoluta, ningú no 
ens havia dit res de què passaria 
�ns ara, quan ja tenim el pro-
blema al damunt”.
El govern del Consell Comarcal 
-Junts per Catalunya i PSC- va 
mantenir dimarts una reunió 
amb el Comitè “per assegu-
rar-nos que fan el que poden, 
però no hi ha cap més novetat. 
Es veu que ningú no vol venir 
a cobrir aquests càrrecs, de cap 
lloc del país”, diu Fernández.
Algunes veus veuen en tot això 
l’intens rumor -un secret a veus, 
de fet- que l’O�cina Antifrau 
i el Tribunal de Comptes esti-
guin investigant possibles ir-
regularitats relacionades amb 
el Secretari Lluís C.S., i que es 
mantindrien des de molts anys 
enrere, afectant a diversos go-
verns i presidents. El govern 
actual ha mantingut també una 
trobada amb els caps de depar-
tament i amb els portaveus de 
tots els grups polítics, i ha ar-
gumentat que el problema rau 
en què existeixen pocs funcio-
naris d’habilitació nacional per 
poder cobrir la plaça, i els que 

hi ha estan tots ocupats. Les so-
lucions proposades, mentre tira 
endavant un procés de selecció 
ja convocat, s’allargarien en el 
temps i almenys caldria esperar 
en un dels casos �ns el 2 de de-
sembre. Dimecres es va fer una 
trobada amb els treballadors 
per comunicar la greu situació.

XAVIER BOQUETE: “A MI, EL QUE 
ARA EM PREOCUPA ÉS PAGAR 
LES NÒMINES”
El president del Consell Co-
marcal, Xavier Boquete, ha 
explicat a La Veu que “de cop i 
volta m’he trobat sense Secre-
tari ni Interventor, una situació 
del tot anòmala que ara és com-
plicada de resoldre, però hi es-
tem posant tot de la nostra part 
per aconseguir-ho. El que ens 
està passant posa en especial 
rellevància la idiosincràsia dels 
consells comarcals, una admi-
nistració que no pot tenir in-
gressos directes de �nançament 
propi, i depèn de les ajudes de la 
Generalitat o altres administra-
cions. L’ideal seria disposar ara 
d’un funcionari d’habilitació 
nacional que vingués al Consell 
a fer part de la jornada, men-
tre avança el procés de selecció 
de personal que hem endegat, 
però no el trobem. N’hi ha molt 
pocs”.
El procés de selecció de per-
sonal iniciat arran de la baixa 

voluntària de l’Interventor es 
va convocar el 28 de setembre, 
i, si els terminis es compleixen, 
hauria d’haver-hi plaça adjudi-
cada el proper mes de novem-
bre. “Si algú aprova l’examen, 
és clar, perquè és molt difícil”, 
ens diuen fonts coneixedores 
d’aquest tipus d’oposicions. “A 
més, en el cas de tenir algú, se-
gurament està treballant un al-
tre lloc, amb la qual cosa caldria 
esperar un altre mes, és a dir, no 
hi hauria la plaça ocupada �ns 
a principis de gener”. Una altra 
opció és que “tenim una perso-
na que passaria a ser funcionari 
de carrera, però això no passarà 
�ns el 2 de desembre, sempre 
que sigui nomenada ràpida-
ment per la Direcció General 
d’Administració Local de la Ge-
neralitat”, explica el president de 
la corporació comarcal. Xavier 
Boquete, el telèfon del qual treu 
fum aquesta setmana, també ha 
iniciat gestions amb la Genera-
litat i la Diputació de Barcelona 
per intentar trobar una solució 
ràpida que tregui la institució 
anoienca d’aquest atzucac.
Respecte la rumorologia que 
tot plegat tingués a veure amb 
una investigació d’Antifrau so-
bre presumptes irregularitats al 
Consell, Boquete és taxatiu: “no 
hi té res a veure, això”, i recorda 
que “el juliol passat ja es va in-
formar a tots els grups polítics 

d’aquesta situació, que en el seu 
moment explicaré públicament. 
A mi ara, el que em preocupa és 
pagar les nòmines”. 

ERC: “CALDRÀ QUE ES DEPURIN 
RESPONSABILITATS”
El portaveu de l’oposició al 
Consell, l’alcalde de Calaf Jordi 
Badia (ERC), explica a La Veu 
que “la situació que ens ha por-
tat �ns aquí és molt greu i, una 
vegada s’hagi solucionat el pro-
blema actual, demanarem que 
es depurin responsabilitats”. 
Per als republicans l’origen de 
tot plegat és la investigació que 
l’O�cina Antifrau va iniciar el 
2019. “El juny d’aquell any ja 
es van demanar a l’actual go-
vern una sèrie de requeriments 
relatius al contracte del Secre-
tari. Ningú no en va dir res, i 
ara ha esclatat tot quan el juli-
ol d’aquest any Antifrau ho ha 
tornat a demanar... Estem es-
tupefactes. Què ha fet el govern 
durant aquests tres anys?”, diu 
Badia. 
Antifrau (en les actuacions 
d’investigació núm. 084-
29102018/127, datades el 
juny de 2019) s’interessava 
per conèixer si el Secretari 
cobrava un sou de jornada 
completa (37,5 h) i en can-
vi en feia 28,5; si cobrava un 
complement de sou sense te-
nir la categoria professional 
per tenir-lo; i com era que 
podia fer d’advocat fora de la 
seva feina al Consell, si cap 
òrgan ho havia autoritzat.
Abans de plegar, l’Interventor 
Martín G. va comunicar per 
carta al Tribunal de Comptes  
“hechos que pueden constituir 
responsabilidad contable”.
D’aquest tema mai se n’ha sabut 
res públicament �ns avui. Més 
informació a la propera edició.

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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L’Ateneu acollirà dimecres el concurs 
Playback.cat de grups de gent gran

REDACCIÓ

Tot a punt per al pri-
mer festival català de 
playback, Playback.cat, 

que organitza l’Associació de 
la Gent Gran d’Igualada i tin-
drà lloc el proper dimecres 26 
d’octubre al Teatre Municipal 
Ateneu d’Igualada.
Aquest esdeveniment ha estat 
una proposta de l’entitat igua-
ladina que ha volgut fer reali-
tat un festival d’àmbit nacional 
amb l’essència de la gent gran i 
amb identitat igualadina.
L’alcalde Marc Castells i el 
regidor de promoció de la 
ciutat, Miquel Vives, amb els 
membres de l’Associació de la 
Gent Gran, Enric Senserrich 
i Salvador Massana, han estat 
els encarregats de presentar 
aquesta gala �nal del concurs 
on es veuran les actuacions 
dels 5 grups �nalistes i l’actu-
ació, fora de concurs, del grup 
de Playback d’Igualada.
Marc Castells ha felicitat als 
organitzadors de l’esdeveni-

ment per la iniciativa i per fo-
mentar “un envelliment actiu, 
dinàmic i participatiu gaudint 
de les activitats tal i com fan 
tots els membres del grup de 
Playback”. Alhora Castells ha 
destacat que el grup faci d’am-
�trió de les diverses persones 
participants al concurs que 
viuran una jornada on conei-
xeran la ciutat.
Els �nalistes han estat grups 
de Mollet del Vallès, Vilanova 
i la Geltrú, Tàrrega, Torelló,  i 
Montcada i Reixac. Dimecres 
al matí se’ls farà la recepció al 

mateix Ateneu, i tot seguit  els 
assajos. Després es farà una vi-
sita cultural per la ciutat i Cal 
Maco. Els membres del jurat 
seran la Cristina Queraltó, en 
Pep Ferrés i l’Albert Gàmez i 
ho presentaran el conegut Pep 
Callau. El festival començarà a 
les cinc de la tarda i s’allargarà 
�ns a quarts de vuit del vespre, 
que es lliuraran els premis.
Les entrades es posaran a la 
venda a partir del dissabte 22 
d’octubre a través de l’aplicació 
https://tiquetsigualada.cat/ al 
preu de 8 euros. 

REDACCIÓ

Amb motiu de la VII 
Setmana del Turisme 
Industrial que organit-

za la Xarxa de Turisme Indus-
trial de Catalunya, el Museu de 
la Pell obrirà les seves portes 
del 22 d’octubre al 30 d’octubre, 
en horari del museu, per donar 
a conèixer tots els seus espais 
permanents: l’antiga adoberia 
de Cal Granotes i les diferents 
sales de l’edi�ci de Cal  Boyer: 
L’Home i l’aigua, L’o�ci d’ado-
ber i Un univers de Pell.
Coincidint amb aquest esde-
veniment, el museu farà la 
ruta RECorreguts, recentment 
presentada per les Jornades 
Europees de Patrimoni. RE-
Correguts posa en valor el ric 
patrimoni del barri del Rec i 
està pensada per ser autoguia-
da. En celebracions especials, 
com és la Setmana de Turisme 
Industrial, es fa amb guia a una 
part del recorregut que compta 
amb una distància total de 5,3 

El Museu de la Pell obre 
les portes per la Setmana 
del Turisme Industrial

km. El punt de trobada de la 
ruta serà a Cal Maco. L’activitat 
és gratuïta però serà necessari 
treure entrada a tiquetsiguala-
da.cat
La Xarxa de Turisme Industri-
al de Catalunya (XATIC) orga-
nitza la Setmana del Turisme 
Industrial. Una setmana   per 
conèixer de prop “com es fan 
les coses” i descobrir què fa que 
el turisme industrial sigui tan 
diferent, sostenible i proper. 
Del 22 al 30 d’octubre museus, 
antigues fàbriques, mines, co-
lònies tèxtils, centres d’inter-
pretació i diverses empreses 
obren les seves portes.
Una de les novetats d’enguany 
és la celebració de la I Jornada 
de Portes Obertes a les empre-
ses, a través de la qual el públic 
general podrà descobrir una 
part o la totalitat dels diferents 
processos productius i viure i 
entendre l’esforç, l’enginyeria 
i el treball tan complex que hi 
ha darrere de les coses que for-
men part del nostre dia a dia. 

Dimecres  26 d’octubre a les 17.00 h. - TEATRE MUNICIPAL ATENEU D’ IGUALADA

ORGANITZ A AMB EL SUPORT

AMB  LA COL·LAB ORACIÓ

GRUPS F INALISTES PARTICIPANTS
AMICS DE L’ART (Mollet del Vallés) - FANTASIA (Vilanova i la Geltrú) - GRUP ALFI (Tàrrega) 

PLAYBACK TORELLÓ (Torelló) - SHOW CASAL M.I.R. (Montcada i Rexac). 

ENTRADES

’
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Amb l’herència del 
senyor Emili Bosch,

de 158.000 euros,
suposa gairebé el 50% 

de la inversió total,
de 385.990 euros.

Ja s’han recaptat 30.000 € per a les obres de reforma de l’Hospital 
de Dia Oncològic d’Igualada

REDACCIÓ

Les obres de reforma de 
l’Hospital de Dia On-
cològic de l’Hospital 

Universitari d’Igualada s’estan 
realitzant sense incidents i 
seguint el calendari establert. 
Els treballs van començar el 
dia 25 de juliol i, segons les 
previsions, durant el proper 
mes l’activitat oncohemato-
lògica es podrà traslladar al 
nou espai. El desplegament de 
l’activitat es farà progressiva-
ment, al llarg de tot el mes de 
novembre.
Pel que fa a l’evolució de la 
campanya de mecenatge “La 
seva lluita és la nostra lluita. 
Entre tots millorem l’Hospital 
de Dia Oncològic”, el Consor-
ci Sanitari de l’Anoia (CSA) ha 
aconseguit recaptar, de mo-
ment, 30.416,50 euros. Una 
xifra que, sumada a l’herència 
del senyor Emili Bosch, de 
158.000 euros, suposa gairebé 
el 50% de la inversió total, de 
385.990 euros. Podeu consul-
tar la grà�ca evolutiva dels do-
natius a la web www.eslanos-
tralluita.cat.
En aquest sentit, cal destacar 
la generositat de la ciutada-
nia, ja que el gruix més gran 
dels donatius de la campa-
nya provenen precisament de 
ciutadans i ciutadanes anò-
nims, que conjuntament han 
aportat més de 20.000 euros. 
D’altra banda, cal posar en 
valor el compromís d’empre-

REDACCIÓ

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

el passat 13 d’octubre, quatre 
homes, d’entre 22 i 34 anys per 
la seva presumpta relació amb 
vuit delictes de furt i pertinen-
ça a grup criminal.
La investigació es va iniciar el 
passat mes de setembre des-
prés de produir-se tres furts 
de catalitzadors al mateix dia, 
a Santa Margarida de Mont-
bui.
Durant la investigació els 
mossos van esbrinar que els 
presumptes autors residien 
a Barcelona i es desplaçaven 
amb vehicle a diferents punts 

ses i institucions del territo-
ri com Original Bu�, Grup 
Carles, AnoiaDiari, Remm 
Guitart, Igualada Comerç, la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
el grup de voluntariat Volun-
tàries Lluitadores, el Torneig 
Arcadi Manchón de Top Ten-
nis i institucions com l’Ajun-
tament d’Igualada i el Consell 
Comarcal de l’Anoia, per les 
seves donacions desinteressa-
des i la seva col·laboració en la 
campanya.
La campanya de mecenat-
ge segueix activa i a punt per 
encarar el darrer trimestre de 
l’any, amb algunes accions ja 
previstes, com la participació 
en el partit d’homenatge a 
Ton Baliu, que ha organitzat 
l’Igualada Hoquei Club per 
al proper dissabte dia 22 d’oc-
tubre, on es convida als assis-
tents a fer un donatiu simbòlic 
a l’entrada i amb la col·labo-
ració grup de voluntariat que 
farà venda de productes soli-
daris. També, la rifa d’un pa-
tinet elèctric, organitzada pel 
concessionari Renault Remm 
Guitart, que destinarà tots els 
bene�cis a la reforma de l’àrea 
oncològica. A més, es segueix 

treballant en la col·laboració 
amb empreses de la comarca, 
que vinculen les seves accions 
de Responsabilitat Social Cor-
porativa en aquest projecte. 

CRIDA A COĿLABORAR EN LA 
CAMPANYA DE MECENATGE
El Consorci Sanitari de l’Anoia 
fa una crida a empreses, ciuta-
dania i teixit cultural, espor-
tiu i associatiu del territori a 
col·laborar en la campanya de 
mecenatge, impulsant iniciati-
ves o a través de donacions.
Amb la premissa que els pa-
cients i els seus familiars se 
sentin com a casa, l’Hospital 
de Dia Oncològic comptarà 
amb materials i dissenys pro-
pis d’una llar, on predominin 
els tons càlids i la fusta, i amb 
la integració de la vegetació a 

través d’un pati exterior, obert 
als usuaris i acompanyants. 
Tot plegat, sense oblidar el 
compliment dels estàndards 
hospitalaris per oferir la mi-
llor atenció sanitària.
Per tal de donar més privacitat 
als pacients, se separa la sala 
de tractaments de l’espai de 
consultes, amb dos circuits to-
talment diferenciats. La zona 
de tractaments manté la capa-
citat actual, amb vuit butaques 
oncològiques i dues habitaci-
ons que permeten atendre els 
malalts més vulnerables. Tot i 
que la capacitat es manté, les 
butaques s’han renovat per 
complet. L’àrea de butaques 
s’orienta cap al nou pati, que 
facilita la il·luminació natural, 
cuidant cada detall de l’espai 
perquè sigui un lloc relaxant. 

La cura per crear un entorn 
acollidor, va acompanyada 
d’elements pràctics per fer 
més amenes les estades dels 
pacients, tenint en compte 
que els tractaments poden 
durar hores, com ara endolls, 
punts de connexió USB, així 
com una il·luminació regula-
ble per facilitar la lectura.
Les persones, empreses i en-
titats que vulguin posar el 
seu granet de sorra, poden 
fer una aportació econòmica 
a través de la web del www.
eslanostralluita.cat, mit-
jançant targeta de crèdit o 
transferència bancària. Cada 
aportació, des de la més pe-
tita fins a la més gran, és im-
portant per aconseguir una 
zona de tractaments més 
amable per als pacients. 

Els Mossos desarticulen un grup criminal especialitzat en robar 
catalitzadors de vehicles a l’Anoia i altres llocs del país

del territori per tal de cometre 
els furts.
L’objectiu eren vehicles de �-
nals dels anys 90, de gasolina, 

ja que porten catalitzadors 
que estan ben valorats al mer-
cat de compravenda. Un cop 
localitzen un vehicle d’interès 

l’aixequen amb un gat hidràu-
lic i, mitjançant eines de tall, 
separen el convertidor catalí-
tic del tub d’escapament.
El passat 13 d’octubre els in-
vestigadors van aturar els 
presumptes autors a l’interi-
or d’un vehicle, a Barcelona. 
Durant l’escorcoll els mossos 
van localitzar un gat hidràu-
lic, una serra elèctrica, serres 
metàl·liques, guants de treball 
i altres eines.
Els quatre ocupants van que-
dar detinguts i se’ls relaciona 
amb vuit furts de catalitzadors 
comesos a les poblacions de 
Santa Margarida de Mont-
bui, Centelles, Sant Miquel de 
Balenyà, Masies de Voltregà, 
Caldes de Montbui i Terrassa.

L’endemà els investigadors 
van fer una entrada en una 
deixalleria del Vallès Oriental 
on van localitzar 60 catalit-
zadors de procedència il·líci-
ta. Els mossos van intervenir 
tots els objectes i van iniciar 
les gestions pertinents per tal 
d’esbrinar la procedència dels 
catalitzadors i l’autoria de la 
sostracció.
El propietari de la deixalleria 
va quedar denunciat per un 
delicte de receptació.
La investigació continua ober-
ta i no es descarta que puguin 
estar implicats en més fets.
Els detinguts van passar el 
dia 15 a disposició del jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia de Barcelona. 
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“Teniu una nova oportunitat de viure una experiència TEDxIgualada 
que us inspiri i obri el debat”

David Regordosa, Stephanie Marko, Cesc Alcaraz, Jordi Solà i Carles Ramos.

Demà, torna el TEDx Igualada, amb l’objectiu de generar debat i sacsejar consciències i promoure la reflexió

PIA PRAT

D esprés de l’èxit de l’any 
passat es fa una segona 
edició. Què és el TED?

TED és una organització no 
lucrativa dedicada a la difusió 
d’idees, generalment en forma 
de xerrades curtes i potents. 
Es va iniciar el 1984 com una 
conferència on van convergir 
Tecnologia, Entreteniment i 
Disseny, i en l’actualitat cobreix 
gairebé tots els temes, des de la 
cultura, l’art o la ciència als ne-
gocis o els problemes mundials, 
i ho fa en més de 100 idiomes.
Per una altra banda TEDx és 
una iniciativa de TED amb 
l’ànim de promoure l’esperit de 
la seva missió de divulgar “idees 
que val la pena difondre” 
I el TEDx Igualada?
TEDxIgualada forma part 
d’aquest programa internaci-
onal de xerrades i vol mostrar 
idees potents i actuacions excep-
cionals per in�uir positivament 
en el nostre entorn. Promoure 
l’aprenentatge, la inspiració i el 
debat al voltant de temes relle-
vants, propers i d’actualitat i ho 
fa des d’Igualada per al món.
Qui són la gent d’Igualada que 
ho promou? D’on ha sorgit la 
iniciativa?
TEDxIgualada es promou des 
de la Comissió d’Esdeveni-
ments de TICAnoia, però no 
volem que sigui patrimoni del 
nostre col·lectiu. Ara hi partici-
pen més de 20 persones i també 
empreses col·laboradores que de 
forma desinteressada  aporten 
productes o serveis i també pa-
trocinadors que contribueixen 
amb �nançament. TEDxIguala-
da és un esdeveniment des de i 
per a la comunitat, una experi-
ència oberta a tothom i on tot-
hom hi pugui sumar i participar.
Es fa molt èmfasi en el fet que 
tot es fa per fer pensar i que es 
promou en espais de llibertat. 
Per què?
Totalment. L’objectiu del TED 
va més enllà: difondre idees que 
valen la pena difondre. I per 
aquest motiu, volem que TE-
DxIgualada sigui un espai on 
s’aconsegueixi aquesta �ta: amb 
ponències de qualitat i amb re-
ferents i experts que exposen la 
seva manera de pensar, al vol-
tant de temes que ens concer-
neixen i ens impacten a cadascú 
de nosaltres. És un escenari que 
permet posar la nostra ciutat al 
mapa del món.

Com es seleccionen els temes 
que es volen tractar?
Ens reunim i fem una pluja 
d’idees de propostes que poden 
girar al voltant de temes més o 
menys concrets, però que tenen 
un impacte a la nostra societat. 
Al �nal TEDxIgualada proposa 
un tema que serveix de �l con-
ductor, d’inspiració sobre el que 
giren les conferències. Així pro-
movem diferents punts de vista 
depenent de l’àrea de coneixe-
ment o l’experiència dels po-
nents convidats. Aquesta varie-
tat al voltant d’un tema pretén 
inspirar converses i re�exions 
en el públic. 
Quines novetats té aquesta 
edició respecte la darrera?
Igual que la darrera edició que 
va tenir lloc el 2021, també 
comptarem amb ponents i ex-
perts en diverses temàtiques 
amb el mateix objectiu: difon-
dre idees, sacsejar consciències 
i generar debat. Però enguany, 
després d’un any de preparació i 
amb l’experiència i èxit de la pri-
mera, sí que hem volgut fer èm-
fasi en apostar pel talent local. 
Per aquest motiu, en aquesta 
segona, no només ens acompa-
nyen referents reconeguts arreu 
del país, sinó que també comp-
tem amb el talent de la nostra 
ciutat.
Els ponents d’aquesta sessió a 
l’Ateneu són realment molt bri-
llants. Com els heu contactat?
Contactem els ponents de di-
ferents formes. Alguns directa-
ment per proximitat, d’altres a 
través de terceres persones que 
teníem amistat en comú i d’al-
tres han presentat la seva candi-
datura contactant amb nosaltres 
a través de la web. TED és una 
marca reconeguda arreu i popu-
lar en diferents àmbits i sectors. 

Això fa que els ponents siguin 
receptius a participar per utilit-
zar la plataforma com altaveu i 
escenari per a les seves idees.
Hi ha molta feina en trobar 
ponents que vulguin fer confe-
rències?
És laboriós trobar ponents per-
què requereix molt de temps i 
dedicació preparar-se per a una 
xerrada tipus TED. El nostre 
repte és escollir un cartell equi-
librat de ponents experts en di-
ferents disciplines predisposats 
a treballar de valent per prepa-
rar la seva xerrada i a viure una 
experiència TEDx des de l’esce-
nari. 
Tenim sempre oberta una via 
de contacte en la web adreçada 
a ponents o prescriptors de po-
nents. D’altra banda els contac-
tem directa o indirectament ti-
bant dels cercles de contactes de 
l’organització o dels seus per�ls 
en xarxes socials i inclús a través 
de ponents d’edicions anteriors.
Des de TEDxIgualada exigim 
molt als ponents i els informem 
amb antelació el què comporta 
preparar-se per aquest espec-
tacle de les idees. Aquest repte 
representa una motivació que 
esdevé un distintiu en la seva 
trajectòria professional, però 
sobretot, una empremta inobli-
dable en la seva trajectòria per-
sonal.
La societat està predisposada 
a escoltar?
Vivim en l’era de la informa-
ció que ens arriba en diferents 
formats i dispositius. I podem 
veure arreu persones obser-
vant i escoltant relats, històries 
o idees que ara anomenem sto-
ries, shorts, reels, posts, etc. Sí, 
la societat està predisposada a 
escoltar i ho fa.
Ens hem de preguntar si estem 

predisposats a crear bons con-
tinguts, continguts únics i in-
novadors, interessants i impor-
tants, objectius i realistes. I que 
siguin accessibles i intel·ligibles. 
I això és el que demanem als 
nostres ponents en el moment 
de desenvolupar la seva idea. 
Perquè això és TED: Difondre 
idees que valen la pena difon-
dre.
Hi ha debat o són conferenci-
ants que coneixen i expliquen 
el tema que coneixen?
Es tracta d’un monòleg on s’ex-
posa la idea de forma unidi-
reccional. Es planta la llavor. 
El debat es genera a posteriori. 
Creem un ambient propici amb 
espais i actuacions excepcionals 
que afavoreixin aquest debat. 
Les idees poden ser noves o sor-
prenents, o desa�ar una creen-
ça que ja té el teu públic. O pot 
ser una gran idea bàsica amb 
un nou argument convincent al 
darrere. Una idea no és només 
una història o una llista de fets. 
Una bona idea fa servir argu-
ments i observacions i treu una 
conclusió àmplia i in�uent.
No cal que siguin els experts o 
expertes més importants del 
món en el tema, però sí que han 
de ser-ne experts. L’audiència 
con�a en els ponents i per això 
els hi demanem comprovar i 
contrastar els fets, les dades o 
les anècdotes històriques. O que 
fan un crida a l’acció, s’assegurin 
que sigui realitzable i que el pú-
blic la pugui executar.
Quina diferència hi ha entre el 
que feu vosaltres i altres enti-
tats que també organitzen ci-
cles de conferències?
Al voltant de l’esdeveniment 
es crea un ambient propici per 
obrir la ment i crear diàlegs, 
conversar al voltant de les idees. 

En altres xerrades potser es posa 
tot l’èmfasi en el públic i pot ser 
en els patrocinadors. TEDxI-
gualada a més posa molt d’èm-
fasi en els ponents, en la prepa-
ració de la seva xerrada i la seva 
experiència. 
Cada xerrada deixarà emprem-
ta i transcendeix més enllà de 
l’àmbit local i temps present, 
ja que es publica en l’idioma 
original en el portal Youtube 
de TED, subtitulada a l’anglès i 
amb milions de visitants d’arreu 
del món.
Com obteniu els fons per fun-
cionar? Rebeu algun tipus 
d’ajut?
L’ajut que rebem és el suport de 
les persones voluntàries, la col-
laboració d’empreses i entitats 
que aporten productes, serveis 
i coneixement i �nalment el �-
nançament d’altres empreses 
que contribueixen econòmica-
ment. D’altra banda el públic 
també aporta amb la compra de 
les seves entrades. Tot va direc-
tament a sufragar la producció 
de l’esdeveniment. Ni l’organit-
zació, ni els voluntaris i ni tan 
sols els ponents no reben cap 
remuneració.
La predisposició de locals 
com l’Ateneu, es fa perquè 
coincideix amb els paràmetres 
de l’entitat en el caire cultural?
El perquè de la participació de 
voluntaris, patrocinadors i col-
laboradors respon a diferents 
motivacions i és molt variat. 
En qualsevol cas tots s’involu-
cren per tenir un diàleg amb 
el públic curiós i interessat en 
el coneixement. En el cas de 
l’Ateneu, l’Ajuntament cedeix 
el Teatre Municipal i d’altra 
banda, l’entitat Ateneu Igualadí 
col·labora amb els seus espais i 
instal·lacions per realitzar acti-
vitats paral·leles de presentació 
i reunions de treball.
Quin missatge voldríeu donar 
als anoiencs?
Seguiu o no les conferències 
TED, ara teniu una nova opor-
tunitat de viure una experiència 
TEDxIgualada que us inspiri i 
obri el debat.  
També convidar-los a participar 
com a ponents, com voluntaris 
o com a mecenes. Ens sentim 
habitants globals i TEDxIguala-
da és un espai amb altaveu on 
les persones, des de les seves 
respectives posicions i coneixe-
ments, promouen les idees per 
fer un món millor. Des de la 
nostra cultura, des de la nostra 
ciutat i per al món. 
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Sancionen l’empresa Events per 
infraccions amb Generalitat i Ajuntament

Vacunació a La Llacuna.

ACN

L’Autoritat Catalana de la 
Competència (ACCO) 
ha sancionat dues em-

preses, una d’elles la igualadi-
na Events SL, per la seva “ac-
tuació concertada” en diverses 
licitacions del Departament 
de la Presidència de la Gene-
ralitat, així com dels Ajunta-
ments d’Igualada i Calella. 
Segons ha exposat l’entitat en 
un comunicat, les empreses 
infractores van participar en 
licitacions els anys 2018, 2019 
i 2020 que tenien per objecte 
la contractació dels serveis 
de realització tècnica d’actes i 
esdeveniments institucionals 
del president de la Genera-
litat. “Events, S.L. i Arcoiris 
Lighting Systems, S.A., van 
implementar una estratègia 
conjunta en la presentació de 
les ofertes”, alerta l’ACCO.

REDACCIÓ

Poble Actiu ha passat a 
l’acció i ha assenyalat 
amb pintades a terra la 

necessitat de fer una aposta real 
per una accessibilitat universal. 
La candidatura municipalista 
ha marcat alguns carrers de la 
ciutat amb pintades grogues on 
s’hi pot llegir “volem passar”. 
Han denunciat que en molts 
carrers d’Igualada les persones 
amb di�cultats de mobilitat no 
tenen garantits els seus drets. 
En aquest sentit, Poble Actiu ha 
fet una roda de premsa al car-
rer Òdena per posar un exem-
ple de les situacions i obstacles 
que hi ha als carrers d’Igualada. 
Neus Carles, regidora de Poble 
Actiu, ha expressat que “Igua-
lada té molta feina per garantir 
l’accessibilitat universal” a tots 
els carrers de la ciutat.

VORERES AMB PROBLEMES
Poble Actiu, vinculada a la 
Cup, ha senyalitzat carrers on 
no es compleixen les amplades 
mínimes de voreres, voreres 
on no es pot passar per culpa 
d’un pal elèctric o una senyal 
de circulació i d’altres casos 
que posen en perill les perso-
nes que passegen per les vore-
res d’Igualada. La candidatura 
municipalista considera que 

En la mateixa línia, s’han tro-
bat similituds en relació amb 
la presentació d’ofertes a les 
licitacions promogudes pels 
Ajuntaments de Calella (2018) 
i d’Igualada (2020), que tenien 
per objecte la prestació de ser-
veis tècnics per a la realització 
d’activitats en el marc de les 
festes majors.
“La concertació entre les re-
ferides empreses en la presen-
tació d’ofertes a les licitacions 
constitueix una infracció (...) 
de la Llei de la Competència, 
el qual prohibeix qualsevol 
acord, decisió o recomanació 
col·lectiva, o pràctica concer-
tada o conscientment paral·le-
la, que tingui per objecte, pro-
dueixi o pugui produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar 
la competència en tot o part 
del mercat nacional”, recorda 
l’ACCO.
La infracció comesa és quali-
ficada de “molt greu” segons 

l’Autoritat en constituir un 
“acord entre empreses com-
petidores”, motiu pel qual 
s’ha imposat una sanció de 
multa de més de 360.000 € a 
Iniciatives Events, S.L. i, de 
més de 56.000 €, a Arcoiris 
Lighting Systems, S.A. Tan-
mateix, la resolució imposa, 
a les empreses infractores, 
la prohibició de contractar 
amb el Departament de la 
Presidència i amb les enti-
tats que en depenen durant 
vint-i-quatre mesos.
L’ACCO ha recordat que la 
concertació entre operadors 
econòmics en l’àmbit de les 
licitacions públiques restrin-
geix la competència, ja que 
impedeix el comportament 
autònom i independent de 
les empreses i “elimina els 
beneficis que aporta la lliure 
concurrència en els proces-
sos de contractació en detri-
ment de l’interès públic”. 

Poble Actiu assenyala amb pintades a la 
via pública els llocs on és difícil passar

REDACCIÓ

El Departament de Salut 
ha obert a les persones 
d’entre 60 i 79 anys la 

campanya de vacunació con-
tra la grip i la dosi de record 
de la covid-19. La campanya 
d’enguany es fa amb la doble 
vacuna amb l’objectiu de dis-
minuir al màxim la incidència 
dels dos virus en els grups de 
risc.
En total, 20.491 persones 
d’aquesta franja d’edat ja es-
tan vacunades amb la primera 
dosi de record contra la co-
vid-19, un 97%. Ara ja poden 
ara demanar hora per a rebre 
la segona dosi i a la vegada 
poden també administrar-se 
la vacuna antigripal.
La campanya de vacunació es 
va encetar fa tres setmanes a 
persones de més de 80 anys i 
a persones institucionalitza-
des i d’atenció domiciliària. 
Els equips d’atenció primària 
de la regió sanitària han admi-
nistrat més de 27.000 vacunes 
de grip i covid-19.
Ambdues vacunes eviten no-

Oberta la vacunació de la 
grip i la covid als majors 
de 60 anys d’edat

tablement que les persones 
que se n’infectin desenvolupin 
de manera greu la malaltia, 
reduint hospitalitzacions i in-
gressos a l’UCI.
Per aquesta raó el departa-
ment de Salut insisteix en la 
importància que es vacunin 
contra la grip i amb la dosi de 
record de la vacuna contra la 
covid-19 col·lectius conside-
rats de risc i que inclou: perso-
nes de 60 anys o més; persones 
que pateixen alguna malaltia 
crònica; dones embarassades; 
infants entre els 6 mesos i 2 
anys que tinguin antecedents 
de prematuritat; així com 
també personal d’un centre 
sanitari o sociosanitari, que 
realitzi cures domiciliàries a 
persones amb alguna malal-
tia considerada de risc o que 
treballi a farmàcies o a insti-
tucions d’atenció geriàtrica i 
convivents d’una persona amb 
una condició de salut conside-
rada de risc.
Per demanar cita i vacunar-te 
contra la grip, cal fer-ho a La 
Meva Salut, citasalut.gencat.
cat o al centre d’atenció pri-
mària (CAP) de referència.  per garantir la seguretat dels 

vianants s’haurien d’ampliar 
voreres, posar pilones en al-
gunes zones on els cotxes en-
vaeixen les voreres i prioritzar 
sempre els vianants abans que 
els cotxes. 
Així mateix, han destacat la 
permissivitat del govern Cas-
tells amb els cotxes que sovint 
aparquen ocupant una part 
de la vorera sense que la Poli-
cia Local penalitzi aquest mal 
comportament. Per això, des de 
Poble Actiu han senyalitzat els 
carrers on passar amb cadira 
de rodes presenta problemes, 
ja sigui per l’estat de les voreres 
o per elements com línies elèc-
triques o de telefonia, fanals, 
senyals de circulació, etc. 
Des de Poble Actiu es reclama 

una accessibilitat universal te-
nint en compte, també, altres 
tipus d’impediments puntuals 
o crònics: discapacitat mental, 
semàfors per a persones amb 
visibilitat reduïda, etc. “Cada 
vegada hi ha més gent gran a la 
ciutat que necessita un scotter, 
o un caminador, i en aques-
tes circumstàncies també és 
complicat circular per alguns 
llocs”, apunten, i fan esment 
de “les di�cultats que també 
pateixen els acompanyants de 
les persones amb problemes 
de mobilitat”. Els problemes 
de mobilitat també es produ-
eixen durant l’execució d’algu-
nes obres, com per exemple la 
reforma d’un tram del Passeig 
Verdaguer, no es garanteix la 
seguretat dels vianants. 

NECESSITEM INCORPORAR 
PERSONAL PER A 

MAGATZEM AMB CARNET 
DE CARRETONER

Feina estable

Interessats enviar CV a apartat 
de correus 295 08700 Igualada, 

per whatsapp al 606 35 40 38, o a 
comercialdeproductos@hotmail.es
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A partir d’aquest cap 
de setmana, es podran 

retransmetre 
fins a 30 partits de 

diferents esports a Les 
Comes gràcies a la 

tecnologia 5G

Prova pilot a Igualada en l’àmbit esportiu, amb la unió de la 
tecnologia 5G i la intel·ligència artificial

REDACCIÓ

L’Ajuntament d’Igualada, 
Mobile World Capital 
Barcelona (MWCa-

pital), el departament de la 
Vicepresidència, Polítiques 
Digitals i Territori de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Funda-
ció i2CAT i la Fundació UFEC 
han presentat a Igualada un 
projecte que uneix la intel·li-
gència arti�cial i el 5G al ser-
vei de l’esport i la ciutadania. 
El projecte, que s’emmarca 
dins l’Àrea 5G Penedès, farà 
realitat la retransmissió amb 
tecnologia 5G de més de 30 
partits, a partir del proper cap 
de setmana (22-23 d’octubre), 
en el complex esportiu Les 
Comes. Aquesta �ta ha estat 
possible gràcies a la combina-
ció del desplegament de xarxa 
5G de Telefónica i les càmeres 
d’intel·ligència arti�cial instal-
lades en aquests equipaments 
esportius, arran del projecte 
Esport+ de la Fundació UFEC.  
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada, a�rma: “Igualada és 
una ciutat innovadora, amb 
un sector TIC molt potent i 
amb una clara aposta pel co-
neixement i per la formació. 
La presentació d’aquest pilot 
és un exemple dels lideratges 
municipals per utilitzar la tec-
nologia i posar-la al servei de 
la ciutadania. La digitalització 
del món esportiu és una rea-
litat gràcies a l’acord entre di-
ferents entitats, l’Ajuntament 
i el Govern. En aquest cas, a 
través del projecte Esport+ i 
la tecnologia 5G, aconseguim 
democratitzar aquestes re-
transmissions i que a temps 
real arribin a tots els disposi-
tius mòbils del país. I ho fem 
amb l’esport de base, amb l’es-
port popular i per a tothom”. 
Per la seva banda, Eduard 
Martín, CIO i director de 
Connectivitat Intel·ligent a 
MWCapital ha destacat que 
“Avui, un cop més, som tes-
timonis de com la tecnologia 
5G és una palanca de progrés 
per democratitzar determinats 
sectors clau per a la ciutada-
nia, com ara el món esportiu. 
Des de MWCapital, continu-
em treballant per a assolir una 
digitalització on les persones 
estiguin en el centre i puguin 
obtenir millors serveis gràcies 
a la tecnologia”. 
En la mateixa línia, Rosa Pa-
radell, directora d’innovació 

i desenvolupament de negoci 
per al sector públic a la Fun-
dació i2CAT ha remarcat com 
aquest “és un bon exemple de 
la feina que s’està fent a les 
Àrees 5G a través de treballar 
conjuntament amb sectors i 
entitats locals per connectar 
la tecnologia 5G amb els rep-
tes del territori. En aquest cas, 
hem pogut unir una necessi-
tat molt concreta de la UFEC 
amb les possibilitats de la tec-
nologia, trobant així un nou 
cas d’ús 5G”.

UN ESPORT MÉS ACCESSIBLE 
I SENSE BARRERES
Fins ara, l’aplicació del 5G a 
escala esportiva només havia 
funcionat per a l’esport d’elit 
com els partits de futbol de 
primera divisió o les carreres 
de Fórmula 1. A més, la con-
nectivitat de molts equipa-
ments esportius era limitada, 
donat que la majoria es troben 
als afores de pobles o ciutats i 
no tenen �bra òptica. 
Aquesta iniciativa suposa un 
avanç cap a un món esportiu 
més digital i accessible per 
a tothom, ja que elimina les 
barreres de connectivitat que 
limitaven les oportunitats 
de retransmissió dels partits 
de categories base. Gràcies a 
aquesta �ta, qualsevol ciuta-
dà  podrà veure en temps real 
els partits que es celebrin al 
complex. A més, aquesta com-
binació de tecnologies també 
permetrà als clubs analitzar 
els seus partits a posteriori i 
optimitzar el seu rendiment.
Pere Vilà, director de la Fun-
dació UFEC a�rma que “Es-
port+ és un projecte que en 
menys d’un any ha retransmès 
més d’11.000 esdeveniments 
esportius en directe i té un im-
pacte a una comunitat superi-
or a 2,5 milions de persones i 
projecta l’esport català a més 
de 140 països. Un projecte 
d’aquesta dimensió necessita 
recolzar-se de polítiques efec-
tives que ofereixin solucions 
reals a la ciutadania. Amb la 
prova pilot realitzada a Igua-
lada hem avançat en aquest 

horitzó de solucions tecnolò-
giques, especialment per a la 
millora de la connectivitat real 
i efectiva de Catalunya.”
En aquest punt, el desplega-
ment de la xarxa 5G de Tele-
fónica ha estat clau pel desen-
volupament d’aquest projecte 
pioner, ja que permet la con-
nexió en temps real amb bai-
xa latència. A través dels no-
des 5G que estan en servei a 
Igualada es dona cobertura als 

punts on encara no hi arriba la 
�bra òptica. 
Julián Vinué, gerent de RR.II 
e Innovació de Telefónica Este 
ha assenyalat que “el desplega-
ment realitzat per Telefónica 
en tot el territori ha permès 
que ja estiguem immersos en 
l’era del 5G, una xarxa amb la 
mínima latència i la màxima 
amplada de banda. Amb el 5G 
aconseguim la màxima velo-
citat de �ns a 10 gigabits per 

segon, milers de dispositius 
connectats simultàniament, 
reducció a mil·lisegons dels 
temps de transmissió de da-
des, o màxima seguretat, amb 
xarxes xifrades i alliberades 
d’interferències”.
El projecte ha estat liderat 
per les entitats que consti-
tueixen l’Àrea 5G Penedès 
(Generalitat de Catalunya, 
MWCapital, Fundació i2CA, 
Diputació de Barcelona, 
Ajuntament d’Igualada, Tele-
fónica i Neàpolis) a més de la 
Fundació UFEC i l’empresa 
Automatic Media (ATM), 
qui ha facilitat la connexió 
de les càmeres a la xarxa 5G. 
David Ferrer, secretari de 
Polítiques Digitals de la Ge-
neralitat de Catalunya ha 
destacat que  “la implantació 
de la tecnologia 5G a Cata-
lunya és una prioritat del 
Govern de la Generalitat, 
que vol donar suport al des-
plegament de la tecnologia 
5G i fer de Catalunya un pol 
d’atracció i demostració tec-
nològica de 5G”. 

DIA DE TOTS SANTS
SERVEI D’AUTOBUSOS GRATUÏT FINS AL PARC-CEMENTIRI NOU

• L’Ajuntament ha disposat un servei d’autobusos gratuït fins al Parc-Cementiri
Nou, durant el dia 1 de novembre, amb els següents horaris:

- Horari d’expedicions Plaça Castells: 10.00, 11.00, 12.00 h
- Horari d’expedicions Parc-Cementiri Nou: 11.30, 12.30, 13.30 h

• Horari dels cementiris i activitats programades

Del 17 d’octubre a l’1 de novembre, i amb motiu de Tots Sants, l’horari del Cementiri
Vell i del Parc-Cementiri Nou serà de 10 del matí a 7 de la tarda (no es tanca al
migdia).

Dia 1 de novembre, a les 12,30 h – Missa de Tots Sants al Parc-Cementiri Nou
Dia 2 de novembre, a les 17 h -  Missa de difunts al Cementiri Vell

Actes

ITINERARI ANADA (Direcció Cementiri)

Plaça Castells – Rambla St. Ferran – Plaça de la Creu – Plaça del Rei-
Av. Soledat- Av. Caresmar - Av. Montserrat - Pg. Verdaguer - c/ St. Josep-

Av. Barcelona - Av. Dr. Pasteur - c/ Comarca - Av. Mestre Muntaner -
Av. Catalunya (Hospital) - Av. Andorra – c/ Joan Serra i Constansó –

c/ de les Guixeres (Pavelló) – c/ Abat Oliva - c/ Països Baixos –
Parc-Cementiri Nou

  I I   
  d d   d      d’I d

ITINERARI TORNADA (Direcció Plaça Castells)

Parc-Cementiri Nou – c/ Països Baixos – c/ Irlanda - c/ de les Guixeres (Pavelló) –
c/ Joan Serra i Constansó – c/ Guimaraes - Av. Catalunya (Hospital) -

Av. Mestre Muntaner - c/ Comarca – Av. Dr. Pasteur - Av. Barcelona – c/ Òdena-
Pg. Verdaguer - Av. Montserrat - Av. Caresmar - Av. Soledat - Plaça del Rei -

Plaça de la Creu - Rambla St. Ferran - Plaça Castells
  I I   

  d  d   d
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Conferència de Mans 
Unides amb Eulàlia 
Millaret, avui 
divendres al Centre 
Cívic Nord

Empresaris de la comarca creen un grup del Business 
Network International

Director, Pere Subirana, Agent Inmo-
biliari, (Finques Subirana) 

PIA PRAT

Emprenedora i empresa-
ris de la comarca ha 
creat un grup de Bu-

siness Network International 
(BNI). Hem parlat amb ells 
per a conèixer millor els seus 
objectius. 
Què és el BNI?
BNI (Business Network In-
ternational, Xarxa de negocis 
internacional en català) és l’or-
ganització de networking per 
referències més gran i de més 
èxit del món. Des de fa 38 anys 
ajuda a empresaris i autònoms 
a aconseguir nous clients a 
través del boca-orella de tota 
la vida, però a través d’un pro-
grama estructurat, positiu i 
professional.
Els principals factors d’èxit 
són:
Només es permet un professi-
onal de cada especialitat dins 
de cada grup. Per exemple,  
quan un advocat civil entra a 
formar part del grup, la seva 
activitat queda bloquejada, 
deixant així a la seva compe-
tència fora del grup. 
No s’admeten comissions per 
passar contactes. Ens ajudem 
uns als altres sense dema-
nar-nos res a canvi. Demos-
trem que som bons professi-
onals, que volem ajudar i que 
es pot con�ar en nosaltres i 
així els nostres companys ens 
recomanen.
Quins propòsits tenen els 
que en formen part? Va-
lors, �loso�a,  pertinença de 
grup....
Els que en formen part són 
empresaris, autònoms, gerents 
o representants d’empreses. 
L’únic propòsit és aconseguir 
nous clients amb l’ajuda de 
la resta de companys del seu 
grup. En aquest cas rebem 
clients als quals hem estat re-
comanats prèviament per altre 
professional, per la qual cosa 
augmenten exponencialment 
les possibilitats de tancar el 
negoci.
Els principals valors són:
• Givers Gain 
• Construir relacions
• Actitud positiva
• Aprenentatge al llarg de la 
vida
• Tradició + innovació
• Rendició de comptes
• Reconeixement
La �loso�a és “Givers Gain” 
o “Els que donen rebran”. Si 
jo t’ajudo a aconseguir nous 

President, Jordi Martínez, 
Electrodomèstics Martínez

Secretari, Juanjo Pascual, Mobiliari 
pel  descans (Pascual Disseny)

Vicepresident, Albert Albareda, 
Arquitecte (Arquitectes ALPBCN)

clients, segur que tu faràs el 
mateix per mi. 
El fet de pertànyer a un grup 
equival a disposar d’un de-
partament comercial molt po-
tent format per professionals 
disposats a ajudar-se a trobar 
nous clients; a part d’això, 
aporta altres bene�cis que de 
vegades són intangibles. Per 
exemple: 
• Compartir inquietuds o ex-
periències amb altres profes-
sionals d’especialitats que no 
tenen res a veure amb la d’un 
mateix.
• Tenir accés directe a pro-
fessionals que d’altra manera 
seria completament impossi-
ble.
• Sentir-se acompanyat en tot 
moment de persones amb les 
mateixes inquietuds i proble-
màtiques.
• Capacitació en tècniques de 
vendes.
• Capacitació per parlar en 
públic.
• Xarxa local, nacional i inter-
nacional.
• Ser capaç de solucionar pro-
blemes als nostres clients o 
coneguts gràcies a la xarxa.
Pot entrar tothom a BNI? 
Quins requisits hi ha per for-
mar-ne part? Com feu xarxa 
per captar a gent?
Tothom que sigui acceptat pel 
Comitè de Membres pot en-
trar a un grup de BNI. Només 
cal tenir una activitat profes-
sional i a poder ser, venir re-
comanat per un dels membres 
ja existents. En cas de no ve-
nir recomanat, el Comitè de 

Membres haurà de veri�car la 
professionalitat del convidat i 
avaluar la seva actitud i ganes 
de participar i aportar.
Per formar part s’ha de passar 
satisfactòriament una entre-
vista, acceptar els compromi-
sos i fer el pagament de la quo-
ta com a nou membre.
Les persones que ja formen 
part recomanen a altres pro-
fessionals creïbles i els convi-
den a visitar el grup.
Una persona que està asso-
ciada al Rotary o de la UEA 
poden ser del BNI?
Clar que sí. Només no podria 
formar-ne part una persona 
que ja formés part d’una al-
tra organització que també 
tingués com a objectiu acon-
seguir referències, ja que la 
quantitat d’aportacions es 
veuria lògicament reduïda. 
Una persona pot ser membre 
de BNI tot el temps que vul-
gui, sempre i quan compleixi 
els compromisos. Hi ha perso-
nes que porten més de 30 anys 
a BNI.
Quants grups a nivell de Ca-
talunya hi ha? Com es distri-
bueixen, per comarques, per 
vegueries? Teniu jerarquies 
dins del grup?
A  Catalunya hi ha més de 20 
grups actius i més de 10 en 
formació ara mateix. Els grups 
es poden crear a qualsevol po-
blació, i en cas que aquesta no 
sigui prou gran, s’afegiran pro-
fessionals de poblacions veï-
nes. També es poden formar 
nous grups en àrees on sigui 
requerit o necessari per ajudar 

a una zona a tenir un creixe-
ment econòmic.
Dins els grups hi ha jerarqui-
es, com en qualsevol empresa. 
Amb la diferència que els càr-
recs són rotatoris i tothom 
passarà per tots ells; d’aquesta 
manera tothom sap què vol 
dir tenir certes responsabi-
litats. A més de ser un grup, 
funcionem com un equip. 
Feu formacions? De quin ti-
pus?
Des de fa 38 anys, BNI ha for-
mat a professionals d’arreu del 
món i els ha ajudat a generar 
negoci de manera diferent. 
Durant tot aquest temps s’ha 
acumulat una oferta formativa 
molt ampla. Tenim al nostre 
abast una plataforma digital 
(el “Net�ix” de les formaci-
ons). 
Algunes de les formacions són 
per exemple:
• Com fer una bona presenta-
ció de la meva activitat.
• Com fer una reunió amb un 
altre professional de manera 
pro�tosa per les dues parts.
• Com fer un pitch elevator.
• Com relacionar-me amb al-
tres professionals.
• Preparar un pla d’objectius.
•  Com detectar referències en 
el meu dia a dia.
• Com formar al meu departa-
ment comercial.
• Etc.
Ara mateix quants membres 
teniu? Quines accions teniu 
pensades de fer?
Al primer grup de l’Anoia som 
a dia d’avui 30 membres. 
A Catalunya: 1.012 membres 
en més de 20 grups.
A Espanya: 9.500 membres en 
292 grups.
BNI Global: 300.000 membres 
en 10.800 grups en 76 països.
Tindrem en compte qualsevol 
acció que sigui positiva per a 
la zona i que permeti ajudar 
en tot allò que sigui possible. 
Hi ha moltes necessitats a 
cobrir, i com a part del teixit 
empresarial de l’Anoia volem 
aportar el nostre granet de 
sorra. 
Teniu previst fer convenis 
amb altres entitats de la co-
marca?
Sempre estarem disposats a 
establir convenis amb altres 
entitats. Volem generar siner-
gies amb associacions i gremis 
del territori. Creiem en la col-
laboració i no en la competèn-
cia.  Esperem poder comptar 
amb les institucions i crear 
una relació positiva per tots. 

Amb el lema “Compar-
tint la meva experièn-
cia al camp de refugiats 

de Lesbos”, la Eulàlia Millaret 
Lorés,  advocada de Creu Roja 
i cooperant, ens oferirà avui 
divendres una conferència on 
ens parlarà de la seva  trajec-
tòria de treball en favor dels 
drets de les persones migrants 
i refugiades,  i de les vivències 
al camp de refugiats de Lesbos.
Aquest acte tindrà lloc dins el 
marc de l’octubre solidari al 
Centre Cívic Nord (sala d’En-
titats) a les 19:00 hores d’avui 
divendres.
Mans Unides és una ONG que 
treballa amb molts camps per 
eradicar la pobresa i la desi-
gualtat al món. És bo saber   
que la nostra indiferència no 
els condemna a l’oblit. 

L’any passat l’associació de co-
merciants Igualada Comerç va 
dur a terme un seguit d’accions 
dintre de la iniciativa Comerç-
fest, a les portes de Nadal. Una 
de les propostes que va tenir 
molt d’èxit va ser el repte Jeru-
salema, la gravació d’un vídeo 
musical a on els protagonistes 
eren comerciants.
Aquest vídeo va servir per 
promocionar el comerç local 
d’Igualada d’una manera dife-
rent, actual i divertida. Més de 
trenta comerços hi varen par-
ticipar. Cal destacar que es va 
poder passar per les sales de 
cinema de l’Ateneu.
La bona acollida de la iniciati-
va ha fet que Igualada Comerç 
estigui preparant un nou ví-
deo durant les pròximes set-
manes de cara a poder presen-
tar a la tercera Nit del Comerç. 
Es farà amb una nova cançó 
i una nova coreografia que 
està de plena actualitat a les 
xarxes socials. 

Igualada Comerç 
tornarà a fer un 
vídeo musical amb 
els botiguers
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El 80% del total de les 
vendes en aquestes 

dates són �ors 
naturals, segons el 
Gremi de Floristes 

de Catalunya

Flors per Tots Sants, una tradició que no es perdrà mai
REDACCIÓ

Actualment Tots Sants 
és una celebració que 
té un caràcter molt 

més festiu que no pas fa segles, 
quan era dedicada al culte als 
morts i tenia un to molt sever. 
A Barcelona i en molts llocs 
del país, durant la revetlla de 
l’1 de novembre les campanes 
no paraven de sonar en tota la 
nit i sempre s’acabava passant 
el rosari per les ànimes difun-
tes. Però aquest costum, com 
molts, s’ha perdut.
Les �ors són un altre dels pro-
tagonistes de la jornada. La 
tradició d’honorar els difunts 
amb �ors prové dels antics 
romans. Les famílies es reu-
nien al voltant d’una tomba 
i, entre més rituals, oferien 
�ors als morts en senyal de 
vida eterna.  
La tradició més comuna i la 
que més es fa aquí és visitar 
els cementiris i portar �ors als 
éssers estimats. Les famílies 
ho entenen com una mostra 
d’afecte cap a aquesta persona 
que ja no hi és i que tant els ha 
suposat a les seves vides. Una 
manera de recordar el seu fa-
miliar o amic cada any el ma-
teix dia. En aquests dies, es fa 
palès el record als avantpassats 
amb diverses pràctiques, entre 
elles les visites rituals al ce-
mentiri per honorar-los, amb 
la neteja de les tombes i l’ofre-
na de �ors i espelmes damunt 
els nínxols.
Venerar els difunts oferint-los 
�ors és una pràctica antiquís-
sima i molt estesa en moltes 
cultures. També ho és associ-
ar aquestes ofrenes a aquests 

temps de tardor. De fet, en la 
majoria de negocis catalans 
que es dediquen a l’art �oral, 
la feina durant aquests dies es 
pot multiplicar per un 50% 
respecte al volum de tot l’any. 
Això suposa un ingrés eco-
nòmic important però també 
una despesa doblada, ja que 
es treballa amb una quantitat 
de �or desorbitada en compa-
ració amb l’activitat normal de 
la resta de mesos.
Sigui com sigui, Tots Sants és 
l’esdeveniment més important 
al qual s’han d’enfrontar els 
�oristes. Enrere queden altres 
moments importants de l’any 
com Sant Jordi, una festa que 
en l’actualitat pateix una satu-

ració quant a punts de venda 
de roses. Per Tots Sants el con-
sumidor con�a en els establi-
ments professionals per a les 
�ors dels difunts.

EL CRISANTEM, LA FLOR PER 
EXCEĿLÈNCIA DE LA TARDOR
El crisantem és la �or per ex-
cel·lència de la tardor, per la 
seva bellesa i perquè està en el 
seu màxim esplendor de for-
ma natural al novembre. És 
per aquest motiu que s’utilitza 
tant en els rams que es porten 
al cementiri.  En l’actualitat, és 
la planta de �or més venuda a 
Europa. 
La demanda en les composi-
cions d’aquests dies segueix 
unes directrius força clàssi-
ques quant a la utilització de 
les diverses varietats de �ors. 
Actualment, encara  guanya la 
clàssica jardinera variada amb 
crisantems, gladiols i clavells, i 
els rams de clavells.
No obstant això, les noves 
tendències s’obren camí d’una 

manera tímida davant del 
conservadorisme �oral que 
impera damunt de la majoria 
de les làpides. La majoria de 
clients tenen una �xació amb 

els crisantems, i quan venen a 
la botiga a recollir els encàr-
recs veuen treballs més crea-
tius amb �ors poc habituals. 
Així, quan s’adonen que amb 
el mateix valor poden tenir 
un disseny diferent i singular, 
l’any següent ho proven.
Un dels problemes principals 
que ha d’afrontar el sector 
per aquestes dates és la com-
petència en la venda de �ors 
arti�cials de baixa qualitat i 
a preus excessivament barats 
que es troben en algunes bo-
tigues i grans superfícies. So-
bre la demanda, després d’uns 
quants anys en què s’optava 
per la �or arti�cial, la venda 
de �or natural repunta i, en 
l’actualitat, pot representar 
�ns al 80% del total de ven-
des, apunten des del Gremi de 
Floristes de Catalunya. 

c/Dr.  Pujadas, 3  IGUALADA
Tel. 93 805 46 99  /  615 664 380

www.florsivioles.net

Et preparem el ram 
per Tots Sants 

NOU SERVEI AL 
CEMENTIRI O 
A DOMICILI

Plaça Pius XII, 7
08700 Igualada

Tel. 93 803 03 67
lenglantina@outlook.com

Carretera Igualada a Sitges km 6,9
La Pobla de Claramunt

93 808 66 90

ES PODEN FER ENCÀRRECS 
DE RAMS PER TOTS SANTS

@elxaro jardineriaelxaro



L’empresa igualadina Cubus Games 
guanya un dels premis SmartCatalonia 
Challenge

Els consellers Santi Broch i Jordi Cuadras.

REDACCIÓ

El Consell Comarcal de 
l’Anoia ha estrenat la 
nova O�cina Comarcal 

d’Impuls de la Transició Ener-
gètica (OCITE). Disposarà 
d’un tècnic especialitzat en 
projectes d’e�ciència energè-
tica i d’impuls de les energies 
renovables que es coordinarà 
tant amb l’estructura dels Ser-
veis Territorials de l’ens co-
marcal com amb la Direcció 
General d’Energia i l’Institut 
Català d’Energia, ambdós or-
ganismes del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural de la Ge-
neralitat de Catalunya, per a 
promoure projectes d’energia 
verda destinats als ajunta-
ments, empreses i habitatges 
particulars. 
Es pot contactar amb l’o�cina 
al telèfon del Consell comar-
cal, 93 805 15 85, i el tècnic 
responsable és David Gilber-
te, arquitecte tècnic i màster 
en E�ciència Energètica. El 
vicepresident primer del Con-
sell Comarcal, Jordi Cuadras, 
destaca que “la lluita contra 
l’emergència climàtica és un 
dels objectius que tenim el 
govern del Consell Comarcal. 
La posada en marxa de l’O�-
cina de Transició Energètica 
és una �gura imprescindible 
per afrontar de manera en-
dreçada i amb visió de co-
marca aquest repte. El servei 
centralitzarà les accions en 
aquest àmbit i volem que sigui 
facilitadora de projectes que 
consistoris, empreses o parti-
culars vulguin fer per passar 
a consumir energia verda”. El 
vicepresident de Medi Ambi-
ent del Consell, Santi Broch, 
recorda que “com a govern ja 
hem fet diverses accions com 
la instal·lació de plaques foto-
voltaiques a la seu del Consell, 

REDACCIÓ

L’SmartCatalonia Cha-
llenge és el concurs 
d’innovació oberta pro-

mogut pel Departament de 
Polítiques Digitals de la Gene-
ralitat de Catalunya en el marc 
de l’estratègia SmartCatalonia 
per incentivar les pimes i star-
tups tecnològiques a crear so-
lucions que donin resposta als 
reptes que plantegen munici-
pis i entitats del país. 
L’edició d’enguany, que ja ar-
riba a la 11a, s’ha centrat en 

REDACCIÓ

El Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalu-

nya CAT112 ha atès entre el 
15 de juny i el 15 de setembre 
d’aquest any un total de 7.184 
trucades des de l’Anoia, quasi 
cinc-centes menys que en el 
mateix període de l’any passat 
(7.606). 
En tota, el centre del 112 va re-
bre aquest estiu al país 79.141 
trucades operatives, el que re-
presenta un 4,3% més que en 
el mateix període del 2021. 
Durant el període d’estiu de 
l’any passat es van atendre 
651.016 trucades operatives, 
és a dir, que van ser generades 
per una emergència i van pro-
vocar l’activació d’algun tipus 
de recurs operatiu.
El major volum de trucades 
ha estat per motius de segu-
retat, amb 227.476 trucades 
(33,5% del total), mentre que 

la incorporació de bicicletes 
elèctriques per afavorir la mo-
bilitat sostenible de les treba-
lladors i treballadors de l’ens, 
la creació de la conselleria de 
Transició Energètica o can-
vis en l’estructura de l’edi�ci 
per ser plenament e�cients 
energèticament. La creació de 
l’O�cina de Transició és un 
pas més que vol estendre totes 
aquestes accions arreu de la 
comarca”. 
Entre les tasques fonamentals 
de l’o�cina, destaquen la co-
ordinació i seguiment de la 
redacció dels Plans d’Acció per 
l’Energia Sostenible i el Clima 
dels municipis de la comarca; 
l’assessorament als consistoris 
per sol·licitar ajuts i serveis; la 
dinamització de comunitats 
d’energia local públic-priva-
des; l’impuls de projectes d’e�-
ciència energètica i energies 
renovables en el sector privat; 
l’assessorament a empreses i 
particulars; la realització de 
xerrades i jornades tècniques 
i divulgatives; el subministra-
ment d’informació de subven-
cions i compres agrupades; 
l’assessorament sobre subven-
cions europees i altres ajudes 
destinades al sector públic i 
privat; el suport tècnic en la 
sol·licitud d’ajuts; la Identi�-
cació de projectes potencials 
i dinamització en les línies 
estratègiques de�nides al ala 
de treball (PLATER); la pro-
moció de l’educació ambiental 
amb projectes de sensibilit-
zació, tallers i xerrades itine-
rants pels municipis per tal 
d’arribar a tota la ciutadania i 
als professionals del territori; i 
l’impuls de la gestió domèsti-
ca dels subministraments per 
facilitar l’estalvi econòmic i la 
millora de l’e�ciència ener-
gètica, mitjançant xerrades 
itinerants; i la detecció i deri-
vació des de serveis socials 
dels municipis. 

Nova oficina comarcal per 
ajudar a fer el canvi a les 
energies renovables

la transformació digital dels 
museus per millorar-ne els 
serveis que ofereixen, la vi-
sibilitat com a entitats amb 
valor públic i social o l’accés 
als continguts i el tractament 
de les dades que generen. A la 
�nal hi han participat les 10 
empreses seleccionades com 
a �nalistes d’entre les 60 pro-
postes que s’han presentat en 
aquesta edició. 
La solució basada en el vide-
ojoc proposada per l’estudi 
igualadí Cubus Games sota 
el nom de ‘Crononautes, na-
vegants del temps’, permet a 

qualsevol museu o agent ges-
tor de patrimoni cultural do-
tar el seu espai d’una experièn-
cia lúdica digital i immersiva 
vinculada a una vivència real 
al voltant d’espais i elements 
patrimonials amb l’objectiu 
d’atraure nous públics i com-
plementar la visita de forma 
memorable. Aquest tercer 
premi en metàl·lic també ve 
acompanyat de l’oportunitat 
de presentar la seva propos-
ta en el marc de l’Smart City 
Expo World Congress 2022, 
que se celebrarà del 15 al 17 de 
novembre a Barcelona.. 

L’Anoia va fer aquest estiu 7.184 trucades 
al 112, quasi cinc-centes menys que el 2021

el mateix període de 2021 
van ser 207.360 trucades. En 
segon lloc hi ha les trucades 
per demanar assistència sa-
nitària, que han estat 188.000 
el 2022 (27,7%) i 179.903 l’es-
tiu de 2021. En tercer lloc es 
troben les trucades de tràn-
sit (13,1% del total) (88.933) 
mentre que el 2021 van ser 
79.647 trucades. Tot seguit 
hi ha les trucades per civis-
me (l’11%) (75.428 trucades) 
que han disminuït un 22,7% 
respecte a la xifra de truca-
des per aquest motiu l’estiu 
de l’any passat (97.575). Per 

incendis s’han rebut 45.077 
trucades aquest estiu (un 
6,6%) davant les 41.337 tru-
cades l’any passat. 
Des de la vegueria del Pene-
dès, el telèfon d’emergències 
112 ha rebut 45.927 trucades 
entre el 15 de juny i el 15 de 
setembre (el 6,8% del total 
de les trucades fetes des de 
tot Catalunya aquest estiu). 
Respecte el mateix període 
de l’any passat, el nombre de 
trucades ha augmentat un 
5,2% (43.641 trucades entre 
el 15 de juny i el 15 de setem-
bre de 2021). 
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Un grup d’alumnes 
de quart d’ESO de 

Serveis Comunitaris 
de l’Institut Badia 

Margarit ha fet 
l’enquesta

L’associació del Poble Sec fa una enquesta al barri per conèixer l’opinió  
dels veïns sobre comerç, seguretat, hàbits i mobilitat

JORDI PUIGGRÒS

L’associació de veïns del 
Poble Sec va signar a 
principis del curs passat 

un conveni amb l’institut Ba-
dia Margarit de la ciutat per 
tal de formar part del conjunt 
d’entitats que poden acollir 
alumnes de 4rt d’ESO per rea-
litzar el Servei Comunitari.
A part de col·laborar en l’or-
ganització de diferents actes 
públics realitzats, un dels pro-
jectes més importants que van 
dur a terme va ser l’elaboració 
d’una enquesta entre els veïns 
i veïnes del barri que ha servit  
a l’entitat per conèixer de pri-
mera mà l’opinió que té el ve-
ïnat sobre diferents qüestions, 
així com quines són les preo-
cupacions més importants.
Els resultats de l’enquesta els 
ha distribuït l’associació als 
veïns del barri. 
Entre d’altres conclusions, 
s’extreu que hi ha un 44% de la  
gent del barri que no ha sentit 

parlar de l’Associació i tenint 
en compte que el Poble Sec té 
uns 10.000 habitants, signi�ca 
que prop de quatre mil enca-
ra no coneix l’entitat. Entre les 
millores proposades, hi ha la 
de “fer arribar més bustiada 
i informació a la part sud del 
barri i al mateix temps repar-
tir més les nostres activitats 
per tot el s eu perímetre per tal
de no concentrar les sempre a 
la part nord”. 
Destacar també que el 62% 
dels veïns porten més de 20 
anys vivint al barri i la re-
presentació dels que porten 
menys de 10 anys és tan sols 
d’un 7%. L’associació s’agafa 
com a repte “promoure l’habi-
tatge per donar més oportuni-

tats als joves a què vinguin a 
viure al nostre barri promoci-
onant els pisos de lloguer i les 
noves promocions que encara 
quedarien per fer en els solars 
disponibles”.
L’enquesta també conclou que 
la diferència d’anar a peu pel 
barri (53%) o anar en cotxe 
(35%) tan sols és d’un 18%. 
“Entenem que encara s’està 
fent un ús excessiu del cotxe. 
Per anar a favor d’una mobi-

litat més saludable creiem que 
és necessari apostar per l’ac-
cessibilitat ampliant voreres 
per fer-les més transitables, 
i augmentar les zones per als 
vianants i fer d aquestes un 
espai molt més agradable per 
passejar”.
Respecte el  comerç, l’enquesta 
revela el poc ús de les compres 
i serveis que es fan al barri 
en l’àmbit de la moda, perru-
queria, restaurants, peixateria 

i escoles, estan totes per sota 
del 50% i amb un marge de 
millora molt més ampli que la 
resta de comerços com la carn, 
la fruita, el pa i el supermercat. 
Entre les millores proposades 
hi ha “promocionar més el co-
merç de proximitat, per això 
volem engegar un projecte on 
tots els associats puguin gau-
dir d’un descompte a l’hora de 
fer les seves compres al barri, 
només caldrà ensenyar el seu 
carnet de soci a tots aquells 
comerços adherits”.
En el camp de la seguretat, un 
41% dels veïns pensen que hi 
ha força conductes incíviques 
al barri, i un 10%, moltes. 
Finalment, l’associació recor-
da que  els gegants del barri del 
Poble Sec,  Jordi i Montserrat, 
son una de les quatre parelles 
històriques que es conserven a 
Igualada. La parella fou estre-
nada l’11 de juliol de 1954. Ac-
tualment es troba en un estat 
molt delicat de conservació, i 
des de l’entitat han engegat un 
projecte de la restauració. 

PER 200€/MES*
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ENTRADA: 6.808€
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TAE: 9,14%
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REDACCIÓ

La setmana passada la 
seu del Consell Comar-
cal  va acollir una nova 

trobada de la Taula Impuls 
Anoia, promoguda pel servei 
de Promoció Econòmica de 
l’ens i Coopsetània, l’Ateneu 
Cooperatiu de l’Anoia, Alt i 
Baix Penedès i Garraf. La con-
tractació pública responsable 
va ser l’eix central de la tro-
bada en la qual van participar 
diverses tècniques municipals 
i algun alcalde de diferents 
ajuntaments anoiencs.
El conjunt de les administra-
cions públiques són el primer 
agent econòmic, el més im-
portant generador indirecte 
d’ocupació i el consumidor 
amb més alta in�uència sobre 
el mercat, per la qual cosa es-
devenen un agent de primer 
ordre a l’hora d’aplicar políti-
ques de contractació respon-
sable, és a dir, que promoguin 
el progrés social i econòmic, 
que siguin respectuoses amb 
el medi ambient i amb l’equi-
tat social.
Després de la benvinguda del 
vicepresident primer i conse-
ller de Promoció Econòmica 

REDACCIÓ

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, propo-
sa un programa de formació 
ocupacional per generar no-
ves alternatives de futur a les 
persones interessades en la ca-
dena de valor de l’alimentació 
a la comarca. 
La informació detallada de 
cada curs i la formalització 
d’inscripcions es poden tro-
bar al web elfuturestaalaterra.
anoia.cat/ocupacio. La prime-
ra formació és El món agrari 
digital. Noves tecnologies en 
el sector agrari, una acció en-
focada especialment als joves 
que vol potenciar el coneixe-
ment de noves alternatives de 
feina en la part primària de la 
cadena de valor i potenciar la 

Tècnics d’ajuntaments de la Vegueria Penedès es troben a Igualada 
a l’entorn de la contractació pública responsable 

Diverses tècniques 
municipals participen 

en la trobada de la 
Taula Impuls Anoia 
per conèixer les eines 

per desplegar polítiques 
de contractació que 

promoguin el progrés 
social i econòmic

del Consell Comarcal, Jordi 
Cuadras, i de la presentació de 
Coopsetània per part del seu 
coordinador, Miquel Àngel 
Carreto, el sociòleg i soci de la 
cooperativa Facto Assessors, 
Marc Vilanova, va explicar 
quines eines calen per incor-
porar clàusules de contrac-
tació socialment responsable 
des dels Ajuntaments: “Les 
administracions públiques te-
nen moltes eines per afavorir 
per mitjà de les licitacions la 
compra pública responsable i 
les empreses d’economia soci-
al i responsable”, va anunciar.

Carles Ansón, Coordinador 
de la Unitat Transparència, 
Govern Obert i Responsa-
bilitat Social Corporativa a 

Ajuntament de Vilanova, un 
dels municipis promotors de 
la Xarxa de Municipis per 
l’Economia Social i Solidà-
ria (XMESS), va insistir en la 
necessitat que les tècniques 
municipals coneguin les co-
operatives i iniciatives de 
l’àmbit de l’economia social i 
solidària del territori per po-
der fer efectiva la contractació 
pública responsable: “Als ter-
ritoris existeixen nombroses 
iniciatives d’economia social 
que les administracions pú-
bliques hem de conèixer per 
sumar juntes i conscienciar a 
la ciutadania”.
La Taula Impuls Anoia va 

comptar també amb l’experi-
ència de Les Abelles, una coo-
perativa de cures de Reus que 
aglutina treballadores d’aquest 
àmbit i que va néixer impul-
sada l’ajuntament d’aquest 
municipi. Algunes sòcies de 
Les Abelles van explicar el pas 
endavant que ha suposat per 
la digni�cació de la seva feina 
constituir-se en cooperativa i, 
alhora, la importància que en 
l’àmbit local i rural hi hagi ini-
ciatives d’aquest àmbit.
La Taula Impuls Anoia és un 
punt de trobada de diferents 
agents de les administraci-
ons públiques locals l’Ano-
ia i diverses iniciatives que 

formen part de l’ecosistema 
cooperatiu de la comarca 
amb l’objectiu de promoure 
l’economia social al territori i 
enfortir l’enxarxament entre 
unes i altres. La Taula és fruit 
de la col·laboració entre la 
conselleria de Promoció Eco-
nòmica del Consell Comar-
cal de l’Anoia i de l’Ateneu 
Cooperatiu Coopsetània, un 
dispositiu públic referent 
en promoció de l’economia 
social a les comarques de 
l’Anoia, Alt i Baix Penedès i 
Garraf. Justament, la seu del 
Consell Comarcal és també 
punt d’atenció i informació 
de Coopsetània a l’Anoia. 

El Consell Comarcal ofereix tres cursos d’ocupació destinats a generar 
alternatives de futur en el sector agroalimentari

seva motivació per treballar 
en el sector. Compta amb 15 
places i té una durada de 35 
hores, desenvolupant la part 
teòrica —en línia— entre el 24 
i el 28 d’octubre i la pràctica —
tallers presencials— entre els 

mesos de novembre i febrer de 
2023. 
La segona proposta serà Dina-
mitzador/a comercial agrícola, 
una formació sobre com po-
tenciar la venda comercial en 
la cadena de valor alimentà-

ria, fent espacial èmfasi en els 
canals digitals i potenciant la 
introducció de noves línies de 
negoci alternatives com l’eno-
turisme, l’oleoturisme i l’eco-
turisme. Constarà de 80 hores 
de temari, del 21 de novembre 
al 23 de desembre i també en 
línia, i 80 hores de pràctiques 
no laborals, presencials i du-
rant el mes de gener. En aquest 
cas, s’hi ofereixen 15 places. 
I la tercera formació serà Peó 
agrari polivalent, enfocada al 
desenvolupament de les com-
petències digitals, les habilitats 
necessàries i el coneixement 
bàsic per poder realitzar les 
funcions d’un peó agrari, in-
cloent l’adquisició de les com-
petències digitals i pràctiques 
amb les eines necessàries. S’hi 
ofereixen 12 places, es farà als 
mesos de març i abril de 2023 
i constarà de 90 hores lectives 
i 80 hores de pràctiques no la-
borals. 
La iniciativa s’emmarca 
dins del projecte comarcal 
Treball, Talent i Tecnolo-

gia (TTT), impulsat des del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona. Concreta-
ment, el programa TTT té 
l’objectiu de promoure el tre-
ball digne, la millora com-
petencial del talent local i el 
creixement econòmic soste-
nible a través de la tecnolo-
gia. I vol fer-ho mitjançant 
accions que facilitin l’avenç 
tecnològic i acompanyin la 
transició digital de persones, 
empreses i institucions cap 
a un model socioeconòmic 
sostenible, inclusiu, compe-
titiu, solidari i igualitari. 

Les propostes, entre 
aquest octubre i l’abril 
de 2023, abordaran la 
digitalització del món 

agrari, la dinamització 
comercial agrària 
i la �gura del peó 
agrari polivalent
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El moment més emotiu 
de la celebració va 
ser la col·locació de 
diferents objectes i 

missatges dins d’una 
“càpsula del temps” 

per part dels diferents 
membres de la 

comunitat educativa

REDACCIÓ

És una joia poder cele-
brar 125 anys de la pre-
sència marista a Igua-

lada. Celebrar 125 anys ens 
fa necessàriament mirar cap 
al passat. 125 anys d’història 
ens parlen de milers d’histò-
ries personals, ens parlen d’ex-
periències de vida, ens parlen 
d’alegries i de di�cultats vis-
cudes”. Amb aquestes paraules 
començava el G. Provincial 
de l’Hermitage, Gabriel Vi-
lla-Real, el seu agraïment a la 
comunitat educativa d’Iguala-
da amb motiu de la celebració 
dels 125 anys de la presència 
marista a la ciutat. Actualment 
a Igualada hi ha una comuni-
tat de germans, una escola i 
un CRAE (Centre Residencial 
d’Acció Educativa). 
La celebració, que va tenir 
lloc el dijous 13 d’octubre al 
col·legi Maristes Igualada, va 
comptar amb la presència de 
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada i exalumne de l’escola; de 
mossèn Josep Maria Riba, Vi-
cari general del Bisbat de Vic, 
que hi va assistir en nom del 
bisbe Romà Casanova, i tam-
bé exalumne de l’escola; Josep 
Maria Colomer, director dels 
Serveis Territorials del Pene-
dès. 

REDACCIÓ

Gràcies a un projecte 
tecnològic pilot inno-
vador, aquest curs el 

Col·legi Monalco d’Igualada 
ha començat a aplicar un pro-
grama d’educació adaptativa 
amb intel·ligència arti�cial, de 
la startup Adaptical, perquè 
l’alumnat s’enamori de les ma-
temàtiques i les aprengui de 
manera senzilla, al seu ritme. 
Es tracta de Mathew, una pla-
taforma en línia d’aprenentat-
ge adaptatiu de matemàtiques 
per a estudiants des de 5è de 
primària a 4t de l’ESO que po-
tencia l’aprenentatge d’aquesta 
matèria i assegura una evo-
lució de coneixement �uida 
reforçant la con�ança de l’es-
tudiant. Mathew utilitza la 
psicopedagogia (l’eina ha estat 
dissenyada juntament amb 
la psicòloga Eva Morán) i les 
noves tecnologies, com la in-
tel·ligència arti�cial, per asse-

Maristes celebra 125 anys de presència continuada a Igualada

La directora de l’escola, Mont-
se Pons, en el seu discurs 
inaugural, va tenir paraules 
d’agraïment a totes les perso-
nes que havien con�gurat la 
història d’aquests 125 anys, 
tant les passades com les ac-
tuals, “germans, professorat, 
alumnat, famílies, col·labora-
dors i amics i amigues que heu 
fet possible aquesta història” 
i va assenyalar la vinculació 
amb la ciutat: “Els Maristes 
som una institució molt pro-
pera a les persones, participa-
tiva i arrelada a la ciutat, on 
intentem que ensenyament, 
cultura, esport i esplai vagin 
de la mà”. L’alcalde de la ciutat, 
Marc Castells, va fer un recor-
regut per la història de la seva 
famíia per explicar que tant el 
seu avi com el seu pare havi-
en estat alumnes maristes, i va 
expressar la seva emoció per 

la retrobada amb els seus edu-
cadors. L’alcalde, d’altra ban-
da, va apro�tar l’avinentesa 
per fer posar de manifest que 
el model escolar de Catalunya, 
amb l’escola pública i l’esco-
la concertada, és un model a 
defensar. El Vicari general del 
Bisbat de Vic , Josep Maria 
Riba, apel·lant a l’herència, i 
a les �gures de Marcel·lí i de 
Maria, va instar les persones 
que passen per Maristes a ser 
“artesanes del seu propi desen-
volupament”. Per la seva part, 
el director dels Serveis Terri-
torials del Penedès, Josep Ma-
ria Colomé, pare de l’escola, va 

posar de relleu els valors que 
transmet la institució, “una 
institució transformadora”. 
A banda dels parlaments, el 
moment cabdal i més emo-
tiu de la celebració va ser la 
col·locació de diferents ob-
jectes i missatges dins d’una 
“càpsula del temps” per part 
dels diferents membres de la 
comunitat educativa amb la 
intenció que d’aquí a molts 
anys (no s’ha especificat 
quants) algú ho obri i pugui 
descobrir les inquietuds dels 
Maristes l’any 2022. La càp-
sula es va enterrar al jardí de 
l’escola, en un espai presidit 

per una placa commemorati-
va d’aquests 125 anys. El fi de 
festa el van posar les cançons 
del grup U5 Gòspel, un grup 
de gòspel vinculat a l’escola, 
creat pel germà Xavi Gual el 
2012, que van oferir un tast 
del seu repertori i van convi-
dar l’audiència a afegir-se als 
cants. 
La paraula que més es va 
sentir al llarg de la celebració 
va ser “gràcies”. Un gràcies a 
totes les persones que durant 
aquests 125 anys han format 
part de la comunitat educa-
tiva d’Igualada i un gràcies 
també a les que vindran. 

Una empresa “startup” implanta al col.legi Monalco un programa 
d’intel·ligència artificial per a l’assignatura de matemàtiques

gurar que l’estudiant avanci de 
forma �uida i no es creï rebuig 
als estudis.
Adaptical (www.adaptical.
io), nascuda a Sant Cugat del 
Vallès el 2020, utilitza la in-
tel·ligència arti�cial per crear 
eines de educació adaptativa, 
desenvolupada perquè l’alum-
nat millori el seu aprenentat-
ge, tant als centres educatius, 
com en família. Aquests re-
cursos didàctics són capaços 
d’adaptar el contingut a temps 

real per personalitzar l’educa-
ció de cada estudiant, cosa que 
permet millorar el rendiment 
acadèmic. Els seus impulsors 
destaquen que “la idea subja-
cent de l’educació adaptativa 
és que cada alumne té neces-
sitats molt diferents i, per tant, 
requereix un entorn i un en-
focament educatiu diferent. 
L’educació adaptativa permet 
personalitzar l’ensenyament a 
cadascun dels alumnes tenint 
en compte les seves aptituds i 

els seus trets psicològics”.
La jove �rma, creada per tres 
enginyers, ja té una solució 
al mercat, a l’abast de moltes 
famílies, que està sent tot un 
èxit. A més de Monalco, una 
escola activa, Mathew s’està 
aplicant a diferents centres 
educatius de la província de 
Barcelona, com l’escola Sant 
Gervasi Cooperativa de Mo-
llet del Vallès. La previsió és 
que s’implantarà a més centres  
al llarg d’aquest curs. 
L’educació adaptativa és possi-
ble gràcies a l’anàlisi de grans 
volums de dades i patrons 
de comportament, en base a 
aquests i amb l’ajuda de la in-
tel·ligència arti�cial, es creen 
itineraris personalitzats per 
a l’alumnat. “A Adaptical fem 
servir la tecnologia més avant-
guardista a l’àmbit de la IA per 
poder crear tots aquests siste-
mes d’adaptabilitat”, destaca el 
CEO, Alan Fusté. Apunta que 
l’aprenentatge adaptatiu és 

una manera de plantejar l’en-
senyament mitjançant la per-
sonalització del contingut que 
veu i interactua cada alumne. 
La plataforma aprèn mitjan-
çant la Intel·ligència Arti�cial 
del comportament de l’alum-
ne i ofereix contingut adaptat 
a les seves necessitats”. 
Mathew ho té tot perquè 
l’alumnat acabi enamorant-se 
de les mates. Per accedir a 
aquesta eina, només cal entrar 
a la web https://mathew.ai/ i 
provar-ho gratuïtament. 
Els fundadors d’Adaptical són 
tres enginyers informàtics i 
telecomunicacions que poc 
després d’acabar la carrera van 
decidir materialitzar el projec-
te de � de carrera. Un d’ells és 
l’igualadí Dyhagho Briceño, 
amb més de 7 anys d’experi-
ència com a desenvolupador 
de programari i aplicació d’in-
tel·ligència arti�cial. L’equip és 
jove i multidisciplinar i té la 
seu a Sant Cugat del Vallès. 
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Estudiants de Fisioteràpia i Infermeria 
d’Igualada poden fer les pràctiques a 
Gàmbia en un projecte solidari

REDACCIÓ

L’any 2014, la Universitat 
de Lleida (UdL) i l’ONG 
Alpicat Solidari van po-

sar en marxa un projecte de 
cooperació amb el Centre de 
Salut de Baja Kunda, un muni-
cipi que es troba a 500km de la 
capital de Gàmbia, per desen-
volupar els estudis de Fisiote-
ràpia al país africà. El projecte 
d’Alpicat Solidari i la UdL, està 
coordinat per la vicedegana del 
Campus d’Igualada i presiden-
ta del Consell de Cooperació 
al Desenvolupament, Carme 
Campoy Guerrero i té com 
a objectiu que estudiants del 
Grau de Fisioteràpia puguin 
anar a realitzar un dels perío-
des de pràctiques de l’últim any 
dels estudis a Gàmbia i així, 
donar continuïtat assistenci-
al en l’àmbit de la �sioteràpia. 
Al llarg d’aquests 8 anys ja han 
participat en aquest projecte 
més de 100 alumnes. Con-
cretament a Gàmbia, ja s’han 
graduat dues promocions de 
�sioterapeutes amb el Grau de 
Fisioteràpia expedit per la Uni-
versity of �e Gambia i actu-
alment, s’està cursant el segon 
curs de la tercera promoció.
Aquest estiu, una cinquantena 
de professionals de la �siote-
ràpia i d’estudiants, del Grau 
de Fisioteràpia, doble Grau en 
Infermeria i Fisioteràpia, Do-
ble grau Nutrició i Fisioteràpia, 
Grau en Infermeria, i del Doble 
Grau Fisioteràpia LCAFE han 
pogut viure aquesta experièn-
cia. A banda d’establir aquesta 
col·laboració amb els professi-
onals del centre de salut gam-
bià, l’estada també ha servit 
per ajudar en el desenvolupa-
ment de l’activitat assistencial 
de les activitats comunitàries 

REDACCIÓ

Des d’aquest mes d’oc-
tubre l’Escola Gabriel 
Castellà ja ha estrenat 

la nova cuina pròpia que dià-
riament dona servei a gairebé 
un centenar d’alumnes que 
utilitzen el servei de menja-
dor. La cuina dona resposta 
la demanda de les famílies de 
l’escola que volien disposar 
d’un servei de cuina en el ma-
teix centre escolar.
Aquest dimarts, 11 d’octubre, 
l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, acompanyat de la tinent 
d’alcalde i regidora d’Ense-
nyament, Patrícia Illa, han 
visitat les noves instal·lacions 
de la cuina i han conegut a 
la cuinera de l’equipament, 
l’Olga, que els ha ensenyat el 
funcionament i la preparació 
dels diferents menús per oferir 
cuina de proximitat, saludable 

que més alta participació tenen 
com son la vacunació infantil 
i el seguiment de l’embaràs en 
els poblats més allunyats del 
centre de salut. 
La vicedegana del Campus 
d’Igualada i coordinadora del 
projecte, Carme Campoy, ha 
passat llargues temporades a 
Gàmbia i a altres països afri-
cans per al desenvolupament 
de la Fisioteràpia. Aquest estiu 
també ha estat, juntament amb 
els estudiants i els professio-
nals, a Baja Kunda (Gàmbia). 
En aquest sentit, Campoy es 
mostra satisfeta pel treball fet 
�ns ara i molt il·lusionada per 
“poder assegurar la continuïtat 
del projecte i l’enriquiment que 
suposa, tant pels estudiants 
com pels professionals i, sobre-
tot, per les persones que poden 
ser ateses durant aquests perí-
odes”.
En l’àmbit de la Fisioteràpia, 
sis professionals han fet el mo-
nitoratge dels estudiants del 
Grau en Fisioteràpia que, entre 
juny i octubre, han realitzat les 
pràctiques en aquest centre de 
salut. Durant aquest període, 
han fet una atenció individua-
litzada per tractar les patologi-
es més comunes com: trastorns 
neurològics, dolors lumbars, 
problemes de mobilitat i �-
sioteràpia respiratòria, entre 
d’altres. Enguany, com a nove-
tat, també s’han iniciat alguns 
tractaments a domicili de per-
sones de poblats allunyats i que 
no es podien desplaçar. Marta 
Not, �sioterapeuta i professora 
de la Fundació Universitària de 
Manresa, i Meritxell Creus, nu-
tricionista i �sioterapeuta, és la 
primera vegada que hi partici-
pen i han destacat un “abans i 
un després” de la seva vida pro-
fessional i personal.
En l’àmbit de la Infermeria, 

una quinzena d’estudiants del 
Doble grau d’Infermeria i Fi-
sioteràpia, i del Grau d’Infer-
meria han sigut el primer grup 
d’estudiants que han participat 
en aquesta estada, fent el se-
guiment de totes les possibles 
necessitats i treballant amb els 
professionals. Aquest grup ha 
estat acompanyat per tres in-
fermeres per tal de posar en 
marxa la possibilitat que estu-
diants del doble Grau en Infer-
meria i Fisioteràpia i el Grau 
en Infermeria puguin realit-
zar també un dels períodes de 
pràctiques en aquest país.
La primera a arribar a Gàmbia 
va ser Divina Ferreny, qui va 
fer una immersió completa a 
la tasca infermera dels lleva-
dors del centre de salut. Un 
dels aspectes que més destaca 
Farreny d’aquesta experiència, 
és “l’exquisidesa i la qualitat 
de treball que ha trobat en 
els professionals d’infermeria, 
de salut pública i els lleva-
dors, malgrat les mancances 
que puguin tenir pel que fa 
al material i infraestructures”. 
Ella, juntament amb alguns 
estudiants, també van tenir 
l’oportunitat de participar en 
una campanya de vacunació 
contra la covid-19 al carrer, 
organitzada pel Ministeri de 
Salut a tot el país.
L’ONG Alpicat Solidari ja fa 
anys que desenvolupa projec-
tes de cooperació en aquesta 
zona interior del país. L’any 
2008 va col·laborar en la refor-
ma del centre de Salut d’aquest 
municipi, construint dos edi-
�cis: un d’hospitalització i un 
de consultes externes. També 
ha col·laborat en diversos pro-
jectes d’intervenció en salut 
obstètrica i �sioteràpia, edu-
cació per la salut i activitats 
escolars des de l’any 2012. 

L’escola Gabriel Castellà 
estrena nova cuina

i variada. L’alcalde i la regidora 
s’han quedat a dinar al menja-
dor de l’escola, acompanyats 
de l’equip directiu, per veure 
d’aprop el funcionament de 
l’espai i copsar-ne la valoració 
dels més petits.
La visita ha servit també per 
parlar amb l’equip directiu del 
centre sobre els reptes i mi-
llores per aquest curs ara que 
es compleix el primer mes de 
classes del primer trimestre.
L’obra forma part de la in-
versió 590.000€ que l’Ajun-
tament ha fet aquest 2022 en 
diversos centres educatius 
públics amb millora de l’e�-
ciència energètica al Ramon 
Castelltort, aquesta nova cui-
na pròpia a l’escola Gabriel 
Castellà, la pista poliesporti-
va de l’institut Badia Margarit 
i quatre aules multisensorials 
que s’han instal·lat a les llars 
d’infants municipals. 

Dimarts, Ramon Tremosa 
presenta el seu darrer llibre 
en un acte a l’Ateneu

REDACCIÓ

L’economista, exeurodi-
putat i exconseller d’Em-
presa i Coneixement 

Ramon Tremosa presentarà el 
proper dimarts 25 d’octubre a 
l’Ateneu Igualadí el seu darrer 
llibre, que ha escrit juntament 
amb Jaume orron: “Energia so-
birana. Com Catalunya pot ser 
autosu�cient en energia reno-
vable”. Serà a 2/4 de 8 del ves-
pre. La presentació es fa amb la 
col.laboració de l’Ateneu Igua-
ladí, Aqualata i Servisimó.
La recepta de Tremosa i Mor-
ron per a aquesta Catalunya 
autosu�cient amb energies 
renovables té diverses potes. 

La primera passa per generar 
prou energia d’origen renova-
ble a partir de grans parcs eò-
lics i solars fotovoltaics. Però 
segons els autors, Catalunya 
no va pel bon camí. “En els 
darrers cinc anys, a Catalunya 
únicament s’han instal·lat 2,35 
MW de nova potència eòlica”, 
va assenyalar Jaume Morron a 
la presentació del llibre a Bar-
celona. Morron és soci i direc-
tor de dialEc-Comunicació per 
a la Sostenibilitat, una agència 
de comunicació especialitzada 
en l’acceptació social de pro-
jectes d’energies renovables. 
Es tracta d’un tema de candent 
actualitat, especialment per 
l’in�ació actual i l’augment dels 
preus de l’electricitat i el gas. 
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Soc la Ruth Vicens, vaig néixer a Barce-
lona al 1993, estic casada amb el Ricard 
i soc logopeda. 

Em defineixo com una persona intuï-
tiva, sensible, emprenedora i molt tre-
balladora.

Sempre he volgut ser logopeda, em 
sembla una professió molt bonica amb 
la qual podem ajudar tant a grans com 
a petits. 

Al febrer de 2020, dues setmanes abans que el món es parés 
per la covid, vaig inaugurar el meu primer petit centre de lo-
gopèdia, psicologia i psicopedagogia @centrekuo i ara, dos anys i mig més tard tinc 
el plaer de gaudir d’un centre més gran i comptar amb un equip de sis meravelloses 
dones; feina que combino amb els matins a una escola concertada de Piera.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
La logopèdia obté més reconeixement sanitari a tota la comarca de l’Anoia, oferint 
més serveis a l’hospital i a l’àrea ambulatòria.

#239 RUTH VICENS

Què bé, quan els maldecaps són volguts i divertits 
de fer.

XAVIER BERMÚDEZ   @xavibermudez

Xerrada informativa #PAP, el servei de porta a 
porta a #ElsHostaletsdePierola 
@HoPierola, sembla que direm adéu-siau als con-
tenidors Endavant amb el PAP (si es fa bé)

FRANCESC ESTEVE I TOMÀS   @funkyover

#Masquefa acosta els valors de la Unió Europea 
als centres educatius. El programa “Masquefa 
amb visió Europea” ofereix xerrades als alumnes 
de l’institut i formació al professorat de les esco-
les.

AJUNTAMENT MASQUEFA   @AjMasquefa

Tots tenim un 2% d’ADN #neandertal. Jo crec que 
hi ha individus actuals que en tenen molt més. 
#AbricRomaní #Capellades @poloniatv3

TONI MARLÈS   @tonimarles

Caos organitzatiu al @ConsellAnoia comarcal La 
manca de previsió i la deixadesa interna estan a 
punt de col.lapsar el servei. SOLUCIONS JA A LA 
MANCA D’INTERVENTOR/A I SECRETARI/A !!!

CCOO FSC BLLAPAG   @ccoo_FSCbllapag

DESCANSA EN PAU, FRANCHU Avui, és un dia 
molt dur per tota la família blava. En “Franchu” 
ens ha deixat. Una persona molt estimada per 
tots aquells qui el coneixien. Des del CF Igualada 
volem enviar tot el nostre condol a les seves filles, 
dona i família i amics. DEP

CLUB FUTBOL IGUALADA   @CFIgualada_

Pell de gallina puntejant La Santa Espina, la sar-
dana que clou la ballada de les festes del barri de 
la Font Vella #Igualada Gràcies a la comissió de 
festes per l’organització

CARME RIERA   @carmerieramin

#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.Talls de circulació a la C-15 
en els propers dies per obres 
entre Vallbona i l’enllaç a l’A-22.Incendi d’un camió a la Po-

bla de Claramunt1. El Consell Comarcal de l’Ano-
ia no pot pagar les nòmines ni 
fer cap despesa

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@josep_d_61 @parcagrari_co @tonielias1971

XARXES 
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SERRADELL Directora de Negoci Internacional d’ACCIÓ CESC ALCARAZ Economista Soci-Director de FeedBackGround

@cescalcal

Aprenentatges d’un entrenador 
professional al món de l’empresa

Paritat euro-dòlar, bon moment 
per fer negocis als Estats Units?

Del llibre del Xesco Espar 
“Jugar con el corazón” m’he 
permès fer una petita ex-
tracció del que, per a mi, 

són les principals idees que es despre-
nen del mateix. En Xesco descriu, en 
base a la seva experiència com a en-
trenador professional d’handbol, al-
guns dels aprenentatges que el van fer 
triomfar en el seu moment. Com en 
qualsevol organització, la gestió de les 
persones és la clau de tot plegat. Segur 
que una altra persona en destacaria 
unes altres, però aquí les teniu:

•La nostra vida secreta és l’essència 
del nostre ser. En el sentit que és la que 
genera la nostra força vital, la passió i 
totes les aspiracions. 
•La disciplina ens dóna llibertat. El 
secret per assolir estabilitat en el ren-
diment personal està en la dedicació, 
concentració i exigència amb que hom 
entrena o treballa 
•Talent i cor són necessaris per obte-
nir un equip campió. En els moments 
de di�cultat, el cor fa que et superis a 
tu mateix 
•Arriscar no és apostar. En l’aposta no 
hi ha creixement personal 
•No arriscar és una forma d’esclavi-
tud. La manca de con�ança en nosal-
tres mateixos en porta a actuar com a 
recursos dels altres 
•Hi ha persones que disfressen la seva 
por d’escepticisme, cinisme o pessi-
misme. La por ens informa que alguna 
cosa important pot succeir i nosaltres 
creiem que no estem preparats. 
•Falles tots els tirs que no intentes. Si 
creus que alguna cosa pot sortir mala-
ment, tens por. Si creus que sortirà bé, 
tens fe 
•Una visió ha de fer créixer a la gent.
Les imatges creen emocions i aquestes 
es transformen en accions. 
•No existeixen objectius impossibles. 
En tot cas no tenim en compte els ter-
minis adequats per assolir-los 
•En la vida, o tens els teus objectius o 
pertanys als objectius dels altres. 
•Més que manca de motivació, el que 

Per primera vegada en 20 anys el 
dòlar ha assolit la paritat amb 
l’euro, que ha anat perdent valor 
gradualment. El fet que les dues 

monedes estiguin consolidant una rela-
ció propera a l’1=1 té diverses implicaci-
ons en el sistema econòmic i empresarial. 
La primera i més evident és que aquesta 
situació abarateix les exportacions cata-
lanes cap a l’altra banda de l’Atlàntic, fent 
més competitius els nostres productes i 
serveis. Així doncs, és un bon moment 
per fer negocis als Estats Units?
La resposta és un sí amb matisos. Aques-
ta paritat euro-dòlar, que semblava �ns 
no fa gaire inviable en el mercat de di-
vises, permet als dòlars americans (ja 
sigui tant des dels Estats Units com des 
d’altres mercats que hi operen com a mo-
neda internacional, com a l’Amèrica Lla-
tina) tenir més poder de compra sobre 
els productes europeus. Ara és més barat 
venir de compres al mercat regit per l’eu-
ro i, per tant, si volem exportar als Estats 
Units els nostres preus seran més com-
petitius que fa només uns mesos o anys.
Parlem del primer mercat mundial, un 
país estable de 330 milions de persones
Tenir més opcions d’entrar i expan-
dir-se a Amèrica del Nord és, sens dub-
te, una gran notícia. Parlem del primer 
mercat mundial, un país estable de 330 
milions de persones amb un dels po-
ders de consum més alts del món. Un 
mercat punter, on neixen i creixen bona 
part de les tendències de compra que 
acaben ressonant a la resta del món. En 
aquest sentit, podem veure com l’efecte 
de la paritat euro-dòlar ja s’està traduint 
en un clar augment de les exportacions 
catalanes en els mercats que fan servir 
el dòlar americà. Entre el gener i el ju-
liol del 2022, per exemple, les regions 
on més han crescut les exportacions ca-
talanes són l’Amèrica Llatina (+34%) i 
l’Amèrica del Nord (+22%).
Però no parlem només d’exportació. 
El nou ordre mundial que s’està con�-
gurant presenta una clara tendència a 
la relocalització (reshoring). Si la ten-
dència abans era cercar millors preus de 
mà d’obra o matèries primeres establint 

acostuma a passar és manca d’objec-
tius. No permetis que les circumstàn-
cies actuals in�ueixen en la teva de�ni-
ció d’objectius 
•Guanyar és molt difícil i no sempre 
depèn de nosaltres. Però el que sí de-
pèn de nosaltres és treballar cada dia 
per merèixer guanyar 
•Cada problema a que ens enfrontem 
conté la llavor del nostre creixement. 
Depèn de nosaltres cultivar-la 
•Només es pot negociar des del camp 
del contrari. Si vols aconseguir algu-
na cosa dels altres, només ho pots fer 
tenint en compte els bene�cis que ells 
en trauran 
•Un grup és un conjunt d’individus, 
mentre que un equip és molt més que 
la unió dels seus membres 
•Per arribar, cor. Per guanyar, talent. 
Tot dos són importants 
•Liderar i dirigir un equip són coses 
diferents. Liderar es fa amb el cor (per 
inspiració, per contagi...) mentre que 
dirigir és qüestió de treball, mecanis-
me, sistema i plani�cació 
•Liderar és emocionar 
•No viure el present pot ser senyal de 
covardia o de manca de con�ança en 
un mateix 
•La vida no entén d’intencions. No-
més d’accions. Si actues, ho aconse-
gueixes. Si no actues, no 

Com treballes tu? 

els processos de fabricació lluny de casa 
(o�shoring), les tensions en les cadenes 
de subministrament i la consciència cli-
màtica estan empenyent cap a la tendèn-
cia contrària.
Actualment, cada cop són més les em-
preses que persegueixen un major con-
trol, rapidesa de reacció i independència 
sobre la seva cadena de valor amb prove-
ïdors locals i produccions “des de casa”. 
Un model que els Estats Units, amb el pla 
d’estímuls de l’administració Biden, està 
incentivant per reactivar la indústria lo-
cal. Amb aquests condicionants, sumat a 
la paritat euro-dòlar, s’endevina un con-
text més que interessant per anar més 
enllà de l’exportació i començar a pensar 
també en solucions que passin per la im-
plantació al país nord-americà.
Fins aquí les bones notícies. Ara bé, de 
la mateixa manera que tot el que puja, 
baixa; la paritat euro-dòlar no només 
signi�ca ser més competitius en exporta-
ció. El cert és que la depreciació de l’euro 
també té efectes negatius especialment 
per a economies com les europees, que 
depenen en gran mesura de la importa-
ció de matèries primeres com l’energia o 
l’acer, la major part de les quals cotitzen 
en dòlars. Així doncs, si bé per una ban-
da s’abarateixen els productes europeus, 
per l’altra també s’està encarint la seva 
producció. Allò menjat per allò servit.
Estem vivint un exemple grà�c del que 
és la globalització
Aquesta situació implica un efecte espe-
cialment contraproduent, com és el de 
la in�ació importada. És a dir, es genera 
in�ació, amb tots els seus efectes nega-
tius, no per la pròpia activitat local, sinó 
pels productes denominats en dòlars 
que s’importen, com el petroli, els mi-
nerals, els metalls o els cereals.
El resum de tot plegat és que estem vi-
vint un exemple grà�c del que és la glo-
balització. No hi ha acció sense reacció, 
ni bene�ci sense contraprestació. En 
el tauler de joc global es mouen algu-
nes peces, canvien escenaris i cal rea-
daptar-s’hi. És un bon moment per fer 
negoci als Estats Units? Sí, però sense 
oblidar-ne els seus costos. 

Amb PIMEC i Fegicat signem un conveni per millorar l’ocupabilitat 
en l’àmbit de les instal·lacions energètiques. La transformació 
del sistema productiu demana adaptar la formació per ajustar 
les habilitats professionals a les noves realitats laborals.

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)

Notícia positiva:
S’incrementa la taxa d’activitat emprenedora a Catalunya (7,2% 
el 2021), el que suposa un increment del 0,6% respecte a la taxa 
del 2020. 

Quienes se ocupan de los temas legales están trabajando en la ley 
que va a prohibir fumar en los autos privados. No tengo ni idea de 
leyes, ni fumo. ¿Qué base legal se dará a una norma que prohíbe 
hacer algo no ilegal en un entorno privado?. ¿Qué vendrá después?

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

“ El nou ordre mundial que s’està 
con�gurant presenta una clara tendència 

a la relocalització”

“Talent i cor són necessaris per obtenir 
un equip campió.”
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Com vols estalviar energia aquest any?

CONSULTA ALS 
INSTAL·LADORS DEL GREMI!

c/ Vilafranca del Penedès, 2 
08700 Igualada 

93 804 56 07
www.gremiefa.com

LA VEUde
l’Anoia



Preparats per l’arribada del fred?

Encara que en alguns 
punts del dia encara se 
superin els 20 graus, el 

fred ja s’ha imposat a totes 
les hores del dia. Sigui com 
sigui, ja hem arribat de ple a 
la tardor i l’oscil·lació tèrmi-
ca entre el matí i la nit és evi-
dent en qualsevol racó. 
Així que, estiguem on esti-
guem, el més recomanable 
és que comencem a adap-
tar la nostra casa als mesos 
més freds de l’any que cada 
dia tenim més a prop, igual 
que hem fet amb les nostres 
peces de vestir amb el tedi-
ós però necessari canvi d’ar-

REDACCIÓ mari. Encara que sembli una 
ximpleria, és important fer 
una bona posada a punt de 
la nostra llar a fi d’optimitzar 
tots els recursos que tenim al 
nostre abast per a combatre 
el fred abans que arribi a les 
nostres cases. D’aquesta ma-
nera, si hi ha qualsevol cosa 
en mal estat o que no funci-
oni, tindrem temps de cor-
regir-ho i les baixes tempe-
ratures no ens enxamparan 
desprevinguts.
La idea és, com sempre, ac-
tivar el xip de la conducta 
eficient per a aconseguir ge-
nerar i mantenir la màxima 
calidesa en la nostra llar amb 
la mínima despesa energèti-
ca, la qual cosa contribuirà 

a mantenir a ratlla la factu-
ra energètica i a garantir la 
nostra sensació de confort 
a casa. Però, per on comen-
cem?

Prepara’t amb 
La Veu de l’Anoia
En aquest especial que hem 
preparat podràs trobar con-
sells i tota la informació que 
necessites per preparar la 
teva llar per a la temporada 
més freda de l’any, així com 
diferents empreses de la co-
marca de l’Anoia especialit-
zades en calderes, calefac-
cions, finestres, llars de foc, 
plaques solars i molt més que 
et poden ajudar i oferir allò 
que et faci falta. 

Temperatura ambient a la teva llar

Es parla molt de quina 
és la millor temperatu-
ra ambient per a viure. 

I pensem que és necessari 
conèixer-la per a així manera 
no fer abús energètic.
La temperatura més confor-
table per a l’ésser humà en es-
tat de repòs és d’entre 18° i 20 
°C. Si està treballant, la xifra 
descendeix a l’interval com-
près entre 15° i 18 °C, segons 
el tipus de moviment.
Podem comparar a l’home 
amb una estufa el combus-
tible de la qual són els ali-
ments. Concretament, un 
home de 70 kg equival a una 
estufa que genera 105 quilo-
calories cada hora, quantitat 
que basta per a bullir 25 litres 
d’aigua. Aquesta és la raó per 
la qual quan estem molts en 

REDACCIÓ una sala puja la temperatura. 
Cada persona que entra és 
com posar una estufa més.
Conèixer la temperatura am-
bient de la nostra llar ens 
ajuda a controlar el consum 
d’energi. 

Humitat de l’aire
Un concepte associat al de 
millor temperatura ambient, 
és el de la humitat de l’aire. 
Un ambient agradable ha de 
tenir una humitat relativa de 
50-60% i es considera accep-
table entre un 40% i un 70%. 
Un ambient massa humit afa-
voreix el desenvolupament 
de gèrmens nocius i fongs. 
Per descomptat cada persona 
contribueix amb la seva respi-
ració a augmentar la humitat. 
Tinguem molt en compte que 
l’home inspira oxigen amb 
l’aire i desprèn anhídrid car-
bònic i vapor d’aigua en una 

quantitat que vària segons 
el pes, l’edat, l’alimentació o 
l’activitat. Com que l’anhídrid 
carbònic és tòxic és necessà-
ria una correcta ventilació.
Les plantes poden ser una 
manera d’equilibrar la humi-
tat de l’ambient i ens ajuden 
a millorar la qualitat de l’aire.

Escalfar les estàncies 
La millor manera d’escalfar 
una sala, és instal·lar focus 
de calor moderada en les zo-
nes més fredes. Compte amb 
la temperatura del focus de 
calor, si és superior als 70 °C, 
es produeix sequedat en la 
boca i en les mucoses. A més, 
pujar molt la temperatura no 
és eficient energèticament. 
Per aquest motiu les calefac-
cions de vapor i les estufes 
de ferro no són especialment 
adequades a l’interior dels 
habitatges. 
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Calefacció de terra radiant, el sistema 
d’escalfament que recomana l’OMS 

La calefacció de terra ra-
diant és �ns al moment 
el tipus de sistema d’es-

calfament que presenta un 
menor consum d’energia. A 
més, és el sistema més saluda-
ble, tant, que és recomanat per 
l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS). 

COM FUNCIONA?
La calefacció radiant envia 
l’energia a través d’ones in-
frarojes que només es con-
verteixen en calor quan xo-
quen amb un cos sòlid. És a 
dir, quan entren en contacte 
amb els nostres cossos, amb 
mobles, amb objectes, amb 
les parets, etc. Aquest tipus 
d’ones no són perjudicials per 
a l’ésser humà, i són molt si-
milars a les que emet el sol.
Els sistemes de calefacció ra-
diant estan formats per un 
conjunt de canonades unides 
en paral·lel que recorren el 
sostre o el terra de la llar.
Al distribuir-se la calor pel 
sòl, s’aconsegueix un gradi-
ent de temperatures ideal per 
al confort humà, mantenint 
els peus calents i el cap fresc. 
Aquest gradient de tempera-
tures afavoreix l’estalvi ener-
gètic. Amb els sistemes de ca-
lefacció habituals l’aire calent 
tendeix a situar-se prop del 
sostre, quan la major necessi-
tat tèrmica es troba en la part 
inferior de les habitacions.
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L’aire calent té la tendència a 
anar cap amunt. Per aquest 
motiu, en espais amb sostres 
alts els sistemes de calefacció 
que es basen en escalfar l’aire 
són poc e�cients. La calefac-
ció radiant no presenta aquest 
problema. La calor només es 
produeix quan les ones entren 
en contacte amb un cos sòlid. 
S’estalvia així energia i la calor 
es concentra on nosaltres de-
sitgem. La calefacció radiant 
no mou l’aire de la llar com 
altres sistemes. Les persones 
al·lèrgiques no s’enfrontaran a 
tantes partícules suspeses.

AVANTATGES
E�cient
Aquest sistema no ha d’escal-
far tot el volum de l’aire, sinó 
que es concentra només en 
els cossos sòlids. A més, si es 
combina amb una caldera o 

bomba de calor e�cient capaç 
de funcionar a baixes tempe-
ratures, pot treballar amb ai-
gua a la meitat de temperatura 
que els sistemes tradicionals.

Invisible
La calefacció radiant s’oculta 
per dins de sostres i sòls. En 
aquest sentit, no ocupa espai 
i no ens limita a l’hora de col-
locar mobles a casa.

Regulable
S’instal·len zones indepen-
dents per poder regular la cli-
matització a cada habitació.

No necessita manteniment
Només s’haurà de fer el man-
teniment de la caldera, no 
haurem de purgar periòdica-
ment els radiadors.

HAS DE SABER...
La instal·lació del sostre ra-
diant només compensa eco-
nòmicament si l’obra és nova 
o farem una reforma total. 
Aixecar el terra de la casa és 
molt costós si només volem 
instal·lar la calefacció. Aquest 
inconvenient no el té el sostre 
radiant, ja que no necessita 
d’una obra civil i es pot fer en 
qualsevol moment.

No és compatible amb tots 
els tipus de sòl: la moqueta i 
el parquet funcionen com aï-
llants de la calefacció radiant, 
pel que no són compatibles. 
El sostre radiant no té aquest 
inconvenient. 

Esquema de distribució temperatura de l’aire amb diferents sistemes de calefacció
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Manteniment i conservació de radiadors 
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Perquè una instal·lació 
de calefacció funcioni 
correctament tots els 

seus elements han d’estar en 
un bon estat de manteniment. 
El manteniment de tipus pre-
ventiu és una inversió més 
que necessària perquè quan 
arribi el fred, el sistema fun-
cioni de manera correcta. I és 

que els experts asseguren que 
la falta de manteniment en els 
radiadors augmenta almenys 
entre 10 i 20% el consum 
energètic de la caldera. Un 
augment que es veu re�ec-
tit mes a mes en les factures. 
Quan parlem del manteni-
ment en els radiadors, parlem 
d’una tasca molt senzilla de 
realitzar i que pot ser duta a 
terme, en la majoria dels ca-
sos, per qualsevol persona. 
Els radiadors necessiten ser 
purgats constantment per ex-
treure el possible aire que es 
troba en la calefacció.
Un bon manteniment dels 
radiadors, no sols millora la 
calefacció a la llar, sinó que 
també ajuda a elevar la vida 
útil dels mateixos i de la cal-
dera de subministrament, 
una mitjana de 3 a 4 anys més. 

A més, de poder evitar petites 
avaries.
A continuació et presentem les 
tasques de manteniment més 
comunes dels radiadors i els 
circuits de calefacció que pots 
fer sense la necessitat d’un pro-
fessional.

Revisió de fuites 
La primera revisió que hem 
d’efectuar és la de les pèrdues 
d’aquelles zones del radiador 

que es troben en contacte amb 
el circuit, les juntes dels matei-
xos o els tubs de la vàlvula de 
purga. Les pèrdues que s’efec-
tuen en aquests punts, en cas 
que les gomes o les juntes s’as-
sequin, és relativament poca. 

Aire calent i purgar els radi-
adors
Col·loca la teva mà en diferents 
parts i altura del radiador i si 
t’adones que la part de dalt i 
la del �nal no hi ha su�cient 
calor, és que l’aire s’hi ha acu-
mulat. La solució és bastant 
senzilla i només hauràs de pur-
gar-los. Quan el radiador està 
fred, amb la vora de la moneda 
s’obre la vàlvula de purga. De la 
vàlvula sortirà l’aire acumulat 
�ns que �nalment comença a 
sortir aigua, que es recollirà en 
un recipient. Llavors haurem 

de tancar. Repetir aquesta ope-
ració en tots els radiadors en 
què notem la presència d’aire. 

Pressió al circuit
Una vegada feta la purga del 
radiador, s’ha de comprovar 
la pressió de la caldera. S’ha 
d’anar amb compte que la tem-
peratura no quedi sota del ni-
vell de vermell en la lectura del 
manòmetre. Si ha succeït això, 
haurem d’emplenar el circuit 

d’aigua �ns que es vegi l’indi-
cador verd. Si ens passem, hau-
rem de treure l’excés de pressió 
de la vàlvula de drenatge del 
radiador. 

Encén la calefacció durant 
l’any
Molts tècnics recomanen en-
cendre els sistemes de calefac-
ció durant unes quantes hores 
un parell de dies en l’època de 
calor. Això es deu al fet que 
el sistema necessita estar ple 
d’aigua nova i calenta per evi-
tar corrosions o pèrdua de la 
pressió del sistema. També evi-
ta que es presentin problemes 
posteriors abans d’encendre’ls 
de manera més freqüent en 
l’època de fred. A més, ajuda 
a que el sistema estigui millor 
condicionat per als mesos durs 
i evitar incidències. 

Servei en menys de 24 hores
· Flota pròpia de camions.

cia, rapidesa i precisió.
· Flexibilitat i facilitat en el pagament.
· Innovació i qualitat.
· Servei i assessorament personalitzat.

Carrer dels Països Baixos, 12 Igualada
igualada@petrolis.es - www.petrolis.es

Delegació d’Igualada

93 805 17 16

Perquè hi ha altres formes de 
distribuir caburant
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Què és el fred? Quina és 
la seva sensació? És la 
pèrdua d’energia del 

nostre cos per estar en contacte 
en un  medi a més baixa tem-
peratura.

Adaptar-nos per al “confort 
residencial” en temps de fred és 
cada dia més un una presa de 
decisions per tenir hàbits “salu-
dablement verds”.
Aquesta adaptació al confort de 
les persones dins les seves resi-
dències o inclús llocs de treball,  
passa per tenir presents dife-
rents conceptes:

- Conceptes de Preparació
- Conceptes de Manteniment
- Bon ús ACS
- Conceptes de Gestió / Hàbits
- Conceptes de Control

Aquí tenim 4 pinzellades de 
cada punt:

Conceptes de Preparació:
Tenir les parets de les cases el 
més aïllades possibles (fet cons-
tructiu però que si cal es pot 
millorar).
Tenir vidres altament aïllants: 

aquesta és una bona “reforma” 
a fer si cal.

Tenir �nestres i portes ben es-
tanques: si cal millorar amb ri-
vets o cintes especí�ques. 
Apro�tar els rajos del sol per 
escalfar a través de les persianes 
quan pertoqui. Això es pot au-
tomatitzar. 
No ventilar més del necessari; i 
millor poder disposar de siste-
mes de ventilació amb recupe-
ració de calor.

Conceptes de Manteniment
Si tenim caldera i radiadors, per 
exemple:
- Fer les revisions pertinents de 
la caldera.
- Fer la purga, mínim, una vega-
da a l’any dels radiadors (circuit 
hidràulic).
- Veri�car el bon funcionament 
(pressions) del circuit hidràulic.
- No tapar els termòstat, per 
exemple, amb roba.
- En la mesura del possible tenir 
termòstats programables: hora-
ris, nivells de temperatura, ges-
tió via APP... Per exemple: tem-
peratura de dia entre 19 i 21ºC, 
i de nit entre 15 i 17ºC; també 

a nivell horari per presència en 
la zona. Pensem que cada ºC de 
més ens pot fer pujar el consum 
un 7% (aprox.).

Cal saber que si tenim calderes 
de gas, gasoil... aquestes poden 
ser substituïdes per aerotèrmia 
(alta temperatura): aquesta ens 
aporta els avantatges del baix 
consum de la bomba de calor  i 
és adient per ser acompanyada 
per autoconsum fotovoltaic.

Si tenim aerotèrmia amb terra 
radiant i/o climatitzadors, per 
exemple:
- És important mantenir l’equip 
de la unitat exterior ben neta i 
ventilada, sense obstacles per 
una bona ventilació.
- Les unitats interiors que tinguin 
�ltre cal que aquest estigui ben 
net.
- Com en les calderes, és molt 
important veri�car el bon funci-
onament (pressions) del circuit 
hidràulic i també la gestió de les 
temperatures: horaris, presència...

Bon ús de l’ACS (Aigua Calenta 
Sanitària):
Moltes vegades la “calefacció” 

també produeix l’ACS. La mala 
gestió de la seva producció és 
una de les causes d’alt consum 
energètic de moltes cases.

És important conèixer el siste-
ma que es té a casa (si és amb 
recirculació o sense) i com fem 
el seu control.

També dir que, moltes vegades, 
es té una regulació de la tempe-
ratura de l’aigua  per sobre de la 
que serià necessària per obtenir 
el mateix “confort”.

La millor gestió del control de 
l’ACS és un punt important de 
millora en moltes cases.

Conceptes de Gestió / Hàbits:
- Anar “abrigats” dins el possi-
ble, dins a casa:
- No es tracta d’anar com a l’es-
tiu i quasi haver de suar a tem-
peratures pròximes als 25ºC
- Tancar les habitacions o zones 
que no utilitzem.
- Tornar a utilitzar catifes, en 
certs indrets pot ser una bona 
decisió per poder estar en am-
bients a més baixa temperatura.
- Evitar tenir altes diferències 

entre la temperatura exterior de 
la casa i la interior: no és mas-
sa saludable “portar” el nostre 
cos a diferències importants de 
temperatura.

Conceptes de Control Intel·li-
gent:
El control intel·ligent no sols el 
produeix l’anomenada “domò-
tica”; nosaltres som els primers 
que ho podem fer seguint tots 
els conceptes esmentats. Si ho 
complementem amb “domò-
tica” ens serà més còmode. La 
domòtica aplicada a la millora 
del confort i estalvi energètic és 
una opció a pensar allà on en-
cara no estigui integrada.

Hem aportat alguns consells 
per no passar fred i a la vegada 
baixar el consum. Avui baixar 
el consum no és ja una opció; 
és una obligació.  Per estalviar 
diners: economia domèstica. Per 
consumir menys energia: apor-
tar el nostre gra de sorra a la 
sostenibilitat del nostre món. Per 
tenir una vida més saludable.

Que tingueu una bona 
tardor i hivern. 

Com preparar-nos per passar menys fred i estalviar energia?

Robust per fora. Intel·ligent per dins.

Aerotèrmia amb terra radiant calent i refrescant: baix consum energètic i bon confort.
Combinat amb l’energia fotovoltaica obtenim la millor eficiència energètica i la més econòmica.

Terra radiant Climatització sostenible, màxim confort

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

globalfriotex.com C/ Florenci Valls, 15  Igualada T. 93 804 50 99
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La llar de foc, el complement ideal per fer  caliu a la teva llar 

Res confereix tant de ca-
liu a una casa com una 
llar de foc instal·lada 

en el lloc adequat. A Llarsfoc, 
ho saben i per això et poden 
oferir la llar de foc més adient 
per instal·lar a casa amb els 
seus productes a mida i l’as-
sistència tècnica que garanteix 
el correcte funcionament i 
garantia. A continuació t’ex-
pliquem els diferents tipus de 
llar de foc que podem trobar 
al mercat, els seu bene�cis i 
funcionament. 

LLAR DE FOC DE GAS 
El gas és un combustible molt 
més net i segur que altres 
combustibles fòssils, com ara 
el carbó o el petroli. Per això, 
és una de les alternatives més 
còmodes sense renunciar 
a l’espectacle visual del foc. 
Una llar de foc de gas s’encén 
en qüestió de segons, produ-
eix �ames tan realistes que 
us semblarà una de llenya i, a 
més, la il·luminació LED crea 
l’efecte de les brases incandes-
cents. No genera residus, ni 
fum ni olors, i ocupa poc. És 
necessària una connexió a un 
subministrament de gas.

BIOETANOL, O LA LLAR 
SOSTENIBLE
Una de les alternatives més 
sostenibles i, alhora, més cre-
atives és el bioetanol. Aquest 
recurs energètic és renovable 
perquè s’obté a partir de la 
fermentació de components 
de sucre i fècules de subpro-
ductes vegetals, com, per 
exemple, la canya de sucre, 
les patates, els cereals o el 
fenc. Treballar amb el bioeta-
nol permet ser molt versàtils, 
amb una instal·lació mínima.

LES ELÈCTRIQUES 
Tot i que les llars de foc elèctri-
ques no cremen fusta, repro-
dueixen les �ames de manera 
que sembla que sigui una llar 
de foc convencional. Aquesta 
mena de llars de foc es poden 
instal·lar fàcilment a la majo-
ria de pisos i cases, propor-
cionen escalfor ràpidament 
perquè només és necessari 
connectar-les a l’electricitat i 
són molt netes.

AL NATURAL AMB PÈĿLET
El pèl·let (pellet) és un tipus 
de combustible ecològic que 
gràcies al seu elevat poder 
calorí�c, és ideal per escalfar 
tota la casa i, a més, és més 
econòmic que els combusti-
bles tradicionals. Les estufes 
o llars de foc de pèl·let (pe-

llet) són la fórmula perfecta 
per mantenir la vostra llar 

calenta sense renunciar a l’es-
tètica de veure les �ames del 
foc ni a la comoditat de poder 
programar l’estufa.

LA TRADICIONAL DE LLENYA
Són les que generen més calor, 
el seu combustible és econòmic 
i biodegradable, però tenen di-
versos inconvenients: generen 
cendres, cal espai per a emma-
gatzemar la llenya, la tempe-
ratura és difícil de regular, cal 
estar pendent del foc i requereix 
obra per instal·lar-la.

EXTERIORS 
Les terrasses i els patis exteriors 
són una de les zones preferides 
de la majoria de les persones, 
però només es poden gaudir 
durant els mesos més càlids de 
l’any. Existeixen estufes exteriors 
fabricades amb materials resis-
tents i de primera qualitat per-
què les inclemències del temps 
no siguin cap inconvenient. Po-
dem trobar de tipus elèctric, de 
les que funcionen amb gas butà 
o simplement amb llenya com 
una xemeneia tradicional. 

PREPARA’T 
PER A L’HIVERN

Ampli catàleg amb 
les millors marques 
del mercat

T. 659329445
Avinguda Manresa, 119

08711 Òdena /Barcelona/

visita’ns
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Els aïllaments tèrmics com a opció per a l’eficiència energètica
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Un aïllant tèrmic és, 
en termes generals, 
aquell material que 

s’usa en construcció i altres 
indústries per a millorar el 
comportament tèrmic d’una 
envolupant. És la forma més 
fàcil per a aïllar habitatges en 
menys de 24 hores i obtenir els 
bene�cis de l’aïllament tèrmic 
i acústic des del primer dia.
L’aïllament de l’envolupant no 
sols millora l’e�ciència ener-
gètica d’aquest, sinó que tam-
bé garanteix la seva salubritat 
i el confort tèrmic als usuaris. 
Per això, la legislació vigent 
especi�ca l’aïllament mínim 
necessari per a garantir el 
confort tèrmic i la qualitat de 
l’aire interior.
Tots els materials que s’uti-
litzen en construcció oposen 
una major o menor resistèn-
cia a la transmitància tèrmica. 
En alguns casos, com el dels 
metalls, aquesta resistència és 
molt escassa. Altres materials 
més tradicionals com la fusta 

o el maó tenen una resistència 
mitjana; i, �nalment, es troba 
un grup de materials aïllants 
que ofereixen una gran resis-
tència i, per tant, un compor-
tament tèrmic excel·lent.
En el grup dels aïllants tèr-
mics podem distingir les lla-

nes minerals, el compost de 
poliestirè extruit i les escumes 
de poliuretà.

EL MÉS UTILITZATS 
Actualment, existeixen en el 
mercat tres grans alternatives 
en aïllament tèrmic injectat: 
poliestirè (extruit o expandit), 

sistemes de poliuretà i de cel-
lulosa.
El contorn dels buits, els 
fronts de forjat o les trobades 
de façana amb coberta són al-
guns dels punts sensibles més 
habituals en construcció, els 
quals han d’analitzar-se per 

a triar el material que millor 
s’adapti a les característiques 
de cada obra.
A més, també s’han de tenir 
en compte característiques 
del producte com la capacitat 
d’aïllament del fred de l’hivern 
o de la calor de l’estiu (segons 
la zona en la qual se situï l’ha-

bitatge), la capacitat de farci-
ment de cambres de menys de 
5 cm, el diàmetre de perfora-
ció mínim i el nombre de per-
foracions necessàries, el com-
portament enfront del foc, la 
resistència a l’aigua i la per-
meabilitat al vapor d’aigua.

BENEFICIS 
DE L’AÏLLANT TÈRMIC
-Estalvi factura de gas i llum.
-Confort tèrmic.
-Confort acústic.
-Sense obra.
-Net.
-Ràpid i e�cient.
-Econòmic.
-Sense manteniment.

-No afavoreix el desenvolupa-
ment de microorganismes.
-Rendibilitat del 33%, en 3 
anys es pot arribar a amortit-
zar la inversió.

APLICACIÓ EN FAÇANES 
L’aïllament insu�at és un sis-
tema que usa l’aïllant per a 
aïllar edi�cis o cases amb «fa-
çana de doble fulla ceràmica» 
o «façanes amb cambra», sent 
aquesta solució constructiva 
la més estesa en la majoria 
dels habitatges construïts des 
dels anys 50-60 �ns a l’actu-
alitat, a més d’aïllar tèrmica-
ment tot tipus de cavitats amb 
material d’aïllament. 

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

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

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

 · Rendiment d’ACS per�l XL i XXL

 · Estalvi energètic �ns a un 30%

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

OFERTA HIVERN 2022 CALDERA CONDENSACIÓ

1025€ (IVA no inclòs)

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

gratuït si la sol·licites de de la pàgina web!
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Tot el que has de saber per fer el pas a les energies renovables 
amb la instal·lació de plaques solars 

Sens dubte, una de les mi-
llors maneres d’estalviar 
diners en la factura de la 

llum és la instal·lació de pla-
ques solars. Amb els preus de 
l’electricitat tan elevats, l’au-
toconsum és una opció molt 
popular. Això sí, instal·lar 
plaques solars no és tan fàcil, 
i cal saber unes quantes coses 
abans de llançar-se de�nitiva-
ment a la seva instal·lació.

COM FUNCIONEN
LAS PLAQUES SOLARS?
Les plaques solars són disposi-
tius tecnològics que apro�ten 
la radiació solar i que, units 
a un inversor, converteixen la 
llum solar en energia consu-
mible de manera domèstica, 
principalment en electricitat. 
Són dispositius relativament 
senzills, que no requereixen 
un manteniment complex, 
formats per cel·les fotovoltai-
ques fabricades amb materials 
semiconductors, com l’arse-
nur de gal·li o el silici cristal-
lí, que converteixen l’energia 
solar en energia elèctrica. 

REDACCIÓ

Aquesta transformació es pro-
dueix gràcies a l’anomenat 
efecte fotovoltaic. La quantitat 
d’energia solar transformada 
és directament proporcional 
a la grandària del mòdul o de 
les plaques fotovoltaiques, de 
manera que com més plaques 
solars, més energia es genera.

VIDA ÚTIL I BONIFICACIONS
Un dels principals avantatges 
de les plaques solars és la seva 
elevada vida útil. Aquestes 
plaques solen tenir una vida 
d’entre 30 i 35 anys. Això ja 
compensa en gran manera la 
inversió inicial que cal fer, ja 
que se sol amortitzar en uns 8 
anys aproximadament.
Tot això sense comptar la gran 
quantitat de subvencions, 
boni�cacions i reduccions 

d’impostos que existeixen per 
apostar per aquest tipus de 
font d’energia.

ESTALVI 
L’amortització anteriorment 
esmentada pot suposar un 
enorme estalvi en la factura de 
la llum. A partir de què hagis 
recuperat la inversió, estaràs 
generant quilowatts gratuïts.

FÀCIL D’INSTAĿLAR
Les plaques solars solen ser 
fàcils d’instal·lar. Els experts 
realitzen un estudi del per�l 
de consum de família i el tipus 
de coberta de l’habitatge. Així 
s’instal·larà la placa més ade-
quada al per�l, adaptant-lo a 
les característiques individu-
als de la família. Després, es 
donarà d’alta i es legalitzarà la 
instal·lació.
Si tens un habitatge unifamili-
ar, és fàcil instal·lar una placa 
solar. En aquest cas, l’estudi 
anirà orientat a la mena de co-
berta, l’orientació de la casa i 

Les plaques solars 
aprofiten la radiació 
solar per a convertir 

la llum en energia 
consumible a casa, 

principalment 
electricitat

també si existeixen o no om-
bres que puguin di�cultar. A 
més, ha d’existir un espai per 
al transformador de corrent 
continu a alterna, el qual es 
coneix com a inversor.
Si vius en un pis, la cosa és 
més complicada, ja que no 
solament depèn de tu. Les co-
munitats de propietaris hau-
ran de posar-se d’acord per a 
l’ús de zones comunes. Si tots 
es posen d’acord, es pot cre-
ar un sistema d’autoconsum 
compartit, que permeti estal-
viar diners a tots els veïns.

REQUISITS PER TENIR UNA 
INSTAĿLACIÓ FOTOVOLTAICA
Com ja comentàvem ante-
riorment, a escala tècnica 
no es necessiten gaires mo-
di�cacions de la nostra llar, 
però si que és necessari tenir 
en compte certs requisits que 
s’han de complir per saber si 
el sistema d’energia verda serà 
factible o no.
-La teulada ha d’estar en bo-

nes condicions. ja que la vida 
útil dels panells solars és de 25 
anys o més. Per això és conve-
nient que la teulada i la zona 
on s’instal·laran estiguin en 
òptimes condicions i no pre-
sentin desperfectes causats pel 
pas del temps o les inclemèn-
cies meteorològiques.
-Que la zona tingui el màxim 
d’exposició a la llum solar i es-
tigui lliure d’ombres. Per això 
es recomana la instal·lació de 
les plaques solars en teulades, 
cobertes i terrasses d’edi�cis.
-Les plaques solars ocupen 
aproximadament 2 metres 
quadrats per panell, per la 
qual cosa hem de disposar 
d’aquest espai.
-Les condicions òptimes es 
produeixen quan les pla-
ques solars fotovoltaiques es 
col·loquen orientades al sud 
i amb una inclinació de 30° 
aproximadament.
-Disposar a l’edifici o a la 
propietat d’una superfície de 
més de 20 m². 
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Saps com preparar l'exterior de casa per a l'hivern?

P reparar el jardí i les ter-
rasses per a l’hivern 
és molt important. 

D’aquesta manera s’estalviaria 
temps de treball i energia en 
primavera quan preparem el 
jardí per a aquesta temporada 
de fred i gelades. Les plantes 
creixeran molt millor a la pri-
mavera si es conserven bé a 
l’hivern i si es prenen les me-
sures necessàries per a man-
tenir-les en bones condicions. 
Hem de tenir ben condicionat 
el nostre jardí i les nostres 
plantes per a assegurar-nos 

que superen el clima advers, el 
pitjor enemic d'un jardí. T'ex-
pliquem una sèrie de consells 
per preparar l'exterior de la 
teva llar per aquest hivern. 

NO TALLIS LA GESPA!
El més adequat per a la gespa 
és no tallar-la, en cas de fer-lo 
ha de ser una vegada al mes i 
si està sec. En general cal pro-
curar deixar una altura de tall  
d'uns 4 cm, per a protegir les 
arrels de les gelades. La pluja 
i la humitat serà su�cient reg 
per a la nostra gespa, però si 
no plou pots regar una o dues 
vegades per setmana en les 
hores centrals del dia. 

Apro�ta per a adobar i així mi-
lloraràs la qualitat de la terra 
per a la �oració a la primave-
ra. És el moment de fertilitzar 
i dotar a la terra de nutrients 
per a aconseguir que es recu-
peri la gespa amb rapidesa i es 
quedi sa i fort.

L'HORT I LES PLANTES
En cas de tractar-se d'un petit 
hort urbà, haurem de seleccio-
nar el planter d'aquesta època 
amb escaroles, enciams de fu-
lla de roure, llombardes...
De la mateixa manera, podem 
apro�tar per a gaudir de les 
plantes típiques de l'hivern:  
com el grèvol, el pi o el jacint 
és ara quan estan plens de 
fruits que donen color a l'ex-
terior.

IĿLUMINACIÓ
En aquest moment de l'any la 
il·luminació és la gran prota-
gonista, amb una bona il·lu-
minació els jardins s'incorpo-
ren a l'interior de l'habitatge, 
prolongant una visual agrada-
ble i acollidora.
Si el teu jardí o terrassa no té 

una bona il·luminació és el 
moment ideal per a posar-lo 
en marxa, pensar en els punts 
i les perspectives que vols res-
saltar i gaudir al màxim de tot 
el que t'ofereix el teu jardí.

MOBILIARI I DECORACIÓ 
En cas de tenir mobles de fus-
ta al jardí o terrassa és reco-
manable aplicar-li una capa 
de cera i guardar-los dins de la 
casa o en una caseta perquè es 
mantinguin en el millor estat i 
poder fer-los servir durat més 

temps. Si els mobles són de 
material de plàstic, es recoma-
na que els renti primer abans 
de guardar-los. 

NETEJA I PREVENCIÓ 
Retira les fulles seques perquè 
no se li acumulin. D'aquesta 
manera evites que les plagues 
i els fongs s'instal·lin al 
teu jardí. Després podria 
utilitzar aquestes fulles per a 
fer compostos (abonament 
ecològic). Neteja la mala 
herba que aparegui. 
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La importància de les finestres i persianes per combatre el fred

Entre el 15% i el 35% 
de la pèrdua de calor 
en els habitatges es 

produeix precisament 
per les �nestres.Una bona calefacció 

farà que tinguem 
un confort tèrmic 

adequat en les nostres llars, 
però si el nostre habitatge no 
està correctament aïllat, part 
d’aquesta calor s’escaparà, i el 
consum en calefacció (i en la 
factura energètica) pot dis-
parar-se. La solució passa per 
fer una correcta auditoria del 
nivell d’aïllament tèrmic de la 
nostra llar, per a detectar pos-
sibles fugides de calor en els 
principals punts de la nostra 
casa: portes, parets i �nestres.
En les �nestres, podem detec-
tar fàcilment si hi ha escletxes 
per les quals entra aire fred 
de l’exterior entre el marc de 
la �nestra i la paret. A més, 
podem veri�car si el vidre 
està realitzant correctament la 
seva funció: si notem l’interi-
or del cristall molt fred, és que 
alguna cosa falla.

COM PODEM AÏLLAR 
LES FINESTRES DEL FRED?
A l’hora d’aïllar �nestres del 
fred existeixen diverses so-
lucions que podem imple-
mentar. Algunes d’elles, més 
econòmiques, altres menys; 
algunes d’elles més e�cients, 
altres menys. 

Rivets
Col·locar rivets en les �nes-
tres que impedeixin el pas 

REDACCIÓ

d’aire fred. És una solució fà-
cil, barata i que generalment, 
dona bons resultats. Hi ha 
rivets de goma-escuma, que 
poden durar-nos �ns a dos hi-
verns. També existeixen rivets 
en altres materials (cautxú, si-
licona…) més resistents, enca-
ra que més cars (encara que en 
ser més duradors, poden ser 
millor opció a llarg termini).

Segellat de cèrcol i esquerdes
Aïllar �nestres del fred a tra-
vés dels tancaments o marcs 
de les �nestres, és una mica 
més complicat de fer, però 
factible encara que no siguis 
una persona especialment 
destra en labors de bricolat-
ge. Es tracta de segellar amb 
materials aïllants (escumes o 
aerosols) tot el cèrcol i tancar 
els petits forats o esquerdes 
que puguem tenir entre la 
paret i el marc de la �nestra. 
Amb aquestes injeccions d’es-
cumes o aerosols que després 
se solidi�quen, s’emplenen els 
buits impedint així l’entrada 
de fred exterior.

Vidres dobles
El vidre d’una �nestra, és un 
dels principals responsables 

d’un correcte aïllament tèr-
mic d’un habitatge. El més re-
comanable per a aconseguir 
un bon aïllament passa per 
fer una petita reforma adqui-
rint �nestres amb doble vidre 
amb vidres d’alta qualitat. 

Revisió de persianes
La caixa de la persiana de la 
�nestra és un altre element 
per on sol haver-hi corrents 
d’aire fred de l’exterior. Cal 
aïllar la caixa amb molta cura, 
sense que el nostre aïllament 
entorpeixi el funcionament 
de la persiana, i puguem pu-
jar i baixar la mateixa sense 
di�cultat. 
En el mercat existeixen ma-
terials com a suro expandit 
o llana de roca, que són el 

més recomanats per a aquesta 
mena d’aïllaments.

Cortines
Per a evitar pèrdues de calor, 
podem optar també per la 
instal·lació de cortines tèrmi-
ques. També, i una cosa més 
barata, la doble cortina pot ser 
una opció. La doble cortina és 
una fórmula que consisteix a 
posar dues barres, una d’elles 
amb tela més translúcida, que 
deixi passar la llum, i una altra 
més gruixuda, perquè man-
tingui la calor dins de casa.

“Talla aires”
Es tracta de crear un tub de 
tela i emplenar-lo d’arròs per 
a després posar-lo en l’escletxa
de la �nestra o en el sòl ta-

pant l’escletxa de la porta. En 
realitat és una solució bastant 
pràctica a més de decorativa i 
econòmica, però té l’inconve-
nient que només tapa la part 
inferior de les �nestres o por-
tes.

Finestres de fusta
La fusta és aïllant per natu-
ralesa. Les �nestres de fusta 
continuen sent populars i són 
aïllants per naturalesa, però 
són més costoses, tant en la 
seva fabricació com en el seu 
manteniment, que ha de ser 
constant. Aquestes �nestres 
al no tenir una coberta pro-
tectora, són difícils de reparar 
i no podran resistir davant el 
desgast, com sí que el fan les 
�nestres d’alumini. 
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L’economia familiar és un 
tema que ens preocupa 
a tots, i estalviar uns eu-

ros és sempre una bona notí-
cia. Un de les majors despeses 
energètiques que tenim quan 
arriben les baixes tempera-
tures prové de la calefacció i 
de l’aigua calenta. No podem 
privar-nos d’aquests dos ele-
ments, però sí que podem se-
guir unes quantes recomana-
cions que faran que la nostra 
factura no sigui tan elevada.

Ho sabies?
S’empra molta menys aigua si 
omplim el rentavaixella �ns 
al seu límit de càrrega.
Pel que fa a la rentadora, mol-
tes vegades és su�cient rentar 
amb programes curts i en 

Consells bàsics per estalviar en calefacció i aigua calenta

fred. Utilitzar una bomba de 
calor per a obtenir aigua ca-
lenta és l’alternativa e�cient 
als escalfadors de gas, ja que 
utilitza fonts d’energia reno-
vables, com l’aire exterior.

Aïllament i llum natural
Comprovar el bon aïllament 
de la casa és clau, especial-
ment en els mesos més freds 
i per a evitar que la calor s’es-
capi de casa.
A més, si la nostra casa té una 

bona situació i disposa de 
llum natural al llarg del dia, 
l’ideal és apro�tar aquesta 
calor mantenint les persianes 
pujades i les cortines obertes. 
Farem just el contrari quan la 
temperatura exterior sigui in-
ferior a la interior.
També és necessari ajustar la 
temperatura adequada per a 
no gastar de més, i apagar els 
sistemes que no necessitem.  
Podem ajustar horaris de ca-
lefacció o programar-la. 
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Tancaments de PVC

S’acosta la temporada de 
fred a casa nostra.

Aquests últims dies més 
que mai estem sent consci-
ents del canvi climàtic. Ens 
llevem al matí i fa fred i al 
migdia la calor és horrorosa. 
Hem de ser conscients que 
per la zona geogràfica on 
vivim, el clima es considera 
rigorós. Les oscil·lacions de 
temperatura poden ser molt 
grans entre nit i dia i entre 
les estacions més caloroses i 
les més fredes.

Quan pensem en el confort 
tèrmic no només hem de 
pensar en casa nostra, també 
hi ha altres espais on passem 
moltes hores del dia nego-
cis, empreses, botigues, etc. 
Sempre que parlo amb els 
clients, els explico que s’han 
de sentir com si estiguessin 
en un niu o un refugi quan 
estiguin en aquests espais. 
Volem estar còmodes i sen-
tir-nos bé.

Un dels punts Claus per 
aconseguir un bon confort 
tèrmic està en els tanca-
ments. Aquests ens ajudaran 
a regular l’entrada de llum 
natural a l’interior i tam-
bé a ventilar aquests espais. 
Tenim diferents solucions 
materials per aquests tanca-
ments: fusta, alumini, alumi-
ni amb ruptura de pont tèr-
mic i el PVC, cadascuna amb 
els seus pros i contres.

Però en aquest article us ex-
plicarem una mica més sobre 
els tancaments de PVC

Les finestres de PVC (Clo-
rur de Polivinil) estan fetes 
amb resina composta per un 

57% de Sal comú i la resta 
amb plàstic. Aquestes es fan 
amb barres extrusionades de 
PVC, depenent del nombre 
de cambres d’aire que tingui 
en el seu interior, podem 
obtenir un major aïllament 
tèrmic.

Aquest material és resistent 
i té una llarga durabilitat al 
llarg del temps que permet 
mantenir-se inalterable als 
efectes del clima i la con-
taminació. Els perfils estan 
reforçats en el seu interior 
amb acer galvanitzat, això 
fa que tingui més solidesa 
estructural i les cantonades 
de les finestres no van amb 
caragols, sinó que se solden 
tèrmicament, aconseguint 
d’aquesta manera una millor 

resistència a la filtració d’ai-
gua o aire, i que siguin molt 
més hermètiques que la res-
ta.

Un dels avantatges més grans 
del PVC respecte a la resta de 
materials és que no té quasi
manteniment, tenint així una 
llarga vida útil, i a part no és 
inflamable. Podem dir que 
els marcs de PVC són l’equi-
libri perfecte entre preu i es-
talvi.
Estèticament fa alguns anys 
el PVC era menys interes-
sant, ja que només el tro-
bàvem en el mercat amb el 
color blanc bàsic i amb una 
perfilaria poc estètica. Avui 
en dia s’ha millorat molt en 
aquest aspecte, fent perfils 
més estètics i atractius i amb 
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la possibilitat de foliar aquest 
material. D’aquesta mane-
ra podem donar l’estètica 
de fusta, metall, amb acabat 
llis o texturitzat a les nostres 
finestres, inclús podem fer 
un color per l’interior i un 
altre per l’exterior. Les possi-
bilitats i combinacions estè-
tiques actuals són molt altes.

En termes d’impacte medi-
ambiental la seva vida útil 
supera els cinquanta anys. 
Una vegada reciclat, el PVC 
té una gran varietat d’aplica-
cions en la nostra societat.

Els tancaments de PVC aug-
menten el valor de la vostra 
propietat, aïllen dels corrents 
d’aire, la humitat, la pols i les 
temperatura desagradables: 

canvia les teves finestres i 
estalvia energia mentre gau-
deixes del millor entorn. 
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Comptar amb una caldera eficient, el primer pas per estalviar

El preu del gas natu-
ral s’ha multiplicat 
per tres el darrer any. 

Aquest increment ja està re-
percutint negativament en 
l’economia de les famílies, 
per això ara és el moment de 
prendre mesures, abans que 
arribin els mesos de més fred 
i, per tant, de més consum i 
més despesa energètica. 

El primer que ha de fer una 
família és formular-se dues 
preguntes bàsiques. Estem 
fent el millor ús del sistema 
de calefacció i producció d’ai-
gua calenta? És apta la nostra 
instal·lació per funcionar 
de manera e�cient? Un cop 
tinguem resposta a aques-
tes qüestions, i amb l’ajuda 
d’un professional, estarem en 
disposició de cercar la mi-
llor solució per optimitzar la 
instal·lació i reduir la factura 
energètica. 
Per aconseguir-ho hem de co-
mençar per conèixer quin sis-
tema tenim instal·lat a casa per 
produir aigua calenta i dispo-
sar de calefacció. A Espanya, 
segons la guia sobre “Sistemes 
e�cients i renovables en edi�-
cació” publicat l’abril de 2022 
per FEGECA (Associació de 
Fabricants de Generadors i 
Emissors de Calor), hi ha al 
voltant de 6 milions de calde-
res velles i ine�cients. La ma-
joria, calderes atmosfèriques 
i estanques individuals, amb 
una antiguitat de més de 6-8 
anys i amb consums de gas na-
tural molt més elevats que les 
noves calderes de condensació 
(�ns a un 30% més de consum 
en el cas de les atmosfèriques i 
un 20% més en les estanques). 
Una instal·lació que sigui e�-
cient consumeix una quanti-
tat d’energia superior a la que 
realment necessitaria l’usuari 
amb una instal·lació e�cient. 

Aquesta diferència és més 
gran com més ine�cient és la 
instal·lació. Per tant, i a cau-
sa dels preus que està assolint 
el gas, l’energia de més que 
comprem suposa un impor-
tant i innecessari desembor-
sament econòmic. 
Portat a la factura de gas, 
la diferència entre comptar 
amb una caldera de conden-
sació moderna i una caldera 
atmosfèrica pot suposar un 
estalvi anual de �ns el 30%. 
Per tant, la primera mesura 
que hauria de prendre una 
família és comprovar quin 
tipus de caldera té i valorar 
l’opció de renovar-la per una 
caldera de condensació. I 
fer-ho abans que arribi el fred 
i els consums es disparin. 

LA IMPORTÀNCIA 
DEL RANG DE MODULACIÓ 
Cal tenir en compte que no 
totes les calderes de conden-
sació són iguals i  l’elecció 
d’una o altra també repercuti-
rà en els estalvis que puguem 
obtenir. Com a exemple, el 
rang de modulació, un dels 
aspectes més desconeguts 
per l’usuari, però que in�u-
eix enormement en el rendi-
ment de la caldera.
Avui dia totes les calderes 
murals són modulants, però 
no totes tenen el mateix rang. 
Podem trobar calderes de 1:5 
ó 1:7, però també d’altres que 
arriben a una modulació de 
1:10 o �ns a 1:15. Una alta 
modulació permet a la cal-
dera treballar durant més 

temps en potència mínima, 
sense necessitat de fer cons-
tants apagades i enceses, per 
la qual cosa incrementarem 
l’estalvi energètic i allarga-
rem la vida útil de l’equip.

HIBRIDACIÓ AMB AEROTÈRMIA 
I FOTOVOLTAICA 
I si ja disposem d’una calde-
ra e�cient al nostre habitatge 
unifamiliar, però volem se-
guir millorant el rendiment 
de la instal·lació i, per tant, 
estalviar encara més en com-
bustible, la hibridació amb 
aerotèrmia i energia solar 
fotovoltaica garantirà el con-
fort, multiplicarà els estalvis i 
serà l’opció més e�cient per 
dotar-nos de calefacció i ai-
gua calenta.

En la situació actual d’incre-
ment dels preus del gas, del 
gasoil i de l’electricitat, els es-
talvis dels sistemes híbrids 
poden arribar �ns a un 90% 
de la despesa anual de la fac-
tura energètica respecte d’un 
sistema tradicional. A més a 
més, gràcies als ajuts i subven-
cions vigents que afavoreixen 
la instal·lació d’aquest tipus 
de sistemes híbrids que inclo-
uen aerotèrmia i fotovoltaica, 
el cost de la instal·lació es pot 
reduir considerablement. 

En de�nitiva, comptar amb 
sistemes més e�cients, correc-
tament instal·lats i que con-
sumeixin menys suposa una 
clara oportunitat per contri-
buir a l’estalvi domèstic. 
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passat mes de febrer, gràcies 
a l’impuls de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena 
(MICOD) i la Diputació de 
Barcelona, amb el suport 
dels ajuntaments d’Igualada 
i d’Òdena. Des d’aleshores, es 
pot recórrer de manera con-
tínua a peu o en bicicleta el 
tram de 7,28 quilòmetres que 
surt del nucli urbà d’Òdena i 
arriba �ns a la desembocadu-
ra de la riera al riu Anoia, i 
permet descobrir l’hàbitat de 
la ribera i el seu valor ambi-
ental, paisatgístic i patrimo-
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Els operaris també fan 
desbrossada de canya 

americana, una espècie 
invasora que prolifera a 

les lleres dels rius

ANOIA SUD · LA VEU 

El 6 de juny del 2022 el 
Parlament de Catalunya 
va aprovar per unani-

mitat la Proposta de Reso-
lució presentada pel PSC, a 
través del diputat Jordi Riba, 
per reclamant millores en l’or-
ganització del cos de Mossos 
d’Esquadra a l’Anoia Sud per 
garantir la seguretat ciutada-
na i la cohesió social. Entre els 
acords presos, el Govern de 
la Generalitat es comprome-
tia a estudiar la necessitat de 
dotar d’una nova comissaria 
de Mossos a l’Anoia Sud, així 
com portar a terme les actu-
acions de reorganització, tant 
a nivell funcional com de do-
tació d’efectius, per millorar el 
servei policial.
El PSC denuncia que, mentre 
que Esquerra va votar a favor 
de la comissaria dels Mossos a 
l’Anoia Sud al Parlament, des 
del govern en fa una altra des 
del govern, ja que la resposta 
del Departament d’Interior 
que encapçala Joan Ignasi Ele-
na, ha estat una negativa total 
a realitzar qualsevol reorga-
nització del cos de Mossos 
d’Esquadra a l’Anoia Sud.

Els grups municipals del PSC 
als ajuntaments de Piera, Mas-
quefa i els Hostalets conside-
ren “molt greu i negativa pel 
territori aquesta resposta, ja 
que posa en perill la cohesió 
social a l’Anoia Sud posant en 
dubte drets tan fonamentals 
com els de convivència o pro-
pietat”. Els tinents d’alcalde de 
Piera, Javier Perellón i Carme 
González, el tinent d’alcalde 
de Masquefa, Dani Gutiérrez, 
i el regidor i exalcalde dels 
Hostalets, Dani Vendrell, con-
sideren que “l’Anoia Sud està 
oblidada pel govern de la Ge-
neralitat i l’engany d’ERC amb 
la comissaria, votant una cosa 
al Parlament però fent la con-
trària des del Govern, n’és una 
mostra. Ho lamentem”.
Quan va entrar en funciona-
ment la única comissaria de 
Mossos d’Esquadra a l’Anoia 
l’any 2004, l’Anoia Sud tenia 
una població de 25.000 habi-
tants. El 2020 la població ha 
augmentat considerablement, 
sent de 42.500 habitants. Com 
a conseqüència d’aquesta im-
portant evolució demogrà�-
ca, des del PSC creuen que la 
plani�cació de la distribució i 
organització dels efectius poli-

cials dels Mossos d’Esquadra 
presenta un desajust evident 
amb l’estructura poblacional 
actual i per tant amb l’evolució 
de les necessitats de serveis 
policial que s’ha produït en 
paral·lel a l’augment demogrà-
�c.
El PSC recorda que “l’estruc-
tura urbanística del territo-
ri, format per nuclis urbans i 
gairebé 25 urbanitzacions fa 
inviable el control i el conei-

El PSC denuncia que la Generalitat es nega a fer una comissaria 
de Mossos a l’Anoia Sud

xement de la realitat territo-
rial per part de Mossos”. A 
això s’ha de sumar “el dè�cit 
d’infraestructures viàries en-
tre Igualada i l’Anoia Sud, que 
fa que els temps de reacció si-
guin excessivament alts, o les 
incidències provocades per la 
descoordinació entre les co-
missaries d’Igualada i Marto-
rell que han comportat temps 
de reacció excessius”.
Malgrat la resposta negativa 

del Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, el 
PSC de Piera, Masquefa i els 
Hostalets continuarà recla-
mant “un model policial pel 
territori que garanteixi la co-
hesió social dels nostres veïns 
i veïnes a través de la seguretat 
ciutadana i una presència dels 
cossos de seguretat dimensi-
onada i consolidada al nostre 
territori amb la creació de la 
comissaria de l’Anoia Sud”. 

ÒDENA · LA VEU 

Des del dia 10 d’octubre 
diversos operaris tre-
ballen per reparar el 

camí �uvial de la Riera d’Òde-
na, malmesa per les tempestes 
del passat mes de setembre. 
Els tècnics hi estan fent ac-
tuacions de neteja dels guals 
i retirada de restes per evitar 
inundacions. També hi fan ta-
les controlades d’arbrat molt 
inclinat o malmès per garantir 
la seguretat dels usuaris, i les 
restes es trituren per aportar 
matèria orgànica i textura al 
sòl. A més, fan actuacions de 
desbrossada de canya ameri-
cana, una espècie invasora que 
prolifera a les lleres dels rius i 
té un impacte negatiu sobre el 
medi natural.
El camí �uvial de la riera 
d’Òdena es va inaugurar el 

Es repara el camí fluvial de la Riera d’Òdena malmès pels aiguats 
del setembre

nial. L’actuació s’emmarca 
en les Vies Blaves Barcelona, 
un projecte promogut per la 

Diputació de Barcelona amb 
l’objectiu de desenvolupar 
una xarxa d’itineraris pro-

pers al riu Llobregat i als seus 
a�uents principals (el Carde-
ner i l’Anoia). 



ÒDENA · LA VEU 

El tercer cap de setma-
na de setembre Òdena 
va celebrar la Fira de 

la Vinyala. En aquest marc, i 
com ja s’havia fet en anteriors 
edicions es van organitzar 
els premis Vinyala d’Òdena. 
D’una banda al millor plat de 
vinyala segons el jurat format 
per la Confraria de la Vinyala 
i membres del consistori ode-
nenc, i de l’altre al millor plat 
de vinyala segons votació po-
pular.
Així, membres de la Confra-
ria de la Vinyala i representats 
del consistori es va donar cita 
el mateix diumenge a la Fira i 
van tastar les diferents recep-
tes participants. El guanyador 
va ser el restaurant Scorpia, 
seguit del Kiosket de l’Anna i 
del Canaletes. 
El premi segons el jurat popu-
lar, que es podia fer votant a 
través d’una butlleta a la ma-
teixa �ra, va ser pel restaurant 
Taribó, seguit per la rostisseria 
Les Comes i el bar Fènix.
Aquest mes d’octubre, la re-
gidora, Sandra Fernandez i 
Valentín Robles, han anat als 
restaurants guanyadors, el 
Restaurant Scorpia i  restau-
rant Taribó, a fer el lliurament 
del reconeixement. 

El Restaurant Scorpia i el restaurant 
Taribó guanyadors dels millors plats 
de vinyala de la Fira de la Vinyala

ÒDENA · LA VEU 

La Guàrdia municipal 
d’Òdena està d’estrena. 
Des d’aquesta setmana 

compta amb un nou vehicle 
que crida l’atenció per la seva 
nova retolació. Es tracta del 
model Skoda Karoc i és 4×4, 
un aspecte molt important 
tenint en compte la ruralitat 
del municipi. Pel que fa a la 
nova imatge corporativa, és 
de�nida per la nova normati-
va europea i combina els co-
lors propis del servei policial: 
blau, groc i blanc, incorporant 
el color vermell a les franges 
posteriors.
Aquesta nova adquisició és 

deguda per la substitució de 
l’antic cotxe, ja que s’ha acabat 
el contracte de lloguer a què 
estava subjecte, alhora que es 
requeria algunes noves pres-
tacions, com la tracció 4x4 so-
bretot pel que fa als desplaça-
ments a zones rurals, en llocs 
amb camins de difícil accés o 
en casos d’emergències, com 
les nevades. Així , el nou vehi-
cle està equipat amb totes les 
mesures de seguretat, disposa 
de més prestacions i elements 
necessaris per a un patrullatge 
de proximitat i també incor-
pora un des�bril·lador extern 
automàtic (DEA).
L’adquisició del vehicle s’ha fet 
en sistema de rènting. 

La guàrdia municipal 
d’Òdena estrena un nou 
cotxe, 4x4

ÒDENA · LA VEU 

Aquest divendres 21 
d’octubre a les 19:00h 
la sala d’actes de la 

biblioteca l’Atzavara d’Òdena 
acollirà la presentació del lli-
bre “Quan mos dèiem de Vos. 
Història i llinatge al peu de 
Montserrat (s. XIII-XXI)” de 

Presentació del llibre “Quan mos dèiem 
de Vos” de Jaume Torras

l’autor igualadí Jaume Torras 
Cuatrecases.
A través de la recerca do-
cumental feta per l’autor en 
aquest llibre, descobrirem i 
coneixerem una mica més la 

història d’Òdena i de la seva 
Conca.
La presentació i col·loqui serà 
a càrrec del seu autor i l’acom-
panyarà el periodista Joan 
Valls Piqué. 

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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MONTBUI · LA VEU 

Aquest proper diumen-
ge 23 d’octubre es ce-
lebra la Festa de la 

Tardor a la Tossa de Montbui.
A dos quarts 10 del matí es 
sortirà cap al cim des de l’apar-
cament del Club d’Esports Les 
Moreres. A dos quarts d’onze, 
i ja dalt del cim, s’organitzarà 
una xocolatada per a tothom. 
A partir de les 11 del matí 
tindrà lloc un Taller de Sons 
d’Ocells, a càrrec del “Drapaire 
Musical” (amb material reci-
clat, elaboració d’instruments 
que imiten sons d’ocells.
I concidint amb les 12 del 
migdia es durà a terme la mis-
sa de tardor a l’església de la 
Tossa, amb l’acompanyament 
musical de Farners Mateu.
En acabar la missa, a partir 
de la una de la tarda, es rea-
litzarà l’organització de l’ex-
posició “Horitzons”, pintures 
de Marcial, a la Sala del Punt 
d’Informació Turística.
Organitzen la “Festa de la 
Tardor” la Fundació la Tos-
sa i el Consorci La Tossa de 
Montbui. 

Festa de la Tardor a 
la Tossa, diumenge

MONTBUI · LA VEU 

El dissabte 22 d’octubre 
a partir de les 7 de la 
tarda es podrà veure a 

la Sala Auditori el concert del 
grup Aidalai-Tribut a Meca-
no, amb un espectacle musi-
cal que permetrà reviure els 
millors temes d’un dels grups 
més importants del pop espa-
nyol. Les entrades per a aquest 
concert musical tenen un preu 
de 5 euros.
D’altra banda, l’endemà diu-
menge torna a Montbui el po-
pular grup d’animació infantil 
“El Pot Petit”, i ho faran amb 
el seu espectacle “Pirates Ro-
damons”, un dels recitals fa-
miliars més esperats pel públic 
català. “Pirates Rodamons” es 
podrà veure en dues sessions. 
La primera a les 12 del migdia 
i la segona a partir de les 5 de 
la tarda. Val a dir que el preu 
per veure aquest espectacle fa-
miliar és de 5 euros. 
Les entrades es poden aconse-
guir a Mont-Àgora, dimecres 
19 i dijous 20 d’octubre, de 16 
a 20 hores, i el divendres 21 
d’octubre de 9.30 a 13.00 i de 
16.00 a 20.00. 

Cap de setmana 
amb activitats 
culturals 

MONTBUI · LA VEU 

Dissabte passat va tenir 
lloc a la Sala Auditori 
Mont-Àgora la Gala 

de l’Esport de Montbui, certa-
men organitzat per la regido-
ria d’Esports de l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Mont-
bui.
L’humorista i mag Gerard 
Borrell va conduir una gala 
de dues hores en què es va 
reconèixer en primer lloc als 
�nalistes proposats per les 
entitats i associacions espor-
tives del municipi. Així, van 
rebre el seu reconeixement  
Xavier Alonso i Nora Romera 
(AEE Institut Montbui), Èrika 
López i Abril López (AMPA 
Antoni Gaudí), Saul Gámez i 
Alex Suera (AFA García Lor-
ca), 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 Duarte (Club 
Tennis Montbui), Jaume Mar-
cé i Miquel Claramunt (Moto 
Club Montbui), Jesús Milán i 
Albert Benito (Unió Esporti-
va Sant Maure) i Oriol Malet 
i Paula Luque (Hoquei Club 
Montbui). Els regidors Adrià 
Castelltort i Sara Bergantiño 
van fer el lliurament dels res-
pectius guardons en aquesta 
categoria.
Seguidament es va procedir a 
fer el lliurament de les men-
cions especials al mèrit es-
portiu. Les mencions va lliu-
rar-les el regidor Jordi Bòria, i 
van ser per a l’equip de Segona 
Provincial del Club d’Escacs 
Montbui, pel seu ascens.
També es va lliurar una men-
ció especial a l’equip amateur 
de la Unió Esportiva Sant 
Maure, que va guanyar la lliga 
de Segona Catalana. D’igual 
manera es va reconèixer 
l’equip juvenil “B” maurista, 
que es va proclamar campió 
de lliga de Segona Catalana.
Tot seguit es va lliurar una 
menció al mèrit esportiu re-
coneixent a l’equip Infantil A 
del Club Futbol Sala Montbui. 
També va rebre una menció 
especial l’equip cadet “A” del 
Club Futbol Sala Montbui 

per guanyar la lliga de Segona 
cadet. I una menció al mèrit 
esportiu a l’equip minipreben-
jamí del Club Futbol Sala 
Montbui. 
Es va lliurar una doble men-
ció al mèrit a les jugadores del 
Club Tennis Montbui Lucía 
Torbisco i Yana Riba.
Es va reconèixer amb una 
menció al mèrit esportiu al 
millor entrenador de la pas-
sada temporada, distinció que 
va recaure en Joan Alcoberro 
Gual, tècnic del Club Handbol 
Montbui.
A continuació es va reconèi-
xer amb una menció especial 
al Club Petanca Montbui, per 
l’activitat de lleure competitiu 
millor organitzada. 
També es va lliurar una men-
ció a la promoció dels esports 
minoritaris al Club Tennis 
Taula.
Es va reconèixer amb una 
menció al mèrit esportiu l’Es-
cola de Patinatge de l’Hoquei 
Club Montbui per la dinamit-
zació de l’esport femení. 
Menció especial al Club Es-
portiu Montbui per la promo-
ció de la gimnàstica rítmica 
al nostre municipi, essent un 
planter prolí�c.
Després es va lliurar una men-
ció esportiva al millor patro-
cinador de la darrera tempo-
rada, guardó que va ser per a 
Esports Garcia Garcia, per es-
tar sempre al costat de l’esport 
montbuienc. 
Menció especial a la millor 
entitat de lleure esportiu per a 
l’Associació Bàsquet de Mares 
Montbou, en reconeixement a 
la gran tasca realitzada en la 

dinamització del bàsquet fe-
mení i pel foment del caire as-
sociatiu amb les dones de dife-
rents edats al nostre municipi. 
Seguidament es va lliurar una 
menció especial a la promoció 
de l’esport del tennis i del pàdel 
al Club d’Esports Les Moreres. 
Bernat Simón Benet, àrbitre 
montbuienc que es troba a la 
màxima categoria del futbol 
sala espanyol, va rebre una 
menció especial per la seva 
tasca en l’arbitratge, tant d’elit 
com de base.
D’igual manera es van reco-
nèixer els èxits esportius de 
Marcelo Reymundi, cam-
pió d’Espanya de canicròs, i 
un dels majors especialistes 
d’aquesta modalitat esportiva 
que no és olímpica. 
El jurat també va concedir 
una menció especial en reco-
neixement al mèrit esportiu a 
Ivet Cebrián Parra, nedadora 
del Centre de Natació Mata-
ró, amb el qual ha aconseguit 
dos podis als Campionats de 
Catalunya i uns resultats ex-
cel·lents. 
La menció a l’esportista amb 
millor projecció va ser per 
a Ariadna Rivero Robles, de 
l’Igualada Esquaix Club, cam-
piona de Catalunya sots-9 i 
sots-11 d’esquaix.
També va rebre una men-
ció especial al mèrit esportiu 
la presidenta del Moto Club 
Montbui, Raquel Grados, per 
ser referent de l’esport del 
motor a Santa Margarida de 
Montbui i per continuar el lle-
gat i la passió pel trial que ha-
via encetat el seu pare, Ciriac 
Grados. 

I es va lliurar una menció 
conjunta als germans Nacho 
i Montse Fajardo Gutiérrez, 
integrants de les seleccions ca-
talanes d’esquaix que recent-
ment van aconseguir podis en 
els Campionats d’Espanya. 
El jurat de la Gala de l’Esport 
va lliurar una menció especi-
al en reconeixement al mèrit 
esportiu per a la jugadora de 
l’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins Judit Llobet Tort. 
La montbuienca, formada a 
l’Hoquei Club Montbui, és 
jugadora referent a l’equip de 
Nacional Catalana, la màxima 
categoria de l’hoquei català.
Es va lliurar una altra men-
ció, en aquest cas a l’esportista 
d’equip amb major projecció. 
Aquest guardó va ser pel juga-
dor juvenil de l’Igualada Ho-
quei Club Àlex Luque jugador 
format a l’Hoquei Club Mont-
bui. 
També es va reconèixer el 
Club de Futbol Montbui, per 
ser l’entitat degana del futbol 
en el municipi.
I, per últim, es lliurar una 
menció al mèrit esportiu a 
Nahia Berecoechea, jugado-
ra del Centre de Tecni�cació 
montbuienc Top Tennis, gua-
nyadora de l’Obert de Tennis 
Femení Arcadi Manchón du-
rant la passada primavera.

MILLORS ESPORTISTES
Després de les mencions es va 
realitzar el reconeixement �-
nal als tres millors esportistes 
del municipi, guardons ator-
gats pel jurat i que van lliurar 
l’Alcalde Jesús Miguel Juárez i 
el regidor d’Esports i Joven-
tut, Joel Serrano. 
En categoria masculina el 
guanyador va ser Xavier 
Alonso Márquez, per haver 
estat campió d’Espanya per 
segon any consecutiu, en 
dues modalitats competiti-
ves, al campionat d’Espanya 
de Nihon Taijitsu i també per 
la seva gran evolució i trajec-
tòria com a porter d’hand-
bol. En categoria femenina el 
guardó va ser per a Judit Llo-
bet Tort,  jugadora referent 
del conjunt de Nacional Ca-
talana de l’Igualada Femení. 
I a la categoria de millor es-
portista d’elit, el guardó va ser 
per a Bernat Simón Benet, un 
dels àrbitres més reconeguts 
i valorats per la seva profes-
sionalitat. També és referent 
i responsable territorial de 
l’estament arbitral català en 
l’àmbit del futbol sala. 

Xavi Alonso, Judit Llobet i Bernat Simón, 
millors esportistes de Montbui



VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

La Policia Local ha en-
cetat aquesta setmana 
una nova campanya de 

seguiment i control dels ani-
mals domèstics, especialment 
gossos. L’objectiu és seguir 
informant els propietaris de 
les obligacions associades a la 
tinença responsable dels ani-
mals de companyia i continu-
ar conscienciant la ciutadania 
sobre aquells aspectes que po-
den afectar a la correcta con-
vivència entre veïns.
Els propietaris de gats i gossos 
estan obligats a xipar-los, un 
dispositiu que permet identi-
�car l’animal i el seu propieta-
ri i també fer el seu seguiment 
sanitari.
També és obligatori censar-lo. 
Un registre que es fa a Serveis 
Socials, durant els tres mesos 
següents al seu naixement o 
30 dies, com a màxim, després 
de la seva adopció.
Simultàniament, s’haurà de 
facilitar l’analítica d’ADN de 
la nostra mascota. Una vegada 
feta aquesta analítica es podrà 
recollir a Serveis Socials la pla-
ca identi�cadora de l’animal 
amb un codi QR que s’haurà 
de penjar al collar del gos i que 
permetrà identi�car-lo en cas 
de pèrdua.
Així mateix, els propietaris de 
gossos, estan obligats a recollir 

les femtes del seu animal de 
la via pública o dels pipicans 
que hi ha pel municipi. També 
hauran de portar una ampolla 
amb aigua i unes gotes de vi-
nagre per diluir l’orina.
Cal recordar que també és 
obligatori portar els gossos lli-
gats a tot el municipi,  inclòs al 
Parc Fluvial. 
Els gossos de raça perillosa 
han de disposar de llicència 
d’animal potencialment pe-
rillós, que es pot tramitar a 
l’àrea de Serveis Personal de 
l’Ajuntament, i han d’anar 
sempre amb morrió.

SANCIONS 
L’incompliment de la norma-
tiva recollida a l’ordenança 
implica una sanció. No censar 
els animals de companyia, no 
dur-los identi�cats o no haver 
facilitat a l’Ajuntament el codi 
genètic del gos, que es consi-
dera una infracció greu, i que 
implica una multa d’entre 300 
i 450 €.
No recollir els excrements 
dels gossos de la via pública 
-tipi�cada en l’article 19 de 
l’ordenança- es considera una 
infracció molt greu i implica 
una sanció de 700 €. 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

El 19 d’octubre se celebra 
el Dia Mundial de la lluita 
contra el càncer de mama. 
L’Ajuntament de Vilanova 
del Camí es va sumar, un 
any més, a la campanya de 
visibilització que impulsen 
diferents entitats, i al vespre 
va il·luminar de color rosa la 
façana de la casa consistori-
al.
És una manera, expliquen 
des de l’Ajuntament de retre 
homenatge a totes les perso-
nes que lluiten a diari contra 
aquesta malaltia de la qual 
es diagnostiquen 27.000 ca-
sos nous cada any.
L’objectiu d’aquesta celebra-
ció és conscienciar la po-
blació de la importància del 
diagnòstic precoç del càncer 
de mama per guanyar la llui-
ta contra aquesta malaltia, 
que esdevé el tumor més 
freqüent en dones arreu del 
món. De fet, segons dades de 
l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), l’any 2020 se’n 
van registrar més de 2,2 mi-
lions de casos i prop d’una 
de cada 12 dones el patirà al 
llarg de la seva vida. 

La façana de 
l’Ajuntament 
s’il·luminà de 
rosa per donar 
visibilitat a la lluita 
contra el càncer de 
mama 
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VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

Vilanova Comerç ha 
valorat amb satisfac-
ció la 6a Ruta de la 

Tapa que aquest any va aple-
gar tretze establiments. Des 
de l’entitat asseguren que els 
bars i restaurants van estar 
força concorreguts els dies 
d’aquest esdeveniment gas-
tronòmic i social, i van esgo-
tar el producte previst.
Tot i que va fer un temps in-
estable -recordem que la cita 
era entre el 6 i el 9 d’octu-
bre- la resposta ha estat molt 
participada com demostra el 
nombre de butlletes de vo-
tació que es van dipositar 
a les urnes. Leonor Garcia, 
dinamitzadora de Vilanova 

Comerç, explica que prop 
de dues-centes persones van 
completar la ruta i moltes 
més van fer-la només en part.
La bona a�uència va fer que la 
majoria de bars i restaurants 
que van participar en aquesta 
sisena edició, esgotessin les 
tapes. Contents amb el resul-
tat, �ns i tot han plantejat a 
l’organització no limitar-la un 
cop a l’any i fer-la un parell de 
vegades, en diferent tempo-
rada, cosa que des de l’entitat 
estudiaran, per decidir si la 
proposta és sostenible.

PREMIATS
El premi a la tapa més popu-
lar se’l va endur el montadito 
de Cal Cefe, del barri de la 
Pau: un pa torrat amb pebrot 

La 6a Ruta de la Tapa compleix les expectatives 
i deixa amb ganes de repetir 

escalivat, mini hamburguesa, 
ou de guatlla i pebrot de pa-
dró. I la tapa millor valorada 
pel Jurat fou la del bar del 
Casal de la Gent Gran, L’Es-
sència: pebrot verd farcit de 
rostit sobre una salsa verme-
lla amb cruixent de formatge.
Tot i que encara no han po-
gut posar data, Leonor Garcia 

creu que ben aviat podran 
fer l’acte de lliurament d’una 
placa de reconeixement als 
guanyadors i també el sorteig 
dels tretze vals de consumició 
a les persones que han parti-
cipat en la Ruta amb la seva 
votació.

CASTANYADA 
En el seu afany de continuar 
dinamitzant el comerç local, 
l’entitat ja té prevista la cele-
bració de la castanyada. 
D’una banda, el dilluns 31 
d’octubre, Vilanova Comerç i 
el Mercat de Sant Hilari, po-
saran una paradeta a la plaça 
amb moniatos, castanyes, pa-
nellets i moscatell per fer-ne 
un tastet. Serà obert al públic, 
de 4 a 8 del vespre. 
A més a més, han preparat 
un taller de cuina infantil per 
fer Panellets. Això serà el di-
vendres 28 d’octubre, de 5 a 8 
del vespre, dins del Mercat de 
Sant Hilari. 
L’activitat s’adreça a infants 
de 3 a 12 anys. És gratuïta i 
les places són limitades. Es 
poden fer al llarg d’aquesta 
setmana. Només cal omplir el 
formulari que Vilanova Co-
merç ha facilitat a les xarxes 
de l’entitat. Es tracta com a�r-
ma Leonor Garcia de passar 
una tarda divertida i per això 
animen als petits a portar po-
sat algun complement de ves-
tir (com ara un mocador o un 
davantal de castanyera). 

Nova campanya informativa de la Policia 
Local per conscienciar sobre la tinença 
responsable de gossos 

ELS DISSABTES ENS 
TROBAREU AL MERCAT DELS 

PAGESOS D’IGUALADA!

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

I RECORDEU QUE TAMBÉ PODEU VENIR 
A LA NOSTRA BOTIGA DE LES COMES



El consistori impulsa 
subvencions amb 

l’objectiu de col·laborar 
amb el jovent menor de 
vint-i-cinc anys en les 

despeses derivades de la 
formació acadèmica
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JORBA · LA VEU 

Els actes de celebració 
del desè aniversari de 
l’Alberg de Sant Jaume 

de Jorba, endarrerits dos anys 
per la pandèmia, van comptar 
amb molta participació tant el 
cap de setmana del 8 i 9 com 
dimecres 12 d’octubre. Entre 
les activitats amb més assis-
tents hi va haver l’esmorzar i 
benedicció del pelegrí i la ca-
minada de dimecres 12, amb 
170 persones recorrent 9 km 
d’un tros del camí de Sant Jau-
me, sortint de l’alberg �ns ar-
ribar a l’ermita de Sant Jaume 
Sesoliveres a Igualada, fent pa-
rada al Monestir de Carmeli-
tes Descalces i a l’Ermita de la 
Sala i tornant a Jorba. També 
es va fer parada a l’Ajuntament 
va agrair als Mossos d’esqua-
dra la seva col·laboració, pro-
curant en tot moment per la 
seguretat dels caminants, ta-
llant la circulació del trànsit 
en els diferents punts quan va 
ser necessari.
Una setantena de persones 
van assistir dissabte 8 al passi 
de ‘�e way’ al centre de dia 
del carrer de la Llibertat, pel-
lícula que explica l’experiència 

d’un home que fa el Camí de 
Sant Jaume. Tot seguit el mon-
jo de Montserrat G. Ramon 
Oranias va fer la conferència 
‘Acollida i espiritualitat en el 
camí de Sant Jaume’ en què va 
fer un recorregut per llocs de 
culte d’arreu del món, desta-
cant el Camí de Sant Jaume i 
compartint experiències per-
sonals que hi ha viscut les di-
verses vegades que l’ha recor-
regut, per acabar re�exionant 
sobre el concepte de pelegrí. 
Després de la conferència, els 
assistents van poder fer un tast 
de pa del Forn de Jorba, amb 
oli de Can Gibert i sucre i vi.
I diumenge també va ser un 
dia molt participat que va co-
mençar amb l’esmorzar dels 
membres de les entitats que 
van actuar i col·laborar durant 
la jornada, abans del repic de 
campanes i la missa solemne 
en honor a Sant Jaume. A la 
sortida, al migdia, es va fer la 
cercavila i l’actuació de gegan-
ters, bastoners i caramellaires 
a la plaça de la Font. A la ma-
teixa plaça hi van tenir lloc els 
parlaments en què es va agrair 
la tasca feta a Mossèn Enric 
al llarg d’aquests 12 anys d’al-
berg, amb la col·laboració del 

Molta participació a la celebració de l’aniversari 10+2 
de l’Alberg de Sant Jaume de Jorba

poble. També s’hi va anunciar 
els guanyadors del concurs de 
cartells, que hi estaven expo-
sats. A l’alberg, després, es van 
inaugurar dues exposicions, la 
permanent dels quadres dedi-
cats a Jorba d’Isabel Fargues, i 
la de fotogra�es i records dels 
12 anys de funcionament de 
l’alberg. A la tarda, malgrat 
l’amenaça de pluja, �nalment 
es va poder fer el Gran Ball 

folk amb el grup Dos a Trio. 
Després va ser el torn del cas-
tell de focs i la il·luminació de 
la façana de l’alberg.
La celebració de l’aniversari 
de l’Alberg de Sant Jaume de 
Jorba va comptar amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Jorba, de la parròquia de Sant 
Pere de Jorba, del Monestir de 
les Carmelites descalces, de 
l’Associació de Gent Gran de 

Jorba, del Grup de Músics de 
Sant Genís, de l’Escola Guerau 
de Jorba, de Jardineria Travé, 
de BonÀrea, de Peixos Du-
eñas, del Grup de caramelles 
de Jorba, del Grup de basto-
ners de Copons, del Grup de 
Joves de Jorba i de les colles 
geganteres de Sant Genís i 
capgrossos de Jorba, de Calaf, 
de Sant Martí Sesgueioles, de 
Prats de Rei i de Copons. 

JORBA · LA VEU 

El passat 7 d’octubre les 
nenes i nens del club de 
lectura infantil van gau-

dir de la visita de l’autor il·lus-
trador Artur Laperla. L’autor 
és conegut pels més petits pels 
còmics de Super Patata un èxit 
en els primers lectors. Van po-
der conèixer la seva feina com 
a il·lustrador i autor, saber 
com fa els seus dibuixos i vi-
nyetes i d’on treu tantes histò-
ries divertides per als còmics. 
Un cop ja li havien preguntat 
tots els dubtes van fer un ta-
ller per a crear la seva pròpia 
SuperPatata i alguns inclús 
també la van dibuixar. Un 
moment molt emocionant per 
ells va ser quan els hi va signar 
alguns llibres propis o els hi va 
fer un dibuix personalitzat. 
El club de lectura és una acti-
vitat que rep el suport del Bi-
bliobús Montserrat i de l’AFA 
de l’Escola Guerau de Jorba, 
així com l’Ajuntament de Jor-

ba que gràcies a la subvenció 
de l’Institut de les Lletres Ca-
talanes i el programa Lletres 
en viu ha fet possible la visi-
ta de l’autor a la població. Al 

L’autor il·lustrador Artur Laperla 
al club de lectura infantil de Jorba

club hi participen 12 nenes i 
nens d’entre 8 i 11 anys que es 
reuneixen un cop al mes per 
a fer la conversa literària d’un 
llibre.  LA POBLA DE C. · LA VEU 

L’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt obre 
el pròxim 24 d’octubre 

el període per demanar les 
beques corresponents al curs 
acadèmic 2022-23, dirigides a 
l’alumnat menor de vint-i-cinc 
anys empadronat al municipi.
El govern local promou 
aquests ajuts amb la �nalitat 
d’ajudar a fer front a les des-
peses derivades de l’ensenya-
ment obligatori i postobliga-
tori. Amb això, l’import de 
la beca destinada a l’alumnat 
d’Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO) serà de 30 euros 
per estudiant, mentre que la 
quantia destinada a estudi-
ants de Batxillerat o de cicles 
formatius de Grau Mitja o Su-
perior (amb menys de vint-i-
cinc anys) serà de 100 euros. 

Pel que fa al jovent que cursi 
estudis universitaris de Grau, 
Postgrau i Màster, la xifra serà 
de 200 euros
Les sol·licituds es poden pre-
sentar �ns al 25 de novembre 
mitjançant instància a través 
de la d’aquest enllaç o presen-
cialment a les o�cines locals, 
de dilluns a divendres, de 9 a 
14 hores. Tota la documenta-
ció necessària i les bases de la 
convocatòria es poden consul-
tar al web municipal. 

Convocatòria de beques 
municipals per l’alumnat 
de secundària i d’estudis 
superiors de la Pobla



L’entitat ha gestionat 
21.313.000 kg de roba 
i complements durant 

l’any passat a 
tot Catalunya.

VALLBONA D’ANOIA · LA VEU 

Formació i Treball ha 
recollit 1.536 quilos de 
roba usada a Vallbona 

d’Anoia durant el primer se-
mestre del 2022 a través d’un 
contenidor del municipi per 
garantir la sostenibilitat me-
diambiental del municipi. 
Així mateix, a Catalunya, For-
mació i Treball ha gestionat 
21.313.000 kg de roba i com-
plements a les seves plantes 
durant el 2021; en concret la 
de Sant Esteve Sesrovires, la 
més avançada del sud d’Euro-
pa.
De nou aquestes xifres en po-
sitiu indiquen que cada ve-
gada en major mesura la ciu-
tadania té com a referent els 
contenidors de la Fundació, 
vinculats als projectes Moda 
re- de Cáritas i Roba Amiga, 
per realitzar donacions de 
roba i complements en bon 
estat que ja no utilitzen.
A Catalunya, es canalitza mit-
jançant més de 1.203 conteni-
dors ubicats a més de 235 mu-
nicipis. I a grans trets, el 55% 
del tèxtil recollit es prepara 
per a la reutilització a Espanya 
i d’altres països; el 40% es pre-
para per al reciclatge en noves 
�bres i �ls; i un 5% per a co-
generació elèctrica i calorí�ca.

PERÒ, QUE HI HA DARRERE 
DE CADA BOSSA DONADA?
- Es creen llocs de treball per 
a persones en situació de vul-
nerabilitat. Les persones que 
instal·len i fan la recollida dels 
contenidors, les que fan la se-
lecció d’aquest tèxtil per tipo-
logia, les que la tornen a posar 
en el circuit comercial; totes 
elles compten, gràcies al pro-
jecte tèxtil, amb un contracte 

d’inserció. És a dir, un itinera-
ri formatiu-laboral de durada 
mínima de 6 mesos a través 
del qual compten amb un 
contracte laboral i el suport 
d’un/a tècnic/a d’intermedia-
ció laboral i un/a encarregat/
da del servei productiu que les 
prepara per a la seva posterior 
sortida al mercat laboral ordi-
nari. Més del 50% de les per-
sones que �nalitzen un con-
tracte d’inserció a Formació 

i Treball aconsegueixen feina 
en menys d’un any.
- Es posa en marxa el progra-
ma solidari d’Entrega Social, 
un projecte de la Fundació en 
col·laboració amb diferents 
serveis socials municipals, que 
busca cobrir una necessitat 
bàsica alhora que digni�car el 
lliurament de roba a famílies 
vulnerables. Les famílies deri-
vades poden adquirir les pe-
ces que necessiten en un dels 
punts de venda Botiga Amiga 
(xarxa d’establiments solidaris 
de la Fundació) comprant a 
través de xecs en format QR. 
Per tant, poden seleccionar 
la roba en una botiga moder-
na i competitiva evitant en la 
mesura del possible l’estigma-
tització que suposava �ns ara 

Formació i Treball recull 1.536 quilos de roba usada a 
Vallbona d’Anoia durant el primer semestre del 2022

en molts casos aquesta ajuda 
assistencial.
- Impulsem impacte positiu 
mediambiental. Per cada 4 kg 
de residu tèxtil degudament 
gestionat estalviem aproxima-
dament 2 kg d’emissions de 
CO2. Per tant, la producció 
responsable que promou For-
mació i Treball, dins el marc 
dels ODS de l’Agenda 2030, ha 
implicat un estalvi d’emissions 
de CO2 de més de 532.825 to-
nes.
CAMPANYES
DE SENSIBILITZACIÓ
PEL CANVI D’ARMARI
Durant l’any hi ha dos mo-
ments en els quals es veu in-
crementada la recollida: la 
primavera i la tardor, és justa-
ment quan es fa generalment 
el “canvi d’armari”. D’aquesta 
manera els mesos vinents co-
mençarà la temporada alta de 
donacions per part de la ciu-
tadania. Així mateix, la roba 
i complements també arriben 
a través de les donacions que 
realitzen empreses i centres 
educatius en el marc de les 
campanyes solidàries.
Des de la Fundació volem po-
tenciar aquestes iniciatives so-
bretot en aquestes èpoques de 
l’any més propícies per poder 
sensibilitzar i instaurar hàbits 
mediambientals sostenibles 
tant a curt com a llarg termini 
a la població.
Per tant, des de Formació i 
Treball agraïm a totes aque-
lles persones que any rere any 
con�en en el projecte insígnia 
de l’entitat i animar que aques-
ta nova temporada es conti-
nuïn sumant xifres rècord per 
continuar lluitant per la inclu-
sió de col·lectius en risc d’ex-
clusió social i pel compromís 
mediambiental. 

VALLBONA D’ANOIA · LA VEU 

El curs anterior, Educa-
ció va fer una projecció 
a la baixa en que preveia 

que a l’Escola de Vallbona dis-
minuiria l’alumnat, i en conse-
qüència van treure un mestre. 
En iniciar-se el curs escolar 
2022/2023, malgrat les previ-
sions negatives d’Educació, la 
realitat va ser que l’Escola va 
tenir un augment d’alumnes, i 
que li tornava a correspondre 
un mestre més. El problema 
va sorgir quan la direcció de 
l’Escola Josep Masclans, els 
pares i mares, i especialment 
els alumnes, es van trobar 
amb la desagradable notícia 
que, des d’Educació no havien 
previst aquest augment i van 
haver d’iniciar el curs amb un 
mestre menys.
El regidor d’Estimen Vallbo-
na Joan Garcia i Semitiel es 
va posar en contacte amb di-
ferent serveis d’educació, com 
el director dels Serveis Ter-
ritorials d’Educació de la ve-
gueria Penedès, entre altres, 
amb els que vam contactar 
en diverses ocasions per fer 
constar de l’irregular situa-
ció amb el que els alumnes de 
l’Escola començaven el curs.
Finalment la Direcció de l’Es-
cola ens va con�rmar la bona 
notícia de que en breu Edu-
cació enviarà el mestre que 
faltava a l’Escola.
Una bona notícia que garan-
teix que els alumnes de l’Es-
cola tinguin tots els mestres 
necessaris i puguin realitzar 
el curs escolar amb normali-
tat.
Fem palesa que, quan treba-
llem conjuntament en el be-
ne�ci general, normalment 
s’assoleixen bons resultats. 

L’Escola Josep Mas-
clans de Vallbona 
recupera un mestre

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

Divendres, 21 d’octubre de 2022 COMARCA 45



LA LLACUNA · LA VEU 

Diumenge, la plaça 
Major de la Llacuna 
va tornar a acollir la 

Mostra de vins d’altura que 
enguany va arribar a la 14a. 
edició.
Com sempre els vins, els ca-
ves, les cerveses però també, 
els formatges i els embotits, 
van ser els protagonistes de la 
mostra, entre altres productes 
autòctons del territori com la 
mel i dolços de xocolata que 
van complementar les degus-
tacions.
Dissabte, el dia previ a la mos-
tra, va tenir lloc la presentació 
del celler Família Torres a Ori-
gen Llacuna, una activitat que 
va exhaurir inscripcions. Se-
guidament es va realitzar una 
original visita guiada nocturna 
al nucli del municipi a càrrec 
d’Anoia Patrimoni. 
Diumenge, a partir de les 11h 
del migdia la plaça Major es va 
començar a omplir de visitants. 
Gent procedent de la comarca 
però també del Penedès van 
visitar la mostra i participar de 

les degustacions. A més durant 
el matí també es van progra-
mar diferents activitats infan-
tils com el taller de pintura 
amb vi i taller de ceràmica que 
van tenir molt èxit entre el pú-
blic més petit, i a partir de les 
12h del migdia també es va po-
der gaudir de música en directe 
amb el Trio Héxié. 
Alguns restaurants del muni-
cipi es van sumar a la celebra-
ció de la Mostra i al migdia, els 

La Llacuna celebra amb èxit la 14a Mostra de vins d’altura 

restaurants Els Porrons i Ca la 
Maria oferien el Menú d’altura, 
un menú-maridatge amb vins i 
caves presents a la Mostra, en-
tre d’altres.
A mig matí, es va rebre la visita 
de la diputada de turisme de la 
Diputació de Barcelona, Abi-
gail Garrido, i el conseller de 
turisme del Consell Comarcal 
de l’Anoia, Dani Gutiérrez. En 
la recepció a l’Ajuntament, l’al-
calde Josep Parera va agrair la 

VALLBONA D’ANOIA · LA VEU 

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia comme-
morarà diumenge 23 

d’octubre el primer aniver-
sari de la mort de l’exregidor 
vallbonenc Agustí Jorba i 
Argentí. Els actes comença-
ran a les 9 h amb la sortida 
de la caminada a Can Fer-
rer del Coll des del camp de 
futbol. Al migdia, a les 12 h, 
s’inaugurarà la placa dedica-
da a Agustí Jorba i Argentí a 
la zona esportiva, tal i com es 
va aprovar al ple municipal 
per la seva vinculació al món 
de l’esport. També hi haurà 
parlaments de representants 
de l’Ajuntament, de les en-
titats de què va formar part 
i de la Federació Catalana 
d’Atletisme, la participació 
de Xavi Casanyes al piano i 
un pica pica.
Com es podrà veure a la pla-
ca que s’instal·larà al recinte 
esportiu, Agustí Jorba i Ar-
gentí va néixer a Barcelona 
el 1947 i va morir a Vallbona 
d’Anoia el 2021, el 21 d’octu-
bre a l’edat de 74 anys. El text 
de la placa també destaca el 
fet que va ser campió inter-
nacional de marxa atlètica, 
als anys 70. En concret va 
ser 20 vegades internacional 
amb la selecció absoluta esta-
tal, guanyant una medalla de 
bronze en els 20 km marxa 
dels Jocs del Mediterrani de 
1971 i va participar al Cam-
pionat del món de marxa de 
1976 i el Campionat d’Euro-
pa d’atletisme de 1978. Tam-
bé va ser campió de marxa 
de Catalunya de 30 km mar-
xa els anys 1971, 1974 i 1977, 
i d’Espanya de 20 km marxa 
el 1978 i de 50 km marxa de 
1971 a 1973 i de 1975 a 1977. 
I durant aquells anys també 
va competir a cinc edicions 
del Trofeu Lugano (1973, 
1975, 1977, 1979 i 1981). 

visita de la diputada i autori-
tats i va explicar l’aposta que es 
fa per ser un municipi referent 
en el turisme d’interior. “Som 
un poble inquiet, no tenim in-
dustria i tenim clar que el nos-
tre potencial és el turisme, per 
això tenim grans projectes en 
els que necessitem el suport de 
la Diputació”. 
La diputada va manifestar que 
el fet de ser també alcaldessa 
la fa ser més conscient de la 
realitat que es viu als muni-
cipis petits i que essent dipu-
tada ha conegut encara més 
les diferents realitats. “Des de 
la Diputació mirem de tenir 
cura especialment dels ajunta-
ments més petits ja que teniu 
una realitat econòmica i de 
recursos molt diferents. Teniu 
una gran potencial i la mostra 
és un car exemple, una activi-
tat amb un valor a l’alça, l’eno-
gastronomia. per això des de 
la Diputació mirarem de do-
nar tot el suport ja no nomes 
econòmic, sinó també tècnic, 
molt necessari per ajuda a po-
sicionar aquestes experiències 
dins l’oferta de Barcelona. 

Vallbona d’Anoia 
commemora 
diumenge el 
primer aniversari 
de la mort d’Agustí 
Jorba

VALLBONA D’A. · LA VEU 

Els camins de Vallbona 
d’Anoia que pugen a les 
antenes i els camins de 

la xarxa de camins de l’Ano-
ia, que connecten el muni-
cipi amb Castellolí, Capella-
des, la Pobla de Claramunt 
i Piera (per ca n’Aguilera), 
compten amb senyalitzaci-
ons noves que ha instal·lat la 
Diputació de Barcelona. Les 
senyals que es poden trobar 

als camins són de tres tipus: 
banderoles als encreuaments 
que indiquen el nom del mu-
nicipi en què es troben, el 
nom dels camins i els nodes 
més rellevants i la distància 
en cada sentit del camí, se-
nyals de situació i panells in-
formatius.
L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia valora molt positi-
vament aquest projecte per-
què, a banda del valor infor-
matiu del projecte i del fet 

que ajuda a vertebrar el ter-
ritori i la comarca, permetrà 
atraure el turisme actiu, de 
muntanya i de descoberta 
de l’entorn i el territori, en 
sintonia amb el projecte tu-
rístic de les visites guiades, i 
la gymkana digital turística.

La senyalització de camins 
de Vallbona seguirà amb les 
rutes de les barraques de 
Vallbona, que serviran tam-
bé per facilitar que els cami-
nants puguin accedir i cone-
guin aquests elements del 
patrimoni vallbonenc. 

Els camins de Vallbona d’Anoia compten amb noves 
senyalitzacions informatives

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

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

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada

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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PIERA · LA VEU 

Aquests dies continua 
la programació dels 
actes que s’han orga-

nitzat a Piera per sensibilitzar 
la població vers les malalties 
de salut mental, proporcionar 
eines per a prevenir-les, inte-
grar les persones malaltes en 
la societat i mirar d’evitar l’es-
tima social que arrosseguen
És per això que pels més pe-
tits, el dimarts 25 d’octubre a 
les 18h a la Biblioteca la Lí-
dia Clua explicarà el conte 
R.A.R.A, un conte creat per a 
l’ocasió per parlar-nos d’aque-
lla gent que és diferent, però 
que en realitat, quan ens mi-
rem al mirall tots veiem que 
tenim les nostres rareses. Les 
rutines són importants per 

ELLA, molt importants. Però 
un dia se li trenca la jugada, 
i ara què? No pot continuar... 
Mira que és rara... Per sort 
ELL és el seu millor amic i 
l’ajudarà, però resulta que sen-
se saber-ho ELL també té les 
seves rareses. No serà que tots 
plegats som una mica raros?
I el dijous 27 a les 17h a la sala 
polivalent del Foment, en tau-
la rodona i sota el títol Mare, 
pare com és que no veus que 
estic gorda?, es comparti-
ran experiències i testimonis 
de famílies amb adolescents 
amb TCA i amb els recursos 
de salut. Hi participaran pro-
fessionals de salut per poder 
exposar què és el TCA i com 
detectar actituds que poden 
ajudar a fer una atenció pre-
coç amb l’adolescent. 

Continuen els actes 
de sensibilització vers 
la salut mental

PIERA · LA VEU 

Aquest mes d’octubre 
se celebra el mes de 
la gent gran amb la 

voluntat de fer un homenatge 
als veïns i les veïnes de més 
edat. Aquest cap de setma-
na l’alcalde, Josep Llopart, 
acompanyat d’altres membres 
del consistori i dels Amics 
del Pubillatge, ha tornat a 
fer la tradicional visita a les 
residències de la vila, on s’ha 
portat un ram de �ors. Du-
rant les visites s’ha lliurat una 
placa als avis i àvies majors 
de 95 anys, com a reconeixe-
ment als vilatans més grans 
de la vila. A la Residència 
Lina es va lliurar una medalla 
centenària a una dona de 103 
anys. 
Aquest ha estat un dels actes 
que s’han recuperat després 
de la pandèmia, juntament 
amb el dinar de la gent gran 
que es va celebrar a la nau 
del Sanahuja. Van assistir-hi 
unes 500 persones, que van 
estar acompanyades de l’En-
ric Esquer, representant del 
Consell de la Gent Gran a la 
Generalitat, els Amics del Pu-
billatge i l’Associació de Gent 

Gran de Piera. A part dels ha-
bituals parlaments, l’acte va 
comptar amb un pastís de ce-
lebració que es va poder tallar 
al costat del Josep Maria Ser-
rano Aguilera (1930) i la Ma-
ria Asunción Perez Goyanes 
(1925), el senyor i la senyora 
més grans dels dinar.  
La celebració del mes de la 
gent gran s’allarga durant tot 
el mes d’octubre. El passat dia 
12 d’octubre es va poder gau-
dir d’un concert de sarsuela, 
durant el qual també es va fer 
un homenatge als vilatans i 
vilatanes de més edat, i es va 
lliurar una medalla centenà-

Piera fa un homenatge a la gent gran

ria a la senyora Luisa Verdeja, 
que havia fet 100 anys. També 
s’han fet diferents xerrades en 
el marc d’un cicle que vol vet-
llar per la salut i el benestar de 
la gent gran. En aquest sentit, 
dijous dia 20 d’octubre es fa-
ran dues xerrades: una sobre 
el document d’últimes volun-
tats anticipades i una segona 
sobre seguretat ciutadana. 
Dimarts 25 hi haurà una altra 
sobre teleassistència.
Diumenge 23 d’octubre, a les 
19 hores, es podrà gaudir de 
manera gratuïta de l’especta-
cle Dos chicas de revista al 
Teatre Foment de Piera. 

PIERA · LA VEU 

Coincidint amb la 
commemoració de 
la festivitat de Tots 

Sants, l’Ajuntament de Piera 
amplia l’horari dels cemen-
tiris municipals. Fins al dia 
2 de novembre, les instal·la-
cions romandran obertes en 
els dies i hores següents: 

De dilluns 24 a dijous 27 
d’octubre: de 9 a 17 hores
De divendres 28 a diumenge 
30 d’octubre: de 9 a 14 hores
Dilluns 31 d’octubre: de 9 a 
17 hores
Dimarts 1 de novembre (Tots 
Sants): de 9 a 18 hores
Dimecres 2 de novembre: de  
9 a 14 hores 

S’amplia l’horari dels 
cementiris municipals

PIERA · LA VEU 

El consistori està or-
ganitzant la segona 
edició de la Festa de 

l’Adopció d’Animals, una ini-
ciativa nascuda per fomentar 
l’adopció d’animals domès-
tics. La trobada se celebrarà 
el pròxim dissabte 19 de no-

vembre al Gall Mullat, amb 
una desfilada de mascotes 
i exhibicions, xerrades, re-
capte d’aliments i estands de 
menjar vegà.  
Amb la voluntat de revalidar 
l’èxit de la primera edició, 
l’Ajuntament de Piera obre 
les portes a la participació 
de totes aquelles persones, 

membres d’entitats anima-
listes, que vulguin posar els 
seus animals en adopció o 
recaptar fons mitjançant la 
venda de marxandatge.
Per a consultar qualsevol de-
tall o confirmar la participa-
ció en l’acte, cal adreçar un 
correu electrònic a porras-
rm@ajpiera.cat. 

Crida a la participació en la II Festa 
de l’Adopció d’Animals

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

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

D E R C ' D
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S. MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

Dissabte passat més de 
500 persones es van 
manifestar a Sant Martí 

de Tous per dir prou a l’oligopoli 
energètic de les renovables i rei-
vindicar una plani�cació elabo-
rada al territori i per al territori. 
La manifestació començava a 
2/4 de 6 de la tarda a l’entrada 
del municipi, on participants de 
l’Anoia i d’altres comarques ve-
ïnes van abaixar la barrera ins-
tal·lada fa més d’un mes i que 
pretén restringir el pas a aquests 
macroprojectes.
Tot seguit es va realitzar una 
marxa lenta en direcció a la 
plaça de l’Ajuntament encapça-
lada per pagesos i pageses i amb 
una pancarta on es podia lle-
gir “RENOVABLES SÍ, PERÒ 
AIXÍ NO”. Revindicaven el NO 

Més de 500 persones es planten a Sant Martí de Tous 
en contra de la MAT

zar (present a la manifestació) 
que, en la seva condició de De-
legat del govern al Penedès, faci 
arribar les reivindicacions a bon 
port i sol·liciti d’aturar immedi-
atament els projectes en curs 
�ns a disposar d’una plani�ca-
ció consensuada.
També es van proposar alter-
natives com per exemple: 
- Utilitzar els espais ja antro-
pitzats.
- Crear una legislació adi-
ent per facilitar l’autonomia 
energètica dels pobles.
- Fomentar les comunitats 
energètiques.
- Començar a parlar de de-
creixement i d’un canvi de 
model de consum.
Des de Salvem Tous es vol 
donar les gràcies a totes les 
persones participants a la 
manifestació. 

a la MAT i als macroprojectes 
solars i eòlics que es pretenen 
instal·lar tant a Sant Martí de 
Tous com a molts altres munici-
pis, afectant de forma desmesu-
rada el món rural, sense plani-
�cació, amb mentides i presses.
Posteriorment, es va llegir un 

manifest exposant els motius 
pels quals no estan d’acord en 
com es vol dur a terme la transi-
ció energètica i deixant clar que 
no permetran que es destrueixi 
el territori en nom de les ener-
gies renovables i on es va instar  
l’alcalde de Tous, David Alqué-

LA TORRE DE C. · LA VEU 

En l’últim ple de la Torre 
de Claramunt, el PSC, va 
presentar una moció per 

la creació d’una Taula de Ben-
estar Animal per a millorar les 
condicions de vida dels animals 
de companyia. El grup socia-
lista explica que “en un muni-
cipi com el nostre, on el volum 
d’animals de companyia es molt 
elevat, es encara més necessari 
una major intervenció de les 
administracions públiques per 
establir les normatives i orde-
nances d’acord amb els princi-
pis de benestar animal, segure-
tat i convivència”.
Les funcions d’aquesta Taula 
serien: establir un nou proto-
col de recollida de gossos i gats 
abandonats així com un proto-
col per a denuncies de casos de 
maltractament animal, desen-
volupar campanyes d’implan-
tació de xip a gossos i gats, en 
col·laboració amb els centres 
veterinaris, la creació de pro-
jectes referents a conscienciació 
ciutadana sobre l’obligatorietat 
de censar al seu animal de com-
panyia, assignar un espai propi 
a la web de l’Ajuntament per 
incentivar l’adopció de gossos i 
gats, vetllar pel compliment de 
les ordenances sobre la tinença 
responsable dels animals. 

El PSC de la Torre 
presenta una moció 
per impulsar una 
Taula de Benestar 
Animal

Manifestació dissabte a Tous • IGNASI ROJAS

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

48 Divendres, 21 d’octubre de 2022COMARCA



Divendres, 21 d’octubre de 2022 COMARCA 49

CAPELLADES · LA VEU 

Enguany el 15 d’octubre 
ha caigut en dissabte i a 
Capellades s’ha celebrat 

com és habitual l’aniversari de 
l’afusellament del President 
de la Generalitat Lluís Com-
panys.
El matí ha començat amb les 
salves d’honor a les 7 del matí, 
moment quan va tenir lloc 
l’assassinat.
A la tarda, davant el monu-

ment en honor seu a Capella-
des, la corporació municipal 
ha fet primer l’ofrena �oral i 
després el regidor de Cultura, 
Àngel Soteras, ha fet un dis-
curs recordant aquesta �gura.
Acabada aquesta part més 
institucional es va acabar la 
jornada amb l’espectacle te-
atral «36+1», protagonitzat 
per Maria Planas, on es dona-
va veu i es recreava diferents 
poemes ambientats en aquell 
moment històric. 

Capellades ret homenatge 
al President Companys 

CAPELLADES · LA VEU 

Aquests dies ja han anat 
començant les acti-
vitats que es fan cada 

setmana al casal d’avis i àvies 
de Cal Ponet, votades i escolli-
des pels mateixos participants.
Als matins hi haurà gimnàs-
tica de manteniment, pilates 
i hipopressius i els divendres, 
ioga.
A la tarda es farà sempre dos 
torns d’activitats diferents. Di-
lluns es farà primer Artterà-
pia, mandales i manualitats i 
de 5 a 7, taller de memòria. Els 
dimarts a les 4, mòbils, i des-
prés, ordinadors; els dimecres 
de 15.30 a 17h una classe com-
binada de risoteràpia, aroma-

teràpia i relaxació i de 17.30 a 
19, anglès per a viatjar. Els di-
jous es començarà amb Bingo 
i jocs de taula i a les 5 es faran 
els dijous culturals, un espai 
on combinar propostes molt 
diferents com cinema, xerra-
des i sortides. Finalment els 
divendres primer hi ha haurà 
català de 16.30 a 18h. a través 
del voluntariat d’Atles. 
Tal com destaca la regidora 
d’Acció Social, Marta Alarcón, 
“S’ha pogut ampliar el nom-
bre d’activitats, les quals han 
tingut molt bona acollida en-
tre els assistents a Cal Ponet, 
com queda palès en el núme-
ro d’inscrits d’enguany que ha 
augmentat signi�cativament 
respecte l’any passat”. 

Comencen les activitats 
de Cal Ponet

CAPELLADES · LA VEU 

El dijous 27 d’octubre a 
les 7 de la tarda tindrà 
lloc a la Lliga una xer-

rada del professor i escriptor 
capelladí Joan Pinyol, pre-
sentat per Jordi Castellví, 

Conferència del capelladí Joan Pinyol 
a La Lliga

CAPELLADES · LA VEU 

Aquest dissabte es va 
inaugurar a Casa Bas 
una mostra amb les 

imatges que han participat i 
guanyat el Concurs de Foto-
gra�a de la Festa Major que 
s’organitza des de l’Agrupa-
ció Fotogrà�ca Capellades i 
l’Ajuntament de la vila. En re-
presentació del consistori va 
parlar el regidor de Cultura, 
Àngel Soteras, abans de do-
nar els premis per agrair d’una 
banda la tasca de l’entitat i de 
l’altra a les persones que s’han 
animat a participar, encara 
que no hagin acabat guanyant.
La mostra es podrà veure cada 

dissabte i diumenge d’aquest 
mes d’octubre -de 12 a 14 ho-

S’inaugura l’exposició amb les imatges del 
Concurs de Fotogra�a de la Festa Major

res- a Casa Bas, la Sala muni-
cipal d’exposicions. 

CAPELLADES · LA VEU 

El PSC Anoia ha registrat 
al parlament una Pro-
posta de Resolució per 

demanar més �nançament i 
projecció per l’Abric Romaní 
de Capellades. Un jaciment 
que fa 40 anys que s’està exca-
vant i en el qual aquest estiu, 
per primera vegada, s’hi ha 
trobat restes humanes, el que 
obre una nova dimensió de 
l’enclavament i la seva projec-
ció internacional.
Davant d’aquesta rellevant 
notícia, la diputada de Cul-
tura del PSC al Parlament de 
Catalunya, Rocío García, va 
visitar l’Abric Romaní a prin-
cipis de setembre acompa-
nyada dels regidors del PSC 
Capellades Aaron Alcazar i 
Núria Bon�ll, el vicepresident 
primer del Consell Comarcal 
Jordi Cuadras i del conseller 
de Turisme del Consell Co-
marcal Dani Gutiérrez. Cons-
tatada la necessitat de garantir 
el futur de la recerca arqueo-

lògica a l’Abric Romaní, es va 
decidir presentar una Propos-
ta de Resolució al Parlament 
de Catalunya que s’ha regis-
trat aquesta setmana.
La Proposta de Resolució de-
mana a la Generalitat “establir 
un estatus diferenciat per a la 
gestió d’aquest jaciment ar-
queològic que augmenti els 
recursos econòmics per ga-
rantir l’execució de l’activitat 
arqueològica i el manteni-
ment de la infraestructura, 
plani�qui la promoció i difu-
sió cientí�ca i dels seus valors 
culturals que faci realitat el 
desenvolupament total del Pla 
Director del Projecte NEAN 
Parc Prehistòric de Capella-
des”. I també demana “obrir 
una línia de suport econòmic 
a l’Ajuntament de Capellades 
per contribuir a les despeses 
que l’està suposant al consis-
tori el desenvolupament de les 
intervencions arqueològiques 
a l’Abric Romaní”.
Des del PSC s’espera que 
aquesta proposta de resolució 

El PSC porta la demanda al Parlament 
de més �nançament per a l’Abric Romaní

sigui aprovada pel Parlament 
i que el govern de la Genera-
litat l’apliqui amb l’objectiu 
de que sigui “un suport molt 
important pel desenvolupa-
ment del projecte cultural 
de Capellades i esdevenir un 
motor de dinamització a la 
comarca”.
Els resultats de la recerca 
cientí�ca desenvolupada a 
l’Abric Romaní fan d’aquest 
jaciment un dels més impor-
tants a nivell internacional 
pel coneixement del món dels 
neandertal i el converteixen 
en un privilegi per Catalunya, 
l’Anoia i Capellades.E l PSC 
considera que “la seva po-
tencialitat cientí�ca i divul-
gadora sobre la prehistòria i 
el paleolític pot esdevenir un 
factor dinamització territori-
al actuant en els àmbits de la 
cultura, l’educació, la ciència i 
l’economia per conèixer com 
vivien els nostres avantpas-
sats prehistòrics neandertals 
entre 75.000 i 40.000 anys 
abans dels present”. 

professor d’antropologia a la 
UAB.
Es parlarà del periple del ca-
pelladí Joan Colom Solé des 
de l’octubre de 1938, quan va 
ser mobilitzat per la Repú-
blica fins poc després de la 
seva mort a Lleida, el març 

de 1939. De per què el seu 
cos va ser traslladat durant 
la dictadura al Valle de los 
Caídos sense el coneixement 
de la família i l’odissea i els 
passos que s’han fet amb 
l’objectiu de retornar el seu 
cos a Capellades. 

CAPELLADES · LA VEU 

Des de l’Ajuntament 
aquests dies s’ha 
procedit a fer la ne-

teja del camí d’accés, des-
brossant els arbres que mo-
lestaven al pas.

Les persones que visitin en-
guany el cementiri es trobaran 
a la part central un nou espai 
per al dol perinatal, que es va 
inaugurar aquesta primavera.
El Cementiri està obert cada 
dia, des de les 11 del matí �ns 
les 6 de la tarda. 

El cementiri de Capellades és 
a punt per celebrar Tots Sants



CAPELLADES · LA VEU 

Aquest passat diumenge 
16 d’octubre va tenir 
lloc a la plaça Sant Mi-

quel de Capellades la tercera 
edició de la mostra de produc-
tes del Parc Agrari de la Conca 
d’Òdena. L’activitat va comp-
tar amb la participació d’una 
quinzena de productors lo-
cals, que van donar a conèixer 
i vendre els seus productes. 
Durant tot el matí i �ns ben 
avançat el migdia, el més de 
miler d’assistents a la mostra 
van poder adquirir tiquets per 
consumir els tastets que havi-
en preparat els productors es-
pecialment per a l’ocasió i que 
estaven elaborats amb pro-
ductes de proximitat del Parc 
Agrari. Comentar que durant 
tot el dia hi va haver un ambi-
ent molt familiar i agradable, 
amb molta gent interessada en 
descobrir, tastar i vendre els 
productes de la zona. 
Paral·lelament a la Mostra de 
Productes locals hi va haver 
un seguit d’activitats com una 
demostració de cuina amb 
productes del Parc Agrari a 
càrrec del restaurant la Lliga 

de Capellades, activitats pels 
infants (un taller de cuina, un 
taller de pintacares i un taller 
de sembrar llavor de varietats 
hortícoles i ornamentals tra-
dicionals), una exposició de 
Preservem l’Anoia i un con-
cert de jazz a càrrec de Nadia 
Orta i Públio Delgado que va 
servir per cloure la jornada.
Un dels objectius del Parc 
Agrari és contribuir al desen-
volupament, a la Conca 
d’Òdena, d’un model agroali-
mentari i de consum basat en 
la qualitat i la proximitat, i que 
entre d’altres, sigui resilient 
al canvi climàtic. L’Associa-
ció de Productors de la Con-
ca d’Òdena és un dels quatre 
nodes que conformen el Parc 
Agrari de la Conca d’Òdena, 
juntament amb la restauració 
i el comerç, el sector turístic i 
l’administració local.

S’OMPLEN LES INSCRIPCIONS 
PEL RUTATAST
Aquest proper diumenge 23 
d’octubre, tindrà lloc una nova 
activitat organitzada per l’As-
sociació de Productors del Parc 
Agrari de la Conca d’Òdena: el 
Rutatast. Es tracta d’una cami-

Gran acollida de la III Mostra de Productes del Parc Agrari 
celebrada a Capellades

nada gastronòmica de 13 km 
apta per a petits i grans, fent 
parada en onze punts on els 
participants podran degustar 
diferents productes 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 situades a les matei-
xes explotacions agràries, que 
podran ser visitades durant el 
matí.
El Rutatast anirà de Copons 
�ns a La Mallola, a Santa Mar-
garida de Montbui i la sorti-
da serà esglaonada en petits 
grups, entre les 8 i les 9:30h. 

Malauradament ja no hi ha 
places disponibles per aquesta 
activitat, ja que les 180 places 
disponibles es van omplir rà-
pidament, fet que demostra 
l’interès cada vegada major de 
la població per descobrir el ter-
ritori, conèixer i consumir pro-
ductes locals i de proximitat. 

ÒDENA · LA VEU 

Durant els darrers dies 
han començat els tre-
balls de tancament 

perimetral a les parcel·les 47 
i 48 on s’ubicarà l’activitat 
logística de l’empresa Trans-
visa, que s’instal·larà en el 
polígon montbuienc “Plans 
de La Tossa”  en un projecte 
canalitzat a a través de Pro-
mocions Esbersa i que supe-
ra llargament els 10.000 me-
tres quadrats de superfície.
L’inici dels treballs previs 
a la construcció de la nau 
d’aquesta empresa coincideix 
amb la recta final del procés 

constructiu de les primers 
naus d’Agile Capital i també 
de Textpaper i de les dife-
rents tasques d’adaptació de 
les parcel·les per tal de po-
der-hi encabir les respectives 
activitats. 
Des de l’Ajuntament mont-
buienc s’està seguint de prop 
la construcció d’aquestes 
primeres naus i els treballs 
de condicionament de les 
respectives parcel·les. La po-
sada en marxa d’activitats a 
les empreses del polígon serà 
una realitat pressumible-
ment abans d’acabar aquest 
any 2022, una fita que estava 
pendent des de l’any de crea-

El polígon “Plans de la Tossa” acollirà també l’activitat logística 
de l’empresa Transvisa

ció del polígon, el 2011.
Més enllà de la creació d’ocu-
pació, altres beneficis direc-
tes per als ciutadans de Santa 
Margarida de Montbui seran 
visibles ràpidament: el po-
lígon deixarà d’estar buit i 
suposarà un reequilibri ter-
ritorial. 
A més, hi haurà una major 
inversió en infraestructures 
(com ara enllumenat públic i 
seguretat).
Gràcies al treball realitzat des 
de l’Ajuntament montbuienc 
s’ha aconseguit l’arribada de 
les empreses esmentades, as-
solint una fita històrica pel 
municipi montbuienc. 

LLIGA EBA
22/10/22 a les 18:30h

MONBUS C.B. IGUALADA - 
CB TARRAGONA

23/10/22 a les 17:30h
EVENTS C.B. IGUALADA - 

CEJ L’HOSPITALET A

COPA CAT. FEMENINA

T’esperem al Pavelló de Les Comes. VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!
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CALAF · LA VEU 

Aquest dissabte 22 d’oc-
tubre a les 19.30 h, el 
Casino de Calaf s’en-

dinsarà en un món sonor únic 
de la mà de ‘Sommeliers’. Un 
grup format per cinc noies, 
que es transformen en violí, 
violoncel, piano, clarinet i veu. 
Aquest quintet femení trenca 
barreres de gènere i genera-
cionals. Ara presenten el seu 
tercer disc, amb temes propis, 
que escriuen i arrangen pen-
sant en la sonoritat que les ca-
racteritza i que no us deixarà 
indiferents.
La següent cita serà amb l’uni-
vers poètic de David Jou ‘Del 
caos a l’èxtasi’, amb Jordi Co-
romina i Francesc Bravo. Serà 

dimarts 1 de novembre a les 
18.30 h. Construir ponts en-
tre la ciència i les humanitats, 
entre la tecnologia i les arts, 
entre el coneixement i l’espiri-

Música i versos pels propers espectacles 
del Casino de Calaf 

tualitat, entre l’individualisme 
i la consciència planetària, és 
una de les tasques culturals 
del nostre temps. ‘Del caos a 
l’èxtasi’ hi contribueix amb 
una re�exió artística sobre les 
diverses vies de coneixement: 
mítica, religiosa, cientí�ca, 
artística.
Per assegurar-vos la localitat 
als espectacles cal comprar 
les entrades de manera anti-
cipada a través del portal en-
trapolis.com o reservar-les al 
telèfon 93 869 83 77 o al 620 
134 018 (Josep). També es 
vendran el mateix dia a ta-
quilla, sempre que en quedin 
de disponibles. Per a cada un 
dels espectacles, el preu per 
als socis és de 12 euros i per al 
públic en general de 15 euros. 
Invitacions vàlides. 

CALAF · LA VEU 

El passat 13 d’octubre 
es va realitzar una 
sessió informativa al 

CRO (Centre de Recursos 
per l’Ocupació) sobre el pro-
grama Noves Oportunitats. 
Aquest neix des de l’Àrea 
d’Ocupació Juvenil del Ser-
vei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i en col·la-
boració amb el Departament 
d’Educació amb l’objectiu de 
recuperar les ganes d’apren-
dre dels milers de joves que, 
per motius diversos, no han 
trobat el seu lloc als instituts 
i que, per raó de la seva edat, 
són invisibles per a les empre-
ses.
Està adreça a joves d’entre 16 i 
24 anys que no comptem amb 
cap titulació i ofereix de for-
ma 100% subvencionada:
- Itineraris �exibles a mig i 
llarg termini adaptats als re-
queriments de cada jove.
- Itineraris vinculats a l’en-
torn productiu, amb un ampli 
ventall d’opcions professio-
nals i amb una orientació ini-
cial que ajuda a conèixer les 
ocupacions abans de triar-les.

- Itineraris que incorporen 
tant formació professionalit-
zadora com de competències 
bàsiques i transversals.
- Acompanyament intensiu i 
proper al llarg de tot l’itine-
rari, �ns i tot en els primers 
mesos d’inserció laboral o de 
retorn al sistema educatiu.
A la Catalunya Central, el 
programa es promou a tra-
vés d’Ampans Intermedia i el 
CRO n’és centre col·labora-
dor des de l’any passat, on hi 
van participar un total de 14 
alumnes amb un resultat molt 
positiu, ja que es van aconse-
guir 5 insercions en sectors 
com l’hosteleria, la metal·lúr-
gica i l’empresa ordinària. 
Si us interessa apuntar-vos, 
podeu contactar amb el CRO 
al 938 69 82 49 o calaf.ocupa-
cio@calaf.cat 

Torna el programa Noves 
Oportunitats al CRO 
de Calaf

Adreçat a joves d’entre 
16 i 24 anys que no han 

trobat el seu lloc als 
instituts i que per raó 

de la seva edat, 
són invisibles per 

a les empreses

CALONGE DE S. · LA VEU 

L’Ajuntament de Calonge 
de Segarra, amb la col-
laboració de la Diputa-

ció de Barcelona, ha organit-
zat un nou curs de fotogra�a 
per a mòbil i tauleta, impartit 

Curs de fotografia per a 
mòbil i tauleta a Calonge 
de Segarra

per Xavier Calvet Camats, fo-
tògraf professional. A causa 
de la bona acceptació del curs 
s’han creat dos grups. El curs, 
que va començar el passat 6 
d’octubre, està distribuït en 4 
sessions de 2 hores de durada 
cadascuna. 

STA. COLOMA DE Q. · LA VEU 

Els dies 7,8 i 9 d’octubre 
es van celebrar les #Jor-
nadesEuropeesPatri-

moni. Les Jornades Europees 
de Patrimoni són una inicia-
tiva del Consell d’Europa i la 
Comissió Europea impulsada 
des de la Generalitat de Cata-
lunya amb la col·laboració de 
municipis i entitats d’arreu de 
Catalunya. 
L’ajuntament de Santa Coloma 
de Queralt va organitzar dues 
visites a dues obres que s’estan 
realitzant (la restauració de 
la portalada de Bell-lloch i el 
mirador del Castell d’Aguiló) 
de la mà dels especialistes que 
hi estan treballant. Les visites 
van tenir lloc diumenge dia 
9 i van ser conduïdes per la 
restauradora de la portalada, 
l’Elena Iglesias, i l’arqueòleg 
que està realitzant l’excavació 
del Castell d’Aguiló, el Jordi 
Vilà.
Quant a la visita a la portala-
da, la restauradora va explicar 
quin ha estat el criteri d’inter-
venció: per una banda, realit-
zar tasques de conservació i 
restauració per aturar els pro-
cessos d’alteració de la pedra 
(sanejat de juntes en mal estat 
intervencions de dessalinitza-
ció, neteges,..)  i per altra ban-
da realitzar  intervencions per 
a millorar  la lectura dels ele-
ments i assegurar-ne la con-
servació futura (consolidació 
del suport petri, reintegració 

amb morters de calç, reinte-
gracions cromàtiques,...). Les 
explicacions de l’Elena van 
posar de manifest quina és la 
seva tasca com a restauradora 
i que  els treballs de restaura-
ció són treballs molt especia-
litzats i acurats.
També va explicar quins han 
estat els treballs d’investiga-
ció i anàlisis que s’han dut a 
terme prèviament a l´execu-
ció, on s’ha pogut observar 
la principal problemàtica 
de la portalada: que absor-
beix molta aigua de diferents 
procedències (teulada, mala 
pavimentació de la plaça,...) 
i que és el principal respon-
sable de les patologies que 
provoquen la degradació de 
la pedra de la portalada.
Quant al castell d’Aguiló, el 
Jordi Vilà ens va explicar 

quines són les troballes que 
s’han fet a l’excavació.  Els tre-
balls arqueològics que s’han 
efectuat al castell d’Aguiló 
han estat per una banda res-
seguir el traçat dels murs, a 
partir de les estructures del 
castell que resten dempeus. 
Això ha permès completar 
bona part de la planta del 
castell i millorar així el co-
neixement global de l’edi�ci. 
Una altra tasca destacable 
ha estat  el desbrossament 
de tota la vegetació que ha 
permès descobrir part del 
recinte emmurallat medie-
val, i l’excavació arqueològica 
a la zona frontal de la por-
ta d’accés (vessant sud) que 
ha ampliat el coneixement 
d’aquest sector del castell i ha 
comprovat el funcionament 
defensiu de la porta. 

Visites al Castell d’Aguiló i la portalada 
de Bell-lloch durant les JEP



La iniciativa està 
promoguda per la 
Mancomunitat de 

l’Alta Segarra amb el 
suport de la Diputació 
de Barcelona i servirà 
de base per a un futur 

projecte de recuperació 
del patrimoni miner 

de la zona
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Dissabte, bicentenari de la destrucció 
de Castellfollit de Riubregós
CASTELLFOLLIT DE R. · LA VEU 

Demà dissabte Castell-
follit de Riubregós 
commemora el bi-

centenari del setge i la des-
trucció del municipi amb la 
3a Diada del Setge, amb la 
voluntat de commemorar un 
episodi històric de gran re-
llevància com va ser la bata-
lla que entre el 17 i el 24 d’oc-
tubre de 1822 va tenir lloc a 
Castellfollit.
La jornada començarà a les 
10 del matí amb una camina-
da per la Ruta del Setge, set 
quilòmetres de recorregut 
guiat pels principals punts de 
la batalla amb final al castell 

de Sant Esteve. Allà hi haurà 
coca i xocolata per a tothom.
A la tarda, a 1/4 de 7, a l’es-

glésia tindrà lloc la xerrada 
compartida pel jurista i es-
tudiós del carlisme Jaume 
Moya i la historiadora de 
l’art i professora de la UAB 
Maria Garganté, un acte que 
serà conduït pel periodista 
de TV3 Eloi Vila.
A 3/4 de 8 del vespre els gra-
llers de Castellfollit condui-
ran els assistents de  la xerra-
da fins a l’entrada del poble 
on tindrà lloc l’espectacle 
final de la diada. A 1/4 de 9 
s’espera el retorn, dos segles 
després del general  Mina i 
del Ramonillo i a 2/4 de 9 la 
Diada del Bicentenari es tan-
carà, igual que fa 200 anys, 
amb foc al cel. 

CALONGE DE S. · LA VEU 

Calonge de Segarra es 
va sumar, un any més, 
a les Jornades Euro-

pees del Patrimoni.
Aquest any la protagonista 
va ser la Mina Vicenta, amb 
una matinal de portes ober-
tes i visita guiada, que va te-
nir lloc el passat diumenge 9 
d’octubre.
L’activitat va consistir, a ban-
da de la jornada de portes 

obertes i la visita guiada, en 
una exposició d’eines, docu-
ments, fotografies i plànols 
vinculats als treballs de les 
mines de la conca minera; i 
una demostració en viu de 
carbó de lignit cremant en 
un fogó, tal com es feia en el 
territori fa més de 100 anys.
Es va comptar amb una ex-
cel·lent participació, amb 
l’afluència de més de 200 per-
sones interessades a conèixer 
aquest patrimoni miner. 

Més de 200 persones van 
visitar la Mina Vicenta

CALONGE DE S. · LA VEU 

Enguany l’Ajuntament de Ca-
longe de Segarra ha pogut re-
ditar tots els cursos de gimnàs-
tica (manteniment i �tness), i 
també de spinning, que s’han 
acabat fent dos grups.
Encara queden algunes pla-

ces disponibles als cursos de 
gimnàstica de manteniment 
(dilluns, de 17.30 a 18.30 h) i 
gimnàstica �tness (dimecres, 
de 19.00 a 20.00 h). En cas que 
hi estigueu interessats, contac-
teu amb l’Ajuntament de Ca-
longe de Segarra (T. 93 868 04 
09 – a/e: calonge@diba.cat).

Cursos de gimnàstica 
de manteniment i fitness 
i de spinning a Calonge 
de Segarra

CALAF · LA VEU 

El passat divendres 30 
de setembre es va for-
malitzar l’inici dels tre-

balls d’inventari del patrimoni 
miner conservat en els mu-
nicipis que formen part de la 
Mancomunitat de l’Alta Segar-
ra (Calaf, Calonge de Segarra, 
Els Prats de Rei, Castellfollit 
de Riubregós, Sant Pere Salla-
vinera, Sant Martí Sesgueioles 
i Pujalt).
L’inventari permetrà localit-
zar, referenciar i descriure tot 
el patrimoni miner de la con-
ca de l’Alta Segarra i servirà de 
base per a un futur projecte 
de recuperació del patrimoni 
miner de l’Alta Segarra. Mines, 
carrilets, carregadors, terreres, 
documentació, fotogra�es, 

edi�cis, eines, etc. són l’objec-
te d’aquest treball que tindrà 
diferents fases en la seva exe-
cució: recerca en arxius; tre-
ball de camp de localització i 
descripció; treball de gabinet i 
redacció de l’informe-memò-
ria on hi constaran tots els ele-
ments patrimonials localitzats 

S’inicien els treballs d’elaboració d’un 
inventari del patrimoni miner de la 
conca de l’Alta Segarra

i inventariats, amb la �nalitat 
que esdevingui una important 
eina de coneixement i de ges-
tió per als municipis a l’hora 
de recuperar i divulgar aquest 
ric patrimoni miner del nostre 
territori.
La iniciativa està promoguda 
per la Mancomunitat de l’Al-
ta Segarra amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i 
l’empresa Cat Patrimoni serà 
l’encarregada de dur a terme 
l’elaboració de l’inventari.
Els promotors fan una crida a 
la població perquè si té o co-
neix algun element patrimo-
nial relacionat amb les mines 
de carbó de l’Alta Segarra, ho 
comuniqui a través de correu 
electrònic a nuria@catpatri-
moni.com o bé per telèfon al 
686288590 (Núria Cabañas).
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ESPORTS 
REDACCIÓ · FUTBOL

El CF Igualada masculí 
tornava a jugar a domi-
cili, en un camp on les 

petites dimensions eren evi-
dents. Tocaria jugar un altre 
partit amb molt joc directe.
Els locals basaven el seu plan-
tejament en llargs desplaça-
ments als dos davanters. Era 
una constant lluita aèria, que 
van guanyar els blaus. En 
canvi, els atacs anoiencs eren 
a partir de la pilota, tot i que 
costava arribar amb perill.
Va ser al minut 40, en un pe-
nal sobre Aidan, que l’Iguala-
da es va avançar en el marca-
dor, gràcies a la de�nició de 
Tommy. Tan sols tres minuts 
més tard, Franc rematava dins 
l’àrea i feia el segon, però l’àr-

bitre l’anul·lava per fora de 
joc. Molts dubtes en la decisió, 
però l’equip seguia al capda-
vant del marcador, amb uns 
últims minuts de joc molt po-
sitius.
A la represa, el conjunt blau 
va seguir amb la mateixa 
dinàmica i amb el pas dels 
minuts, els locals van deixar 
més espai en defensa. Aques-
ta situació va provocar que els 
de Pedro Milla disposessin 
d’oportunitats molt clares per 
fer el segon. Però en el futbol 
ja se sap…Quan un perdo-
na, ho acaba pagant. I això 
va passar quan, al minut 97, 
una pilota bombejada a l’àrea 
veuria com un lleu contacte 
es convertiria en penal que 
acabava en gol. Una nova ju-
gada polèmica, que deixava 
als blaus sense els tres punts.
Tercera jornada i tercer punt 
de la temporada. Els iguala-
dins, jugaran dissabte a Sant 
Cugat. 

1

1

ALPICAT FC

CF IGUALADA
vs.

Abonats a l’empat

REDACCIÓ · FUTBOL

El CF Igualada femení a la 
cinquena jornada de lliga 
amb molt bones sensaci-

ons i una ratxa de tres victòries 
consecutives. Això feia que en-
caressin el duel amb l’opció de 
posar-se líders en solitari.
Davant hi havia un Pallejà que 
havia iniciat la temporada de 
forma molt irregular. Aquestes 
tendències es van poder com-

provar des del primer minut 
de joc.
Les de Víctor Torrijos van do-
minar el primer tram del partit 
i ben aviat, al minut 10, Pauli 
girava sobre ella mateixa per 
desfer-se de la defensa i de�nia 
per fer el gol que obria el mar-
cador. L’equip se sentia molt 
còmode i, al minut 18, Marina 
rebia escorada dins l’àrea i re-
gatejava a la defensa amb un 
fantàstic túnel, per plantar-se 
davant la portera i fer el segon 
gol.
El conjunt blau estava desbo-
cat a l’atac i va estar a punt de 
fer el tercer. Però amb aquest 

últim avís, el Pallejà va inten-
tar pressionar més i el partit 
va baixar revolucions, arri-
bant al descans amb el 2 a 0.
A la represa, el panorama no 
va canviar massa i les anoien-
ques teníen el duel controlat. 
Al minut 73, Mar executava 
una falta que acabava al fons 
de la xarxa. El gol va fer abai-
xar els braços a les visitants 
i Leire i Maria van tancar la 
victòria per 5 a 0.
Tres punts més que ja en su-
men dotze i aquest cap de 
setmana es desplaçaran �ns a 
Lleida per enfrontar-se a un 
AEM sempre molt perillós. 

Quarta victòria consecutiva i liderat

5

0

CF IGUALADA

CF PALLEJÀ
vs.

REDACCIÓ · FUTBOL

El futbol igualadí va 
acomiadar, el passat 
dimecres, a Francesc 

Martínez Ribé, Franchu, qui 
al llarg de la seva vida havia 
estat vinculat a diversos clubs 
de la comarca i de forma més 
intensa i especial amb el CF 
Igualada. Franchu col·labo-
rava amb l’entitat igualadina 
des que tenia 32 anys, quan 
va tancar la seva etapa de fut-
bolista, que combinava amb 
les banquetes de diferents 
equips de la comarca. Durant 
una dècada va entrenar en 

totes les categories del fut-
bol formatiu de l’equip de les 
Comes i en va acabar sent el 
coordinador. Després, va co-
ordinar els equips de base del 
Sant Maure, �ns que, fa set 
anys, va tornar a Igualada per 
crear l’àrea de psicologia es-
portiva. Ho va fer després de 
preparar-se i, amb 45 anys, va 
cursar el postgrau en psicolo-
gia de l’esport. A més, també 
era graduat en psicologia per 
la UOC.

ENTRENADOR DEL BARÇA 
GENUINE
En la darrera etapa, Fran- 

chu també ha estat l’entre-
nador-psicòleg de l’equip de 
la Fundació FC Barcelona, 
el Barça Genuine, un  equip, 
format per homes i dones 
amb discapacitat intel·lectu-
al. Després de col·laborar en 
la seva exitosa primera tem-
porada, en què el Fundació 
Barça va guanyar tots els tí-
tols que va disputar, entre els 
quals LaLiga Genuine, des de 
principis de setembre pre-
parava el curs 2022/23. Tant 
des del CF Igualada com el 
FC Barcelona, han mostrat el 
suport a la família i amics a 
través de comunicats. 

El futbol igualadí plora la mort de Francesc Martínez Ribé, “Franchu”

Més info a
totssomunbatec.cat

#TotsSomUnBatec
CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL I FUTBOL SALA CATALÀ



REDACCIÓ · BÀSQUET

Segona derrota consecuti-
va de l’Events CB Iguala-
da en un partit molt mar-

cat per les baixes del conjunt 
igualadí, que es van desplaçar 
�ns El Prat amb només nou 
jugadores. L’inici del partit 
va ser força entrebancat, amb 
l’equip local amb més encert i 
agressivitat en el seu joc i cas-
tigant els errors defensius de 
les igualadines. Així, s’arriba-
va al �nal del primer període 
amb un resultat de 16 a 19.

En el segon període, el mar-
cador i el joc va ser més ajus-
tat. La dinàmica del partit en 
aquest parcial estava marcada 
per la defensa intensa i per les 
errades en els llançaments de 
tirs lliures. Al descans s’arriba-
va amb un escarransit 26 a 17.
En el tercer període, les juga-
dores de Xiki Almendro van 
començar amb un gran nivell 
defensiu i van aconseguir dei-
xar l’equip del Prat amb només 
6 punts. Les blaves van poder 
anotar des de més enllà de la 
línia de tres punts i això els 
va servir per ajustar les dife-
rències. Al �nal del període, 
les igualadines empataven el 
marcador a 32 punts. L’equip 
havia pogut reaccionar i eixu-

gar les diferències, deixant el 
partit totalment obert per al 
darrer període.
L’últim quart, però, va comen-
çar amb un parcial de 6 a 0 que 
donava molta moral i esperan-
ces a les locals i tirava per ter-
ra les esperances igualadines. 
A partir d’aquest moment, 
intercanvi de bones defenses 
agressives per part d’ambdós 
equips i d’anotacions des de la 
línia de tirs lliures. En aquest 
intercanvi de cops, les blaves 
van sortir derrotades i no van 
poder endur-se el partit. Al 
�nal, derrota per deu punts 
de diferència, 49 a 39.
El proper partit serà el proper 
diumenge a la tarda contra 
l’Hospitalet. 

49

39

CB PRAT

EVENTS 
CB IGUALADA

vs.

Un Events CB Igualada tocat 
per les baixes perd a la pista del Prat

REDACCIÓ · BÀSQUET

El passat dissabte 16 d’oc-
tubre, el Monbus CB 
Igualada disputava a 

Santfeliu la jornada tres de la 
lliga EBA contra el CB Santfe-
liuenc, una de les millors plan-
tilles de la lliga. Els dos equips 
arribaven en gran forma i sen-
se cap derrota prèvia, el partit 
que serviria per determinar 
les primeres posicions de la 
lliga. 
El primer període va comen-
çar amb un parcial favorable a 
l’equip local gràcies a un seguit 
de males decisions per part 
dels igualadins i sobretot, grà-
cies a pressionar a tota pista 
provocant intercanvis de ciste-
lles. A causa de la mala selec-
ció de tir i la velocitat del rit-
me de joc el C.B. Santfeliuenc 
va aconseguir un còmode 
avantatge de 17 punts. A poc a 
poc els igualadins van comen-
çar a refer-se, buscant millors 
situacions de llançament i es-
tabilitzant el ritme del partit i 

deixant un marcador de 10-22 
al �nal del primer quart. 
En el segon període, es va po-
der apreciar un partit molt 
més igualat on gràcies a una 
sòlida defensa l’equip blau 
anava intentant retallar dis-
tàncies, però l’equip rival a 
base d’anotació exterior acon-
seguia mantenir la distància 
acabant la primera meitat 46-
37.
Durant el tercer quart el C.B. 
Igualada va aconseguir impo-
sar el seu ritme de joc i gràcies 
a seguir amb una defensa molt 
sòlida el lideratge dels locals 
en el marcador es començava 
a veure amenaçat arribant a 
estar en el quart període a una 
diferència de sis punts.  No 
obstant, tot i la dominància 
de l’equip visitant durant un 
gran tram del partit, un seguit 
de pilotes perdudes conjun-
tament amb l’encert rival van 
tornar a ampliar la diferència 
en els últims minuts del partit. 
Deixant un marcador �nal de 
78-61. 
El pròxim partit del Monbus 
CB Igualada serà contra el CB 
Tarragona, partit decisiu per 
continuar mirant cap a la part 
alta de la classi�cació. 

78

61

CB SANTFELIUENC

MONBUS 
CB IGUALADA

vs.

Primera derrota 
del Monbus CB Igualada 
a una pista difícil
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REDACCIÓ· HOQUEI PATINS

El Pavelló de Les Comes 
es vestirà de gala demà 
dissabte retre l’Home-

natge a Ton Baliu, l’etern capi-
tà que podrà acomiadar-se del 
seu públic jugant uns darrers 
minuts amb la samarreta de 
l’Igualada Rigat en un partit 
amistós davant la Selecció Es-
panyola. L’acte d’homenatge, 
organitzat per l’Igualada HC 
i amb la col·laboració de la 
Real Federación Española de 
Patinaje, el Servei d’Esports 
de l’Ajuntament d’Igualada, el 
Consorci Sanitari de l’Anoia i 

la Secretaria General de l’Es-
port, començarà a les 19:45h. 
El preu de l’entrada serà sim-
bòlica i es destinarà solidària-
ment a les obres de l’Hospital 
de Dia Oncològic d’Igualada.
Posteriorment, a les 20:30h, 
l’Igualada Rigat disputarà un 
partit amistós davant la Se-
lecció Espanyola que servirà a 
l’equip com a preparació pels 
partits de la XVIII Frit Ravich 
Lliga Catalana. El combinat 
espanyol, entrenat per Gui-
llem Cabestany, va demanar al 
club igualadí poder jugar un 
amistós de cara a la prepara-
ció per als World Skate Games 

2022, que se celebren a �nals 
d’aquest mes a Buenos Aires i 
San Juan (Argentina).
Apro�tant que Ton Baliu, a 
banda d’haver jugat quasi 
tota la seva carrera esporti-
va a l’Igualada HC (durant 
dues etapes, de la 2005/06 a 
la 2015/16 i de la 2018/19 a la 
2021/22) i que també va ser 
internacional �ns a en tres 
ocasions amb la Selecció Es-
panyola, el club va creure que 
podria ser una bona oportu-
nitat per poder veure per dar-
rer cop a l’etern capità amb la 
samarreta arlequinada davant 
del públic igualadí. 

Ton Baliu es tornarà a posar els patins en 
l’acte d’homenatge de demà a Les Comes

REDACCIÓ · 
CURSES DE MUNTANYA

La 7a Vertikalm va signi-
�car el �nal de la tem-
porada de curses per 

muntanya verticals i ho va ser 
coronant a Georgina Gabarró 
com a Campiona de la Copa 
Calatana.
Gabarró, que es va perdre l’úl-
tima cursa per una lesió a les 
costelles, ha estat la gran do-
minadora de la competició i 
revalida el títol que ja va acon-
seguir l’última temporada. La 
d’Òdena ha tornat a mostrar 
la seva habitual regularitat que 
l’ha portat a dominar les dues 
últimes edicions de la compe-
tició. Gabarró va començar la 
temporada amb una segona 
posició molt treballada al So-
brepuny, va guanyar la seva 
cursa talismà a la Cara Amon 
i va tornar a ser segona a l’Olla 
de Núria. L’esportista anoien-
ca suma un total de 276 punts 
que l’han portat a arribar a 
l’última cursa amb el títol sota 

el braç.
En categoria masculina la Ver-
tikalm Marc Ollé ha acabat en 
tercera posició al campionat, 
empatat amb Sergi Beltran. En 
la darrera cursa Ollé  va que-
dar en vuitena posició i això li 
va permetre pujar al podi un 
cop s’ha acabat la competició.
L’atleta anoienc es mostrava 
satisfet d’aconseguir aquesta 
tercera posició a una disci-
plina que és difícil rendir-hi 

bé si no es prepara especí�ca-
ment, ja que requereix un en-
trenament molt particular. En 
Marc, muntanyenc que carac-
teritza per la seva polivalència 
aconseguí així rendir a l’alt ni-
vell també en curses verticals.
El pròxim 17 de desembre es 
farà a Can Trona a la Vall d’en 
Bas el lliurament dels diferents 
premis i categories d’aquesta 
edició de la Copa Catalana de 
Curses Verticals. 

Georgina Gabarró guanya la Copa 
de Verticals i Marc Ollé puja al podi

JOSEP M. VIDAL · MOTOR

A dos quarts de vuit del 
matí d’aquest diven-
dres, començarà el 

Ral·li RACC Catalunya-Cos-
ta Daurada, penúltima prova 
del Campionat del Món a falta 
tant sols del Ral·li del Japó.
Pel que fa al mundial de pilots, 
ja està decidit des de el darrer 
ral·li Nova Zelanda en què es 
proclamà campió el �nlandès 
Kalle Rovanperä amb Toyota. 
No així el mundial de cons-
tructors que encapçala Toyo-
ta, però Hyundai encara té 
possibilitats.
Feia bastants anys que en 
aquest ral.li no hi havia par-
ticipació de pilots o copilots 
anoiencs. Enguany seran dos 
els copilots anoiencs partici-
pants. L’odenenc Àlex Haro, 
copilot de l’osonenc Xevi Pons 
,amb Skoda i l’igualadí Carles 
Planell, copilot de Pere Rovi-
ra, de Tàrrega, amb Suzuki.
Enguany a més de puntuable 
pel mundial, el ral·li Catalu-
nya també puntuarà pel Cam-
pionat d’Europa, així com per 
diverses copes de promoció. Si 
el ral·li puntuable pel mundi-

al durarà tres dies, no així el 
puntuable per l’europeu amb 
lo que Pons i Haro correran el 
divendres i dissabte i la copa 
Suzuki només tindrà un dia 
de durada, així Rovira i Pla-
nell tant sols correran el di-
vendres.
La comarca de l’Anoia, com en 
les darreres edicions, gaudirà 
de tenir trams cronometrats 
ben a la vora. Concretament 
serà a l’etapa d’aquest dis-
sabte en la que es disputaran 
tres trams cronometrats, que 
es disputaran dues vegades 
cadascun. Dels tres, els dos 
més propers són el de Sava-
llà amb sortida dels primers 
participants a les 08h.44’ i a 
les 14h.14’ i el de Querol-Les 
Pobles a les 09h.37’ i a les 
15h.07’, tram aquest amb el 
recargolat revolt a esquerres 
d’Esblada. L’altre tram del 
dissabte serà el Montmell.
Els trams d’aquest divendres 
són els de; Els Omells-Mal-
dà,  Serra de la Llena, Les 
Garrigues Altes i Riba-roja, 
dues vegades cadascun i tam-
bé dues vegades cadascun 
els dos trams del diumenge; 
Pratdip i Riudecanyes. 

El Ral·li RACC Catalunya 
compta amb dos 
participants anoiencs

REDACCIÓ ·PÀDEL

Demà dissabte, 22 d’oc-
tubre, l’Associació 
Contra el Càncer a 

Igualada i el Pàdel In�nit han 
organitzat el primer torneig 
de Pàdel contra el càncer amb 
l’objectiu de col·laborar en la 
lluita contra aquesta malaltia.
L’esdeveniment esportiu soli-
dari s’iniciarà a les 9 del matí 
al Complex Esportiu In�nt. 
Fins a les 18.30 hi haurà 4 
torns amb 24 places per ca-
dascun d’ells.
La presentació del torneig s’ha 
fet a la compareixença muni-
cipal i ha comptat amb la pre-
sència de la tinent d’alcalde i 
regidora d’Esports, Patrícia 
Illa; la coordinadora territo-
rial a l’Anoia de l’Associació 
Contra el Càncer a l’Anoia, 
Èlia Gabarró i la presidenta de 
l’Associació d’Igualada, Esther 
Lòpez.
Illa ha posat en valor “el caràc-

ter solidari d’aquesta jornada 
esportiva que suma esforços 
amb l’Associació Contra el 
Càncer per recaptar fons per 
la investigació, una barreja 
perfecta de gaudir practicant 
esport a la ciutat i alhora fer-
ho de forma solidària”. La re-
gidora d’Esports ha animat 
a tots els a�cionats a aquest 
esport a participar-hi i a su-
mar-se a la iniciativa i ha de-
sitjat que sigui un èxit ja que 
“els igualadins i igualadines 
responen quan es fan activi-
tats esportives i solidàries com 
per exemple l’Alzheimer Race 
de fa unes setmanes que va ser 
un èxit total de participació”.
Des de l’organització han ex-
plicat que amb la inscripció, 
a banda de col·laborar en la 
lluita contra el càncer, tots 
els participants rebran una 
samarreta tècnica, una bossa 
amb productes de parafarmà-
cia i fruita. També hi haurà 
premis pels guanyadors. 

Primer  Torneig de Pàdel 
Solidari contra el càncer a 
Igualada



REDACCIÓ · HOQUEI PATINS

La selecció catalana feme-
nina d’hoquei patins va 
guanyar la GoldenCat, 

disputada a Olot des de di-
jous i �ns aquest diumenge. 
La selecció va superar per 3-1 
a Itàlia a la gran �nal disputa-
da aquest migdia, i que era la 
reedició del darrer partit de la 
lligueta prèvia, on havien gua-
nyat les italianes per 0-2.
Les jugadores catalanes, amb 
la capitana de l’Igualada Fe-
mení Grupo Guzman com a 
jugadora destacada i capitana 
del combinat nacional, van su-
perar en el partit decisiu a una 
selecció italiana molt defensi-
va i difícil de superar.
Va començar el matx amb do-
mini de les catalanes, i als nou 

Roger Bars i Pati Miret, campions 
de la GoldenCat amb Catalunya

minuts Ona Castellví feia l’1-
0. A partir d’aquí la selecció 
catalana va tenir control del 
joc a pista, però les italianes 
sempre van estar dins el par-
tit, i a onze minuts del �nal 
Maniero faria l’empat a un gol. 
Però les jugadores que entre-
na Josep Maria Barberà i Jordi 
Camps realitzarien un excel-
lent �nal de partit, i dos gols 
de la jugadora del Generali 
HC Palau Carla Fontdeglòria 
acabarien certi�cant el títol de 
la GoldenCat per a la selecció 
catalana. Cal remarcar que a 
l’sta� de la selecció, com a �-
sioterapeuta, també hi era la 
jugadora de l’IFHCP Carolina 
Herrera.

La selecció masculina també 
s’emporta el campionat

La selecció nacional mascu-
lina també s’ha proclamat 
campiona de la GoldenCat 
en superar la potent selecció 
de França, candidata clara al 
Mundial d’Argentina, per 5 a 
4. Els de Jordi Camps i Josep 
Maria Barberà van protago-
nitzar una remuntada espec-
tacular ja que havien comen-
çat perdent per 0 a 3 (1 a 3 a la 
mitja part). A la segona, l’ex-
IHC Bargalló, incombustible, 
i especialment l’arlequinat 
Roger Bars, amb dos gols, un 
d’ells de penal, li han donat la 
volta al marcador.
França encara va tornar a 
equilibrar el partit, amb un 
escaire de Le Roux però ja a 
l’últim minut un remat exte-
rior de Mitjans li va donar el 
títol a Catalunya. 

REDACCIÓ · WATERPOLO

Després de més d’un 
mes de pretemporada, 
per � divendres pas-

sat va disputar-se’n la primera 
jornada. Aquesta temporada 
la lliga està composta pels 8 
equips següents: CE Picornell, 
CW Anglès, CN Martorell, 
CW Figueres, CN Tarraco - 
Tarraco Center, CN Sallent, 
el Garraf Wp  i el  Waterpolo 
Club Natació Igualada.
Veurem com avancen els par-
tits, però en relació als equips 
sembla ser que serà una lliga 
força disputada. 
En aquesta primera jornada, 

l’equip absolut del CN Igua-
lada va desplaçar-se �ns a 
Martorell per jugar contra 
l’equip local. Un primer par-
tit per demostrar les primeres 
sensacions d’aquest equip que 
comença a notar-s’hi el relleu 
generacional, ja que aquest 
any compte amb més juga-
dors novells. Però un partit 
que va acabar en derrota, ar-
rossegant  els errors comesos 
durant el primer quart. Tot i 
això, l’equip va saber treballar 
bé en defensa però no va estar 
gens encertat durant l’atac, on 
alguns encerts puntuals ha-
guessin fet canviar el desen-
llaç del partit. 

El CNI debuta a la lliga 
amb derrota a Martorell

REDACCIÓ · ATLETISME

L’atleta del C.A. Igualada 
Petromiralles, Carla Bis-
bal, va assolir diumen-

ge la 3a posició Absoluta en 
la 17a edició del Km. de Les 
Corts, disputat a Barcelona  
amb la participació de desta-
cats atletes del mig fons català. 
Carla Bisbal era 3a Absoluta 
en categoria elit amb un re-

gistre de 3’04” sobre els 1.000 
m., cursa dominada per Mar-
ta Mitjans (C.A. Canovelles)  
amb  2’58”, seguida de Núria 
Atienza (A.A. Catalunya) 2ª 
amb 3’03”.
El guanyador de la cursa èlit 
masculina va ser Pelayo Gar-
cía (A.A. Catalunya) amb 
2’38”, mateix registre que Xa-
bier Bastarrica (l’Hospitalet 
Atl.) 2n classi�cat. 

Carla Bisbal, tercera al 
quilòmetre de Les Corts

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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REDACCIÓ · CURSA POPULAR

Aquest proper diumenge 
23 d’octubre Igualada 
celebra la 44a Cursa 

Popular d’Igualada, organitza-
da per l’Ajuntament i el Consell 
Esportiu de l’Anoia. En aquesta 
ocasió l’esdeveniment espor-
tiu recupera el circuit urbà i la 
tradicional cursa de cinc quilò-
metres, tot i que torna a ser no 
competitiva. Es realitzaran tres 
curses en dos circuits diferents 
amb sortides des del Parc Cen-
tral. Així doncs, la cursa gran 
de 5 quilòmetres iniciarà a les 
11 hores, i la cursa petita i fa-
miliar de 1,9 kilòmetres, serà a 
les 12 hores amb cinc minuts 
de marge cadascuna.
La tinent d’alcalde i regidora 
d’Esports, Patrícia Illa, ha es-
tat l’encarregada de presentar 
aquesta nova edició de la cursa 
que “recupera el format habi-
tual esperant que torni a ser 
una jornada lúdica, no compe-
titiva i oberta a tothom que ens 
permeti recuperar la il·lusió fer 
esport”. Illa ha explicat també 

que aquest serà l’esdeveniment 
que donarà inici als Jocs Esco-
lars “àmpliament arrelats i amb 
una alta participació a la ciutat 
d’Igualada amb tots els seus 
centres escolars.”
La cita amb la Cursa Popular 
torna com cada mes d’octubre 
a Igualada, en el que és tradi-
cionalment també el tret de 
sortida dels Jocs Escolars de 
l’Anoia. En la darrera edició, 
on es va recuperar la presen-
cialitat després de la pandè-

mia, aquest esdeveniment va 
comptar amb un total de 1.700 
esportistes, que van poder tor-
nar a gaudir d’un matinal d’es-
port i diversió al Parc Central 
d’Igualada. La cursa es va rea-
litzar per franges de categories 
i en un circuit tancat, de 2.500 
i 1.500 metres, amb sortides i 
arribades al Parc.
Les inscripcions per participar 
a la 44a Cursa Popular han de 
fer-se al web: 
www.ceanoia.cat.

Igualada celebra diumenge la 44a cursa 
popular recuperant el circuit urbà

REDACCIÓ · ATLETISME

La triatleta del CAI 
Triatló Petromiralles  
Francina González, va 

assolir una gran 2a posició 
general absoluta en la Cursa 
de RAC-1, disputada diu-
menge a Sant Cugat del Va-
llès  sobre un recorregut de 
5 Km., i que va comptar amb 
una multitudinària partici-
pació de 3.625 corredors.
Hi van participar 2 triatletes 
del  CAI Triatló Petromira-
lles,  sobresortint la 2a po-
sició femenina i 42a general 
de Francina González, amb 
19’17”.  Ricard Solé era 473è 
amb 24’20”.                       
Els guanyadors absoluts de 
la cursa van ser Aleix Ser-
ra (A.A. Catalunya) amb 
15’17” i Elisa Melilli (Indep.) 
17a gral. amb 17’41”.

Atletes del CAI al Campio-
nat de Catalunya de 10 Km. 
de Manresa 

Diumenge,  16 d’octubre, es 
disputava a Manresa la 17a 
edició dels 10 Km. Urbans 
de Manresa, que enguany 
acollien també el Campionat 
de Catalunya dels 10 km. en 
Ruta. Es disputaren 3 cur-
ses, de 10 i 5 Km. i una de 
Promoció,  amb una parti-
cipació global de 519 atletes 
classificats.
Hi participaren un grup de 3 
atletes del CAI Petromiralles 
i CAI Popular en els 10 Km., 
sobresortint el 16è lloc M-50 
i 79è gral. de Rafael Lagu-
na, amb 39’20”, entrant 252è 
Pau Calvet amb 49’31” i 383ª 
i 76a femení Marta Rotxes, 
amb 1h. 00’35”. 
La prova va ser dominada 
per Xavier Badía (Xafatolls 
Mollerussa) campió masculí 
amb 30’50” i  per Meritxell 
Soler (Avinent Manresa)  
campiona femenina i 17a  
general amb 34’05”. 

Francina González (CAI 
Triatló) 2a a la Cursa de 
RAC-1 

DIVENDRES / DISSABTE / DIUMENGE / PREU / 20H 19H 16 € / 13 € 
ENTRADES WW.TEATREAURORA.CAT  

/ SI NO ESTÀS A LES XARXES SOCIALS, NO EXISTEIXES. 
SIS JOVES S'ENFRONTEN A LA REALITAT QUE ELS HA TOCAT 
VIURE A TRAVÉS D'UN ESPECTACLE MULTIDISCIPLINAR 
DE DANSA I TEATRE.

21/22/23 OCTUBRE / TEATRE

SPOILER ALERT: 
NO SOM UNES YOUTUBERS QUALSEVOLS
LA LOLA BOREAL (PAÍS VALENCIÀ)

PROGRAMACIÓ OCTUBRE/DESEMBRE 2022

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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Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat
Espai patrocinat per

REDACCIÓ · LA VEU 

Un any més, l’empresa 
Servisimó, S.L., con-
cessionari o�cial de 

les marques Audi, Volkswa-
gen i Škoda i col·laborado-
ra ja habitual del festival, ha 
signat el conveni de patrocini 
de la 20ª edició del ZOOM 
Festival Internacional de 
Continguts Audiovisuals de 
Catalunya, que tindrà lloc del 
22 al 27 del proper novembre 
a l’Ateneu Igualadí. 

Servisimó SL patrocina, un any més el ZOOM

AUDIOVISUAL · LA VEU 

El Zoom Festival Inter-
nacional de Continguts 
Audiovisuals de Cata-

lunya arriba a la 20a edició 
havent-se consolidat com un 
certamen de referència del 
sector i un esdeveniment es-
tratègic per a la ciutat d’Igua-
lada i per a Catalunya. 
El festival, que va néixer a la 
capital anoienca l’any 2003, 
se celebrarà del 22 al 27 de 
novembre a Igualada –amb 
algunes activitats a Barcelona 
i emissions online-  i enguany 
convida al públic a assistir a 
les diverses projeccions de 
manera presencial després de 
dos anys complicats a causa de 
la pandèmia.
Dimecres es va presentar la 
nova imatge del Zoom Fes-
tival, que ha estat creada per 
l’igualadí Pep Valls, de l’estu-
di Evvo Retail i membre de 
l’equip del Zoom. Amb el lema 
“20 years looking forward” 
(“20 anys mirant endavant”), 
la imatge grà�ca que repre-
sentarà el Zoom aquest 2022 
vol retre homenatge de la llar-
ga trajectòria del festival amb 
diverses imatges. En la presen-
tació també hi han intervingut 
el regidor de Promoció Cultu-
ral i Relacions Institucionals 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Pere Camps; els codirectors 
del festival, Anna Cervera i 
Jordi Comellas.

En el transcurs de la roda de 
premsa es va projectar un ví-
deo on diverses personalitats 
del món audiovisual felicita-
ven l’aniversari del Zoom, en-
tre els quals: Mercedes Milà, 
Jordi Hurtado, Joan Pera, 
Mari Pau Huguet, Ferran 
Rañé, Cristina Brondo, Roger 
Coma.
La cerimònia inaugural del 
Zoom tindrà lloc el dimarts 22 
de novembre i es projectarà la 
pel·lícula “Quico Sabaté: sense 
destí”, dirigida per Sílvia Quer. 
La gala de cloenda se celebra-
rà el dissabte 26 i comptarà, 

entre d’altres sorpreses, amb 
un avançament del programa 
especial de Nadal de TV3 amb 
imatges inèdites del concert 
d’Eufòria del Palau Sant Jordi. 
De fet, diverses cares conegu-
des del programa musical Eu-
fòria seran presents a l’acte.

UNA CINQUANTENA 
DE PROJECTES OPTEN 
ALS PREMIS ZOOM
El Zoom contempla cinc ca-
tegories: Entreteniment, In-
formatius i Esports, Cultura, 
Ficció i la nova secció de Vi-
deojocs. Des del passat mes 
de maig, el festival ha rebut 
un total de 130 inscripcions 
en les diverses categories de 
la Secció O�cial provinents 
de diversos països. D’entre els 
130 projectes presentats, se 
n’han escollit més d’una cin-
quantena que opten als Premis 
Zoom, atorgats per un jurat de 
professionals del sector.
A banda del premis Zoom, el 
certamen segueix apostant per 
la formació, el descobriment 
del talent i la indústria amb 
activitats complementàries 
que es duran a terme durant 
els dies del certamen. Enguany 
tornen les Zoom Class a Igua-
lada i al TecnoCampus de Ma-
taró, del 23 al 25 de novembre. 
Es tracta d’activitats dirigides 
a universitats, escoles i centres 
d’estudis d’audiovisuals i pro-
fessionals del sector.

TV3, LA XARXA I MOVISTAR 
APOSTEN PEL ZOOM
Una de les novetats destaca-
des d’enguany és que el festival 

comptarà amb la participació 
de diversos programes tele-
visius de TV3. El programa 
musical Eufòria, el nou SX3, 
Crims i diferents programes 
de cuina estaran presents en 
aquesta vintena edició del 
Zoom. També hi seran pre-
sents produccions de Movis-
tar, com Locomía i La Liga de 
los Hombres Extraordinarios, 
els quals es projectaran durant 
la setmana del Zoom.
En aquesta edició, el certa-
ment ha signat dos acords 
amb qui seran els mitjans o�-
cials del Zoom Festival. Grà-
cies a l’acord de col·laboració 
amb la CCMA, que té una 
durada de dos anys, tant TV3 
com Catalunya Ràdio, que són 
mitjans col·laboradors del cer-
tamen, informaran i faran un 
ampli seguiment de totes les 
activitats del festival a través 
de diferents espais. Pel que fa 

a La Xarxa de Televisions Lo-
cals també ha signat un con-
veni per a ser un mitjà o�cial 
del Festival. Aquest conveni 
farà que, entre d’altres cober-
tures, la Xarxa faci la realitza-
ció i emissió en directe de la 
Gala de Cloenda i lliurament 
dels Premis del Festival Zoom. 
L’acte de presentació d’aquest 
dimecres ha comptat amb la 
presència de Cristian Trepat, 
director de Continguts i Pro-
gramació de TV3 (CCMA) i 
Joan Catà, director d’Estratègia 
de La Xarxa, com a represen-
tants dels dos mitjans o�cials 
del certamen.

GALA DE CLOENDA
 I LLIURAMENT DE PREMIS
La gala de cloenda del 20è 
Zoom Festival tindrà lloc el 
dissabte 26 de novembre al Tea-
tre Municipal l’Ateneu. Durant 
l’acte es lliuraran els premis del 

Zoom 2022 de la Secció O�ci-
al, i es donaran a conèixer els 
guanyadors del 9è Showcase de 
Pilots de Ficció.
La 20a edició del Zoom Festi-
val també atorgarà el 2n Premi 
CIMA-Zoom Festival al Millor 
Format de TV per la igualtat de 
Gènere. A banda, les produc-
cions locals tindran també el 
seu espai amb la secció Zoom 
KM.0, i les millors producci-
ons en català podran optar al 
Premi D.O. Catalunya. Així 
mateix, la direcció del Zoom 
Festival atorgarà els Premis 
d’Honor, que es donaran a 
conèixer pròximament.

EL 9È SHOWCASE DE PILOTS
DE FICCIÓ JA TÉ FINALISTES
Un altre dels projectes que 
s’emmarquen en el Zoom Fes-
tival és el Showcase de Pilots 
de Ficció, coorganitzat amb 
Serielizados, que proporciona 
als nous creadors l’oportunitat 
d’entrar en el món professional. 
El pilot guanyador del Premi 
del Jurat es donarà a conèixer 
en el 20è Zoom. Serielizados 
Fest 2021 ja té seleccionats els 
cinc pilots de �cció que com-
petiran per endur-se el premi 
de la 9a edició del Showcase de 
Pilots de Sèrie, el Premi del Ju-
rat del Showcase, i que podran 
veure’s en dues gales obertes al 
públic durant les dates del Seri-
elizados Fest, que se celebra del 
18 al 22 d’octubre a Barcelona i 
del 25 al 29 a Madrid. Els �na-
listes són ‘Pringadas’ (de Belén 
Puime Bao), ‘Pocos, buenos 
y seguros’ (de Gorka Lasaosa 
y Ales Payá), ‘El polígono’ (de 
�omas  Barrera Howarth), 
‘Lisa’ (de Ingride Santos y Ra-
quel Barrera) i ‘Cosas de ratas’ 
(de Borja Pakrolsky). 

El Zoom Festival arriba enguany a la 20a edició

El festival ha rebut 
130 inscripcions 

de continguts 
audiovisuals, 

provinents de més de 
15 països diferents



Aquesta serà la 
darrera activitat de 
l’Associació Cultural 
Galàxia, que es dissol 
després de cinc anys 

portant poesia i música 
d’autor a la ciutat
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TEATRE · LA VEU 

El proper diumenge dia 
23 d’octubre a les 6 de 
la tarda, al Teatre Mu-

nicipal Ateneu, la companyia 
gironina Total Circ presenta 
el seu espectacle Hotel Bu-
carest programat pel grup 
Xarxa Igualada. Tres grums 
i un gran hotel són els pro-
tagonistes d’aquest muntatge 
de gags circenses inspirats en 
la pel·lícula El gran hotel Bu-
dapest. 
Les entrades són a 7 € i a 5 
€ per als socis de Xarxa. La 
venda d’entrades és en línia 
a https://teatremunicipala-
teneu.cat/la-xarxa/ i el diu-
menge des d’una hora abans 
de l’inici de la funció a la 
taquilla del Passatge Vives. 
Espectacle per a públic fami-
liar, a partir de 6 anys.

HOTEL BUCAREST
Un espectacle de circ multi-

disciplinari ambientat en un 
hotel. Aram Sempervirens, 
Pau Moniato i Dorian Juli-
vert interpreten tres grums i 

Xarxa Igualada porta “Hotel Bucarest” de Total Circ, al Teatre 
Municipal Ateneu 

un grapat d’hostes que seran 
els encarregats de deixar-nos 
bocabadats entre riallada i 
riallada. Des de l’any 2019 

aquest espectacle amb un toc 
d’humor s’ha pogut veure a 
Fira Tàrrega, la Fira de Circ 
de Carrer de la Bisbal d’Em-

pordà, o el Fitkam. 
Un grum d’hotel és com-
pletament invisible encara 
que sempre és a la vista. Re-
corda el que la gent detesta. 
S’anticipa a les necessitats del 
client. Un grum és discret en 
extrem i l’hoste sap que els 
seus secrets, alguns fran-
cament indecorosos, seran 
guardats fins a la tomba.
La Xarxa ha programat un es-
pectacle fresc i molt dinàmic 
pensat per mantenir l’atenció 
de l’espectador de principi a 
fi. Els elements quotidians 
es fonen amb la màgia i la 
fantasia circense. Amb nú-
meros de circ com malabars, 
contact, roda cyr, malabars 
amb ampolles, monocicles, 
rola bola, dragon staff, clown 
i equilibris acrobàtics. Circ 
molt dinàmic que et renova 
l’energia. Un espectacle reco-
manat per a tota la família i 
pensat perquè en gaudeixi 
del més petit al més gran. 

CULTURA · LA VEU 

El passat 17 d’octubre a 
l’AUGA es va presentar 
un muntatge poetico-

musical sobre la guerra. La 
idea i el guió era de Lali Ba-
renys i Carles Bertran. Un re-
cital on s’apreciava la bellesa 
de la poesia, de la música, de 
les paraules i les cançons com 
a arma de combat. Cal desta-
car l’extraordinària interpreta-
ció de la rapsoda que va acon-
seguir crear moments de gran 
intensitat emotiva. L’acompa-
nyava  Namima amb una veu 
molt melodiosa i en Carles 

Bertran en la guitarra i teclat.
El recital pretenia  denunciar  
les guerres, totes i cadascu-
na, en totes les seves formes, 
però no des del lament sinó 
des d’una actitud de rebel·lió 
contra el sense-sentit que és la 
guerra.
Era una denúncia de les Guer-
res i les seves conseqüències, 
(exilis, morts, refugiats, re-
pressions) i per això, entra 
altres paraules van  oferir les 
Corrandes d’exili (de Joan Oli-
ver,)  i testimonis dels refugi-
ats sirians.

PROPERA SESSIÓ DE L’AUGA

La música i la poesia per denunciar 
la guerra, a l’AUGA

“La transhumància a l’inici de 
la indústria d’Igualada” serà la 
propera conferència que pre-
sentarà l’AUGA el proper 24 
d’octubre.
Les carrerades van deixar uns 
rastres d’indústries primeren-
ques per la ruta que feien des 
del Penedès �ns a les munta-
nyes de la Bò�a a la comarca 
del Solsonès. A Sant Magí de 
la Brufaganya, Carme, la Lla-
cuna, Sant Genís, Copons,... 
encara hi podem trobar les 
restes.
La conferència anirà a càrrec 
del mateix president d’AUGA, 
el Sr. Jaume Ortínez. 

POESIA · LA VEU 

L’Associació Cultural Ga-
làxia d’Igualada, entitat 
sense ànim de lucre nas-

cuda l’abril del 2017, aquest 
dissabte 22 d’octubre celebra 
la 6a edició del Festival Galàc-
tic de Cançó d’autor i poesia 
a Igualada. Serà l’últim acte 
com a cloenda de l’entitat.
Enguany també serà un ho-
menatge a la poeta i sòcia 
Margarida Bernús Mañé que 
ens va deixar el passat 29 de 
setembre. L’entitat es dissol 
com a organització, però els 
projectes personals de poesia i 
de música d’autor continuaran 
endavant i creixent amb més 
força que mai.
Gràcies a tothom que ens ha 
acompanyat en els actes des 
del 2017 (Ajuntament d’Igua-
lada, La Bastida, Museu de la 
Pell, Teatre de l’Ateneu, Lli-
breria Llegim, Biblioteca Cen-
tral d’Igualada, Espai Cívic 
Centre, Centre Cívic Nord, 
Cafè del Cinto, European 
Balloon Festival, Iglú de vent, 
Ràdio Igualada, Canal Taron-
ja, Ràdio Vilanova, Ràdio Sant 
Boi, Ràdio Sant Vicenç dels 
Horts, L’Enllaç dels Anoiencs,
Surtdecasa, Regió 7, La Veu 
de l’Anoia, LaCultural, Copis-

teria Comarca… i un llarg et-
cètera, i a totes les persones 
d’arreu del territori...) moltes 
gràcies, us estimem molt!!! 
Visca la poesia i la música 
d’autor.
En aquesta edició actuaran: 
el soci i cantautor Hugo Ale-
gre de les terres de l’Ebre, la 
poesia de Lourdes Sensarrich 
(presidenta), i les diferents col-
laboracions d’altres artistes de 
l’entitat: Alfons Mula (cantau-
tor Igualada), Projecte Mau 
(cantautor Girona), Alejandro 
Penalva (poeta de Novelda), 
Marta Ball (poeta Igualada), 
Raül Benéitez (cantautor de 
Manresa), Joan Blau (cantau-
tor de Balaguer) i Tomàs Ber-
zosa (poeta Igualada).
En acabar, cantarem les cor-
randes galàctiques que va cre-
ar la nostra sòcia Margarida 
Bernús Mañé. L’acte comen-
çarà a les 6 de la tarda a l’Au-
ditori del Centre Cívic Nord i 
l’entrada és gratuïta. 

Dissabte, 6è Festival 
Galàctic



Sis joves s’enfronten 
a la realitat que 

els ha tocat viure a 
través d’un espectacle 

multidisciplinar de 
dansa i teatre
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TEATRE · LA VEU 

El 21, 22 i 23 d’octubre el 
Teatre de l’Aurora porta 
a escena una proposta 

amb una mirada especialment 
dedicada als joves. Spoiler 
Alert: no som unes youtubers 
qualsevols de la companyia 
valenciana La Lola Boreal, en 
què sis joves s’enfronten a la 
realitat que els ha tocat viure 
a través d’un espectacle mul-
tidisciplinar de dansa i teatre.
“Quines diferències hi ha en-
tre lligar a un bar o per Ins-
tagram? Ens mostrem al món 
tal i com som o com ens agra-
daria ser?” Instagram es con-
sidera la pitjor xarxa per a la 
salut mental dels adolescents. 
Si no estàs a les xarxes socials, 
no existeixes, però les revolu-
cions socials del segle XXI no 
existirien sense elles.
Spoiler Alert: no som unes 
youtubers qualsevols expo-
sa les inquietuds, expecta-
tives i realitats de sis joves 
intèrprets que provenen de 
diverses disciplines artísti-
ques (parkour, gimnàstica 
rítmica, cant, cine, teatre o 
fotografia) i que no s’havien 
imaginat mai que participa-

rien en una obra de teatre i 
dansa contemporània. Au-
todidactes, inconformistes 
i amb moltes ganes d’apren-
dre, mostren el què els fa 
únics.
Guanyadora del Premi a mi-
llor espectacle al XIII Certa-
men de Nuevos Investigado-
res Teatrales (CENIT), l’obra 
de la companyia valencia-

El Teatre de l’Aurora aposta pel públic jove amb “Spoiler Alert: no som 
unes youtubers qualsevols” 

na La Lola Boreal sorgeix a 
partir de la peça estrenada 
el 2014, Bubalú, no todo nos 
parece una mierda, on les di-
rectores de la companyia se 
submergien en la seva pròpia 
adolescència, la dels milleni-
als. Ara en canvi, prenen l’es-
cenari joves de la Generació 
Z per mostrar com es relaci-
onen entre ells i amb el món.

HORARIS I VENDA 
D’ENTRADES
Les funcions de Spoiler Alert: 
no som unes youtubers qualse-
vols tindran lloc el divendres 
21 i el dissabte 22 d’octubre 
a les 20 h i el diumenge 23 
d’octubre a les 19 h. Després 
de la funció de divendres els 
espectadors podran compar-
tir les seves opinions en una 

tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. 
Les entrades tenen un cost de 
16 € i 13€ (amb els descomp-
tes habituals) i els menors de 
25 anys podran gaudir d’una 
promoció d’entrades a 10€. 
Totes es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció.
Més informació a www.tea-
treaurora.cat.

ABONAMENTS JA A LA VENDA
Ja estan disponibles els abo-
naments per a la Programa-
ció Octubre/Desembre 2022, 
que ofereix 4 espectacles per 
44 euros amb un 33% de 
descompte. L’abonament es 
pot adquirir fins al 28 d’oc-
tubre a www.teatreaurora.
cat o trucant al 93 805 00 75 
els dies laborables. 

TEATRE · LA VEU 

El dissabte 22 d’octu-
bre de 10 h a 14 h 
el Teatre de l’Aurora 

programa un taller d’arts 
escèniques contemporà-
nies per contemporànies 
per a joves que hagin vist, 
prèviament, l’espectacle 
Spoiler Alert: no som unes 
youtubers qualsevols. El 
taller oferirà dinàmiques 
i exercicis al voltant de 
l’espectacle així com una 
posada en comú de les 
impressions de l’obra. Du-
rant el taller, els assistents 
treballaran al voltant de 
les principals temàtiques 
de la peça (xarxes socials, 
afectivitat, identitat i noves 
dramatúrgies) com un lloc 
de re�exió i construcció 
col·lectiva. Un dels objec-
tius principals és que cada 
persona pugui ser conduc-
tora i protagonista de la 
seva recerca escènica, ex-

perimentant amb el seu propi 
cos i amb diferents materials, 
tècniques i imatges. Per a rea-
litzar el taller els participants 
hauran de portar roba còmo-
da, bolígraf i llibreta, i telèfon
mòbil.

COM INSCRIURE’S
El preu del taller + l’entrada 
per a l’espectacle és de 15 € 
i les places són limitades. 
Es recomana haver vist prè-
viament la funció de diven-
dres 21 d’octubre a les 20 h, 
tot i que també es pot fer el 
taller i veure posteriorment 
l’espectacle el dissabte 22 o 

La companyia La Lola 
Boreal proposa un 

taller d’arts escèniques 
contemporànies per a 
joves que hagin vist,

prèviament, l’espectacle 
Spoiler Alert 

EL TEATRE DE L’AURORA PROGRAMA UN TALLER D’ARTS ESCÈNIQUES
PER A JOVES DE 12 A 25 ANYS

diumenge 23. Per inscriure’s 
al taller cal fer-ho a la web 
www.teatreaurora.cat. No-
més cal comprar l’entrada 
d’una de les funcions

de l’espectacle (preferent-
ment la de divendres 21) i, 
molt important: seleccionar 
la tarifa “entrada + taller” 
que apareixerà quan triem 

la localitat de l’espectacle; 
amb la compra de l’entrada 
amb aquesta tarifa ja que-
dareu automàticament ins-
crits al taller. 



MÚSICA · LA VEU 

Avui divendres podrem 
veure un tastet del re-
torn de Músiques de 

Butxaca l’any 2023, un projec-
te emblemàtic de l’Ateneu amb 
més de 25 anys de vida. L’objec-
tiu d’aquest format d’espectacle 
és acostar la música en directe i 
donar a conèixer músics locals 
i d’arreu, una �loso�a ambici-
osa que de ben segur s’assolirà 
de nou amb aquesta nova re-
presa del cicle de concerts. 
A causa de la covid es va haver 
de deixar de fer, i ara al 2022 
retorna. Es compta per aquesta 
nova edició amb el membre de 
junta Quico Vallès (Quico13) 
que s’ha implicat en el projec-
te i té una trajectòria musical 
sòlida que l’avala per portar els 
millors músics del moment, 
propostes innovadores i ser al-
taveu de joves talents.
Els concerts es faran un diven-
dres de cada mes en un magní-
�c context, el Teatre, que a les 9 

del vespre tornarà la màgia dalt 
l’escenari per veure els músics 
tocant i al públic gaudint de les 
peces tot prenent un gintònic.
La temporada arrenca avui 
amb el trio de Roser Monforte, 
saxofonista amb una dilatada 
experiència en diverses bandes 
musicals i que ha tocat en di-
ferents teatres i festivals. Actu-
alment, dirigeix l’espectacle de 

Avui divendres, primer tastet de Músiques de Butxaca

música i dansa contemporà-
nia TAD!  i  la formació Roser 
Monforte Trio
Presenten Landscape Songs,  
un treball en format trio que 
aplega un recull de temes que 
van des del jazz més contem-
porani i el pop-rock al folk. 
Una paleta de colors que con-
formen aquest paisatge sonor 
ideat per la saxofonista Roser 

LLIBRES · LA VEU 

L’any 1971 la censura fran-
quista va prohibir la pu-
blicació de la novel·la de 

Manuel de Pedrolo Visita a la 
senyora Soler argumentant que 
tenia una gran “immoralidad 
de fondo, mucho mas que de 
forma”. Aquest 2022, després 
de més de cinquanta anys, la 
novel·la inèdita ha vist la llum 
per primera vegada, publicada 
per l’editorial Fonoll i amb una 
edició i pròleg d’Anna Maria 
Villalonga, comissària de l’Any 
Pedrolo celebrat el 2018.
El proper dijous 27 d’octubre 
Òmnium Anoia presentarà la 
novel·la al local de l’entitat amb 
la presència de la prologuista 
del llibre i experta en Pedrolo, 
Anna M. Villalonga, del �lòleg 

Òmnium Anoia presenta un llibre de Manuel de Pedrolo 
censurat fa cinquanta anys

Monforte, acompanyada del 
propulsiu i sòlid baterista Jor-
di Pallarés, i del brillant gui-
tarrista, Pau Mainé.
Junts conformen un triangle 
de sonoritats que s’entrella-
cen i dialoguen. Conviden el 
públic a un viatge per aquest 
paisatge sonor, que anirà des 
de la calma i la subtilesa �ns a 
la rauxa frenètica. 

Jaume Farrés i de la coordina-
dora de l’editorial Fonoll, Anna 
Perez Mir.
Visita a la senyora Soler,  escri-
ta el 1959 i censurada el 1971, 
tracta la sexualitat femenina 
des d’una òptica inacceptable 
per la moral de l’època, amb 
el rerefons polític i social de 
la grisa Barcelona de la post-
guerra que mostra la repressió, 
l’opressió moral de la culpa i 
del pecat i la di�cultat de viure 
en plenitud, especialment per a 
les dones.
Manuel de Pedrolo (L’Aranyó, 
1918 - Barcelona, 1990) és un 
prolí�c autor de novel·la, po-
esia, teatre i assaig, a més de 
traductor. Es considera un dels 
escriptors més llegits de la li-
teratura catalana contemporà-
nia. D’esquerres i independen-

MÚSICA · LA VEU 

El Casal Popular El Fo-
ment d’Igualada arren-
ca un cicle de jam ses-

sions de periodicitat mensual. 
El tercer divendres de cada 
mes, el jazz i la música en di-
recte ompliran les nits a l’espai 
del centre de la Rambla. El 
projecte surt de dos joves mú-
sics igualadins, Albert Boix 
i Biel Jorba, tot i que compta 
amb el suport d’altres músics i 
també ha aconseguit trobar la 
col·laboració de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada 
i del Foment, en la cessió del 
local.
La iniciativa té la voluntat de 
recuperar les jam sessions 
“com hi havia hagut al Hot 
Blues, també un cop al mes”, 
diuen els impulsors. Tot i això, 
es decanten per un ambient 
“més obert al públic, amb gent 
més propera al jazz i d’altra 
simplement amb ganes d’es-
coltar-lo fent una cervesa”. 
L’arrencada d’aquest diven-
dres serà a càrrec d’un grup 
format per Biel Jorba, Mire-
ia Castells, Lola Bosser i Pau 
Sanuy. Després d’aquesta pri-
mera estona, es convidarà a 
tothom a participar-hi, amb el 
seu instrument o amb els que 
hi hagi a l’espai (teclat, bateria, 
baix, guitarra, micròfon). Les 
Nits de Jazz començaran cap a 
quarts d’onze de la nit i volen 
ser la nova cita pels amants de 
la música en directe. 

Nits de Jazz al Casal 
Popular El Foment

tista, la seva obra és un re�ex 
de la repressió social i política 
del franquisme i representa un 
clam reivindicatiu envers els 
drets individuals i col·lectius. 
El 1979 fou distingit amb el 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes.
La presentació del llibre Visita 

a la senyora Soler de Manuel 
de Pedrolo tindrà lloc el pro-
per dijous 27 d’octubre de 2022 
a les 19h al local d’Òmnium 
Anoia (Santa Maria 12, Iguala-
da), és gratuït i obert a tothom. 
L’acte l’organitza Òmnium 
Anoia amb la col·laboració de 
Llegim..? Llibreria.. 

MERCAT DE SANT SALVADOR, parada 5. Vilafranca · Tel. 93 890 42 40
NO TANQUEM ALS MIGDIES: Del 24 al 29 d’octubre de 9 a 21 h i el dia 31 de 9 a 18 h
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CULTURA · LA VEU 

Continuen els Diàlegs 
Capitals, converses per 
repensar el món des de 

la cultura, a través de tots els 
seus vessants i que tenen lloc 
una vegada al mes.
El mes d’octubre serà el torn 
de les arqueòlogues Jordina 
Sales-Carbonell i Paloma Zar-
zuela. Conversaran sobre la 
tasca que s’ha fet recuperant 
la història de les dones en les 
poblacions antigues. L’arque-
ologia pot ajudar a explicar 
el paper real de les dones que 
�ns ara ha estat invisibilitzat 
per la història i pel biaix de 
l’anàlisi de la seva cultura ma-
terial, la construcció social de 
les identitats i de les relacions 
humanes.
Sota el títol Doncs abans tam-
poc estàvem tan malament!, el 

diàleg tindrà lloc el dijous 27 
d’octubre, a les 19:30 h, al Tea-
tre Municipal Ateneu. L’entra-
da és lliure.

JORDINA SALES CARBONELL
Jordina Sales Carbonell és 
una historiadora i arqueòlo-
ga igualadina especialista en 
cristianisme antic i Antiguitat 
Tardana. Membre del Grup 
de Recerques en Antiguitat 
Tardana de la Universitat de 
Barcelona i de l’Institut de Re-
cerca en Cultures Medievals.
L’any 2011 va rebre el Premi 
Josep Barberà i Farràs, que 
atorga la Societat Catalana 
d’Arqueologia, pel seu assaig 
Arqueologia de les seus epis-
copals tardoantigues al terri-
tori català (259-713), obra on 
per primer cop es recullen i 
sistematitzen tots els indicis 
documentals i materials de les 

Les arqueòlogues Jordina Sales-Carbonell i Paloma Zarzuela seran 
les protagonistes del proper Diàlegs Capitals

primitives seus episcopals ca-
talanes.

PALOMA ZARZUELA 
GUTIÉRREZ
Paloma Zarzuela Gutiérrez 
és arqueòloga investigadora 
predoctoral a la Universitat de 
Barcelona. El seu compromís 
amb la divulgació del conei-

xement històric l’ha portada a 
realitzar el màster en Forma-
ció de Professorat. Ha format 
part de diferents projectes 
arqueològics a Madrid, Anda-
lusia, País Valencià i Castilla 
La Manxa. Durant l’any 2019 
i part del 2020 va ser tècnic 
d’excavació per la contrucció 
de l’autovia N5 al comptat de 

Roscommon, a Irlanda.

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

CINEMA · LA VEU 

La 30a Mostra Internaci-
onal de Films de Dones 
arriba aquest novembre 

també a casa nostra gràcies al 
projecte “Conegudes (també) a 
casa” de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena (MICOD), que 
aposta pel programa itinerant 
de cineastes catalanes. Enguany 
es projectaran de forma gratuïta 

3 pel·lícules dirigides per dones 
en tres municipis de la Conca 
d’Òdena: Igualada, la Pobla de 
Claramunt i Castellolí.
Obrirà la Mostra el �lm Los Ca-
ballos mueren al amanecer de 
la directora Ione Atenea, que 
es projectarà a Igualada gràcies 
a la col·laboració amb l’entitat 
Cineclub Ateneu. Serà el proper 
dijous 27 d’octubre a l’Ateneu 
Cinema a les 20h i comptarà 

amb la presència de la directora. 
El 13 de novembre serà el torn 
de Castellolí, que acollirà la se-
gona projecció del cicle: Chava-
las, de la directora Carol Rodrí-
guez Colás. Chavalas relata el 
retorn de la Marta a Cornellà, 
la seva ciutat natal, d’on va fugir 
per triomfar en el món artístic 
de Barcelona. La pel·lícula es 
projectarà gratuïtament el diu-
menge 13 de novembre a les 
18h de la tarda a La Brillante de 
Castellolí i hi assistirà la guio-
nista de la pel·lícula, Marina 
Rodríguez.
Tancarà la 30 Mostra de Films 
de Dones a la Conca d’Òdena la 
projecció de la pel·lícula Sis dies 
corrents, de la cineasta Neus 
Ballús, a la Pobla de Claramunt 
el divendres 25 de novembre. 
Estrenat l’any passat, el �lm 

relata el dia a dia de tres tre-
balladors d’una petita empresa 
de lampisteria a la perifèria de 
Barcelona: en Valero, en Moha 
i en Pep, tres personatges reals 
que viuen situacions ben reals. 
Sis dies corrents, es podrà veure 
gratuïtament el divendres 25 de 
novembre a les 20h a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal de la Pobla 
de Claramunt.
La Mostra de cinema de dones 
a la Conca d’Òdena l’han im-
pulsat les regidores d’igualtat 
Carlota Carner de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Laura Pavón 
de Vilanova del Camí, Coral 
Vázquez de Santa Margarida 
de Montbui, Amparo Hernán-
dez d’Òdena, Berta Pons de 
La Pobla de Claramunt, Carla 
Peña de Castellolí i Sílvia Es-
cura de Jorba, en coordinació 

amb l’àrea d’igualtat de gènere 
de la Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena, que treballa per 
visibilitzar les aportacions de 
les dones en diferents àmbits 
professionals, especialment en 
aquells on les dones han estat 
poc representades en espais de 
direcció com és el cas del sec-
tor audiovisual.
Totes les projeccions de la 
Mostra internacional de �lms 
de dones a la Conca d’Òdena 
són gratuïtes i no requereixen 
inscripció prèvia. Compten 
amb el �nançament de la Man-
comunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena i també el 
suport de l’Ajuntament de Bar-
celona, la Diputació de Barce-
lona, la Generalitat de Catalu-
nya i el Ministeri de cultura del 
govern espanyol. 

El cinema dirigit per dones arriba a la Conca d’Òdena

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA
Organitza el Taller de fotogràfia amb mòbil:

Característiques: Descripció del taller: 

A CÀRREC DE XAVIER CALVET

Dissabte 26 de novembre
Curs de 4 hores amb un 
descans  de 30 minuts.

Horari: de 9.30 a 14.00 h.

Preu: soci 15 €, no soci 25 €.

No és necessari tenir cap  
experiència. 
Hauràs  de portar telèfon 
mòbil.

Conèixer, analitzar i aplicar 
conceptes bàsics del llenguatge 
fotogràfic que ens permetin 
obtenir imatges de bona 
qualitat compositiva i tècnica 
amb el mòbil.
Que i com fotografiar. 
Ús manual i automàtic.
Edició directament des del mòbil. 
Que faig amb els arxius.

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

IGNOVA TECNOESPAI
Av. Barcelona, 105 Igualada

Inscripcions:
Enviant un correu a

activitatsafi@gmail.com
amb nom, cognom i número 

de telèfon

El mòbil és l’aparell 
per capturar

els teus moments
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Paraíso:  Amor, Fe, Esperanza

NOTA PRELIMINAR

Degut a l’amplitud de la 
ressenya, al tractar-se 
d’una trilogia, el con-

tingut de la �txa �lmogrà�ca 
es lliurarà al llarg de diferents 
publicacions, és a dir, en diver-
ses edicions setmanals. Per a 
tant els interessats haureu d’es-
tar atents, per una banda, a la 
�txa introductòria, que us pre-
sento avui, i, per l’altra banda, 
a les tres �txes corresponents a 
cadascun dels �lms que com-
ponen la trilogia de la sèrie 
Paraíso, a saber, Paraíso: Amor 
(Paradies:Liebe);  Paraíso: Fe 
(Paradies:Glaube); Paraíso: Es-
peranza (Paradies:Ho�nung).
No em cansaré de repetir que 
el setè art no és un simple 
medi d’entreteniment; ho vaig 
dir en una sessió plenària de 
l’Ajuntament d’Igualada just 
al cap d’unes setmanes que la 
ciutat es va quedar sense sala 
de cinema al tancar el Kursal; 
i ho vaig expressar amb vehe-
mència al comprovar que no hi 
havia gairebé interès, per part 
del Consistori, d’engegar un 
projecte de cinema que cobrís 
les necessitats culturals de les 
igualadines i  dels igualadins. 
Certament, però, es mantenien 
vives les projeccions periòdi-
ques dins l’àmbit de l’Ateneu 
Igualadí potenciades i garan-
tides per un equip de cinè�ls. 
Afortunadament ara, malgrat 
que l’oferta cinematogrà�ca 
continua essent molt minsa,  
Igualada torna a tenir cinema 
amb projeccions setmanals i 

sessions diverses. 
Doncs com deia, ho vaig ver-
balitzar i ho continuo pensant 
i dient: el cine, a part d’entre-
tenir, està considerat com un 
mitjà dipositari del saber humà 
on es transmet de manera es-
pectacular, mai millor dit, el 
pensament del món present en 
tant que re�ecteix àmpliament 
les mentalitats dels éssers que 
fan possible els �lms. El cine és 
una part integrant de la cultura 
com ho és la pintura, l’escultura 
o les arts plàstiques. 
Pierre Sorlin deia: “Las pelí-
culas no son la realidad, pero 
nunca se apartan totalmente de 
la situación real; como espejos 
que enmarcan, limitan, a veces 
distorsionan, pero re�ejan lo 
que está frente a ellos, los �lmes 
exhiben aspectos de la sociedad 
que los produce”.
I en aquest línia de pensament, 
Marc Ferro afegeix: “Cada �lm 
tiene un valor como documento, 
no importa del tipo que sea… 
El cine abre una via real hacia 
zonas socio-psicológicas e his-
tóricas nunca abordadas por el 
análisis de los documentos”.
Us convido a visualitzar i ana-
litzar aquesta estupenda tri-
logia amb la seguretat que no 
us deixarà indiferents i després  
podreu a�rmar, amb propie-
tat, que Ulrich Seidl aconse-
gueix impactar a l’espectador 
des de tots el angles possibles. 
Dir també, que estem parlant 
d’una trilogia cinematogrà�ca 
que no és moralista, tampoc 
immoral, potser amoral. 
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ELS FILMS ESSENCIALS
JOSEP ORIOL JORBA

Trilogia filmogràfica per a la reflexió sobre els fonaments 
socioculturals del món actual occidental a través de l’obra del 
director austríac Ulrich Seidl

L’AUTOR:
Ulrich Seidl, Viena 25 de no-
vembre de 1952, és un guio-
nista, productor i director de 
cinema austríac. Va aconse-
guir el Premi del Jurat 2001 
al Festival de Venècia  per la 
seva pel·lícula Dies de Caní-
cula (Hundstage), una història 
simpàtica però alhora violenta 
amb un notori aire surrealista. 
Va estudiar periodisme, his-
tòria de l’Art  i dramatúrgia a 
Viena al mateix temps que tre-
ballava  �ns que va ingressar a 
la Vienna Film Academy als 26 
anys. 
Va començar fent un docu-
mental, Einsvierzig, i tot seguit 
un �lm titulat Der Ball, un re-
trat pervers i satíric dels balls 
de graduació a la seva ciutat 
natal; un treball que li va cos-
tar l’expulsió de l’Acadèmia.  A 
partir del 1990 comença a fer 
llargmetratges. També va fer 
televisió guanyant nombrosos 
premis, prestigi i reconeixe-
ment. L’any 2003 crea la seva 
pròpia productora. 
Els seus �lms són marcada-
ment documentals en el sentit 
que es fonamenten en fets de 
la vida quotidiana mostrant la 
cruesa de la solitud i de les ne-
cessitats afectives no cobertes 
o no satisfetes. Es tracta d’un 
autor estigmatitzat com l’ull 
crític de la societat occidental 
actual, sobretot europea. Treu 
a la llum i aparta les cortines 
que amaguen, sense tapar, la 
hipocresia i la doble moral tant 
palesa i inherent a la societat 

postmoderna.  

LA SEVA FILMOGRAFIA:
Fonamentalment llargmetrat-
ges.
Good News (1990), Mit Verlust 
ist zu rechnen (1992), Tierische 
Liebe (1995), Modelos (1999), 
Hundstage (2001), Jesús, ya lo 
sabes (2003), Import/Export 
(2007), Paradies: Liebe (2012),  
Paradies: Glaube (2012), Para-
dies: Ho�nung (2013), Im Ke-
ller (2014), Safari (2016, docu-
mental), Rimini (2022, primera 
part del díptic), Sparta (2022, 
segona part del díptic).

CONSIDERACIONS GENERALS
 A LA TRILOGIA:
La �lmogra�a d’Ulrich Seidl 
mostra, de manera inexorable, 
l’estat dels espais dels malen-
dreços de la quotidianitat i els 
rebostos dels compendis nor-

matius que conformen la vida 
de la societat actual. És un 
home que excava i furga els es-
pais interiors per posar entre-
dit la moralitat vigent. El nos-
tre autor té un col·lega, també 
austríac, el Michael Haneke, 
que comparteix aquesta neces-
sitat crítica  però que tanmateix 
incorpora un estil ombrívol i 
pertorbador a través d’obres 
com: Funnes Games (1997), La 
pianista (2002), La cinta blan-
ca (2009), Amour (2012), entre 
altres.  
Però mentre M. Haneke ori-
enta el seu ull crític entorn a la 
casuística de les contradiccions 
humanes mitjançant imatges 
que ens mostren violència ex-
plícita, U. Seidl opta pel sexe, 
com a causa, com a �l conduc-
tor, per a mostrar les passions 
humanes i posar en evidència 
la hipocresia occidental. 

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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LLIBRES · LA VEU 

La Coral de Santa Maria 
ha editat el llibre de la 
seva història, des de la 

fundació el 1939, �ns a l’ar-
ribada de la pandèmia, l’any 
2020, que tantes calamitats va 
provocar. Es tracta d’un volum 
de 600 pàgines amb la crònica 
detallada del dia a dia de la 
Coral igualadina, portant el 
nom d’Igualada arreu, �ns i 
tot fora de les nostres fronte-
res. Està copiosament il·lustrat 
amb fotogra�es documentals. 
També es detallen una colla 
d’esdeveniments ciutadans 
en els que s’ha intervingut, el 
pols municipal que ha tingut 
la ciutat, en les persones dels 
seus mandataris, així com dels 
nomenaments dels responsa-
bles eclesials. En de�nitiva un 
llibre d’Igualada i que parla 
d’Igualada i de la seva gent. 
També hi �gura tota l’activitat 
realitzada pel grup �lial “Art i 
Alegria” que durant cinc anys 
(1963 al 1968) presentà de 
manera autonoma, una cin-
quantena de representacions 
teatrals
El llibre dóna testimoni de 
l’extraordinària tasca portada 
a terme per la seva fundado-
ra i primera directora Maria 
del Rio Montfort i per la seva 
successora al capdavant de la 

Coral, Coni Torrents Gubia-
nes; i vol ser un homenatge als 
cantaires que durant aquests 
més de setze lustres d’ininter-
romputs de continuïtat han 
format part. Ells són els ver-
taders protagonistes de l’obra i 
mereixen tota la nostra admi-
ració i agraïment.
La presentació del llibre 
«Coral de Santa Maria d’Igua-
lada (1939-2020)» està pre-
vista per al proper dijous 3 de 
novembre, a 2/4 de 7 de la tar-
da, a l’auditori de la Biblioteca 
Central d’Igualada.
Aquest llibre és la contribució 
de la Coral de Santa Maria a 
“Igualada, capital de la Cultu-
ra Catalana” i així consta en la 
contraportada. 

La coral de Santa Maria  ha 
recollit en un llibre la seva 
històriaEXPOSICIONS · LA VEU 

El Museu inaugura una 
exposició itinerant del 
Museu de les Matemàti-

ques de Catalunya adreçada al 
públic escolar d’Igualada i co-
marca. També estarà oberta al 
públic general 4 diumenges de 
forma gratuïta.
L’associació per a la promo-
ció i la creació d’un museu 
de matemàtiques a Catalunya 
(MMACA) proposa, a través 
d’aquesta exposició, un seguit 
d’experiències adreçades a 
l’alumnat de primària, secun-
dària, batxillerat i mòduls for-
matius. L’exposició consta d’un 
conjunt de mòduls que posen 
de manifest aspectes especial-
ment intuïtius i visuals de les 
matemàtiques i que inviten a la 
participació i a la interacció. La 
visita convida a enfrontar rep-
tes, a jugar, a fer-se preguntes i 
a descobrir idees i aplicacions 
de la matemàtica i està pensa-
da per resultar atractiva per a 
qualsevol persona. Els mòduls 
admeten lectures molt diverses 
i responen a la idea que les ma-
temàtiques són accessibles per 
a tothom.
En la presentació, la tinent 
d’alcalde i regidora d’Ensenya-
ment, Patrícia Illa, ha destacat 
que els objectius educatius 
d’aquesta exposició són els 
de desenvolupar les habilitat 
de pensament matemàtic, un 

desenvolupament “que entron-
ca perfectament amb l’objectiu 
de l’Ajuntament d’Igualada de 
fomentar vocacions STEM en-
tre els escolars i sobretot entre 
les noies”.
Es confrontarà als infants amb 
objectes o situacions atractives 
que plantegin un seguit de pro-
blemes pràctics per resoldre.
La visita, d’una hora de durada, 
es complementarà amb el taller 
“Les cúpules de Leonardo” que 
consisteix en la construcció 
col·lectiva d’una o més cúpules 
de 4 a 5 m de diàmetre i apro-
ximadament 1 m d’altura. Al 
taller es treballa el desenvolu-
pament de la capacitat espacial, 
la visualització i identi�cació 
de patrons geomètrics, les ha-
bilitats manuals, el raonament 
i l’abstracció. S’identi�quen els 
diferents tipus de polígons, els 
seus noms i els seus compo-
nents. La dinàmica de cons-
trucció col·laborativa permet 
desenvolupar els objectius de 

comunicació, treball en equip, 
coordinació, respecte i col·la-
boració mútua.
La mostra ja té visites reserva-
des per a 28 grups de primària i 
53 de secundària, el que fa una 
mitjana d’uns 2.025 alumnes 
d’Igualada i comarca.
El Museu convida als diferents 
equips docents d’Igualada i co-
marca a la inauguració aquest 
divendres 21 d’octubre de 2022 
a les 19 h, comptarem amb la 
presència d’en Manel Udina i 
en Josep Rey del MMACA que 
faran una visita guiada i resol-
dran els dubtes que els educa-
dors puguin tenir de cara a la 
visita i al treball a l’aula. També 
es construirà una de les cúpu-
les de Leonardo.
L’exposició restarà oberta al 
públic en general, de forma 
gratuïta, els diumenges 30 d’oc-
tubre, 13, 19 i 27 de novembre 
en horari d’11 a 14 h. Cal reser-
var plaça al telèfon del Museu: 
93 804 67 52. 

El Museu de la Pell inaugura una exposició 
sobre experiències matemàtiques

Busca'ns i subscriu-te
Canals disponibles:

INFORMATIUS - RÀDIO IGUALADA

ESPORTS - RÀDIO IGUALADA

PROGRAMES - RÀDIO IGUALADA

CULTURA - RÀDIO IGUALADA

somPODCAST
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EXPOSICIONS
SEMPRE VIVA. PREMI IGUAL’ART21-22

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

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

ART · LA VEU 

El passat 13 d’octubre 
es va inaugurar o�ci-
alment el curs escolar 

2022-23 de La Gaspar, esdeve-
niment dut a terme a l’auditori 
de l’igualada Fashion Lab. 
La directora de La Gaspar, Ra-
quel Camacho, va ser qui va 
obrir l’acte donant la benvin-
guda a tot l’alumnat i assistents 
d’aquesta inauguració. Entre 
aquests, va destacar la presèn-
cia de l’alcalde, Marc Castells, 
com a màxima representació 
de l’Ajuntament d’Igualada; 
juntament amb la regidora Pa-
trícia Illa. A qui els volem tor-
nar a agrair la seva assistència 
a aquest acte i el seu suport a 
l’escola. 
Seguidament la directora va 
destacar també alguns aspec-
tes signi�catius del present 
del centre, el qual va esmen-
tar com a una escola profes-
sionalitzadora. On es formen 
professionalment als seus es-
tudiants en l’àmbit del disseny 
grà�c, disseny audiovisual i 
disseny en pell. 
Enguany l’escola celebra espe-
cialment la primera promoció 
d’alumnat graduat en els nous 
estudis de Grà�ca Audiovisu-
al, a qui reiteradament felicita 
per superar qualsevol mena 
d’expectativa, presentant un 
nivell espectacular en els seus 
projectes. És precís remarcar 
que aquest grup d’alumnes ha-
via cursat el cicle superior de 

Grà�ca Publicitària, i va ser 
gràcies a la nova oferta edu-
cativa de La Gaspar que realit-
zant un curs més en l’especia-
lització de Grà�ca Audiovisual 
van aconseguir aquesta �ta i 
aquesta doble titulació. 
Per altra banda, Raquel Ca-
macho va recordar i posar en 
valor que “malgrat ser petita 
som una escola molt singular. 
Brindant als nostres estudi-
ants un cicle únic a Catalunya, 
i ben particular per la resta 
de la península, com son els 
estudis en Artesania de Com-
plements de Cuir; on aquest 
curs 2022-2023 ha augmentat 
exponencialment la matrícula 
i s’ha doblat el nombre d’estu-
diants”. 
Seguidament l’alcalde va pren-
dre el següent torn de paraula. 
Marc Castells també va posar 
en valor la funció del centre 

com a escola professionalitza-
dora i va destacar als assistents 
de l’acte la importància de tot 
l’equip docent que treballa a 
La Gaspar. Tant com a docents 
i com a professionals actius 
en els seus respectius àmbits, 
aportant a l’escola les seves 
perspectives, la seva experièn-
cia i la generositat de compar-
tir els seus coneixements amb 
l’alumnat. 

CONFERÈNCIA SOBRE DISSENY 
I SOSTENIBILITAT
Per concloure l’acte, Núria 
Vila, dissenyadora grà�ca i di-
rectora d’art especialitzada en 
identitat corporativa, editorial, 
packaging i comunicació vi-
sual, va oferir una conferència 
sobre disseny i sostenibilitat. 
Aquesta conferència s’emmar-
ca en el projecte d’innovació 
“Conca Tech”, impulsat per la 

Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena (MICOD) i subvenci-
onat per Diputació de Barce-
lona (en el marc del Programa 
Treball, Talent i Tecnologia).  
Aquest projecte ajuda a la 
transformació digital de la in-
dústria del packaging, una ca-
dena de valor que a la Con-
ca d’Òdena compta amb 51 
empreses, 905 treballadors i 
suposa una facturació de 162 
milions d’euros. Una de les ac-
cions que s’estan portant a ter-
me dins el projecte són les Ses-
sions de disseny estructural; 
en les quals que hi participen 
els alumnes de segon curs del 
CFGS de Grà�ca Publicitària 
de La Gaspar a l’assignatura de 
packaging, de la mà d’experts 
relacionats amb el disseny es-
tructural i packaging, amb la 
col·laboració d’empreses del 
nostre territori. 

La Gaspar inaugura el curs escolar amb un xerrada 
sobre disseny i sostenibilitat del Packaging

MÚSICA · LA VEU 

D imecres 26 d’octubre 
tindrà lloc un con-
cert que protago-

nitzaran: David Riba, flauta 
travessera barroca; Dolors 
Almirall, oboè barroc; Juan 
Manuel Granda, flauta de 
bec; Pep Massana, violí; Ro-
main Boyer, violoncel; Jona-
tan Carbó, clavicèmbal.
El concert porta per títol
Músiques de transició, de la 
Cobla de Ministrers d’Igua-
lada. Ens oferiran: Concer-
to I en Do major op 8/1 de 
Johann Christoph Pepusch; 
Trio Sonata in C major QV 
2Anh3 de Johann Joachim 
Quantz; Sonata à 4 en Sib 
major FWV NB1 de  Johann 
Friedrich Fasch; Quartet 
TWV 43G2 de Georg Phi-
lipp Telemann; Concerto I en 
sol major de Joseph Bodin de 
Boismortier.
El concert començarà a 2/4 
de 8 del vespre a l’Auditori 
de l’Escola/Conservatori de 
Música d’Igualada. El preu 
de l’entrada és de 6 €. 

Cicle de concerts 
de professorat de 
l’ECMMI



Presentació del Primer Volum del Fons 
Fotogràfic de l’AFI, 1929 – 1973, 
a l’Arxiu Comarcal, demà dissabte

Una pàgina més de la 
història dels Butlle-
tins de l’Agrupació 

Fotogrà�ca d’Igualada obliga, 
en aquesta ocasió, a presentar 
l’estret lligam establert entre 
la publicació d’aquests Butlle-
tins de l’entitat i el Llibre que, 
aquesta Agrupació Fotogrà�-
ca, presentarà demà dissabte, 
a les dependències de l’arxiu 
Comarcal de l’Anoia, en el 
marc d’un acte més dels que 
se sumen a celebrar el 90è 
aniversari de publicació del 
Primer Butlletí.
En aquest sentit, i en concret 
per a l’edició d’aquesta pàgina, 
han estat seleccionades amb 
tot el rigor fotogrà�c i aten-
ció històrica que mereixen 
una sèrie de seqüències que, 
orgullosament per a la nostra 
entitat i per als seus autors, 
avui, ja formen part d’aquest 
llarg i reeixit itinerari d’imat-
ges de l’Agrupació Fotogrà�-
ca; un itinerari, una història, 
la de cada instantània, que en 
el seu moment va estar su�ci-
entment explicada -i, si cap, 
documentada- en els esmen-
tats butlletins.
Això és, puntualment, en els 
butlletins de l’AFI, i aquesta 
era una de les seves princi-
pals comeses, es feien pú-
bliques les fotogra�es que 
havien estat objecte d’algun 
reconeixement o bé havien 
estat premiades en els dife-
rents concursos, sempre, con-
vocats per l’entitat; ja fos amb 
un reclam temàtic o un altre 
(Social, Internacional, o de te-
mes diverses...). 
En concret, cada una d’aques-
tes fotogra�es, atès el seu 
valor temàtic i precisament 
fotogrà�c i artístic passaven 

a ser arxivades en el fons 
d’Arxiu i Documentació de 
l’Agrupació. De retruc, en els 
casos en què es considera-
ven d’interés determinades 
imatges, aquestes solien ser 
presentades també en exposi-
ció pública a la Sala d’Expo-
sicions de l’Agrupació. Per a 
aquesta mostra pública, i per 
altres destinacions, en alguns 
casos aquestes instantànies 
eren cedides pel fotògraf en 
agraïment a poder disposar 
gratuïtament de les diferents 
dependències de l’entitat per 
a les seves personals sessions 
fotogrà�ques.
Seguint el �l del que s’ha co-
mentat, l’interés i el valor 
artístic de moltes d’aquestes 
imatges va fer que s’anessin 
guardant de forma curosa i 
s’anés creant el primer fons 
d’imatges rigurosament do-
cumentat; un fons d’imatges 
catalogades i ordenades per 
anys, i autors, que posterior-
ment serien dipositades a 
l’Arxiu Comarcal, bo i cons-
tituint-se des del primer mo-
ment un valuós volum de 
fotogra�es plenament res-
senyades (autor, any, indret, 
motiu temàtic...) en molts ca-
sos gràcies a les informacions 
obtingudes dels apunts dels 
propis butlletins.
D’uns anys ençà, tot aquest 
immens fons fotogrà�c ha es-
tat digitalitzat, �ns a retocar 
i millorar algunes fotogra�-
es assimilant-les al màxim al 
seu original. Es tracta, doncs, 
d’unes dues mil imatges que 
apareixeran publicades en 
tres llibres que té previst d’edi-
tar l’Agrupació Fotogrà�ca 
abans del 2024; un dels quals, 
el primer, aplega les més des-

tacades fotogra�es, des de 
l’any 1929 �ns al 1973. Aquest 
és el que serà presentat demà 
dissabte.

A propòsit d’aquest colossal 
nombre d’imatges que es van 
fent públiques, amb l’edició 
dels tres volums esmentats, 
i precisament des del primer 
volum, es fa del tot remarca-
ble el valor testimonial que 
cada una d’elles aporta, així 
com la dimensió històrica que 
se n’obté, amb 240 pàgines, 
616 fotogra�es i 259 autors, 
en considerar-se l’evolució 
cronològica de la fotogra�a 
(càmeres, pel·lícula... ) àdhuc 
la particular mirada i tècnica 
fotogrà�ca emprades per ca-
dascun dels autors.
Per descomptat, per al nostre 
caminar entusiasta i esperan-
çador cap al 2030, aquests tres 
llibres, els tres volums, cons-

tituiran en el seu conjunt un 
extraordinari document de la 
realització fotogrà�ca de tants 
i tants membres de la nostra 
Agrupació, i també una visió 
summament descriptiva i re-
presentativa de la història de 
la fotogra�a a la nostra ciutat 
i comarca.
Al capdavall, ens reiterem a 
emplaçar-vos a assistir a l’ac-
te de presentació d’aquest 
Primer Volum del Fons Fo-
togrà�c de l’AFI, que tindrà 
lloc demà, a les 6 de la tarda, 
a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Consulta d’Arxius Robert Do-
mínguez. 

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

“Codi Colors”. La música a l’abast de tothom, 
de Maria Mercè Corrons, una obra que es feia necessària

A propòsit de la presentació, el passat 14 d’oc-
tubre, a la Biblioteca Central, del llibre “Codi 
Colors”. La música a l’abast de tothom, de 

Maria Mercè Corrons Roca, amb Iŀlustracions d’Eli-
sabet Serra,  un acte reixit que va comptar amb la 
presència de l’autora i l’acompanyament de les pro-
fessionals de la música, Maria Queralt i Pepita Jor-
ba, a més de la intervenció musical d’Eric del Río, 
Joel Roca i Núria Dolz; l’autora va voler puntualitzar 
que aquest innovador sistema d’ensenyar la música, a 
més dels seus destinataris, els alumnes de l’Escola de 
Música, pogués -en aquell acte- enriquir també a tot 
el públic assistent. Parlar d’aquesta obra, d’aquestes 
publicacions, és parlar, doncs, d’un material més que 
necessària i inexcusable de donar a conèixer, des de 
l’àmbit de la formació musical.
De la mateixa manera que altres competències del 
món de l’Ensenyament, al llarg dels anys, no han 
estat gens preparades per a atendre a persones amb 
unes evidents di�cultats d’aprenentatge; per a aques-
ta avinentesa, en concret, només calia deixar pas al 
transcórrer del temps per a veure efectius aquells 
avenços que havien d’evitar -de�nitivament- qual-
sevol estadi de segregació en l’accés de l’alumnat a 
aquesta àrea educativa de les competències musicals.
Actualment, els nens, els joves i els adults, sigui quin 
sigui el grau de discapacitat, es poden anar incorpo-
rant a qualsevol de les activitats musicals destinades 
al gran públic, gràcies a la labor incansable d’un gran 
nombre de pedagogs de diferents associacions, a tot-

hora, empesos a fer realitat que la 
música estigui plenament integrada 
al món de l’Ensenyament; i, per ex-
tensió, formi part sense exclusió de 
la vida de tots els potencials alum-
nes dels conservatoris i escoles de 
Música. 
Des de la perspectiva del que hom 
reconeix com a atencio a la diver-
sitat, i en el sentit d’oferir un espai 
i una proposta formativa a les per-
sones amb discapacitats, totalment 
adaptada als plans d’estudi; l’obra 
“Codi Colors”. La música a l’abast 
de tothom, de Maria Mercè Cor-
rons, apunta a ser una veritable in-
novació en el sistema instructiu de 
la pedagogia musical, alhora que 
contribueix a què l’Escola Conservatori de Música 
d’Igualada -de la qual ella n’és professora- esdevingui 
pionera dels canvis del sistema pedagògic així com 
de la creació de les eines d’estudi i de treball d’aquest 
nou concepte d’Ensenyament, especialment integra-
dor. De tot això, aquest llibre n’és un bon exemple, 
endemés de denotar la gran passió de Corrons per la 
seva professió. 
La publicació en qüestió va adreçada, d’una banda, 
a alumnes de piano amb necessitats educatives es-
pecials, el públic per al qual inicialment havia estat 
ideat aquest mètode; i, de l’altra, als alumnes de mú-

sica amb voluntat d’eixamplar els seus 
coneixements i estudis convencionals 
amb la incorporació de l’ús del codi 
dins les seves classes de llenguatge o 
d’instrument. Això és, ambdues publi-
cacions, extraordinàriament innova-
dores: un llibre de l’alumne i un llibre 
de suport per al professorat, contenen 
un repertori complet que propulsa el 
coneixement musical a partir d’una se-
lectiva oferta de cançons tradicionals 
i populars, especialment al·lusives a 
festes importants del calendari (Nadal, 
Carnestoltes, Quaresma, etc.), adhuc 
un bon recull de cançons populars 
d’autor, sobretot de lletres infantils.

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

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

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

Puntualment, i en referència al volum dedicat a 
l’alumne, aquest conté una sèrie de peces musicals 
transcrites segons el codi de colors al costat del ma-
terial imprescindible per a treballar-les i escriure’n 
de noves. Paralelament, el volum dedicat als docents 
inclou tot un mètode de reforç amb les cançons es-
crites segons la gra�a musical convencional, seguida 
d’una explicació més estesa sobre l’origen i aplicació 
del codi de colors a l’aula.
En paraules de l’autora: “Aquest material grà�c i di-
dàctic és fa imprescindible per a la posada en pràctica 
del mètode; un mètode obert a possibles canvis, sem-
pre condicionats a les necessitats i/o a les circums-
tàncies de cada alumne”. I, subratlla: “Es tracta de la 
materialització d’un projecte apassionant sense cap 
�nal, atès que aquest està subjecte a contínues inves-
tigacions”.
A tall de resum, el procediment formatiu adreçat a 
alumnes amb necessitats educatives especials con-
templaria diferents passos amb la incorporació de 
nous recursos per tal que aquests evolucionin en els 
aprenentatges i rebin su�cients estímuls per al seu 
gaudi de la música i dels instruments. El Codi Colors 
és, doncs, aquest mètode d’ensenyament que compor-
ta una adaptació de la gra�a musical convencional; 
una simpli�cació de la notació basada en relacions 
entre les notes i els colors, amb l’objectiu de facilitar 
la interpretació en el piano de diferents partitures. 



L’AGENDA

tades per un alter ego molt particular, 
anomenat Guillermotta, encarnat per 
Jordi Vidal
Diumenge a les 6 de la tarda a la Casa 
del Teatre Nu

\ DILLUNS 24 
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

\ DIMARTS 25
CICLE ALTRES VEUS: CULTURA 

PERSEGUIDA 
Igualada 

“Escriure i editar en llibertat”, entre-
vista a Joan Sala, editor de Comane-
gra i membre del PEN català. Cicle 
temàtic de conferències per tractar 
temes d’actualitat amb experts.
Dimarts de 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Energia so-
birana. Com Catalunya pot ser auto-
suficient amb Energia renovable.” de 
Ramon Tremosa i Jaume Morron. Es 
comptarà amb la presència de Ramon 
Tremosa.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a l’Ate-
neu Igualadí.

CLUB DE LECTURA 
Capellades 

Club de lectura petits Lectors amb el 
llibre “Un somni fet realitat”
Dimarts a les 6 de la tarda a al Bibli-
oteca el Safareig.

\ DIMECRES 26
FESTIVAL  PLAYBACK.CAT

Igualada 
L’Associació de la Gent Gran d’Igua-
lada organitza aquest festival amb 
grups vinguts d’arreu de Catalunya.
Dimecres a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

LLENGUA
Igualada 

\ DIVENDRES 21 
CLUB DE LITERATURA I CINEMA

Igualada 
Lectura de l’obra i visionat de la pel.
lícula “La llegenda del Sant Bevedor”, 
novel.la de Joseph Roth adaptada al 
cinema per Ermanno Olmi.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 

Concert amb Roser Monforte Trio, 
una saxofonista amb una dilatada ex-
periència acompanyada del bateris-
ta Jordi Pallarès i al guitarrista Pau 
Mainé.
Divendres a les 9 del vespre a l’Ate-
neu Igualadí.

TEATRE
Igualada 

“Spoiler Alert: no som unes youtu-
bers qualsevols” a càrrec de La Lola 
Boreal. Sis joves s’enfronten a la re-
alitat que els ha tocat viure a través 
d’un espectacle multidisciplinar de 
dansa i teatre
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Òdena 

Presentació del llibre “Quan mos dè-
iem de Vos, Can torre de Castellfollit 
del Boix. Història i llinatge al peu de 
Montserrat (S. XIII al XXI)”. A càrrec 
de l’autor Jaume Torras Cuatrecases 
i el periodista Joan Valls Piqué
Divendres a les 7 de la tarda a la bi-
blioteca l’Atzavara

\ DISSABTE 22 
SETMANA DEL TURISME 

INDUSTRIAL
Igualada 

Portes obertes al Museu de la Pell. 
Una setmana per descobrir què fa 
que el turisme industrial sigui tan es-
pecial.
Del 22 al 30 d’octubre al Museu de la 
Pell.

TEATRE
Igualada 

“Spoiler Alert: no som unes youtu-
bers qualsevols” a càrrec de La Lola 
Boreal. Sis joves s’enfronten a la re-
alitat que els ha tocat viure a través 
d’un espectacle multidisciplinar de 
dansa i teatre
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora.

CLUB DE LECTURA
Piera 

Trobada dels nens i les nenes que hi 
participen per comentar i descobrir 
els enigmes plantejats a propòsit de 
la lectura “L’àvia gàngster” de David 
Walliam.
Dissabte a les 10 del matí a la Bibli-
oteca.

CONCURS DE TEATRE
Piera 

El grup Punt i Seguit Teatre de Ter-
rassa presenta “La moneda”.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
Foment.

DICTAT EN CATALÀ
Òdena 

Acte organitzat per promoure l’ús de 
la llengua catalana.
Dissabte a les10 del matí per als 
adults i a les 11 del matí per a joves a 
la Biblioteca l’Atzavara

\ DIUMENGE 23
RUTA

Igualada 
Ruta RECorreguts per gaudir del barri 
del Rec. Inclosa dins la Setmana del 
Turisme Industrial.
Diumenge a les 12 del migdia des del 
Cal Maco.

CIRC
Igualada 

“Hotel Bucarest” de Total Circ, un es-
pectacle de circ multidisciplinari am-
bientat en un hotel.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA
Igualada 

D’Aqualata a Santa Maria d’Igualada. 
La història del temple es fon amb els 
orígens d’Igualada.
Diumenge a les 10 del matí des de l 
plaça Pius XII

TEATRE
Igualada 

“Spoiler Alert: no som unes youtubers 
qualsevols” a càrrec de La Lola Bore-
al. Sis joves s’enfronten a la realitat 
que els ha tocat viure a través d’un 
espectacle multidisciplinar de dansa 
i teatre
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora.

MÚSICA
Sant Martí de Tous 

“Guillermotta”. Concert íntim de can-
çons de la Guillermina Motta interpre-

Presentació de les Parelles lingüísti-
ques del programa de Voluntariat per 
la Llengua.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

MÚSICA
Igualada 

Concert de cambra dels segles XVII i 
XVIII. Vent i corda a càrrec de profes-
sors de l’ECMMI.
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre a l’Au-
ditori de l’ECMMI.

TALLER
Vilanova del Camí 

Taller de biblioteràpia: El dol. A càr-
rec de Laura Garcia.
Dimecres a les 6 de la tarda a Can Pa-
passeit.

\ DIJOUS 27 
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Igualada 
Presentació del llibre “Tous i les se-
ves masies IV” d’Elisa Vidal Mas. L’au-
tora presenta el quart i darrer volum 
d’aquest recorregut per la història i la 
vida quotidiana de Sant Martí de Tous.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

DIÀLEGS CAPITALS
Igualada 

“Doncs abans tampoc estàvem tan 
malalment!” amb Jordina Sales-Car-
bonell i Paloma Zarzuela. L’arqueolo-
gia ens ajuda a explicar el paper real 
de les dones.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Visita a la se-
nyora Soler” de Manuel de Pedrolo, 
un llibre inèdit i censurat fa 50 anys. 
Organitza Òmnium Cultural.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

XERRADA
Òdena 

“Donem veu a les víctimes de la vio-
lència de gènere”. A càrrec de l’Asso-
ciació ASocProCat
Dijous a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca l’Atzavara.

CONFERÈNCIA
Capellades 

“Avi et trauré d’aquí”, conferència a 
càrrec del capelladí Joan Pinyol
Dijous a les 7 de la tarda a la sala pe-
tita de la Lliga.
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“El diablo en Ohio”, la sèrie de terror que recomana Stephen King
REDACCIÓ· TERROR 

E l diablo en Ohio (De-
vil in Ohio) és una de 
les sèries de terror que 

acaben de sumar-se al catà-
leg Netflix. Es tracta d’una 
adaptació del llibre homò-
nim de Daria Polatin, que va 
escriure el 2017. La sèrie de 
vuit capítols ha estat estrena-
da aquest setembre, amb una 
inquietant història sobre una 
secta satànica protagonit-
zada per Emily Deschanel, 
actiu que durant dotze tem-
porades fou l’actriu principal 
de la sèrie policíaca Bones. 
Comparteix escenes amb 
ella altres actors coneguts 
com Madeleine Arthur, Sam 
Jaeger, Alisha Newton entre 
altres. 

SINOPSI
Deschanel dona vida a Suzan-
ne Mathis, psiquiatra en un 
hospital d’un suburbi de Cle-
veland amb molta feina. Un 
matí coneix una pacient no 
identi�cada que no parla, una 
adolescent (Madeline Arthur) 
a la qual han fet fora de casa. 
La noia presenta uns enormes 
talls a l’esquena i procedeix 
del comtat d’Amontown, on 
hi ha una comunitat aïllada 
que rendeix culte al diable. 
Examinant-la amb detall, és 
obvi que ha sofert nombrosos 

i continus abusos. Suzanne, 
parlant amb ella, esbrina que 
es diu Mae i, quan l’hospital 
li donarà l’alta, decideix que-
dar-se amb ella a casa mentre 
trobi una plaça en una llar 
d’acolliment. Però la família 
de Suzanne no està preparada 
per a aquest desgavell. Jules, 
la �lla mitjana, té problemes 
socials en el col·legi; el ma-
rit, Peter, està molt endeutat. 
Però hi ha altres factors ex-
terns, com que l’horrible xèrif 
del comtat de Amon (Bradley 
Stryker) i el detectiu López 
(Gerardo Celasco) de la po-
licia de Remmingham estan 
buscant a la noia i treballant 
en la recerca dels rituals i les 
manifestacions satàniques que 
es realitzen a la localitat de 
Mae, o això és el que sembla...

REALITAT O FICCIÓ?
Encara que els personatges 
són �cticis, la creadora ha 
revelat que es va documentar 
sobre sectes reals per a cons-
truir la història, així com en 
un testimoniatge verídic. “El 
llibre es va inspirar en fets 
reals d’una història que va 
escoltar la nostra producto-
ra executiva, Rachel Miller, 
que en realitat va tenir lloc 
a Ohio”, va relatar Polatin a 
Net�ix. Tot i que Polatin i el 
seu equip no han esmentat 
quines sectes van estudiar, 

alguns experts assenyalen 
que hi ha similituds amb un 
grup anomenat Xenos Chris-
tian Fellowship que en 1989, 
el seu líder, Je�rey Lundgren, 
i altres seguidors van matar 
als cinc membres d’una famí-
lia de Kirtland (Ohio) com a 
ritual i ofrena al diable. Lun-
dgren es va declarar culpable 

i va ser condemnat a mort 
l’any 2006. 

UNA SÈRIE BEN CONSTRUÏDA
El diablo en Ohio té un ritme 
molt bo, no es para massa 
ni dedica temps a obvietats 
per permetre que la història 
avanci. Així, es permeten 
uns certs canvis al llarg de 
la trama, com que al princi-
pi pensem que Suzanne s’ha 
emportat la jove a casa per a 
salvar-la d’una secta mortal, 
però és la presència de Mae 
en la vida de la família Mat-
his el que farà que les coses 
es compliquin...
Com és habitual en aquesta 
mena d’històries, al mal se 
li enfronta el bé, represen-
tat per Suzanne i també pel 
detectiu López (Gerardo Ce-
lasco). Tots dos buscaran, ell 
amb els seus coneixements 
policíacs, i ella usant la per-
suasió a la Mae, arribar fins 
al mateix cor de la secta situ-
ada a Amontown. L’objectiu 
de desbaratar-la, però, serà 
molt més complex de l’espe-
rat.

LA SÈRIE QUE STEPHEN KING 
“ESTÀ GAUDINT”
Si hi ha algú que pot opinar 
sobre si una sèrie de terror 
té una mica de qualitat o no, 

aquest és Stephen King. L’es-
criptor de grans títols de por 
com ara Pet Sematary, IT o 
Carrie, ha opinat a les xarxes 
socials sobre El diablo a Ohio  
amb la següent piulada: “Fins 
ara l’estic gaudint, amb una ex-
cepció: el fet que Suzanne (una 
psiquiatra!) porti a viure a una 
noia traumatitzada i maltrac-
tada amb el seu marit i �lles 
sense cap debat o preparació 
prèvia. Em sembla prepotent 
i sense sentit”. En de�nitiva, 
King ha quedat fascinat, com 
milers d’espectadors a tot el 
món amb la producció ameri-
cana. 

UNA HEROÏNA SALVADORA
El diablo en Ohio explora el 
costat personal de Suzanne, 
aquesta espècie d’heroïna que 
en el fons el que intenta és des-
truir els seus propis records 
familiars, aquells que la tenen 
com una nena, testimoni d’in-
nombrables abusos domèstics 
del seu padrastre sobre la seva 
mare. Es podria dir, doncs, que 
el seu esforç en protegir a la 
Mae dels seus veïns és la ma-
nera de salvar la seva pròpia 
vida i la nena petita que encara 
porta dins del seu cor, arribant 
�ns i tot a posar en perill al seu 
marit i les seves �lles, el retrat 
d’una família perfecta. 

La inquietant història 
de terror basada en 
una secta satànica 

d’Amontown que vol 
oferir al diable l’ànima 

d’una jove 
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Les millors sèries
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Mares i filles
A TOUS •  ALTA COSTURA

Memòria
CINECLUB •  LOS CABALLOS MUEREN AL AMANECER

RICARD FUSTÉ

El dijous 27 d’octubre, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema, el 
Cine-club presenta la producció 

espanyola del 2022 Los caballos mue-
ren al amanecer, dirigida per Ione Ate-
nea.
Entre el documental i les �ccions so-
bre “metratges trobats” (recordeu My 
Mexican Bretzel?), el �lm explica com 
la directora arriba al pis que havia es-
tat dels germans García i com les seves 
vides continuen latents entre els molts 

objectes que hi romanen. L’Antonio 
era dibuixant de còmics a Bruguera 
i la Rosita cantant d’òpera i pianista. 
Amb el seu germà Juanito, converti-
ren la llar en un espai de creació des 
del qual poder fugir de la realitat grisa 
dels temps del franquisme.
Els nous habitants de la casa intenta-
ran fer honor a aquesta herència.
Los caballos mueren al amanecer for-
ma part de la 30a Mostra Internacio-
nal de Films de Dones que arriba un 
any més a la nostra comarca. La sessió 
tindrà caràcter gratuït i serà presenta-
da per la seva directora. 

REDACCIÓ · LA VEU 

E sther, modista de la Casa Dior, 
treballa en la seva última col-
lecció d’Alta Costura, abans de 

jubilar-se. Jade, una jove de 20 anys, 
li roba la bossa de mà al transport 
públic, però dies després decideix 
anar a retornar-li, penedida. Est-
her, atreta per la valentia de la jove 
i convençuda que posseeix un do, 
decideix oferir-li una oportunitat 
per a entrar en els tallers de la Casa 

Dior com a jove aprenent. Amb Jade 
ha trobat l’ocasió de transmetre una 
professió que sempre ha exercit per 
passió. 
Sylvie Ohayon situa a la mestra i la 
seva deixebla al París actual, amb els 
seus conflictes d’integració social, 
i substitueix efectes especials, se-
qüències d’acció i complexes proves 
iniciàtiques per l’hipnòtic dia a dia 
en un exquisit taller de costura, amb 
els seus ritus i supersticions en una 
molt cuidada posada en escena. 

REDACCIÓ · LA VEU 

B lack Adam és la pel·lícula de 
l’antiheroi de DC Comics que 
dona nom al film -encarnat 

per Dwayne Johnson- gran antago-
nista de Shazam!. Aquest llargme-
tratge és la història del seu origen 
i revelant el seu passat com a esclau 
al país Kahndaq. Nascut en l’Antic 
Egipte, Black Adam té superforça, 
velocitat, resistència, la capacitat 
de volar i disparar raigs. Alter ego 
de Teth-Adam i fill del faraó Ram-
sés II, va ser consumit pels seus 
poders màgics i es va transformar 
en un embruixador. Gran enemic 
de Shazam! en els còmics, malgrat 
creure en el seu potencial i fins i tot 

oferir-lo com a guerrer del bé, Black 
Adam acaba utilitzant les seves ha-
bilitats especials per al mal. No obs-
tant això, un grup d’herois conegut 
com la JSA encapçalats per Doctor 
Fate (Pierce Brosnan) tractaran que 
el perillós superhumà busqui la 
redempció i passi a utilitzar els seus 
poders per a fer el bé, i evocant a 
la humanitat que alguna vegada va 
habitar en el seu interior.
Collet-Serra sap com presentar 
aquesta foscor i aquest antiheroi 
de manera efectiva, a la vegada que 
fona forma a una de les incorpora-
cions més prometedores de a cada 
vegada més ampla plantilla de per-
sonatges de DC. 

Antiheroi
ESTRENA •  BLACK ADAM

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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BLACK ADAM

SALA 1

BLACK ADAM
Dv a Dg: 17:00/19:40/22:20

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO
Dll a Dj: 17:05/19:15/21:30

SALA 2

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO
Dll a Dj: 18.15

VIAJE AL PARAÍSO
Dll a Dj: 20:30

CERDITA
Dll a Dj: 22:45

SALA 3

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

SALA 4

BLACK ADAM
Dv: 20:45
Ds i Dg: 15:50/18:35/21:15

TADEO JONES 3
Dv: 18:45
Dll a Dj: 17:20

HALLOWEEN: EL FINAL
Dll a Dj: 19.30/22:00

SALA 5

BLACK ADAM
Dll Dc i Dj: 17:00/19:40/ 22:20
Dt: 17:00/19:40 (VOSE)/ 22:20

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO
Dv: 17:05/19:15/21:30
Ds i Dg: 17:05/19:15

MODELO 77
Ds i Dg: 21:30

SALA 6

LOS RENGLONES TORCIDOS DE 
DIOS

Dv Dll a Dj: 18:00/21:00
Ds i Dg: 16:00/19:00/22:15

SALA 7

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO
Ds i Dg: 18:10 
LILO, MI AMIGO EL COCODRILO (CAT)
Dv: 18:15
Ds i Dg: 15:45

VIAJE AL PARAÍSO
Dv a Dg: 20:30

CERDITA
Dv a Dg: 22:45

SALA 8

TADEO JONES 3
Dv a Dg: 17:45

TADEO JONES 3
Dv a Dg: 19:45/22:00

�����
Ateneu Cinema

IGUALADA

III CICLE D’ÒPERA
TOSCA

Ds: 17:30
CINCO LOBITOS

Dg: 17:30
ALTA COSTURA

Dg: 19:10

SALA GRAN

LOS RENGLONES TORCIDOS DE 
DIOS  

Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 20:15

GIRASOLES SILVESTRES  
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 20:15
Dc: 17:30

LOS CABALLOS MUEREN AL 
AMANECER (CINECLUB)  

Dj: 20:00

SALA PETITA

LA BARCA DEL VENT
Ds: 17:45
Dg: 17:45

CERDITA
Dv: 17:45/20:30
Ds: 20:30
Dg: 20:30
Dll: 19:45
Dll: 17:45/20:30
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CERDITA

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO

GIRASOLES SILVESTRES

TADEO JONES 3

LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS

SMILE

Estats Units. Acció. De Jaume Collet-Serra. Amb Dwayne John-
son, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Viola Davis
Gairebé 5.000 anys després d’haver estat dotat dels poders omni-
potents dels antics déus -i empresonat amb la mateixa rapidesa-, 
Black Adam (Johnson) és alliberat de la seva tomba terrenal, llest 
per a deslligar la seva forma única de justícia en el món modern.

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.

Estats Units. Fantàstic. De Josh Gordon, Will Speck. Amb Javier 
Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy.
Quan la família Primm es muda a Nova York, el seu �ll adolescent 
Josh lluita per adaptar-se a la seva nova escola i nous amics. Tot 
això canvia quan descobreix a Lilo, un cocodril cantant, a qui li 
agrada donar-se banys, el caviar i la bona música vivint en l’àtic de 
la seva nova casa. Els dos es converteixen en millors amics.

Espanya. Drama. De Jaime Rosales. Amb Anna Castillo, Oriol 
Pla, Quim Àvila Conde, Lluís Marqués
Julia, una jove de 22 anys i mare de dos nens, s’enamora d’Óscar, 
un noi con�ictiu amb el qual comença una relació. A mesura que 
passen temps junts, Julia començarà a plantejar-se si Óscar és la 
persona que realment necessita al seu costat, la qual cosa la portarà 
a iniciar un viatge personal a la recerca de la seva felicitat i la de la 
seva família.

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

Espanya. 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
21 Úrsula; Hilarió; Caius o Gai; Celina.
22 Marc; Maria Salomé; Nunila i Alòdia,  
23 Joan de Capestrano; Servand i Germà; Oda.
24 Antoni-Maria Claret; Martirià.  
25 Bernat Calbó; Crisant i Daria; Crispí i Crispinià
26 Llucià i Marcià; Rústic; Viril; Evarist  
27 Florenci; Gaudiós

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

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

ESGLÉSIA · LA VEU 

Dimarts el bisbe Romà 
Casanova presidia a 
l’església parroquial de 

Vilanova del Camí una mis-
sa exequial de cos present per 
l’etern descans de Montserrat 
Farrés i Sala, que havia mort 
diumenge a l’edat de 89 anys.
La difunta era la mare del vi-
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En record de
Miquel Farré Torres

Morí cristianament el passat dimarts dia 18 d’octubre a l’edat de 74 anys

A.C.S.

Amb gran dolor, els teus estimats: mare, esposa, filles, gendres, nets, 
i demés família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte 
de comiat que tingué lloc ahir dijous dia 20 d’octubre a la Parròquia 

de la Soledat.

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

Lourdes Freixas Martí
Vídua de PERE SUBIRANA MARCÉ

Morí cristianament el dia 16 d’octubre a l’edat de 85 anys.
Els teus fills Alba i Abel, Xavier, Pere i Anna; nets David, Roger, Jaume, 

Clara i Pere; i germana Maria, et tindrem sempre present 
en el nostre record i estima.

Els Prats de Rei, 17 d’octubre de 2022 Igualada, 19 d´octubre de 2022

En el 10è aniversari de la mort de

Josep Calzada i Jorba
La teva esposa, Ma. Teresa; fills, Marta, 

Francesc i Eduard; néts, Jordi, Josep, Ivet 
i Clàudia; germà, Joan; i la resta de familiars 
i amics, sempre et tenim present en el nostre 

record. T’estimem.

lanoví Mn. Josep Maria Riba, 
actualment vicari general del 
bisbat de Vic, que realitzà una 
sentida homilia, recordant els 
vincles de Montserrat Farrés 
amb la comunitat parroquial de 
Vilanova i altres records de la 
seva vida.
Al presbiteri i entre els �dels, a 
més lògicament de la família, hi 
havia nombrosos sacerdots i re-
ligiosos de l’Arxiprestat i d’arreu 
de la diòcesi, així com membres 
de la cúria de Vic i del Museu 
Episcopal (MEV), institució 
que Mossèn Josep Maria dirigí 
durant disset anys. 

ESGLÉSIA · LA VEU 

El passat dimecres, dia 
12, Fra Antoni de Loja 
Morales Delgado va 

emetre els vots perpetus 
com a religiós caputxí, en 
una celebració que va tenir 
lloc a l’església dels Frares 
Caputxins d’Igualada.
La cerimònia, fou presidida 
pel provincial caputxí Fra 
Eduard Rey, acompanyat del 
guardià del convent iguala-
dí, Fra Francesc Sánchez. Hi 
hagué una gran presència de 
frares de tota la província, 
així com de familiars i amics 
de Fra Antoni. 

Professió solemne d’un frare caputxí En la mort de 
Montserrat Farrés 
i Sala
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Tel. 616 71 00 51

romen 
ruiz 
santana

serveis:
fontaneria, 

electricitat, pladur, 
paleteria.

667 27 03 08

electricitat, pladur, 
paleteria

667 27 03 08

Serveis de lampisteria, gas, 
aigua i climatització.

CLAUDIO  6 3 0  1 8  3 5  9 5

Canviem 
banyera 
per plat 
de dutxa

Tel. 644 50 95 37

REFORMES JAC
JOSEJOSE

Serveis de 
fusteria general

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

Oscar Vives Sendra

TOT CREACIÓ
Fusteria en general

Mobles per encàrrec
606 34 98 35 

Jordi Puga
Av. Generalitat, 20
08700 IGUALADA

Oscar 

  Lóp
ez

Tel. 657 82 90 53
www.oscarlopezpintores.es

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

Tel. 639 994 958 

INSTAL·LADOR
AUTORITZAT

Pintura industrial
Escales comunitàries                                      

Lacats,esmaltats i envernissats
Façanes

620937799                         

xavi_pintor@hotmail.com

                                      

pintorxavi

intura

ravoavier
ecorativa              

MUDANCES
ELEVADORS
GUARDAMOBLES

MUDANCES & 
TRANSPORTS

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

688 37 94 42

Jose Miguel Pérez 
Salguero

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

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

L AMPISTERIA INSTAL·LACIONS 
&

MANTENIMENT

640 50 60 95

Carrer Maragall nº17 local, Piera
eagasinstalaciones1@gmail.com

ANUNCIA 
EL TEU NEGOCI  DE 

SERVEIS PER A LA LLAR

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

O truca’ns!

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

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

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

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· Obrim a partir 
de les 19h

· Diumenges 
tancat

938 03 18 64

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

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

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

MENÚS DIARIS 
I MENÚS FESTIUS

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

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

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

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

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

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

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

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

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

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

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

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

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

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

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

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

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

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

GUIA LEGAL

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  Habilitat de l’empleat modern 
d’adaptar-se a les urgències de l’empresa  2  Es-
caient com ningú, a Portugal. Engegada  3  Mica 
de moca. Convidat a visitar les instal·lacions 
dels mossos. I mica de boca  4  Ben igual que 
el medi invers. Cordó trenat ideal per la Xènia 
i sa filla  5  Joc on és inevitable adonar-se que 
fan trampes. Va donar a llum a les seves pròpi-
es filles  6  Escorça de tell. Organs vocals dels 
ocells, mig siringues mig laringes  7  Aproxima-
ció a una Tosca modificada. Asiàtic amb cara de 
bistec  8  Lloà les virtuts d’un estrany liante. Per 
agafar per darrere va de conya  9  Atipis fora de 
casa. Més clarivident que la Lucy D. Surten de 
col·legi per entrar a Gibraltar  10  Blasma in-
comprensiblement la resina relaxant. Lents 
de la verge extremenya  11  Fi de festa. Omplir 
d’arcaismes. I principi de sesta  12  Temple del 
voyeur contemporani. Barreja de llet i timó per 
fer una herba  13  Enrajoles el bany amb una 
sola eina. Atac a l’entrepà.

VERTICALS  1  Més papista que el d’Aquino. Fibra 
per fer l’abecé només amb as  2  Introducció a 
l’epistemologia. Varietat d’enciam que ja porta el 
sucre posat. Centre de la vila  3  Per als presos 
és tot un exemple a seguir. Ajupo la part de dalt 
del cos però cap dalt  4  Proposició per extreu-
re una conclusió just abans del sermó. Munta 
unes cues caòtiques, el de Malmöe  5  Tot bar-
rejat. Qualificar, acusar, caracteritzar. Té majoria 
al Parlament  6  Dutxar a l’estil del jardiner. Tu 
multa, que això és un avalot popular  7  Continua 
tenint majoria. No es refereix a un còlic perquè 
va de l’oceà. Ell a l’ascensor  8  Polímer fet de 
lignit i estricnina. Vols dir que no són les Medes? 
9  Intuí que faltava la creu. Diplomat a la mateixa 
escola que en Dustin Hoffman  10  Ratlletes sobre 
les vocals aquelles de qualificar, acusar, etc. Prou 
esvelt per dur segle i mig a cavall  11  Entren en 
acció. Angolès disfressat de rajola blanca i negra. 
Parets de maó  12  Sembla altiu, però és culpa 
dels elàstics. Rosegons de raïm i anissos.

 fet per Pau VidalEls mots encreuats

Troba les 7 diferències!

L’hora dels Sudokus
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S i heu protegit i cui-
dat vostra cabellera 
aquest estiu, segur 

que la notareu molt millor 
que altres anys. Tot i així 
és normal que el cabell es-
tigui més ressec, sobretot, 
si heu estat a la platja o 
heu anat sovint a la pisci-
na. Tant el sol, com el clor i 
la sal de la mar provoquen 
deshidratació de cabells, 
així com altres perjudicis 
com pèrdua dels pigments, 
cosa que afecta els cabells 
tenyits o amb metxes.

La deshidratació dels ca-
bells comporta altres pro-
blemes com el tacte aspre, 
pèrdua de la brillantor, 
cabell més trencadís, feble 
i amb tendència al tren-
cament, puntes obertes ... 
Per això, a la tornada de les 
vacances, si no voleu tallar, 
hem de parar més atenció 
a la rutina per reparar els 
danys de l’estiu.

Aquí teniu la guia de�ni-

tiva per cuidar i reparar el 
cabell després de l’estiu:

Rentat de cabells 
després de l’estiu
Un dels errors més fre-
qüents és utilitzar el ma-
teix xampú per al cuir ca-
bellut que per als cabells. 
Si el teu cuir cabellut és 
sec, sensible o està irritat, 
heu de triar un producte 
específic per a cuidar-lo. I, 
després, triar el xampú per 
a tenir cura de la cabellera, 
que després de l’estiu, ha 
de ser un producte repara-
dor que ens ajudi a recons-
truir la fibra, que reforci el 
cabell en profunditat i que 
li aporti nutrició.

Hidratació, fonamental 
per reparar el cabell des-
prés de l’estiu
Després de l’estiu els ca-
bells necessiten, sobretot, 
hidratació i nutrició. Així 
que 1 o 2 dies a la setmana 
després de rentar, apliqueu 
una màscara reparadora. 
Deixeu actuar almenys 10 
minuts i si pots més, mi-
llor. És recomanable tre-
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ballar la mascareta perquè 
penetri més profundament 
i aplica-sempre de mitjans 
a puntes, mai en les arrels.

Productes per desenredar
Després de l’estiu, com 
el cabell està més sec, és 
normal que costi més 
desenredar i per això és 
millor aplicar alguna cre-
ma abans de pentinar. 
Es tracta de cercar algun 

producte potent però gens 
agressiu, que a més de fa-
cilitar el pentinat, aportar 
flexibilitat i brillantor a la 
cabellera, aporti nutrició 
amb vitamines i minerals, 
que reforçarà el teu cabell 
dia rere dia.

Suplements per prevenir 
la caiguda de la tardor
A la tornada de l’estiu, i 
amb la tardor ja a la volta 

de la cantonada, sol ha-
ver-hi una important cai-
guda de cabells, i per això, 
segons l’opinió de Meritxell 
Martí és important recór-
rer a suplements que con-
tinguin aminoàcids, com 
la cistina, vitamines com la 
biotina, llevat de cervesa i 
germen de blat. 
Pregunta a la nostra farmà-
cia i t’ajudarem a trobar el 
millor còctel vitamínic! 

La guia definitiva per cuidar i reparar el cabell 
després de l’estiu Genar Esteve  

Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia



              

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

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

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396
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La disminució de la 
percepció auditiva és 
un problema impor-

tant durant la infància, ja 
que en depèn el bon desen-
volupament intel·lectual i 
social del nen.

Amb els refredats i mocs 
de l’hivern ens trobem que 
molts nens no escolten bé, 
per acumulació de moc a les 
oïdes.  A vegades amb tracta-
ments ho solucionem i a ve-
gades no. De totes maneres 
quan s’acosta el bon temps i 
l’estiu, això acostuma a millo-
rar. Per aquest motiu abans 
de plantejar intervencions 
decidim valorar-ho després 
d’aquests mesos de bonança.

De manera general hem de 
tenir en compte si el nen/a té:
- Refredats freqüents i otitis
- És introvertit, distret o 
agressiu

- Presenta retard en l’apre-
nentatge escolar
- Si els pares o el mestre tenen 
dubtes sobre l’audició del nen

Com diagnostiquem i 
avaluem el grau de dismi-
nució auditiva en el nen?

- L’exploració otoscòpica o 
microotoscòpica permet fer 
una primera valoració de l’oï-
da externa i mitjana, a � de 
descartar problemes bàsics 
en la transmissió del so; com 
serien els taps de cerumen, 
otitis seroses, otitis mitjanes 
agudes i cròniques, malfor-
macions del conducte audi-
tiu extern, perforacions tim-
pàniques, entre altres.
- L’audiometria tonal i l’au-
diometria infantil (peep 
show), on el nen participa 
activament realitzant una 
acció voluntària coincidint 
amb la percepció del so. Nor-
malment la podem fer a nens 

Ha passat l’estiu i el meu �ll ja no hi sent bé! 
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a partir dels 3-4 anys d’edat.
- Els Potencials evocats 
auditius d’estat estable 
(PEAee), són una tècnica 
electro�siològica de recent 
implantació que ens permet 
establir el llindar auditiu de 
forma objectiva i especí�ca 
en totes les freqüències de 
l’audiograma. Es realitza en 
aquells casos en què no és 
possible realitzar una audi-
ometria �able, ja sigui per 
l’edat o patologia del nen (de 
3 mesos �ns a 4-5 anys)

Quina és la causa principal 
d’hipoacúsia en els nens?

Hi ha in�nitat de causes de 
sordesa (hipoacúsia), que 
necessitaran plantejaments 
terapèutics concrets i especí-
�cs, i  per tan requeriran un 
diagnòstic precís. Poden ser 
hipoacúsies neurosensorials 
(afectació de l’oïda interna) 
i hipoacúsies de transmissió 
(afectació de l’oïda mitjana).

La causa d’hipoacúsia més 
freqüent en nens son les 
otitis seroses, ocupació per 
moc de l’oïda mitjana, cau-
sada per una mala ventila-
ció d’aquesta. La majoria 
de les vegades va associada 

a obstrucció nasal, secun-
dària a una hipertrò�a 
adenoidea (carnots) i/o 
també hipertrò�a de les 
amígdales palatines.

Si amb els tractaments con-
vencionals (antihistamí-
nics, antibiòtics, mucolítics, 
cortidoides, …) no millora, 
es recomanaria la interven-
ció quirúrgica, que consis-
tiria en adenodectomia +/- 
reducció de les amígdales i 
la col·locació de drenatges 
transtimpànics.

La intervenció es realitza 
a quiròfan sota una anes-
tèsia general molt curta en 
cas d’haver de reduir tam-
bé les amígdales i treure 
les vegetacions adenoides, 

o bé senzillament amb 
una sedació si només cal-
gués posar els drenatges. 
En ambdós casos es fa de 
manera pràcticament am-
bulatòria, amb un parell 
d’hores d’hospitalització.
Els drenatges són uns petits 
tubs en forma de “diàbolo” 
que queden �xats al timpà i 
permeten una bona ventila-
ció de l’oïda. Prèvia a la seva 
col·locació, aspirem el moc 
existent, i l’audició es re-
cupera a l’instant. Aquests 
drenatges, passat uns me-
sos, són expulsats pel propi 
organisme, cosa que veiem 
en els controls rutinaris. En 
cas d’una nova recaiguda 
(cosa que passa en un baix 
percentatge) es podrien 
tornar a col·locar. 

Dr. Josep Ramón Claramunt Vives
OTORINOLARINGÒLEG / Nº COL. 30697

Av. Barcelona 168, baixos ·  08700 Igualada  ·  Tel. 93 804 74 64  ·   www.institutclaramunt.com
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Josep Pons Segura
Rellotger i joier. 75 anys portant el negoci familiar
Joieria Pons de la Rambla.

Setanta-cinc anys de trajectòria professional donen per 
moltes històries. Sou la tercera generació? 
Sí, som la tercera generació. El meu pare Joan Pons ho va 

engegar i a avui en dia els meus �lls, el Roger i la Cristina, també 
continuen. Jo ara tinc 86 anys, però vaig començar amb 11 anys 
ajudant el meu pare quan van obrir la botiga, l’any 1947. Abans 
era normal, hi havia la �gura de l’aprenent d’o�ci, i així vaig co-
mençar. Ara un nen d’onze anys seria impensable que entrés a 
treballar a un negoci (per sort). Està clar que els temps han can-
viat molt! Abans no hi havia escoles de rellotgeria ni de joieria, 
sinó que qui tenia més antiguitat ensenyava al novell. I si tenies 
un familiar, algun conegut i feien el favor d’ensenyar-te l’o�ci, 
tenies molt de guanyat. Aquí a la joieria vam arribar a tenir vuit 
operaris d’aprenent de rellotger! Imagina’t si teníem volum de 
feina d’arreglar rellotges! Tot era mecànic. El meu pare va co-
mençar amb la rellotgeria i hi va treballar molts anys, �ns que 
la salut li va permetre, doncs als 70 anys va morir per malaltia. 
Posteriorment, als anys 60 hi vaig afegir la joieria, la qual con-
tinuem avui dia. Els meus �lls, la Cristina i el Roger s’hi van 
incorporar passats uns anys; ara en Roger porta 30 anys al peu 
de canó i la Cristina 40. De cinc �lls, dos continuen el negoci. El 
Roger segueix els meus passos però amb els rellotges tecnolò-
gics, doncs dels analògics encara me n’encarrego jo. La Cristina, 
que és gemmòloga, porta la joieria juntament amb el Roger.

Com es fa per mantenir el negoci tants anys? Quin és el secret?
És molt difícil poder-hi arribar. Primer per un tema de salut, 

doncs l’edat no perdona. Amb 86 anys tinc la sort que per ser 
rellotger no em falla ni la vista ni el pols, que això és molt im-
portant per poder treballar. Per altra banda, per poder tenir un 
negoci tants anys t’has de guanyar la con�ança dels clients (i més 
amb el producte que venc), ser molt treballador i adaptar-te als 
temps. A la meva edat, qui hauria dit que passaria una pandèmia 
i que estaríem temps tancats...

Són de �ar moltes d’aquestes botigues que venen joies? 
Cristina: Per a nosaltres, cal que les persones que hi ha darrere 
tinguin una bona formació en la matèria, doncs només si co-
neixes bé els productes pots prestar un bon servei. En el nostre 
cas, jo vaig estudiar la carrera universitària de Gemmologia, i 
el Roger també es va formar a través de cursos especialitzats en 
joieria, esmalts i altres especialitzacions a l’Escola del Gremi. 
Les pedres i les seves composicions diuen molt, i s’han de saber 
conèixer. Per exemple, és molt important saber detectar si una 
pedra és natural o sintètica, doncs només coneixent el producte 
pots oferir un bon servei als teus clients. 

També sou joiers i teniu un taller propi de confecció de peces 
per encàrrec. Quina evolució ha tingut aquesta feina al llarg 
dels temps? 
El taller ha evolucionat molt al llarg dels anys, sobretot aquests 
últims. El Roger s’encarrega sempre de buscar l’última maqui-
nària, i anar-la actualitzant als avenços tecnològics, el qual ens 
permet fer noves creacions. Per altra banda, al taller reparem les 
joies dels propis clients, i la Cristina hi fa joies d’autor i també 
transforma o modi�ca aquelles que els clients ja tenen però vo-
len canviar o renovar. A vegades, les volen actualitzar segons les 
tendències del moment, i en altres ocasions, es tracta de joies 
heretades que volen adaptar, conservant l’essència, perquè siguin 
més portables i conformes al seu estil. És una artista, i està al 
dia de què es porta i sap transmetre-ho a les joies. També ha 
creat recentment una joia per a l’exposició PER QUÈ LA JOIA 
ÉS CULTURA?, que es pot visitar a l’Arxiu Comarcal (la Teneria 

d’Igualada) entre el 15 i el 30 d’octubre. 

Continueu tenint cura de rellotges com el dels Escolapis o 
Santa Maria? 
Avui en dia ja no, perquè estan digitalitzats. No obstant, fa anys, 
quan el meu pare Joan era viu, junts ens fèiem càrrec del mante-
niment dels rellotges públics d’Igualada. Eren, per aquest ordre 
de visita: Soledat, Santa Maria, l’Ateneu i Escolapis. I no només 
aquests, sinó que també ens encarregàvem del manteniment de 
rellotges de cases privades, com els de Cal Boyer i Cal Cilindru, 
on tenien molts rellotges de corda preciosos als quals anàvem 
a donar corda cada setmana. Actualment, continuo arreglant 
rellotges antics d’aquells temps. El meu pare, que era mecànic/
torner, em va ensenyar mecànica que, aplicada a la rellotgeria, 
em permet crear aquelles peces de rellotges antics de les quals 
ja no es troben recanvis.  Per exemple, fa quatre dies en vàrem 
arreglar un del 1897.

La con�ança és una qüestió molt rellevant en una empresa 
que s’ha mantingut durant tants anys. Hi ha algun sistema de 
certi�cació que permeti assegurar que s’està pagant pel que 
realment val una joia? 
Com hem comentat abans, per conservar la con�ança és molt 
important la formació de les persones darrere del negoci, i en el 
nostre cas hem procurat que així fos. Amb relació als produc-
tes, sempre acudim als nostres proveïdors de con�ança, que són 
aquells que sabem que ens garanteixen un producte de qualitat. 
Tanmateix, també fem certi�cats de les peces, així com valoraci-
ons de joies que el client ja té. Per exemple, en moltes ocasions 
ens visiten clients que han heretat una joia i en volen saber el 
valor, sobretot de cara al seu assegurament. 

Què en penseu del futur de la vostra activitat?
La nostra és una professió molt bonica que portem a l’ADN: tres 
generacions treballant! Ens adaptem als temps i ens il·lusiona 
continuar aportant regals inoblidables de joieria a les famílies 
així com poder rescatar peces de valor en rellotgeria. 

“Ens adaptem als temps i ens il·lusiona seguir  
aportant regals inoblidables a les famílies”
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diuen...
Se’ls “veu el llautó” a qui, a canvi d’indults, ha donat vida parlamentària a la legislatura estatal i ara ha trobat “la cohesió” per “governar” amb el 21% dels vots. També els qui 
ho critiquen i pactaren la Diputació i molts ajuntaments. S’ha acabat “el bloc independentista”. Ara només queda la “baralla de galls”. S’ha esgrimit la “radicalitat democràtica” 
com una cortina de fum on amagar les “vergonyes”. Només cal entreveure com “es desenvolupa” l’acord polític sobre com “acostar-se” a la independència o “ampliar la base”. 
Emulen  “solucions al problema” del Consell Judicial, del qual ara “volen parlar en serio”, per resoldre l’oposició “dels jutges” que no volen perdre el “control polític”. D’això en 
diuen agafar “la paella pel mànec” quan més aviat sembla “tancar-ho al congelador”. Com diu l’endevinalla “sembla or i plata no és”: I probablement amb la seva pell es faran 
moltes “relliscades”. Però no cal patir perquè, si algú s’hi fa mal, hi ha llarga cua per asseure’s a “les cadires”. De moment “els nous” han posat “una espelma” perquè duri i el 
pressupost ja “busca Salvador”. Mentre, els de sempre, han donat “un Baños” de realitat per “recordar-nos” com “es governa”.

Agraïm la vostra confiança 
durant tots aquests anys. Sense 

vosaltres no seria po�ible.

J O I E R S
R A M B L A

PONS

Rambla Sant .  Is idre nº45,  08700 Igualada.   
93 803 24 48 |  ponsjoier@gmai l .com




