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Josep Basols, CEO del Grup Basols a un dels punts de càrrega de vehicles dels seus concessonaris

www.veuanoia.catLA VEUde
l’Anoia

“No només venem cotxes, venem mobilitat”

Ricard Monell, responsable d’Anoia Motor 

Xavier Pérez, responsable de Motorcat Premium Albert Torras, responsable deToyota i Subaru Igualada 

Emissions CO₂ (g/km): 102 – 120 (WLTP). Consum mitjà (l/100 km): 4,5 – 5,3 (WLTP).  

TOYOTA IGUALADA
www.toyotaigualada.toyota.es

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

TOYOTA COROLLA EL COTXE MÉS VISCUT 
DE LA HISTÒRIA

PUBLICITAT



Tots els serveis de mobilitat en un mateix espai
El servei de mobilitat 

que s’adapta 
a les necessitats 
de cada client 

GRUP BASOLS,
 65 ANYS TREBALLANT 
PER A LA TEVA MOBILITAT
Grup Basols neix el 1957 com 
a resposta a la necessitat dels 
anoiencs d’un servei de mobi-
litat proper, de qualitat i amb 
totes les garanties de seguretat. 
Els nostres inicis es remunten 
a Garatge Montserrat, amb Ci-
troën i els camions Barreiros. 
Un temps després, concreta-
ment el gener del 84, vam fer 
el canvi a Opel i, actualment, 
el grup compta amb nou mar-
ques; Toyota, Volvo, Subaru, 

SEAT, Hyundai, Opel, FIAT, 
Jeep, Alfa Romeo.
65 anys més tard, i amb tres 
canvis generacionals, podem 
a�rmar que hem crescut,
però continuem fent una apos-
ta clara per la mobilitat del 
nostre territori. Actualment,
som l’únic grup d’automoció 
centralitzat a la comarca, amb 
seu a Igualada.

MOLT MÉS QUE LA VENDA
 DE COTXES 
A més d’oferir una àmplia 
gamma de vehicles nous de les 
marques esmentades anterior-
ment, Grup Basols també ofe-
reix altres serveis relacionats 
amb la mobilitat.

Planxa i Pintura Anoia
El teu taller de planxa i pintura 
amb més de 2.000 metres d’ins-
tal·lacions exclusives pel teu 
vehicle. A més, si ho necessites, 
mentre els nostres professio-
nals realitzen les reparacions 
al teu vehicle, et proporcionem 
un vehicle de cortesia.

Motorocasión.com
A la nostra web podràs trobar 
un ampli ventall de vehicles 

d’ocasió, a més de conèixer les 
seves característiques amb tan 
sols un clic!

Igualada Rent a car
Servei de lloguer de vehicles. 
Amb les despeses de manteni-
ment i assegurances incloses i 
sense permanències.

Taller
Comptem amb una xarxa de 
tallers en diferents ubicacions 
(Igualada, Manresa i Vic). A 
més, som servei o�cial de les 
nostres marques representa-
des.

Assegurances
El teu assessor d’assegurances 
personal que s’encarregarà de 
gestionar el teu expedient, així 
com la tramitació de sancions 
i/o sinistres.

Botiga multimarca d’ocasió 
Un espai on trobaràs multitud 
de vehicles seminous multi-
marca i els nostres comercials 
et recomanaran el vehicle que 
més s’ajusti a les teves necessi-
tats.

B-Renting
El teu rènting a mida. Els nos-
tres assessors t’aconsellaran 
el vehicle que millor s’adapti 
segons les teves necessitats de 
mobilitat, amb una quota �xa i 
la possibilitat de renovar-lo.

CONEIX-NOS 
Ens de�nim com un servei de 
mobilitat, adaptant-nos a les 

necessitats dels nostres clients 
i oferint la millor solució a la 
seva mobilitat. És per això que, 
no només ens hem expandit 
fora de la ciutat i la nostra co-
marca, sinó que també ho hem 
fet amb el nostre equip humà. 
A dia d’avui Grup Basols està 
format per més de 90 profes-
sionals que ens permeten con-
tinuar avançant i creixent per 
oferir el millor servei de mo-
bilitat. Som una petita gran 
família dins del món de l’auto-
moció i ens encantaria que en 
formis part!

PER QUÈ CONFIAR 
EN GRUP BASOLS?
Com apuntàvem, som una 
petita gran família dins del 
món de l’automoció, i sentim 
que cadascun dels nostres 
clients en formen part. El nos-
tre objectiu és cobrir totes les 
necessitats de mobilitat que 
puguin tenir sense sortir de 
casa nostra, i a la vegada, amb 
tota garantia i seguretat.

SOM DIFERENTS 
El que ens diferencia de la res-
ta de serveis i concessionaris 
és precisament l’avantatge de 
comptar amb tots els serveis 
necessaris en un mateix lloc.

Disposem d’un gran estoc de 
vehicles d’ocasió, un dels més 
amplis de Catalunya, ja que 
ens hem especialitzat en ve-
hicles d’ocasió i seminous de 
qualitat, amb totes les garan-
ties. A la nostra web de Mo-
torocasión.com podràs con-
sultar-los tots amb un sol clic!
Ens adaptem a cada client, 
des del que ens demana un 
lloguer a curt termini com el 
que ens demana un rènting 
amb unes característiques es-
pecials. L’assessor comercial 
assignat s’encarregarà perso-
nalment de la teva necessitat 
de mobilitat. 

UN GRAN EQUIP 
QUE TREBALLA PER A TU 
Grup Basols està dirigit per la 
família Basols, concretament 
el CEO de l’empresa és en Jo-
sep Basols, �ll de la referència 
del motor igualadí Josep Ma-
ria Basols. 
Dins del Grup Basols, com 
hem vist, diferenciem mar-
ques de primer nivell:

-Toyota Igualada i Subaru 
Igualada, dirigides per Albert 
Torras.
-Motorcat Premium (Volvo), 
encapçalat per Xavier Pérez.
-Anoia Motor, que comprèn 
SEAT, Hyundai, Opel, FIAT, 
Alfa Romeo i Jeep, Ricard Mo-

nell n’és el responsable. 
A més, hem especialitzat el 
nostre equip, de manera que 
comptem amb diferents de-
partaments propis que funci-
onen de manera autònoma, 
dirigits pels seus responsables:
- Departament de postvenda
- Departament de planxa i 
pintura
- Departament d’administra-
ció
- Departament d’assegurances
- Departament de màrqueting 
i comunicació
- Departament de fotogra�a
Tanmateix, volem destacar la 
recent incorporació d’un nou 
adjunt de direcció, que encap-
çala el departament �nancer.

MIRANT AL FUTUR
El nostre sector està en cons-
tant moviment, plantejant 
nous reptes pels quals hem 
d’estar preparats. 
A Grup Basols comptem amb 
un equip dinàmic que ens im-
pulsa a adaptar-nos a aquests 
canvis, i al qual proporcionem 
formació continuada perquè 
puguem estar a l’avantguarda. 
En aquesta línia, des del Grup 
fem una aposta per la digita-
lització de les nostres eines 
internes, incorporant diversos 
ERP’s que ens donen la capa-
citat de dotar del millor servei 
als nostres clients. Per això, 
treballem diàriament per con-
vertir-nos en una referència 
digital dins de l’automoció. 

Si haguéssim de posar un titu-
lar a l’escenari que es presen-
ta a l’automoció, escolliríem 
“Emissions zero”, i per això 
hem adequat les nostres ins-
tal·lacions. A Toyota Igualada 
hem aconseguit la ISO 14001 
de medi ambient instal·lant 
més de 360 plaques solars amb 
les quals aconseguim un 80% 
d’autosu�ciència. 



Àuria celebra 50 anys amb un 
acte molt emotiu a Igualada

La institució fa cinc dècades que va 
començar com a iniciativa pionera 
en les activitats laborals

Agraïment a les persones que des 
de 1972 han contribuït a donar 
compliment a la missió d’Àuria

Marc Ollé 
guanya la Copa 
Catalana de 
Curses de 
Muntanya

PÀGINA 15

PÀGINA 40
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Autoritats, homenatjats i destacats membres de la Fundació Àuria, al final de l’acte celebrat a l’Ateneu.

www.veuanoia.catLA VEUde
l’Anoia

PÀGINA 26

Veciana inaugura 
la restauració i el 
centre de visitants 
del castell de Segur

PÀGINA 31

Renfe expulsa 
del tren un grup 
d’escolars de la 
Llacuna

PÀGINA 10

El Consell troba 
una mesura 
“excepcional” 
per poder pagar 
les nòmines

Aquest diumenge, canvi d’hora
A les 3h seran les 2h



Més seguretat
l’editorial

A questa setmana, l’Ajuntament d’Igualada ha 
anunciat que reforçarà ostensiblement la pre-
sència d’efectius policials al carrer durant la nit 
de la Castanyada per oferir així més seguretat 

ciutadana. Aquesta acció puntual ja s’ha fet en altres oca-
sions, com per exemple, 
durant la passada Festa 
Major, a les nits de la qual 
es va estrenar un “corre-
dor de seguretat” des del 
centre de la ciutat �ns 
a l’estació d’autobusos. 
Això tornarà a succeir el 
proper dilluns al vespre, 
i, probablement, també 
per Cap d’Any.
No cal ser gaire intel·li-
gent per a endevinar que 
aquestes mesures arriben després de l’horrible violació 
d’una noia, ara fa just un any, quan després de celebrar en 
una discoteca del polígon de les Comes la nit de la Cas-
tanyada, tornava sola cap a l’estació de tren. Tal succés, 
com és lògic, va provocar terror entre adolescents, joves i 
les seves famílies. D’aquí que les accions que Policia Local 
i Mossos d’Esquadra estan posant en marxa siguin molt 
benvingudes. També la instal·lació prevista de diverses 

càmeres de videovigilància en els accessos i sortides de la 
ciutat. I n’hi hauria d’haver més...
Malauradament, tot plegat són accions que costen diners 
a la butxaca dels ciutadans, a voltes mesures que coarten 
les nostres llibertats, però que s’han de fer per evitar que 

brètols, incívics, delinqüents 
i assassins campin lliurement 
sense tenir res a perdre i con-
verteixen el que hauria de ser 
una nit de festa en un pati-
ment constant quan és l’hora 
de tornar a casa.
Ens consta que s’estudien al-
tres mesures, benvingudes 
totes elles. Els “corredors” 
�ns a l’estació de bus són una 
bona solució, però només per 
aquells que són de fora. Algu-

nes ciutats ja han posat en marxa un bus urbà nocturn, 
gratuït, que recull joves dels llocs d’oci per deixar-los prop 
de casa en diferents punts del municipi. Així eviten agafar 
cotxe o moto, i, sobretot, caminar sols en hores perilloses. 
Idees interessants que, almenys, deixen tranquil.les les fa-
mílies davant la inutilitat o fragilitat d’algunes lleis, i, tam-
bé, l’aplicació a vegades incomprensible de la justícia per 
part de jutges i tribunals. 

Malauradament, tot plegat són 
accions que costen diners a la 

butxaca dels ciutadans, a voltes 
mesures que coarten les nostres 
llibertats, però que s’han de fer.

Lluís Llach, artista i polític, ha declarat 
“És una vergonya tenir un govern au-
tonomista votat per independentistes.”

Jordi Turull, Secretari General de 
Junts, ha dit que “Els republicans ha re-
forçat l’executiu prioritzant la servitud 
amb Pedro Sánchez i l’estabilitat d’Es-
panya per sobre del projecte indepen-
dentista amb l’objectiu d’eixamplar la 
base i deixar-ho estar” per seguir “som 
més de reaccionar i confrontar, més 
Junts que mai, sense servituds i hipo-
teques.”

Marta Vilalta, Portaveu d’ERC, va dir 
“hi ha negociacions obertes amb l’es-
tat i cal responsabilitat i compromís. 
Nosaltres descartem un intercanvi de 
cromos amb el PSC per aprovar els 
comptes. Volem ser útils, fer que les 
coses passin i ens emplacem a negociar 

per aconseguir uns pressupostos molt 
més ambiciosos, perquè hi ha molt de 
marge.”

Joan Ignasi Elena, Conseller d’Interi-
or, ha dit “entenc que hi hagi diferents 
opinions, però el conseller soc jo i he de 
garantir el model  de seguretat que com 
responsable polític he assumit. Qualse-
vol que creuï la frontera de la legalitat 
sortirà en globus.”

Salvador Illa, Primer Secretari del PSC 
i cap de l’oposició, veu en el nomena-
ment d’Eduard Sallent, sobre qui pe-
sen greus acusacions d’ingerències en 
investigacions de corrupció, ha dit que 
“Ha cessat el comissari que va nomenar 
fa deu mesos. Ho ha fet molt malament 
i hauria de dimitir. Dir que les discre-
pàncies són per la feminització del cos 
no s’ho creuen ni ells.”

Pere Aragonès, President de la Gene-
ralitat, a la seva sortida de la reunió 
amb el segon comissari de l’EU, el de 
Mercat Interior, �ierry Breton, va 
dir “Serem un ‘hub’ energètic d’Europa 
amb el BarMar, la conducció submari-
na verda d’hidrogen que unirà Barcelo-
na amb Marsella.”

Alberto Núñez Feijóo, president del 

PP, ha denunciat que “els indepen-
dentistes s’han independitzat entre 
ells i han deixat Catalunya sense 
Govern. El Procés ha estat molt mal 
negoci.”

Pedro Sánchez, President del go-
vern de l’estat, va dir que “Tenim el 
compromís, de modi�car el delicte 
de sedició i homologar-lo a d’altres 
estats europeus. Però ho hem de 
forjar i materialitzar a les Corts Ge-
nerals i per a això necessitem suport 
parlamentari. Cal veure si els tenim, 
tot i que, en el dia d’avui no ho sem-
bla.”

Oriol Junqueras, President d’ERC, 
va respondre “no entenc que la ma-
joria que va fer-lo president, que va 
aprovar els pressuposts i eventual-
ment pot aprovar aquests, no sigui 
su�cient pe la reforma de la sedició.”

Anna Gabriel, exdiputada de la 
CUP i tornada d’un exili de cinc 
anys, va dir “no deixeu que ens en-
frontin entre represaliats. Totes for-
mem part del mateix bàndol. Soc 
víctima de les decisions arbitràries 
i força aleatòries dels tribunals, una 
de les potes essencials de l’Estat per 
seguir humiliant aquest poble.”

Els darrers dies s’ha viscut a la nostra 
comarca un dels esdeveniments més 
controvertits i comentats dels últims 
mesos, el possible no pagament de 
les nòmines dels treballadors i tre-
balladores del Consell Comarcal de 
l’Anoia que, després de tot, s’ha aca-
bat solucionant amb una mesura ex-
traordinària.
Els treballadors i treballadores del 
Consell Comarcal, finalment, rebran 
les seves nòmines en temps i forma. 
La gran part del panorama polític, 
però, encara quedarà a l’espera de 
rebre una dosi de responsabilitat i 
altura de mires.
Els dies en els quals s’ha perllongat 
aquesta problemàtica han estat plens 
de soroll, sent aquest soroll el que 
evidentment es podria esperar de 
persones i famílies que albiraven una 
possibilitat de no cobrar per la seva 
feina.

No obstant això, una important part 
del soroll no ha derivat d’aquestes 
persones i famílies, sinó de partits i 
figures polítiques amb anhels i desit-
jos del “com pitjor, millor” per ren-
dibilitzar i aprofitar políticament un 
tema del tot sensible.
Les xarxes socials, amb comptes i 
missatges extraoficials procedents 
de l’entorn de formacions polítiques 
contràries al govern del Consell Co-
marcal, han contribuït a la generació 
d’incerteses, tot esdevenint les parts 
responsables de la implantació defi-
nitiva a l’Anoia del paradigma de la 
desinformació.
El panorama comunicatiu global 
és, inequívocament, en un moment 
clau. La inestabilitat política al Reg-
ne Unit o l’auge de l’extrema dreta a 
Itàlia són alguns dels efectes d’un fe-
nomen que s’imposa a escala mundi-
al en favor del populisme, i el cas del 
Consell Comarcal ens situa a l’era de 
la postveritat al nostre territori.
Les ambicions de controlar el relat 
des dels mecanismes mediàtics del 
soroll a les xarxes socials, sense cri-
teri periodístic o de neutralitat, són 
ja una realitat a casa nostra. L’esta-
bilitat del sistema lliure i democràtic 
que hem construït dependrà de sa-
ber identificar-los.

VÍCTOR RECIO

La política 
del soroll

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

Hem viscut uns moments de con-
vulsió marcats per la crisi del 
Consell Comarcal. No hi entro 
perquè a hores d’ara, per sort, 

s’ha arribat a trobar solució a la part més “vi-
sible” i dolorosa, el pagament de les gairebé 
dues-cents nòmines que pengen de l’ens co-
marcal pel bloqueig del Consell; altrament, al 
número anterior de La Veu, el director de La 
Veu ja es va avançar la setmana passada amb 
un editorial ben cridaner i acusatori: “Quin 
desastre”.
Un servidor, que reconec d’entrada 
no ser gens expert en matèria de le-
gislació i funcionament comarcals, 
tanmateix, emmarco la crisi comar-
cal en un quadre general del funcio-
nament autonòmic, des del moment 
que tot allò que “penja” de l’àmbit 
municipal i comarcal ha de tenir ple 
respecte de les bases establertes a ni-
vell estatal, en els termes que preveu 
la Constitució de 1978. (*)
I ho emmarco en el “marc autonò-
mic” i me’n lamento perquè amb el 
pas del temps l’autonomia, a aques-
tes alçades, és un status que ens en-
cotilla com a nació, una limitació 
política evident després de més de quaranta 
anys. 
Una constatació que pot ser interessada de 
part meva, i ho accepto, però que per mi és 
del tot pertinent després d’haver celebrat els 
cinc anys de l’1 d’octubre i del 27 d’octubre, 
les dues dates que ens assenyalen el camí per 
“penjar” l’autonomia, per deixar de fer auto-
nomisme. Com es fa? Com s’ha de fer? No, no 
en tinc resposta. Em sembla que sé, però, que 
els problemes actuals, que hi ha sobre la taula, 
ens donen pistes per entendre això de l’auto-
nomisme que té escandalitzat en Lluís Llach:

El “joc” de l’aprovació de pressupostos, al 
Parlament i a Madrid, és un dels moments 
en què es pot posar de relleu l’autonomisme; 
els pressupostos sempre posen en evidència 
la dependència i el condicionament a què ens 
sotmet l’Estat colonial; en el moment actual 
encara s’evidencia més per la sortida de Junts 
del Govern. La discussió dels pressupostos 
que, en el cas dels de la Generalitat, cada 
legislatura des del primer dia tenen el llast 
�agrant i sagnant del dè�cit acumulat de les 

balances �scals i l’incompliment de l’Estat a 
l’hora de les inversions pressupostades. 
Més autonomisme: l’episodi interminable del 
25% de castellà a les escoles. Com bé prou 
sabeu, tot i que la Generalitat havia legislat 
que no hi pot haver percentatges en l’ense-
nyament del català i castellà, i rati�car que la 
llengua vehicular és el català, la Justícia es-
panyola ens ha tornat a demostrar qui mana 
i, a hores d’ara, des del principi de curs obli-
ga uns quants centres a aplicar aquell fatídic 
percentatge que, diuen, ja responen a una 
sentència ferma.

Parlant de judicialització, la justícia de la me-
tròpoli fa temps que ens té tenallats amb tots 
els processos oberts a partir de l’1-O i, dia sí 
dia també, hi ha una corrua interminable i 
dolorosa de persones encausades per haver 
reivindicat la Independència. Ara, escrivint 
aquest paper, hem conegut que el Consell 
d’Europa ha publicat un informe que conclou 
que “defensar pací�cament la independèn-
cia d’un territori està emparat per la llibertat 
d’expressió i que no és cap delicte”. Esperem 

que aquest informe sigui una empenta 
més per reeixir de les reivindicacions 
dels nostres represaliats... La via euro-
pea ens obre la porta de l’esperança. Si 
juguem només en l’espai de la justícia 
espanyola, juguem en camp contrari, 
en el camp de l’adversari i poc hi tenim 
a fer. Una altra mostra d’ “autonomis-
me”.
Hi torno: no sé com s’ha de fer, però 
s’ha d’actuar defugint els paràmetres 
que ens “amorren” a l’autonomisme, 
ensenyar les dents, mostrar clarament 
que la nostra causa és ben viva, que no 
ha acabat el cicle de l’1-O, que l’inde-
pendentisme -i els partits i les entitats, 
tenint present també el Consell de la 

República, han d’esmolar les eines i les estra-
tègies- no s’atura i com escrivia Vicent Partal 
a l’editorial de dilluns passat: “la importància 
d’allò que va passar el 27 d’octubre de 2017 
és fonamental, és el centre de tot. Més i tot 
encara que el Primer d’Octubre.” Una defensa 
decidida de la continuació de l’embat per la 
Independència que s’allunyi de l’autonomis-
me, una via que és del tot insu�cient. 

(*) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya.  

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

Autonomisme(s)

Estàs d’acord en conservar tot l’any l’horari 
d’hivern, com pot plantejar la UE??

Sí 51,3% No 48,7%

FRANCESC RICART
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A
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TON BALIU: El jugador d’hoquei igualadí va rebre l’homenatge 
de l’afició, dels seus companys, excompanys i amics, en l’acte que 
es va fer al pavelló de les Comes, que ja llueix la seva samarreta 
penjada al costat de les d’altres grans jugadors d’hoquei que han 
passat per l’equip igualadí.

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

RESPOSTA                         
A LA CANDIDATA VERGÉS
Pepita Castells Pujol

Benvolguda candidata Vergés,
La lectura del seu article a “La Veu de 
L’Anoia” del 7 d’octubre d’enguany que 
re�exionava sobre la qualitat de vida 
de la gent gran em va suscitar la urgèn-
cia de derivar-li algunes re�exions…
Vostè va estar al càrrec de la Conse-
lleria de Salut prou temps com per, 
malgrat les circumstàncies que es va-
ren donar, haver pogut millorar les se-
ves condicions (les de la gent gran, no 
les seves).
No només no es van millorar les seves 
condicions, sinó que varen ser el col-
lectiu més maltractat pel contingent 
de mesures que el seu departament 
imposava amb criteris prou discuti-
bles. I la seva qualitat de vida ha que-
dat, en conseqüència, minimitzada a 
dia d’avui, tot i partir ja d’un nivell poc 
decent.
Principalment, el greuge es troba en 
les tristes condicions que, sí o sí, han 
d’assumir a les residències.
A les meves hores, dedico llargues es-
tones a ajudar i fer companyia a resi-
dents, tant de coneguts com de fami-
liars i la meva experiència basada en 
l’observació directa us pot ser d’ajuda 
alhora d’obrir aquest meló.
Arribar a gran després d’una llarga 
vida plena de diferents circumstànci-
es i colors i haver-se de llevar i anar a 
dormir a l’hora que dicten. Assistir als 
àpats (que no han escollit ni se’ls ha 
preguntat) amb presses. Potser no po-
der ni fer postres. No poder retirar-se a 
la seva habitació lliurement. No poder 
escollir quin canal de televisió mirar. 
Si és té mobilitat reduïda, no disposar, 
a petició, d’assistència. Restar immò-
bils més temps del que voldrien o del 

que haurien. Molts d’ells, sobre-medi-
cats. I podríem seguir...
Val a dir que les cuidadores no en són 
les responsables ja que han d’adaptar 
les possibilitats de les plantilles i de les 
instal·lacions a les realitats que els toca 
fer front. Però les residències no hauri-
en de regir-se per barems econòmics i 
haurien de proporcionar el servei que 
es mereixen a aquestes persones. No 
haurien de ser negocis, haurien de ser 
santuaris de benestar per aquells que 
ens ho han entregat tot.
Per tot això, el seu escrit pre-electoral 
venint de qui era màxima responsable 
en l’àmbit en qüestió, m’ha fet grinyo-
lar i entristir les neurones.
Com pot proposar de millorar la vida 
de la gent gran des del municipalisme 
quan no ho va fer des de la Conselleria?

TRASPÀS DE            
FRANCESC MARTÍNEZ 
RIBÉ, “FRANCHU”

Joan Tort/AVI

Que gran que és la vida quan pel camí 
es creuen persones que valen molt la 
pena. Persones que, malgrat les cir-
cumstàncies de la vida, miren els rep-
tes amb compromís, valentia, honeste-
dat i sobretot, molta il·lusió. Persones 
senzilles que fan fàcil el difícil, entene-
dor el que costa d’entendre i senzill el 
que es torna complicat. Són molts anys 
lluint el mateix somriure, la mateixa 
passió, dedicació i compromís de fer 
feliços als altres. Allargar aquella mà 
que tothom necessita al llarg de la seva 
vida sense defallir i encoratjar a que es 
pot superar qualsevol circumstància 
adversa sense perdre el somriure.
Quina gran sort quan el que tens al 
costat empeny com una mula i et dona 

la força i la visió que sí, és possible, es 
pot, ho aconseguirem amb un bom-
bardeig de positivisme i un somriure 
d’orella a orella. Els obstacles no són 
excusa per aconseguir allò que volem, 
els obstacles hi són per fer-nos madu-
rar i així poder superar les nostres pors 
i limitacions.
Quina felicitat quan trobes a la teva 
vida persones que creuen en el que 
fan, creuen en si mateixes, però so-
bretot, creuen en els altres. Gent crea-
dora, amb enginy, amb la personalitat 
de fer agradable la seva vida, però so-
bretot la vida de la resta. Persones que 
dediquen temps de la seva vida a fer 
créixer als altres i  alhora en el apre-
nentatge créixer ells també. Persones 
brillants on la seva lluentor fa brillar 
tot el que l’envolta i donar llum, allà 
on tothom veu foscor. Persones que 
manifesten, expliquen i diuen el que 
la seva ment assevera o el seu cor sent. 
Gent sanadora, amb el seu exemple i 
experiència sempre són una mà es-
tesa per a la resta, donant la con�ança 
que es mereixen per no perdre’s per 
el camí.
Quantes coses meravelloses es poden 
aconseguir amb totes aquestes acti-
tuds si aquestes persones fóssim tots 
nosaltres, en tots els àmbits de l’escala 
de la nostra societat. D’això se’n diu 
“VOCACIÓ”!. Vocació per “creure” 
en el que som i que ens faci avançar 
com a individus i com a societat. Vo-
cació per “crear” punts de trobada en-
tre iguals i fer-nos tots plegats la vida 
més fàcil. Vocació per “con�ar” en els 
estatuts socials, essent l’individu la 
primera part compromesa en aquesta 
societat. Vocació per “créixer” i avan-
çar a la vida, tenint present que la 
nostra vida és una evolució constant. 
Vocació per “brillar” des de qualsevol 
graó de l’escala social i donar les ma-
teixes oportunitats als qui s’esforcen 

dia a dia i donen llum a la vida dels 
altres. Vocació per “manifestar” totes 
les nostres inquietuds amb respecte la 
resta i no tenir vergonya en dir el que 
el nostre cor dicta i sent. Vocació de 
“sanar” a una societat desorientada 
i culminar la nostra existència en la 
vellesa i no pas en la malaltia… o és 
aquest el destí de tota la humanitat?.
Sí Franchu, sí, aquestes re�exions van 
per tu i per molta gent com tu, que 
heu donat la vostra vida i el vostre alè 
a fer feliços als altres, a tots vosaltres 
que us en cuideu de tot en la solitud 
del silenci de les vostres a�cions, del 
vostre treball, la vostra família i els 
vostres amics. Que contradictòria que 
és la vida! Abans, sense quasi recursos 
tothom érem feliços, plens de salut i 
ara... amb tanta tecnologia i conei-
xements, som incapaços de aixecar 
el cap i prendre consciència que les 
coses més bàsiques se’ns escapen de 
les mans i s’esvaeixen en el passar de 
les hores, dies i anys, lliurant les ba-
talles en un llit de hospital en comp-
tes d’un camp de futbol. Per fer-ho 
mirar, això. 
Bon viatge amic, entre la pols de les 
estrelles ens tornarem a trobar i tor-
narem a compartir tants moments 
d’il·lusió, de lluites i de somriures.  
Agraïments infinits a totes les insti-
tucions que van participar en l’últim 
comiat al Franchu, en el millor esce-
nari que va representar la passió de 
la seva vida i a tota la gent que es va 
aplegar a l’estadi de Les Comes per 
dir un fins sempre, a un noi senzi-
llament excepcional. L’Agrupació de 
Veterans Futbolistes d’Igualada vol 
donar els condols més sincers a tota 
la família en aquests moments de 
tristor i sentida pèrdua de una perso-
na íntegra i de valors inqüestionables. 
Trobarem a faltar el teu somriure en-
tre nosaltres Franchu. Fins sempre!. 

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

del lector
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La família Sans Lloveras ha pogut tancar 
el dol després de 83 anys buscant en Josep, 
desaparegut a la Guerra Civil.

Si tens algun familiar 
desaparegut durant la 
Guerra Civil i el franquisme 
inscriu-lo al Cens de 
persones desaparegudes
i apunta’t al Programa 
d’identificació genètica.

justicia.gencat.cat/tancareldol

TANCAR 
EL DOL.

TU TAMBÉ POTS TANCAR EL DOL.
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JOSEP CASTELLTORT

La setmana passada vam explicar el plante-
jament de la MAT que l’empresa Foresta-
lia  vol construir des del Baix Aragó fins 
als Hostalets de Pierola. En aquest segon 

article  comentem l’impacte en el paisatge que 
és un dels dos aspectes fonamentals de l’impacte 
ambiental que tindria aquesta línia
La MAT de Forestalia transportaria una potència 
de 800.000 kw mitjançant 6 o 8 cables conductors 
a la temperatura de 80° C aguantats per torres 
que tindrien una alçada entre 60 i 80 metres.  
L’impacte en el paisatge es pot avaluar amb tres 
paràmetres objectius: 
- Dimensió visual. És l’espai que ocuparà l’objecte 
en la nostra mirada. Depèn  de les seves dimensi-
ons materials i de la distància des de l’observador. 
Una estructura linear que marxa de l’observador 
té una dimensió visual més petita que una que 
travessa el seu camp visual de banda a banda. Per 
exemple, des d’Igualada, una línia que marxi cap 
al sud, cap a Miralles, tindrà una dimensió visual 
menor que una que travessi la plana de la Tossa 
de banda a banda.  Igualment important és la di-
mensió vertical de la infraestructura, si és alta, 
com la línia que tractem, es veu molt més que si 
és plana.  
- Quants observadors la veuran i freqüència d’ob-
servació. S’ha de tenir en compte tots els punts 
des d’on es podrà veure, quanta gent tindrà ocasió 
de veure-la i si la veuran molt sovint. 
- Contrast visual. Mesura si l’objecte és molt vi-
sible o es confon amb l’entorn. Depèn de diver-
sos factors: color, il·luminació i contrast.  Es pot 
objectivar parlant de la distància des de la qual 
seran visibles les torres i el cables conductors. Un 
aspecte és particularment greu:  el contrast visual 
és màxim des d’una posició baixa, contra el cel, i 
és menor des d’un posició elevada, contra terra. 
Tots tres paràmetres donen un valor màxim 
d’impacte. És difícil pensar en infraestructures 
que en tinguin més. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Fa cinc anys, l’aleshores presidenta del Parla-
ment de Catalunya, Carme Forcadell, llegia 
una Declaració Unilateral d’Independència 
atenent al resultat del Referèndum popular 

-no acceptat per l’Estat Espanyol- de l’1 d’Octubre 
on més de dos milions de persones vàrem votar a 
favor de constituir una república catalana indepen-
dent.
La història “o�cial” diu que aquella declaració -que 
no va ser publicada al Diari O�cial de la Generali-
tat- va obrir la porta a l’aplicació, per primera vega-
da a l’Estat Espanyol, de l’article 155 de la Constitu-
ció. Un article que es va aplicar de forma barroera, 
superant en molt el text constitucional espanyol. 
Aleshores encara no ho sabíem, però contra Catalu-
nya ells poden violar la seva pròpia llei. 
La realitat és que el govern de Mariano Rajoy ja 
havia decidit molt abans del 27 aplicar el 155 per a 
destituir el govern de Carles Puigdemont -que li era 
molt incòmode- i pretenia substituir-lo facilitant 
una majoria parlamentària basada en Ciudadanos, 
PSC, PP i Comuns, que calculaven podria sortir en 
les eleccions que, de manera il·legal, va convocar 
aquell mateix 27 d’octubre, Mariano Rajoy. Val a dir 
que ni el 155 ni la Constitució sencera autoritzen a 
ningú que no sigui el President de la Generalitat a 
convocar eleccions anticipades al Parlament de Ca-
talunya.

La jugada política els va sortir com el cul. Les elec-
cions, una altra vegada, les va guanyar l’indepen-
dentisme i va posar al PSC i al PP al cantell de la 
supervivència institucional. (Val a dir que passats 
cinc anys, les desavinences de l’independentisme 
han deixat que el PP es recuperi, el PSC avanci i 
VOX aparegui per primera vegada al Parlament de 
Catalunya. Ciudadanos, en canvi, per més bestieses 
que puguin fer els independentistes, està en vies de 
desaparició inexorable).
A l’endemà del 17 d’octubre de 2017, enlloc de la 
República proclamada teníem un estat repressor i 
agressiu que, si en un primer moment es va dedi-
car a empresonar als líders polítics que no havien 
marxat a l’exili, immediatament ens va aplicar el pla 
ZEN dissenyat per a la repressió de l’entorn d’ETA a 
Euskadi, on per cert, mai s’ha aplicat el 155. La re-
pressió que va començar ara fa cinc anys no ha pa-
rat i són gairebé cinc mil els processats per diferents 
“delitos” fabricats per la “policia patriotica” contra 
ciutadans de Catalunya. 
Per a alguns aquell 27 d’octubre va ser la culminació 
del Procés i el consideren tancat. Per a uns altres, 
entre els que em vull comptar, aquella Declaració 
d’Independència no aplicada, és el primer dia d’un 
llarg procés que, si persistim, ens ha de portar a la 
República, que és l’únic futur que podem tenir.
Ras i curt: Si no ens separem de l’Estat Espanyol, als 
catalans -com acabem de veure amb Renfe- no ens 
deixaran ni tan sols pujar a un tren. 

La jugada política els va sortir com el 
cul. Les eleccions, una altra vegada, 

les va guanyar l’independentisme i va 
posar al PSC i al PP al cantell de la 

supervivència institucional

27 d’octubre de 2017
La MAT. Impacte en el paisatge (II)

Hi ha un seguit de consideracions addicionals a 
fer. La primera és a quina distància s’allunyarà la 
línia de les cases, granges, naus i altres construc-
cions. La normativa diu que la línia no pot passar 
per sobre de les edificacions on hi pot haver gent. 
En el projecte passa a cinquanta metres d’algunes 
cases.  
La línia MAT que porta l’electricitat de les centrals 
nuclears de l’Ebre, passa pel vessant sud-oest de la 
Serra de Miralles-Queralt i el nord-oest de Coll-
bàs. Es va traçar per un espai pràcticament sense 
població. Però aquest espai ara forma part de la 
Xarxa Natura 2000 de la UE i, per normativa, no 
s’hi pot traçar una línia nova. La conseqüència és 
que es projecta la MAT per l’espai pla, on hi ha les 
cases, granges, naus i els espais agrícoles de més 
valor. 
La MAT de Forestalia passa a la vora de Bellprat 
i Sant Martí de Tous i el Coll del Guix, a més de 
prop de cases aïllades.   
Des del centre de la Conca d’Òdena veurem la lí-
nia que travessa tot el paisatge. Passarà pel pla al 
sud de la conca des del Saió fins a sota el castell 
de la Pobla de Claramunt, entre la Tossa i el Bar-
ri de Sant Maure a Santa Margarida de Montbui i 
entre la Serra de la Guàrdia i Cant Titó a Vilanova 
del Camí. Una dimensió visual  màxima i una fre-
qüència d’observació també màxima.  
L’impacte en el paisatge és molt sever. És suficient-
ment greu per obligar a replantejar tot el projecte, 
només per aquest aspecte, tot i que n’hi ha més. 
Si malgrat tot s’hagués de fer una línia nova -que 
no ho defensem en absolut- seria molt més ido-
ni que fos paral·lela a les existents, ja que malgrat 
multitud de situacions criticables sembla que fo-
ren plantejades evitant l’impacte en el paisatge en 
molta més mesura que la MAT de Forestalia. 
En el proper article, i darrer per part meva, trac-
tarem l’impacte dels camps electromagnètics de 
baixa freqüència sobre la salut i les conseqüències 
que se’n deriven. 

Tot i que el Parc d’entrena-
ment del Rec acostuma a 
estar ben net si mires més 
enllà de la tanca hi trobes un 
llastimós abocador. 
Potser amb una simple pa-
perera penjada a la tanca es 
podria arreglar.

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

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

fotodenuncia@veuanoia.cat
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La segona edició del TEDxIgualada reuneix 300 persones

REDACCIÓ

L ’Ajuntament ha preparat 
amb el suport de Mos-
sos d’Esquadra i Policia 

Local un dispositiu de segure-
tat per la nit de la castanyada. 
Aquesta actuació comptarà 
amb un reforç d’efectius per 
part dels dos cossos de segu-
retat per garantir al màxim la 
seguretat ciutadana a tota la 
ciutat. L’acció es produeix just 
quan es complirà un any de la 
violació d’una noia poc després 
de la sortida d’una discoteca 
de les Comes, quan es dirigia, 
sola, a l’estació d’autobusos.
Seguint l’actuació duta a terme 
durant les nits de Festa Major, 
es crearan dos corredors segurs 
que uniran les zones d’oci noc-
turn amb l’estació. D’aquesta 
manera, de 5h a 7h de la ma-
tinada del dia 1 de novembre, 
es crearan dos recorreguts amb 
un reforç de la presència poli-

IGUALADA 
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REDACCIÓ

Dissabte dia 22 d’octu-
bre, el Teatre l’Ateneu 
d’Igualada ha acollit 

la 2a edició del TEDxIgualada, 
un esdeveniment que té per 
objectiu oferir un espai que 
difon idees i de generar de-
bat, coneixement; però també,  
sacsejar consciències entre les 
persones assistents.
L’edició d’enguany ha comptat 
amb prop de 300 persones que 

han pogut gaudir de “Refracci-
ons”, un programa format per 6 
ponents que han exposat, com 
a �l conductor, com les idees 
són un dels eixos fonamentals 
d’una societat i la seva cultu-
ra, i que de la mateixa manera 
que la llum quan interactua 
en travessar una lent, canvia 
de direcció i adquireix mati-
sos i diferents sensibilitats, les 
idees també ho fan quan són 
intercanviades. Aquesta ha si-
gut, sense cap mena de dubte, 

l’essència d’aquesta edició, que 
ha buscat la conversa i la re�e-
xió del públic sobre diversos 
àmbits: des del tecnològic �ns 
al cultural i social; des del me-
diambiental �ns al personal; 
sobretot, per conscienciar-nos 
del planeta que estem deixant 
a les futures generacions, però 
també, de valors. 
Els ponents han estat prepa-
rant-se durant un any gràcies 
als seus coachs, l’experta en 
oratòria, Xènia Castelltort; i el 
periodista Jordi Gràcia, que a 
la vegada, han sigut també els 
conductors. Com a novetat, 
s’ha volgut apostar per una 
forta i nodrida representació 
de talent local. Hi han partici-
pat Pep Valls –especialista en 
màrqueting digital, conceptual 
i retail- ha sigut l’encarregat de 
donar tret de sortida al TEDxI-
gualada 2022. Amb “Salvar el 
planeta des del supermercat”, 
Pep Valls ha fet un repàs dels 
supermercats des del prisma de 
la societat actual, atès que ens 
hem acostumat a comprar en 
l’abundància de l’oferta quan hi 
ha alternatives més raonables i 
sostenibles, exposant que “En 
el nostre món, ens hem acostu-
mat a comprar en l’abundància, 

però el nostre planeta és fràgil. 
Hem posat espècies al límit de 
la seva extinció”. El segon po-
nent de TEDxIgualada 2022 
ha sigut l’igualadí Pol Makuri, 
atleta en esquí de fons adap-
tat. Amb “Fer el cim amb una 
diversitat funcional”, Makuri 
ha plasmat l’esforç, la lluita, el 
treball i la seva perseverança a 
partir de la seva pròpia experi-
ència, i també, ha fet re�exio-
nar al públic de la idea que tots 
tenim sobre el fet de tenir una 
diversitat funcional: “L’esport, 
la muntanya… M’han ajudat 
a respondre moltes preguntes i 
a fer créixer i conquerir tots els 
meus somnis. He girat la volta 
a la truita a la meva diversitat 
funcional”. L’igualadí Marc 
Talavera, doctor en biologia, 
president d’Eixarcolant i biò-

leg de les plantes oblidades, ha 
realitzat una TEDtalk que ha 
posat la mirada en allò local, 
en aquells recursos que tenim 
a prop i que són fàcils d’obtenir. 
Amb la ponència “Una eina 
per canviar el món”, ha reivin-
dicat com tot allò que mengem 
i com impacta al nostre entorn: 
“Estem perdent diversitat gas-
tronòmica. El que mengem, ve 
de milers de quilòmetres lluny. 
Cal recuperar les plantes obli-
dades per a canviar el model 
alimentari”.
També van participar la perio-
dista especialista en tendències 
digitals, i directora i presenta-
dora del programa “Popap” de 
Catalunya Ràdio, Mariola Di-
narès; la criptoartista israeliana 
Yonat Vaks; i l’escriptor anglo-
català Matthew Tree. 

Ampli reforç policial i corredor de seguretat fins 
a l’estació de bus per la nit de la Castanyada

cial des dels espais més propers 
on es produeix l’oci nocturn: 
un des de la zona del polígon 
i un des del centre que aniran 
�ns l’estació de trens i autobu-
sos.
La tinent d’alcalde de Governa-
ció, Carlota Carner, ha indicat 
que aquest tipus de recorregut 
“ja es va provar per Festa Ma-
jor i va tenir molt bona recep-
ció per part dels joves i de les 
seves famílies”. Des del con-
sistori s’ha decidit activar-lo 
de nou en una nit en què “tin-
drem molta a�uència de gent 
que voldrà gaudir de les festa 
�ns altes hores i volem que 
tothom pugui gaudir-la sense 
incidents”.

SANCIONATS DOS BARS 
MUSICALS PER HORARIS
La Policia Local ha aixecat el 
passat cap de setmana dues ac-
tes a establiments nocturns per 
incompliment de l’horari de 

tancament, concretament els 
bars musicals Inèdit i Klick. Els 
agents realitzen controls, espe-
cialment durant les nits del cap 
de setmana, per assegurar el 

compliment de la normativa 
de les activitats d’oci nocturn 
i vetllar pel descans del veïnat.
Segons la normativa, aquest 
incompliment és de caràcter 

greu i, per tant, les sancions 
que s’imposen ens aquests 
casos oscil·len entre 1.001 i 
10.000 euros, en funció de la 
gravetat i reincidència. 

EMPRESA DE
CONSTRUCCIÓ-REPARACIÓ

DE MAQUINÀRIA
ubicada a 12km d’Igualada

necessita incorporar en plantilla:

OPERARI MECÀNIC AJUDANT
OPERARI MECÀNIC TORNER

Interessats enviar CV a:
rh.seleccio.mecanic@gmail.com



Àngels Chacón �txa 
pel despatx Llorente 
y Cuenca

Ball de cadires d’ERC 
al ple de l’Ajuntament

Junts demana als bancs que mantinguin 
els caixers automàtics als barris

REDACCIÓ

Junts per Igualada va por-
tar al ple del passat di-
marts 25 d’octubre una 

moció que insta als bancs de 
la ciutat a donar un millor 
servei a la gent gran i a man-
tenir un nombre mínim de 
caixers a cada barri d’Igua-
lada.
Amb implantació de les no-
ves tecnologies per a reduir 
costos i personal, el sector 
bancari mundial està impo-
sant un model que exclou 
persones que necessiten fer 
tràmits presencialment. El 
fenomen és comú a tot Eu-
ropa i no és exclusiu de les 
zones despoblades sinó que 
afecta també a ciutats mitja-
nes com la nostra. Aquesta 
evolució discrimina a la gent 
gran. Les dades afirmen que 
un 35% de les persones ma-
jors de 74 anys no s’han con-
nectat mai a Internet i neces-
sita un caixer automàtic prop 
de casa per a treure efectiu i 
poder realitzar gestions.
La moció, que va obtenir la 
unanimitat del consistori, 
insta a les entitats a no co-
brar comissions per retirar 
efectiu en finestreta, a supri-

L’exregidora de l’Ajun-
tament i exconsellera 
d’Empresa de la Genera-

litat Àngels Chacón ha anunci-
at aquesta setmana a les xarxes 
socials que és la nova Directora 
Sènior d’Estrategia Corpora-
tiva a Barcelona de la consul-
toria de comunicació Llorente 
y Cuenca. La igualadina es 
mostra “feliç d’iniciar aquesta 
nova etapa professional”. Des 
de fa poc temps, Chacón no 
viu a Igualada i ja ha abando-
nat completament la política.

Abans d’iniciar-se el ple 
de dimarts a l’Ajunta-
ment, ERC va tornar a 

protagonitzar un episodi més 
de la seva crisi interna. La re-
gidora Montse Argelich va de-
manar ocupar físicament el lloc 
de Joan Valentí, davant l’estupe-
facció del seu company regidor, 
que és el darrer en seure a les 
�les republicanes. Argelich, nú-

mero 2 d’ERC, volia d’aquesta 
manera esceni�car clarament 
que està molt lluny tant d’En-
ric Conill com de David Prat, 
enmig dels quals se situava des 
de les últimes eleccions muni-
cipals. La situació va provocar 
uns instants de desconcert, �ns 
que Conill va accedir a perme-
tre el canvi, una situació del tot 
inèdita en el consistori. 

ABANS

ARA

mir la comissió actual si es 
retiren diners entre entitats, 
a donar servei adequat du-
rant tot l’horari augmentant 
el personal de les oficines i a 
mantenir els caixers als bar-
ris.
El ple municipal de l’Ajunta-
ment va aprovar per unani-
mitat la sol·licitud de pròrroga 
del termini per a l’adequació 
interior de l’edi�ci del Cam-
pus Salut i la seva posada en 
funcionament per un any, en 
l’àmbit del conveni per a la 
construcció d’un equipament 
destinat als estudis universita-
ris de Ciències de la Salut. 
El ple també ha aprovat per 
unanimitat la concessió de 
subvencions per a la restaura-
ció de façanes i ha fet l’apro-
vació de les bases reguladores 
de les subvencions per a la res-
tauració de façanes per a l’any 
2023. Seguidament s’ha fet 
l’aprovació inicial de les bases 
reguladores per a la concessió 
de subvencions per a obres 
d’arranjament d’habitatges 
buits per destinar-los a llo-
guer amb preus assequibles 
per l’ any 2023 que també 
han obtingut els vots favora-
bles de tots els grups.
L’Ajuntament també va apro-

var la bonificació de l’impost 
sobre construccions a favor 
de Fundacio Escola Mowgli, 
per les obres de millora en la 
vorera del edifici de l’escola 
que s’ha aprovat per unani-
mitat dels vots.
El grup de Ciutadans ha pre-
sentat una moció no resolu-
tiva en matèria de seguretat 
que demanava la incorpora-
ció de drons en tasques de 
seguretat i control. La mo-
ció ha estat rebutjada amb 
els vots favorables del grup 
de Ciutadans, l’abstenció de 
Junts per Igualada i Igualada 
Som-hi i el vot contrari d’Es-
querra i Poble Actiu

CIUTADANS TORNARÀ 
A PRESENTAR-SE A IGUALADA
D’altra banda, Ciutadans ha 
anunciat que Carmen Manc-
hón tornarà a ser candidata 
a l’alcaldia d’Igualada, Va-
lentín Guerra a Capellades i 
Sergio Martínez a Hostalets 
de Pierola. Ha sigut la dipu-
tada de Cs al Parlament de 
Catalunya, Anna Grau, qui 
ha fet pública la decisió del 
Comité Autonòmic del par-
tit de confiar en els tres per 
a encapçalar les respectives 
llistes municipals de la for-
mació perquè “ho tenen tot 
per a ser bons polítics i com-
plir el seu compromís amb 
els votants”. 

Divendres, 28 d’octubre de 2022

Divendres 28 d’octubre | 17.30 h | Cal 
Badia
XERRADA: AGERMANAMENTS; UNA 
OPCIÓ PER VIATJAR A L'ESTRANGER
L’organitzen: ACAPS i Agermanament 
Igualada – Nueva Esperanza.

Diumenge 30 d'octubre | 9 h | Lloc de 
sortida: Parc Central (davant Bon Preu)
CAMINADA SOLIDÀRIA
L’organitzen: ACAPS i Agermanament 
Igualada Nueva Esperanza.

Del 2 al 19 de novembre | Espai Cívic 
Centre
EXPOSICIÓ: ODS, REPTES COMPARTITS
L’organitza: Sindicalistes Solidaris.

Dilluns 7 de novembre | 19 h | Sala Jordi 
Sellarès - Espai Cívic Centre
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: IMPLICA’T 
AMB ELS ODS
Presentació a càrrec de José Antonio 
Pasadas, secretari de Política Sectorial i 
Transició Justa de la UGT de Catalunya, i 
Núria Pelay, tècnica de Sindicalistes 
Solidaris.
L’organitza: Sindicalistes Solidaris.

Diumenge 13 de novembre | 18 h | 
Teatre Municipal l’Ateneu
TEATRE: TOC TOC, UNA COMÈDIA AMB 
ELS CINC SENTITS
Entrades a www.tiquetsigualada.cat o al 
teatre el mateix dia de la funció.
Preu: 10 �
L’organitza: FUNDASE.

2022

octubre
solidari

Amb el suport de:

Organitza:

Programa d’actes



Mutisme del govern 
del Consell respecte 

l’investigació oberta per 
Antifrau i el Tribunal 

de Cuentas sobre 
possibles irregularitats

El Consell Comarcal pagarà finalment les nòmines amb un decret 
“excepcional” del president Xavier Boquete

REDACCIÓ

El govern del Consell Co-
marcal de l’Anoia ha as-
solit aquest dilluns una 

solució que ha de permetre el 
pagament de les nòmines al 
seu personal amb total norma-
litat en temps i forma. Se supe-
ra, d’aquesta manera, l’obstacle 
burocràtic que ha suposat pel 
funcionament ordinari de la 
institució la coincidència de 
la marxa voluntària de l’inter-
ventor amb la baixa mèdica del 
secretari. 
Xavier Boquete, president de 
l’ens comarcal pel PDeCAT 
(Junts per Catalunya ha dema-
nat explícitament en un escrit 
als mitjans que no se li vinculi) 
explica en un comunicat o�cial 
que “un cop fetes les consultes 
i gestions oportunes, podrem 
ordenar els pagaments de les 
nòmines mitjançant un decret 
excepcional de Presidència, 
que �ns aquest dilluns no s’ha 
trobat la fórmula perquè sigui 
vàlid” i afegeix que “ens tro-
bem, al mateix temps, immer-
sos en el procés que permetrà 
designar una nova persona al 

REDACCIÓ

Des d’avui i �ns diu-
menge tindrà lloc a 
Igualada el Ryla “Ruta 

per la pau”. Un Ryla és una 
jornada organitzada per un 
club rotary dirigida a joves. En 
aquest cas, el Ryla està organit-
zat pel Rotary Igualada amb 
la col·laboració de l’Associació 
d’Igualada per a la Unesco i 
girarà entorn la pau, el diàleg 
i l’acció per la tolerància i la 
comprensió intercultural.
Així, el campus universitari 
UDL serà l’escenari que acolli-
rà aquesta jornada de dos dies 
i que ja no disposa de places 
disponibles. El Ryla compta 

càrrec de la Intervenció i, per 
tant, a partir dels propers dies 
recuperarem la plena normali-
tat en la totalitat de la institu-
ció”. El vicepresident primer, 
Jordi Cuadras (PSC) en la seva 
primera intervenció pública 
fora del Consell per parlar de 
l’assumpte, valora la resolució 
del tema i les gestions fetes per 
l’equip de govern i entén “els 
inconvenients i la inquietud 
que ha suposat aquest fet pels 
treballadors i treballadores del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
que fan un servei imprescindi-
ble a la nostra comarca”. Apun-
ta que “des del govern hem 
afrontat aquesta qüestió amb la 
màxima dedicació i responsa-
bilitat; ha estat una tasca molt 
complexa que hem entomat i 
hem solucionat perquè les nò-
mines s’abonin al moment que 
toca”. El govern del Consell Co-

marcal ja ha traslladat aquesta 
solució als representants dels 
treballadors i també ha convo-
cat una Junta de Portaveus per 
informar els grups polítics, així 
com una reunió amb tots els 
treballadors de l’ens.
Ni Boquete ni Cuadras, però, 
fan ni una sola referència a 
les investigacions obertes per 
l’O�cina Antifrau i el Tribunal 
de Cuentas de Madrid respecte 
possibles irregularitats comp-
tables que afectarien el Secre-
tari -de baixa- i l’Interventor.
Divendres passat, tota l’opo-
sició del Consell Comarcal 
(ERC, CUP, Ciutadans, Ara 
Montbui i Comuns) feia un 
comunicat en el que anunciava 
que “davant de la greu situació 
política i administrativa en què 
es troba el Consell Comarcal 
de l’Anoia derivada de les in-
vestigacions obertes per l’O�-
cina Antifrau de Catalunya i 
el Tribunal de Cuentas per les 
presumptes irregularitats co-
meses en la contractació del se-
cretari i l’interventor”, es posa-
va a disposició del govern per 
a solucionar el problema d’im-
pagament de les nòmines, i al-
hora, “demanem a la gerència 

del Consell Comarcal de l’Ano-
ia que faciliti a l’O�cina Anti-
frau de Catalunya i al Tribunal 
de Cuentas tota la informació i 
documentació reclamada amb 
l’objectiu que es depurin totes 
les responsabilitats que es pu-
guin derivar de les presumptes 
irregularitats que s’hagin pogut 
cometre en la contractació del 
secretari i l’interventor de l’ens 
comarcal”.
L’oposició “exigia” també al go-
vern “que expliquin per què no 
van atendre la petició d’infor-
mació reclamada per l’O�ci-
na d’Antifrau el juny del 2019 
i per què durant els tres anys 
transcorreguts no han pres cap 
mesura adreçada a corregir les 
greus irregularitats contractu-

als denunciades, inacció que 
ha dut al Consell Comarcal 
de l’Anoia a la situació actual 
d’impossibilitat de fer front al 
pagament de les nòmines dels 
treballadors i demés compro-
misos contractuals i a posar en 
sever risc de col·lapse adminis-
tratiu l’administració comarcal.
Som conscients de la manca 
de funcionaris, la qual impe-
deix ser �exible l’hora de bus-
car una solució temporal que 
hagués evitat la situació d’in-
seguretat actual. Però aquest 
govern tampoc ha actuat amb 
la celeritat que es requereix 
en aquests casos”. L’oposició 
a�rmava que el personal eren 
“les primeres víctimes d’una 
situació vergonyosa”. 

Rotary Club Igualada i la Unesco reuneixen a destacats professionals 
internacionals del món de la pau en un congrés per a joves

amb un panel ple de grans pro-
fessionals del món de la pau de 
prestigi internacional.
El congrés començarà avui di-
vendres amb la ponència de la 
libanesa “Soundous Said” que 
parlarà sobre el con�icte al 
seu país i d’altres guerres de les 
quals no es parlen. A continu-
ació, serà el torn de la �lòsofa 
igualadina, Sira Abenoza, qui 
va intermediar entre víctimes 
i presos d’ETA i al con�icte 
d’Irlanda. El dissabte comen-
çarà amb la ponència sobre 
lideratge i negociació a càrrec 
d’Elena Sabroso, presidenta 
del Comitè de Capacitació del 
Districte 2202 de Rotary Inter-
national. A continuació serà el 
torn d’Onno Seroo, director de 

Relacions Internacionals de la 
Fundació Blanquerna i presi-
dent de la FCACU amb una 
xerrada que porta com a títol 
“Una aproximació des d’una 
perspectiva de societat civil” i 
per acabar el matí de dissabte, 
Núria Masdeu i que va ser me-
diadora entre palestins i israe-
lis parlarà sobre “Beques pro-
paz, prevenció de con�ictes”. 
A la tarda, Agueda Rodríguez, 
presidenta del Club Motril per 
la Unesco i membre de la junta 
de la FECU exposarà el tema 
“La tolerància i la pau com 
camí cap a l’enteniment dels 
pobles” i �nalment, serà el torn 
de Josep Casadevall que expli-
carà la seva experiència com 
a president de la Sala Tercera 

del Tribunal Europeu de Drets 
Humans d’Estrasburg.
A les vuit del vespre, tindrà 
lloc el sopar solidari amb la 
cloenda de les jornades. Serà a 
les vuit del vespre al restaurant 
Scorpia. L’acte estarà presentat 
i moderat pel director d’infor-
matius de RAC 1, Joan Maria 
Morros i comptarà amb les in-
tervencions de Josep Casade-
vall, expresident de la Sala Ter-
cera del Tribunal Europeu de 
Drets Humans i Ingrid Stein-
ho�, governadora del districte 
2202 de Rotary International i 
expresidenta del Comité de la 
Fundació Rotaria.
A l’endemà diumenge s’ha or-
ganitzat una plantada de l’arbre 
de la pau al bosc rotary que hi 

ha al costat de l’estadi atlètic. 
La plantada d’arbres és una ac-
tivitat molt arrelada en el món 
rotary i simbolitza la compa-
nyonia, l’amistat i el servei a la 
comunitat.
Rotary Igualada vol contribuir 
així a l’excel·lent iniciativa de 
la Ruta de la Pau, liderada pel 
Principat d’Andorra i que s’in-
clou dins del marc d’estratègia 
de la UNESCO 2022-2029, 
amb la intenció de promoure 
les pràctiques e�caces per a 
dur a terme un desenvolupa-
ment inclusiu mitjançant la 
promoció dels drets humans, 
la llibertat cientí�ca i la com-
pressió intercultural, així com 
la lluita contra tota mena de 
discriminació i racisme. 

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

FRUITA I VERDURA

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

AUTÉNTICO
VIDENTE

CON EXPERIENCIA, 
ESPECIALISTA EN:

 Amarres -  Negocios - Limpieza 
- Cura impotencia sexual - 
Problemas sentimentales - 

Recuperar pareja.
RESULTADOS GARANTIZADOS 100%

638 320 349
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El Mercat de la Masuca 
estrena un nou espai amb 
la Castanyada

REDACCIÓ

El Mercat de la Masu-
ca d’Igualada estrena 
aquest cap de setmana 

un nou espai central al seu in-
terior celebrant la castanyada 
amb els clients. El matí de dis-
sabte 29 d’octubre tindrà lloc 
la inauguració d’aquesta nova 
zona en què els visitants po-
dran degustar castanyes cui-
tes, acompanyats de música 
ambient.
Al llarg dels mesos de setem-
bre i octubre l’Ajuntament 
d’Igualada ha dut a terme 
una lleugera intervenció per 
adequar la zona central del 

REDACCIÓ

L’Associació Polígons 
del Plans, amb una 
delegació encapçalada 

pel seu president Ramon Fe-
lip i el regidor de Promoció 
Econòmica de Vilanova del 
Camí Jordi Baron, va visitar 
la seu de DFactory del Con-

mercat a les necessitats dels 
clients, substituint unes pa-
rades sense ús per un nou 
espai, una plaça interna 
d’aproximadament 100 me-
tres quadrats amb taules, ca-
dires i wifi gratuïta. També 
s’han decorat les parades del 
voltant amb temàtiques prò-
pies d’un mercat de produc-
tes de proximitat.
L’Ajuntament i l’Associació 
de placers del Mercat de la 
Masuca animen a tothom a 
fer una passejada pel mercat 
aquest dissabte, gaudir de 
la castanyada amb paradis-
tes i clients i descobrir així 
aquest nou espai. 

L’Associació Polígons dels Plans visita 
la seu de DFactory a la Zona Franca

sorci de la Zona Franca. Un 
HUB on donen  resposta a 
les necessitats actuals de les 
empreses, desenvolupant 
tecnologies de la indústria 
4.0.
De la mà del Centre Tecnolò-
gic Leitat, van poder conèi-
xer i compartir experiències 
sobre coneixement tecnolò-
gic com robòtica, impressió 

3D i gestió de dades que po-
den ser objecte d’aplicació 
en les empreses situades als 
polígons de la Conca. 
L’experiència segons el regi-
dor vilanoví va ser molt po-
sitiva ja que “iniciatives com 
la de Dfactory ens esperona 
a continuar treballant per la 
innovació en les nostres in-
dústries”. 

El Campus Igualada-UdL acull la última jornada del Congrés 
de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya

REDACCIÓ

Igualada acull aquests dies 
-�ns demà- la segona edi-
ció del Congrés de Trans-

humància i Camins Ramaders 
de Catalunya. La iniciativa 
sorgeix de la inquietud sobre 
la situació actual del sector i de 
la voluntat de continuïtat des-
prés de l’èxit i l’acollida que va 

tenir la primera edició, que es 
va realitzar l’octubre de 2016. 
Els objectius principals conti-
nuen sent la posada en valor 
de la transhumància i la xarxa 
de camins ramaders de Cata-
lunya. Una de les novetats es la 
major visibilitat que tindran els 
reptes actuals per preservar la 
ramaderia extensiva, incorpo-
rant la perspectiva de gènere i 

l’impacte que pot tenir per al 
sector l’actual context de crisi 
climàtica i energètica global. 
L’alcalde, Marc Castells, el de-
legat del Rector pel Campus 
Universitari d’Igualada, Car-
les Capdevila, i el director de 
l’IDAPA, Pere Porta, obriran 
l’última sessió del Congrés.
La primera ponència la re-
alitzarà Daniel Villalba que 

presentarà la percepció dels 
ramaders i ramaderes sobre 
el present i futur de la trans-
humància, també intervindrà 
Juan Luís Gázquez, gerent de 
la Fundación Monte Medi-
terraneo, la Teresa Sebastià, 
exposarà l’impacte del canvi 
climàtic sobre les pastures i �-
nalment Pablo Manzano farà 
un anàlisi sobre la viabilitat 

econòmica, la sostenibilitat 
mediambiental i els reptes 
socials, de la transhumància. 
A la tarda, es presentaran 
les comunicacions rebudes, 
amb projectes i iniciatives 
que s’impulsen actualment a 
Catalunya per posar en valor 
i promoure els camins rama-
ders, la transhumància i la ra-
maderia extensiva. 

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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Dissabte es va 
inaugurar la Unitat 

Lila i un bust 
del Pare Vilaseca 

La residència Pare Vilaseca amplia la capacitat total a 159 llits amb 
una inversió de 2,1 milions d’euros

REDACCIÓ

Dissabte, 22 d’octubre, 
l’alcalde d’Igualada 
i president del Con-

sorci Sociosanitari d’Iguala-
da (CSSI), Marc Castells, ha 
inaugurat la Unitat Lila de la 
Residència Pare Vilaseca, que 
forma part de les obres d’ampli-
ació i reforma que es van com-
pletar l’any passat en aquest 
centre gestionat pel CSSI.
La primera fase de les obres, 
que va suposar una inversió 
de 500.000€, va consistir en la 
construcció de la Sala Teresa 
Mimó, una nova sala d’actes 
polivalent de 243 m2 que va 
entrar en funcionament el de-
sembre de 2017 i que permet 
disposar de molt més espai que 
la sala d’actes anterior, de 100 
m2.
La segona fase, que ha suposat 
una inversió de 2.100.000€, ha 
consistit en la reforma i am-
pliació de la unitat lila de la 
residència per crear una nova 
unitat de psicogeriatria, la cre-
ació de tres noves habitacions 
dobles a l’antiga sala d’actes i la 
creació d’una sala d’estimula-
ció cognitiva a la planta verda. 
Als jardins del centre també 
s’ha incorporat un nou parc 
de salut amb aparells per fer 
gimnàstica, una zona de jocs 
infantil i un generador d’elec-
tricitat que s’activa en cas de 
tall de subministrament. Les 
obres es van iniciar el setembre 
de 2019 i van �nalitzar el mes 
de març de 2021, i no es va fer 
la inauguració en aquell mo-
ment a causa de les restriccions 
dels protocols vigents durant la 
pandèmia.
L’objectiu principal de l’obra ha 
estat el de modernitzar i am-
pliar la unitat lila, situada a la 
part més antiga de l’edi�ci de 

REDACCIÓ

El Departament de Sos-
tenibilitat de l’Ajunta-
ment ha organitzat un 

curs per a conserges d’escoles i 
equipaments municipals sobre 
estalvi i e�ciència energètica. 
L’objectiu és guiar al perso-
nal de consergeria per tal que 
siguin capaços de gestionar 
correctament l’energia de l’edi-
�ci (programació de calefacció, 
il·luminació, stand by, gestió 

1987, que en la zona reforma-
da compta amb 15 llits distri-
buïts en 8 habitacions amples 
i adaptades. S’han millorat les 
instal·lacions i els espais tant 
per residents com per professi-
onals, i s’han creat noves zones 
comunes adaptades a les ne-
cessitats de les persones ateses 
amb demències més avança-
des i a les persones que poden 
residir en unitats de convivèn-
cia. La sala principal disposa 
d’una paret mòbil que permet 
dividir-la i tenir dos grups se-
parats. També compta amb un 
projector per les sessions de 
cinema i amb electrodomèstics 
pels tallers de cuina. L’ampli-
tud dels nous espais comuns és 
molt bene�ciosa per a perso-
nes amb afectacions cognitives 
que necessiten deambular. Les 
noves habitacions tenen grues 
de sostre, que faciliten la tasca 
del personal, ja que són més 
ergonòmiques, i donen més 
seguretat als residents. Si bé 
la inversió estava enfocada en 
una modernització i adequació 
de l’edi�ci, l’actuació també ha 
permès augmentar el nombre 
de places de la residència en 7 
llits addicionals, passant de 152 
a 159.
Per �nançar el global de les 
dues fases s’ha comptat amb 
ajuts de 875.000€ de la Fun-
dació Bancària ”la Caixa” i de 
230.000€ de la Diputació de 
Barcelona, i préstecs de Cai-
xaBank, l’Institut Català de Fi-
nances i Banc de Sabadell.
Un cop s’ha fet la descoberta 
de la placa commemorativa de 
la inauguració, els visitants han 

pogut conèixer les instal·laci-
ons de la nova unitat lila i del 
parc de salut instal·lat al jardí. 
Posteriorment s’han dirigit al 
jardí adjacent a la sala d’actes, 
on s’ha descobert un bust del 
Pare Vilaseca, obra de l’escultor 
Manel Vidal i Torrens i fruit 
d’una donació dels Missioners 
Jose�ns. També s’ha instal·lat 
una placa amb la seva biogra�a. 
Josep Maria Vilaseca i Aguilera 
(1831-1910) va ser un religiós 
igualadí que va fundar a Mèxic 
la Companyia de Missioners 
de Sant Josep i de la Congre-
gació de Germanes Jose�nes. 
En la descoberta, Alejandro 
Enríquez, Missioner Josefí, ha 
posat en valor la tasca feta pel 
pare Josep Maria Vilaseca en la 
seva tasca evangelitzadora i de 
suport a les persones.
Durant els parlaments, el Ge-
rent del CSSI, Jordi Ferrer, 
ha recalcat la importància de 
poder comptar amb unes ins-
tal·lacions àmplies i modernes 
com les de la nova unitat lila, 
que faciliten l’aplicació del 
model d’Atenció Centrada en 

la Persona i la implementació 
d’unitats de convivència, i ha 
fet un agraïment a la Fundació 
Bancària ”la Caixa” i a la Dipu-
tació de Barcelona, pels ajuts 
que han donat per �nançar les 
obres, i als Missioners Jose�ns, 
per la donació del bust.
Finalment, l’alcalde, Marc Cas-
tells, ha posat en valor aquestes 
instal·lacions “que han apostat 
per la llum natural, la como-
ditat i el benestar, una millora 
que ha de fer sentir-nos a tots 
molt orgullosos de l’equipa-
ment que gràcies a aquesta am-
pliació pot continuar donant 
qualitat de vida a les persones 
grans ateses al centre”. Castells 
ha destacat la bona feina feta 
per l’equip que ha dirigit les 
obres i pels professionals del 
CSSI que hi han participat.

MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA 
EN LA PERSONA
Malgrat que les restriccions 
imposades per la copvid-19 
han afectat l’aplicació del model 
d’Atenció Centrada en la Per-
sona, el CSSI manté l’objectiu 

d’aplicar aquest model assisten-
cial. El paradigma de l’envelli-
ment actiu estableix que les per-
sones grans no sols necessiten 
tenir salut o seguretat per viure 
o per envellir dignament, sinó 
que també necessiten disposar 
d’oportunitats de decisió, parti-
cipació i desenvolupament per-
sonal si es vol millorar la seva 
qualitat de vida.
La Residència Pare Vilaseca, 
inaugurada el 1987, ofereix aco-
lliment permanent o temporal 
a persones grans vàlides o amb 
diferents nivells de dependèn-
cia en cinc plantes o unitats 
de convivència diferenciades. 
Proporciona un servei inte-
gral i de màxima qualitat amb 
plans individualitzats d’aten-
ció personal interdisciplinària 
per facilitar les activitats de la 
vida diària. També ofereix un 
servei de suport a les famílies 
i estades temporals de descans 
familiar. Disposa d’un total de 
159 places, 93 públiques con-
certades amb la Generalitat i 
66 privades i compta amb un 
centre de dia amb 40 places. 

Conserges d’escoles i edi�cis públics reben formació sobre estalvi energètic
energètica durant les vacances, 
etc,) L’activitat s’ha desenvolu-
pat en dues sessions. La prime-
ra va tenir lloc el dimarts 18 de 
manera presencial i on-line, on 
es van impartir coneixements 
teòrics. 
La segona va ser una sessió 
pràctica el dimecres 26 a l’esco-
la Ramon Castelltort on s’han 
revisat els temes tractats i resolt 
dubtes in-situ. L’estalvi d’ener-
gia s’aconsegueix mitjançant la 
sensibilització sobre la impor-
tància de l’e�ciència energètica 

i mitjançant el canvi d’hàbits 
dels usuaris de les escoles i els 
edi�cis públics: alumnes, mes-
tres, conserges i altres usuaris 
dels edi�cis públics. Reduir l’ús 
d’energia a les escoles i altres 
edi�cis públics és vital per aju-
dar a aconseguir els objectius 
energètics i climàtics. 
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives, ha explicat 
que “aquesta és una acció 
més que suma per combatre 
el canvi climàtic, un proble-
ma global en què tots tenim 

el poder de modificar. Fins 
i tot els petits canvis en el 
nostre comportament diari 
poden reduir les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle. 
Tot i que aquests canvis no 

afecten significativament la 
nostra qualitat de vida, po-
den contribuir notablement 
a reduir les emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle, així 
com a l’estalvi econòmic. 
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A la 3a Jornada 
Dermatològica de 
l’Anoia es va fer 

un homenatge a la 
infermera Fina Bové 

per la seva implicació

Jornades gratuïtes 
de l’Igualada 
Fashion Lab per 
a les empreses de 
tèxtil i moda

Professionals  de la dermatologia comparteixen 
experiències a l’entorn de les malalties de la pell

REDACCIÓ

La 3a Jornada Dermato-
lògica de l’Anoia, cele-
brada aquest dissabte 

22 d’octubre a l’Hospital Uni-
versitari d’Igualada, va reunir 
una seixantena de professio-
nals de la salut per compartir 
casos clínics, experiències i 
coneixements sobre patologia 
dermatològica. Es tracta d’una 
trobada anual, adreçada tant a 
personal mèdic com d’infer-
meria i residents en formació, 
que té l’objectiu d’intensi�car 
la coordinació entre Assistèn-
cia Primària i Hospitalària per 
tal de millorar l’atenció dels 
pacients.
Enguany, per primera vegada, 
la jornada ha comptat amb 
un hospital convidat, l’Hospi-
tal Mútua de Terrassa, amb la 
presència de la cap del Servei 
de Dermatologia, la Dra. Fran-
cesca Corella. L’assistència a la 
jornada els ha permès conèi-
xer de primera mà el projecte 
de coordinació entre Atenció 
Primària i Hospitalària i com 
es materialitza aquest treball 
en equip.
Les ponències van començar 
amb la intervenció de la der-
matòloga de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, Dra. Andrea 
Combalia Escudero, que va 
participar per primera vegada 
a la jornada amb una classe 
magistral sobre actualització 
en alopècia per a Medicina 
de Família. També com a po-
nent convidat, el dermatòleg 
de l’Hospital Universitari Parc 
Taulí de Sabadell i professor 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Dr. Miquel Ribera 
Pibernat, que va parlar sobre 
lesions dermatològiques de les 
mucoses orals d’interès per a 
l’Atenció Primària.
Per la seva banda, les infer-
meres de la Unitat de Derma-
tologia de l’Hospital Univer-
sitari d’Igualada, Fina Bové i 
M. Rosa Piqué, van oferir una 
ponència sobre el rol de la in-
fermera de pràctica avançada 
(IPA) en tractaments biolò-
gics.
Al llarg del matí els professi-
onals van presentar també di-
versos casos clínics resolts des 
d’Atenció Primària, que hagin 
requerit, o no, la col·laboració 
del seu referent d’atenció espe-
cialitzada. En total, es van re-
bre 35 casos clínics, dels quals 
se’n van escollir 8 per a la seva 
presentació oral a la 3a Jorna-
da Dermatològica de l’Anoia. 

L’Igualada Fashion Lab 
proposa, al mes de no-
vembre i dins del pro-

grama d’activitats Igualada: 
Laboratori de Moda, dues 
jornades gratuïtes de xerrades 
adreçades a les empreses del 
sector tèxtil i moda.
El dijous, 3 de novembre, la 
jornada porta per títol Digita-
lització, automatització i Me-
tavers, i inclourà tres xerrades. 
A les 9:30h, Daniel Blanco, 
consultor tecnològic i de 
transformació digital a EURE-
CAT, parlarà de Transformació 
digital per a les empreses; a les 
10:45h, la xerrada serà Digita-
lització dels processos industri-
als: entorns col·laboratius, IA i 
el poder de la data, amb Rafael 
Vargas, enginyer de sistemes a 
Lectra i especialista en la In-
dústria 4.0 per al sector Fashi-
on and Apparel. 
Finalment, a les 12h, l’equip 
de recerca ARU abordarà El 
metavers i les oportunitats de 
negoci per a la industria tèxtil 
i moda. 
I el dijous, 17 de novembre, la 
jornada proposada serà Soste-
nibilitat en el sector tèxtil: can-
vis legislatius, certi�cacions i 
ajudes. Començarà a les 9:30h, 
amb Canvis legislatius en el 
sector tèxtil i moda vinculats 
a la sostenibilitat, a càrrec de 
David García Uslé, clúster ma-
nager de Modacc. Presentarà 
els principals canvis norma-
tius que afecten directament 
el sector del tèxtil: documents 
com el New Green Deal, la 
Nova Estratègia Industrial, el 
Pla d’Acció d’Economia Cir-
cular, l’Estratègia per a Tèx-
tils Sostenibles i la Directiva 
d’Ecodisseny, entre d’altres. 

L’exposició d’aquests casos 
clínics es va fer en dues tau-
les rodones, moderades per 
les dermatòlogues de l’Hos-
pital Universitari d’Igualada, 
Dra. Anna Castany Pich i 
Dra. Carola Baliu Piqué, res-
pectivament.
Entre els casos exposats, es 
va fer entrega dels premis als 
tres millors casos, escollits 
pel comitè científic, integrat 
per dermatòlegs. Els tres ca-
sos reconeguts van ser: pri-
mer premi pel cas “Crosta 
làctia als 58 anys?” de M. Be-
lén Vilanova Fillat, Carmi-
na Bascompte Jorba, Noèlia 
Villa Garcia (CAP Igualada 
Nord – Consorci Sanitari 
de l’Anoia); segon premi pel 
treball “Doctora, em piquen 
les cames” de Gemma Sanz 
Cusó, Maria Eugènia Adzet 
Riba, María Dolores Lopez 

Gosp (Institut Català de la 
Salut - Catalunya Central) i 
tercer premi pel cas “Docto-
ra, tinc al·lèrgia a caminar” 
de Núria Alberich Veciana, 
Ana M. Font Bosque i M. 
Dolores López Gosp (Insti-
tut Català de la Salut - Cata-
lunya Central).
L’equip reconegut amb el 
primer premi s’ha endut un 
dermatoscopi de darrera 
generació, el premi per al 
segon classificat ha estat un 
adaptador per fer fotografia 

dermatoscòpica amb el mò-
bil i, el tercer premi, és una 
subscripció de dos anys a la 
revista Piel.
La coordinadora de la Unitat 
de Dermatologia de l’Hos-
pital igualadí, la Dra. Marta 
Cucurell, valora la celebra-
ció de la 3a Jornada Derma-
tològica molt positivament 
i apunta que “en només tres 
edicions aquesta jornada ha 
assolit un èxit aclaparador 
tant pel que fa a l’assistència i 
el grau d’excel·lència dels seus 
ponents convidats, com dels 
casos presentats”. Per la seva 
banda, la directora del Ser-
vei d’Atenció Primària (SAP) 
Anoia, la Dra. Carme Riera, 
també destaca el fet que la 
jornada ja s’hagi consolidat, 
perquè avala la feina feta pel 
Grup de Dermatologia Soste-
nible de l’Anoia i afegeix que 
“cal reconèixer la feina dels 
referents dels Equips d’Aten-
ció Primària (EAP) per l’alta 
participació i la qualitat dels 
casos presentats, i el reconei-
xement i agraïment a la Fina 
Bové, que ha conegut i valo-
rat l’atenció primària”. En fi-
nalitzar aquesta edició es va 
fer un homenatge a la infer-
mera Fina Bové, promotora i 
organitzadora de la jornada 
des del seu inici, que es ju-
bila pròximament. En aquest 
sentit, la Dra. Cucurell ha 
volgut mostrar “l’agraïment 
a la Fina Bové, com a àni-
ma d’aquesta jornada i el seu 
paper indispensable durant 
tots aquests anys” i ha afegit 
que “ara deixem pas a les no-
ves generacions i a les seves 
exitoses propostes de futur 
per conduir durant molts 
anys la Jornada Dermatolò-
gica de l’Anoia”. 

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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La Confraria de la Vinyala homenatja el Consorci Sanitari de l’Anoia 
per la seva actuació durant la pandèmia

REDACCIÓ

Dijous 20 d’octubre la 
Confraria de la Vi-
nyala va celebrar la 

Vinyalada, un sopar en el que 
els cargols comparteixen pro-
tagonisme amb l’atorgament 
de la vinyala agraïda, a aque-
lles persones o grup de perso-
nes que d’una manera o altre 
han destacat o destaquen per 
la seva feina, implicació en al-
gun projecte, contribució en 
alguna bona causa, etc.
En aquesta ocasió la confraria 

va atorgar la vinyala agraïda a:  
el Consorci Sanitari de l’Anoia 
per l’actuació extraordinària 
davant la pandèmia de la Co-
vid-19 i en especial pel com-
promís de tots els professio-
nals de l’hospital d’Igualada 
en particular i a tots els inte-
grants de la família sanitària 
en general. Metges, infermers i 
infermeres, zeladors, personal 
de neteja, administratius … 
El president de la Confraria, 
Marià Miquel va tenir unes 
paraules emotives d’agraïment 
per la feina ingent que van dur 
a terme tots els professionals 

REDACCIÓ

Els professionals de la 
salut de l’Anoia han ce-
lebrat, el passat 21 d’oc-

tubre, una nova edició de la Nit 
de la Professió al Restaurant 
Mas dels Vivencs de la Pobla 
de Claramunt, que, després de 
2 anys marcats per la pandè-
mia, va recuperar el seu format 
habitual. La Nit, que va arribar 
a la seva 15a edició, és l’espai 
de retrobament dels professio-
nals de la salut de la comarca 
de l’Anoia, la trobada anual que 
serveix per homenatjar aquells 
professionals que es jubilen i 
rebre els que s’incorporen al 
col·lectiu com a residents de 
primer any. A més, durant l’ac-
te també s’entrega la beca MIPS 
Fundació Privada a un projecte 
de recerca i el Premi de Recer-
ca Nit de la Professió per pre-
miar un treball de recerca fet 
els darrers dos anys. Aquest 
any, com a novetat, s’hi ha su-
mat el Premi de Recerca Resi-
dents que impulsa el Consorci 
Sanitari de l’Anoia.

PRESÈNCIA DEL NOU 
CONSELLER DE SALUT, 
MANUEL BALCELLS
La Nit 2022 va comptar amb 
l’assistència la vicepresiden-
ta i presidenta en funcions al 
Parlament de Catalunya, Alba 
Verges, l’alcalde de la Pobla de 
la Pobla de Claramunt, Toni 
Mabras, i el conseller de salut, 
Manuel Balcells. Balcells en la 
seva intervenció va voler des-
tacar un fet extraordinari en 
aquest celebració; la comunió 
de les diferents professions sa-

La beca és de 1.500 euros i 
dóna suport a un treball o pro-
jecte de recerca en l’àmbit de 
les ciències de la salut a la co-
marca de l’Anoia amb el com-
promís de que es desenvolupi 
en els propers 2 anys. Entre els 
projectes presentats, el va gua-
nyar el treball “La telemedicina 
proactiva (tmp), una eina per 
facilitar l’accessibilitat a la sani-
tat universal i millorar la pre-
venció en salut de la població 
assignada a un equip d’atenció 
primària de salut” realitzat per 
Robert Panadés i Zafra.
Pel que fa al Premi de Recerca 
Nit de la Professió, dotat tam-
bé amb 1.500 euros reconeix 
un treball de recerca en l’àmbit 
de la salut realitzat a la comar-
ca de l’Anoia i amb una anti-
guitat màxima de dos anys. El 
projecte guanyador d’aquesta 
edició del Premi ha estat “Estu-
dio de investigación clínica del 
impacto de la Colecistectomía 
laparoscópica precoz en paci-
entes con Colecistitis aguda” 
realizat per Mariano Artigot i 
Pellicena.
Finalment, la darrera part de 
la vetllada la protagonitza els 

del CSA durant la Covid-19. 
Al sopar es va comptar amb 
la representació de Jordi Mo-
nedero, director assistencial i 
Tijana Postic, directora d’in-
fermeria que van mostrar el 
més sincer agraïment pel re-
coneixement i van rebre de les 
mans del president el guardó 
de la vinyala agraïda.
La Vinyalada, que va comptar 
amb la participació de prop 
de 150 persones, va tenir lloc 
a Scorpia a Òdena, restaurant 
guanyador de la recepta de 
cargols en el concurs del jurat 
de la Fira de la Vinyala. 

Prop de 150 professionals de la salut d’Igualada i comarca tornen 
a trobar-se a la Nit de la Professió

nitàries. Estem acostumats a 
veure cada u a la seva parcel·la i 
aquest sopar ens interrelaciona 
a tots. Així va voler felicitar als 
seus organitzador per aquesta 
visió multidisciplinar. El con-
seller també va recordar com 
l’Anoia va patir la pandèmia i 
que va haver d’anar obrint pas 
a la resta d’hospitals i centre 
sanitaris en els processos a se-
guir davant una situació extra-
ordinària. Finalment, Balcells 
no va voler obviar la situació 
actual sanitària en la que falten 
professionals i la gent, amb tots 
el que s’ha viscut està cansada. 
Hem de començar a evitar que 
la gent marxi i retenir el talent. 
Hem d’aconseguir ser atractius 
i donar incentius generant una 
projecte col·lectiu des dels hos-
pitals, centres d’atenció primà-
ria, etc. i retenir el talent. 

LLIURAMENT DE PREMIS
La segona part de la Nit acte va 
ser marcada pels lliuraments 
de la Beca i el Premi Nit de la 
Professió 2022 i el nou Premi 
de Recerca Residents.
Abans però de desvetllar els 
guanyadors es va presentar el 
treball premiat de la darrera 
Beca, aquesta de l’any 2019, 
ja que el 2020 la pandèmia va 
impedir que la festa no es ce-
lebrés i al 2021 va obligar a fer-
la en un format diferent. Així, 
la infermera Laura Borrega 
Escalante va fer l’exposició de 
l’activitat desenvolupada del 
projecte guanyador de l’edició 
2019 «Efectividad de la suple-
mentación con calostro ex-
traido prenatalmente para la 
prevención de complicaciones 
perinatales en neonatos de ma-

dres con diabetis»
Reprenen amb els premi-
ats, per primera vegada, en el 
marc de la Nit es va lliurar el 
Premi de Recerca Residents 
de l’Anoia, impulsat pel Con-
sorci Sanitari de l’Anoia i que 
compta amb la col·laboració 
de l’Institut Català de la Salut 
– Catalunya Central i amb el 
suport de la MIPS Fundació 
Privada. La resident de 4rt any 
d’Anestesiologia i Reanimació, 
Gal·la Rouras Hurtado, i la 
resident de 5è any de Cirur-
gia Ortopèdica i Traumatolo-
gia, Laura Valls Bartrolí, totes 
dues de l’Hospital Universitari 
d’Igualada - Consorci Sanitari 
de l’Anoia (CSA), han estat les 
guanyadores del I Premi de 
Recerca Residents, un guardó 
per reconèixer els millors pro-
tocols de recerca elaborats pels 
professionals en Formació Sa-
nitaria Especialitzada (FSE) a 
la comarca de l’Anoia.
L’entrega de la Beca Nit de la 
Professió que atorga anual-
ment MIPS Fundació Privada i 
el Premi Nit de la Professió són 
també un dels moments desta-
cats de l’acte. 

reconeixements. Els professio-
nals que aquest 2022 han rebut 
l’homenatge de tot el col·lectiu 
per la seva jubilació han estat:  
Pepi Ortinez, Teresa Pelegrí, 
Mariana Sánchez Calvache i 
Francisca Garrido.
D’altra banda, la Nit de la 
Professió ha servit, també, 
per donar la benvinguda a 
aquells professionals que 
enceten l’etapa de residents 
en diferents especialitats als 
centres de salut de l’Anoia i 
a l’Hospital d’Igualada. Han 
estat 17 els que s’han recone-
gut durant l’acte: Luis Alberto 
Nassar Clavijo, Angela D’An-
nunzio, Carla Rovira Aguilà, 
Javier Martínez González, 
Isabel Gutiérrez Rodríguez, 
Leire Manterola Ikutza, Cris-
tina Sánchez Doblas, Andrea 
Suárez Ubilla, Maria Isabel 
Prado Carpintero, Eva Soto 
Gopar, Sònia Prada Girbal, 
Sonia Rodríguez Rodríguez, 
Ariadna Bonet Cantero, Jor-
ge Jesús Jáuregui Farfán, Da-
niela Escobedo Hoyos, Joel 
David Alarcón Crespo, Kevin 
René Ostaiza Morán.
Un any més, l’organització de 
la Nit de la Professió ha anat 
a càrrec de l’Acadèmia de Ci-
ències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i les Balears i 
els col·legis o�cials de Metges 
de Barcelona, el d’Infermeres 
i Infermers, el de Farmacèu-
tics, el de Fisioterapeutes i el 
de Psicòlegs. 
La celebració va cloure amb 
la música en directe a càrrec 
del grup Rockbato, amb la 
característica que gran part 
dels seus integrants són pro-
fessionals sanitaris. 
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L’acte va ser també un 
agraïment a totes les 
persones que des de 
1972 han contribuït 

amb il.lusió i esforç a 
donar compliment a la 

missió d’Àuria

Àuria celebra 50 anys de l’inici pioner de les primeres activitats 
laborals en un gran acte al Teatre de l’Ateneu Igualadí

REDACCIÓ

El passat dijous 20 d’oc-
tubre el Teatre de l’Ate-
neu Igualadí acollia 

l’acte institucional organitzat 
per Àuria Grup amb motiu de 
l’inici pioner de les primeres 
activitats laborals, a l’empara 
d’Apinas.
L’acte va comptar amb l’as-
sistència de la presidenta en 
funcions del Parlament, Alba 
Vergés, del Conseller de Drets 
Socials, Carles Campuzano, 
del Secretari de Treball Enric 
Vinaixa, el Director General 
d’Economia Social i Solidària, 
el Tercer Sector i les Coopera-
tives Josep Vidal, els represen-
tants del consistori d’Igualada 
encapçalat per l’alcalde, Marc 
Castells i el vicepresident pri-
mer del Consell Comarcal, 
Jordi Cuadras, el Diputat Jordi 
Riba, així com una represen-
tació d’alcaldes i regidors de 
l’Anoia.
Un acte intern, conduït pel 
periodista Xavi Coral i una re-
presentant del Consell Rector
de la Cooperativa, Alba Nieto, 
amb el �l musical de la can-
tant Sara Roy, en agraïment i 
reconeixement a totes les per-
sones, que des de l’any 1972, 
han contribuït amb il·lusió i 
esforç per donar compliment 
a la missió d’Àuria.
Durant l’acte, la cooperativa 
va presentar en primícia els 
nous productes de marca prò-
pia AQUAURIA, una gamma 
de productes sòlids naturals 
per a la higiene personal que 
es llençarà al mercat aquest 
novembre. Productes de ven-
da exclusiva a farmàcies i pa-
rafarmàcies fets amb criteris 
de sostenibilitat i d’inclusió.

EL MOVIMENT ASSOCIATIU, 
LA SOCIETAT CIVIL I EL 
VOLUNTARIAT, L’INICI DEL 
PROJECTE
Aquests 50 anys no són un 
aniversari, sinó una �ta sos-
tinguda al llarg del temps. 
D’aquesta manera, Àuria 
Grup no celebra 50 anys de la 
constitució d’una entitat, sinó 
50 anys d’una voluntat i un 
compromís de transformació 
i inclusió que va engegar el 
que avui és la raó de ser, la vi-
sió, la missió i els valors d’Àu-
ria i les seves entitats. Una 
trajectòria que demostra que 
no s’ha de parlar de persones 
amb discapacitat, sinó amb 

capacitats diverses.
Un acte que ha reconegut a 
les persones que, de forma pi-
onera a l’Anoia i a la resta de 
Catalunya, van iniciar una im-
probable història d’èxit- en pa-
raules del Conseller de Drets 
Socials, Carles Campuzano- 
demostrant que és possible 
crear ocupació amb valor eco-
nòmic per a les persones amb 
capacitats diverses.
Durant els reconeixements a 
les persones que simbolitzen 
les diferents dècades en aquest 
recorregut, s’han destacat en-
titats com Apinas, a l’empara 
de la qual va néixer “el taller”, 
quan un grup de voluntaris, 
professionals i famílies, van 
ser pioners en la cerca i cre-
ació d’oportunitats laborals- 
aleshores inexistents- per a les 
persones que �nalitzaven l’eta-
pa escolar. Aquests voluntaris, 
pares i mares, van reivindicar 
la necessitat de crear un espai 
de treball on es pogués donar 
oportunitats laborals a la pri-
mera generació de nens i ne-
nes que havien estudiat a l’es-
cola d’educació especial. Una 
necessitat i voluntat transfor-
madora que, 50 anys després, 
continua mantenint-se i adap-
tant-se per tal de reivindicar 
encara avui una societat inclu-
siva i accessible per a tothom.
També s’han mencionat noms 
i cognoms de l’origen d’Àuria, 
com el de l’Òscar Miró, que 
l’any 1972 acceptava l’encàr-
rec liderant el projecte en una 
època d’esforç ingent en la qual 
es reivindicava el dret al tre-
ball de les persones amb dis-

capacitat i una legislació que 
regulés la inserció laboral i la 
creació de centres de treball a 
Catalunya i la resta de l’estat. 
Una lluita sostinguda que es 
va veure reconeguda per la 
LISMI, aprovada al Congrés 
dels Diputats l’any 1982. Al 
seu nom, si han afegit també 
els de Josep Maria Llacuna, 
Francisca Guerrero, Fernando 
Guillem,  Salvador Baquero, 
el mateix Ajuntament d’Igua-

lada, Mireia Fernández Pedro 
López, Irina Marsal i Dani 
Santimaria, Albert Calvet, el 
primer soci de la Cooperativa 
i amb tota una trajectòria pro-
fessional vinculada a Àuria i el 
de Miquel Canet, �ns aquest 
any director gerent de l’entitat.
Aquesta celebració ha demos-
trat el caràcter emprenedor i 
l’experiència d’Àuria durant 
aquests darreres cinc dècades 
com a base de futur, per fer 
d’Àuria una empresa social 
responsable i compromesa. 
Una empresa que aposta per 
la innovació per cercar nous 
projectes que continuïn su-
mant-se a aquest camí que 
hauria estat impossible de re-
córrer-lo sense les persones 
que han format part d’aquest 
trajecte, que s’hi han implicat i 
han contribuït a fer-lo créixer.

A través d’aquesta innovació, 
Àuria ha fet front als reptes 
que com a societat i com a 
sector han aparegut durant 
en el llarg camí del reconei-
xement dels drets de totes les 
persones. I és que tal com diu 
Albert Piñol -actual director 
gerent- Àuria manté la seva 
missió originària intacta i, 
cinc dècades després de l’ini-
ci de les seves activitats, ho fa 
amb la mateixa il·lusió i el ma-
teix compromís que el d’aquell 
grup de pioners i pioneres que 
va posar en marxa tot això. 
D’aquesta manera, Àuria es-
pera celebrar 50 anys més de 
transformació i d’inclusió, 
des de la igualtat, la respon-
sabilitat social, la innovació i 
qualitat, la transparència, el 
respecte, l’empatia, la col·la-
boració i l’autonomia. 
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Sis centres educatius de l’Anoia 
seleccionats per Endesa en el seus 
premis de robòtica Retotech

REDACCIÓ

La Fundación Endesa i 
el Departament d’Edu-
cació han fet públics els 

noms dels 45 centres educa-
tius catalans, sis d’ells a l’Ano-
ia, seleccionats per participar 
als Premis Retotech. RetoTech 
és un projecte totalment gra-
tuït que facilita als centres la 
formació i el material necessa-
ri (kit de robòtica i impressora 
3D) per dur a terme un repte 
tecnològic a l’aula. S’hi ha se-
leccionat 17 centres de primà-
ria i 28 de Secundària. D’entre 
ells, n’hi ha 15 que repeteixen.
Els centres educatius anoiencs 
seleccionats, la segona co-
marca amb més representa-
ció darrere el Vallès Oriental, 
són:
- IE Castell d’Òdena 
- Escola Anoia d’Igualada
- INS Montbui 
- Institut Pla de les Moreres 
(Vilanova del Camí)
- Institut Badia i Margarit 
(Igualada)
- Institut Pere Vives Vich 
(Igualada)
Amb RetoTech, la Fundación 
Endesa, en col·laboració amb 
el Departament d’Educació i 
amb el suport de BQ Educa-
ción, vol apropar i promou-
re l’estudi de carreres STEM 
(ensenyaments de ciències, 
tecnologia, enginyeria i ma-
temàtiques) tot fomentant 
l’emprenedoria tecnològica. 
Per fer-ho RetoTech planteja 

MANS UNIDES

Divendres, socis, col·la-
boradors i amics  de 
Mans Unides  ens 

vam retrobar al Centre Cívic 
Nord, per compartir amb la 
Eulàlia Millaret Lorés les seves 
experiències com a cooperant 
a la Illa de Lesbos  (Grècia). La 
seva explicació  va ser molt col-
pidora per la dura vida que te-
nen les persones que estant en 
aquests camps de refugiats, ja 
que la seva situació està enca-
llada i per tant no poden sortir 
de la illa. Volem donar les grà-
cies a la Eulàlia per ser la veu 
dels que no tenen veu tal com 

un repte al personal docent 
i als estudiants dels centres 
educatius participants per tal 
que desenvolupin iniciatives 
tecnològiques innovadores 
encaminades a resoldre ne-
cessitats reals del seu entorn 
escolar o social. Així mateix, 
el professorat rep formació 
semipresencial així com se-
guiment i assistència durant 
tot el procés per part de l’equip 
de BQ Educación.
En aquesta edició, el nombre 
de premis atorgats per la Fun-
dación Endesa creix i conce-
dirà 17 premis en total, que 
es lliuraran durant un festival 
presencial que se celebrarà 
al �nal d’aquest curs escolar 
2022-2023. Tres són els “Pre-
mis Fundación Endesa” a es-
cala nacional i elegits pel jurat 
que es conformi a l’efecte, i 
14 són els “Premis Professor” 
que s’atorgaran a escala local 
i seran elegits pels mateixos 
professors assistents a cada 
festival, dos premis per cada 

comunitat autònoma partici-
pant. En l’avaluació es tindran 
en compte l’originalitat i la 
creativitat del projecte, l’apli-
cabilitat a una necessitat real i 
la seva justi�cació, la compe-
tència tècnica, així com la di-
mensió estètica i artística del 
treball realitzat.
En l’edició passada, el premi a 
Catalunya va recaure sobre el 
projecte Invisual, de l’Institut 
Celrà que havia desenvolupat 
una sèrie de robots que facili-
taven la pràctica de l’esport a 
persones amb ceguesa.
Més enllà del qui resulti gua-
nyador, tots els centres partici-
pants rebran equips dotats de 
materials tecnològics perquè 
puguin començar a treballar 
en els seus projectes des del 
minut u. Així mateix, els pro-
fessors de cada centre educa-
tiu seleccionat rebran forma-
ció semipresencial centrada 
en els tres blocs del programa: 
robòtica, programació, i dis-
seny i impressió 3D. 

REDACCIÓ

El 080 Barcelona Fashion 
ha obert les portes de la 
seva 30a edició al Re-

cinte Modernista de Sant Pau. 
El certamen de moda –que 
se celebra �ns avui 28 d’octu-
bre- torna a la presencialitat 
després de quatre edicions en 
format digital i fa una apos-
ta clara per la tecnologia i la 
moda circular. Hi haurà un to-
tal de 23 des�lades amb noms 
com All �at She Loves, Custo 
Barcelona, Eñaut, Escorpion i 
Guillermina Baeza. 
Precisament Escorpion, d’ori-
gen igualadí, va ser la marca 
encarregada d’inaugurar les 
des�lades, dimarts d’aquesta 
setmana. 
Enguany destaquen però la 
marca LR3 Louis Rubi –que 
porta una experiència inno-
vadora en un format revolu-
cionari- i la 080 Reborn, una 
des�lada de roba reciclada 
i reutilitzada realitzada pels 
estilistes Fermin+gilles amb 
peces procedents de botigues 
com Humana, Solidança, For-
mació i Treball, Pink Flamin-
go, Le Swing o Las Pepitas.
“Després de 30 edicions i 15 
anys, el 080 Barcelona Fashion 
està consolidadíssim com una 
plataforma de moda de refe-
rència del sud d’Europa”, ha 
assenyalat el secretari d’Em-
presa i Competitivitat, Albert 
Castellanos. “Serveix per do-
nar visibilitat als dissenyadors 
i les marques de moda cata-
lanes arreu del món, i també 
és una via per modernitzar el 
sector de la indústria tèxtil del 
nostre país”, ha apuntat Cas-
tellanos. “Una moda que és 
una manera de mostrar-nos al 
món i indicar allò que volem 

Eulàlia Millaret ens apropa la realitat 
dels camps de refugiats de Lesbos 

ser”, ha puntualitzat el secreta-
ri d’Empresa i Competitivitat, 
que també ha parlat d’un sec-
tor que està obligat a la soste-
nibilitat, la circularitat i la in-
clusivitat.
“La moda ha d’avançar cap 
a models i referents estètics 
inclusius. Hauria de fer-nos 
sentir millor amb el nostre 
propi cos”, ha remarcat Cas-
tellanos, que ha parlat de 
xifres i com el sector de la 
moda dóna feina a més de 
90.000 persones a Catalunya 
i aplega més de 14.000 em-
preses entre indústria i re-
tail. “Des del Govern s’apos-
ta per la relocalització i per 
recuperar el pes industrial 
d’un dels sectors amb més 
llarga tradició de Catalu-
nya”, ha conclòs el secretari 
d’Empresa i Competitivitat, 
que ha cedit la paraula a la 
directora del Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda, 
Agnès Russiñol. “El 080 és 
un espai clau des d’on poten-
ciar la transformació econò-
mica, però ara també volem 
que serveixi per impulsar 
la transformació social, la 
feminista i la verda”, ha co-
mentat Rusiñol.
Una de les principals novetats 
d’enguany és el Reborn Fas-
hion Show, una des�lada de 
roba de segona mà, que im-
pulsen l’Agència de Residus de 
Catalunya, el Consorci de Co-
merç, Artesania i Moda i l’es-
pai d’innovació col·laborativa 
de Girbau Lab, empresa que 
proporciona solucions com-
pletes, sostenibles i innova-
dores per al tractament tèxtil. 
Segons el Govern, cada perso-
na genera en un any uns 22 qui-
los de residus tèxtils i d’aquests 
només 2,3 quilos (un 11 %) es 
recullen selectivament. 

Escorpion obre la 30a 
edició de la 080 Barcelona 
Fashion

ens va dir al �nal de la reunió, 
ja que la illa de Lesbos és  “La 
illa dels anys perduts”. 
També agrair la presència del 
Regidor de Cooperació Fer-
mí Capdevila i al cap del de-
partament de cooperació de 
l’Ajuntament d’Igualada, Joan 
Godó que ens van facilitar po-
der realitzar la nostra activitat. 
També volem donar les gràci-

es a la Maria del Centre Cívic 
Nord que ens va ajudar en tot 
moment. 
Aquest acte està emmarcat 
dins l’Octubre Solidari.  Des de  
Mans Unides volem fer la crida 
a tots els igualadins per tal que 
la solidaritat sigui una realitat 
per a dur a terme tot l’any i que 
mai ens cansem de lluitar per 
un món més just i solidari. 
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Una simulació de la 
venda de productes i 

serveis als Estats Units, 
una de les activitats 

de la jornada central 
celebrada al World 

Trade Center de 
Barcelona

L’empresa igualadina Trilogi fa una 
demostració de Live Shopping a la 
Setmana de la Internacionalització

REDACCIÓ

La Setmana de la Inter-
nacionalització, que 
s’ha celebrat a Barcelo-

na del 17 al 21 d’octubre, ha 
comptat amb la presència de 
Trilogi a la seva jornada cen-
tral al World Trade Center de 
Barcelona. La �rma de consul-
toria d’eCommerce ha estat la 
protagonista d’una de les acti-
vitats que formaven part d’un 
programa en el qual ACCIÓ, 
l’agència per la competitivitat 
de l’empresa de la Generali-
tat de Catalunya, ha proposat 
xerrades, taules rodones i re-
coneixements a aquelles em-
preses amb major vocació de 
creixement internacional.
La demostració de Live Shop-
ping ha comptat amb la col·la-
boració de diversos dels assis-
tents i de Carmina Shoemaker, 
un dels clients de Trilogi, que 
han portat mostres dels seus 
productes o informació dels 
seus serveis, perquè els pre-
sentadors simulessin una ven-
da a través d’una sessió en an-
glès dirigida als Estats Units. 

REDACCIÓ

Diumenge 30 d’octubre 
se celebrarà un nou 
Mercat d’Antiguitats 

i col·leccionisme, organitzat 
per l’entitat Fira d’Igualada. 
Com cada darrer diumenge 
de mes, prop de 150 antiqua-
ris, brocanters, col·leccionis-
tes, artesans i venedors de ma-
terial vintage d’arreu del país 

Al llarg de la demostració, les 
empreses han pogut veure de 
primera mà l’enorme potenci-
al que té aquesta nova manera 
de vendre per internet.
El Live Shopping és un feno-
men que Trilogi coneix molt 
bé, ja que fa uns anys que 
compta amb seu a Xangai, i 
va ser precisament allà on va 
sorgir. Després de a la Xina, 
als Estats Units ja fa anys que 
és una realitat i a Europa en-
guany està arribant amb força.
El recent acord de Trilogi amb 
Onlive.site i l’auge d’aquesta 
tendència són un clar indica-
tiu que aquesta nova manera 
de vendre té un gran futur per 
davant i una vinculació molt 
estreta amb l’eCommerce. El 

sector del comerç electrònic 
ha accelerat el seu creixement 
arran de la pandèmia i està en 
contínua evolució. Si li sumem 
a això el suport d’institucions 
públiques i la predisposició 
de les empreses a incorporar 
noves fórmules en la seva es-
tratègia de venda, l’èxit està 
assegurat.
En paral·lel, s’han realitzat di-
versos actes amb la presència 
de directors de les O�cines 
Exteriors d’ACCIÓ, consultors 
del servei internacional eTra-
des i consultors de l’O�cina 
tècnica de barreres a la inter-
nacionalització.
ACCIÓ és l’agència per la 
competitivitat de l’empresa 
de la Generalitat de Catalu-
nya. Adscrita al Departament 
d’Empresa i Treball, és el refe-
rent públic per a contribuir a 
la transformació de les empre-
ses catalanes. 
Compta amb una xarxa de 40 
o�cines a tot el món, 7 delega-
cions a Catalunya i col·labora 
amb institucions públiques i 
privades per a fer avui l’em-
presa del demà. 

Diumenge torna el Mercat d’Antiguitats al Passeig Verdaguer

REDACCIÓ

La campanya contra la 
grip i el Covid-19 es 
va encetar fa un mes a 

residències i persones de més 
de 80 anys. A aquest col·lectiu 
s’ha arribat a una cobertura 
del 53,9%, molt per sota de la 
cobertura en altres sectors de 
la Regió Sanitària Catalunya 
Central.
Per poder arribar a la po-
blació, Salut compta amb el 
suport dels equips d’atenció 
primària de l’ICS i el CSA i 
també de l’Ajuntament.
La campanya de vacunació 
antigripal i de nova dosi de 
reforç contra la Covid compta 
a Igualada amb un equip am-
pli per fer arribar el vaccí a la 
ciutadania major de 60 anys. 
El departament de Salut que 
empeny la campanya amb el 
lema “Aquesta tardor, a Igua-
lada protegeix-te el doble”, té 
dos equips desplegats en cinc 
punts de vacunació al munici-
pi i el suport de l’Ajuntament 
en la cessió d’espais i la difusió 
de la campanya a la ciutada-
nia.
L’Equip d’Atenció Primària 
Igualada Urbà (de l’Institut 
Català de la Salut) i el CAP 
Igualada Nord (del Consorci 
Sanitari de l’Anoia) mantenen 
el punt de vacunació de l’Es-
corxador i amplien en quatre 
espais més els punts on els 
veïns i les veïnes d’Igualada 
majors de 60 anys poden va-
cunar-se, gràcies a la cessió 
municipal de dos casals i dos 
centres cívics.

PUNTS DE VACUNACIÓ
Espai Escorxador
De dimarts a dijous, del 17 
d’octubre al 17 de novembre, i 
de 9h a 13h30 i de 15h a 19h.

Casal Cívic del Passeig
17 i 24 d’octubre, 7 i 14 de no-
vembre, de 9h a 13h30
Casal Cívic Montserrat
Divendres 21 i 28 d’octubre, 
4 i 11 de novembre, de 9h a 
13h30
Centre Cívic Fàtima
21 d’octubre i 4 de novembre, 
de 9 a 13h30
Centre Cívic Nord
28 d’octubre i 11 de novembre, 
de 9 a 13h30
El departament de Salut  insis-
teix en la importància que es 
vacunin contra la grip i amb 
la dosi de record de la vacuna 
contra la COVID-19 col·lec-
tius considerats de risc i que 
inclou:
· persones 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;
· personal d’un centre sanitari 
o sociosanitari;
· convivents d’una persona 
amb una condició de salut 
considerada de risc.
A més d’aquests col·lectius es 
recomana la vacunació contra 
la grip en persones institucio-
nalitzades o que treballen en 
centres d’internament, així 
com també personal docent, 
forces i cossos de seguretat, 
bombers, serveis d’emergèn-
cies, etc.
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. 

s’instal·laran al Passeig Ver-
daguer d’Igualada per exposar 
les seves antiguitats i peces de 
col·leccionista.
La darrera edició del Mercat 
d’Antiguitats va tenir lloc el 
darrer cap de setmana de se-
tembre en el marc de FirA-
noia, i en aquella ocasió els 
expositors es van instal·lar al 
Parc de l’Estació Vella. Aquest 
diumenge, però, retornen al 

seu emplaçament habitual: al 
Passeig Verdaguer entre els 
carrers Sant Magí i Sant Vi-
cenç, en format a doble banda. 
L’horari també serà l’habitual: 
diumenge de 9h del matí a 14h 
del migdia.
La propera edició, que tin-
drà lloc el darrer diumenge 
de novembre, serà l’última 
de l’any 2022. Així doncs, als 
amants de les antiguitats i del 

col·leccionisme d’arreu del 
país els queden només dues 
cites al calendari d’enguany 

per assistir a Igualada per 
vendre, per comprar o per fer 
intercanvi de material. 

Salut fa una crida a 
vacunar-se contra la grip 
i la covid-19 a Igualada

Igualada té operatius 
�ns a 5 punts per poder 
fer la doble vacunació 

grip-covid.  
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Aquest primer semestre 
es faran més de 100 

activitats formatives 
basades en la pràctica 

de la simulació del Milà 
i Fontanals i el Campus 

Igualada UDL

La UEA Química reprèn les visites dels 
Bombers a empreses del sector

REDACCIÓ

Les empreses del sector 
químic de l’Anoia han 
reprès el procés de col-

laboració amb els Bombers 
de la Generalitat perquè els 
agents del parc d’Igualada 
coneguin de primera mà les 
seves instal·lacions.
Aquestes visites estan coordi-
nades per la Unió Empresarial 
de l’Anoia. Aquesta setmana, 
una de les empreses que for-
men part de la sectorial UEA 
Química, l’empresa igualadi-
na Eminfor, com a empresa 
responsable, ha obert les se-
ves portes per participar en 
aquest procés que ha permès 
que els Bombers de la Gene-
ralitat puguin fer-se una idea 
nítida i adquirir més recursos 
per poder actuar amb major 
efectivitat en el cas que hi ha-
guessin d’intervenir.
Fins al moment, han parti-
cipat diverses empreses de 
la comarca com ABC Leat-
her, Proquip S.A., Comercial 
Godó, entre altres. Aquest 
programa de visites conti-
nuarà al llarg d’aquest any i 
del proper 2023, una pràcti-
ca que permetrà minimitzar 
riscos de cara a un hipotètic 

REDACCIÓ

El centre d’innovació i 
simulació 4DHealth, de 
l’Ajuntament d’Igualada 

i gestionat pel CSSI, acollirà 
aquest curs 2022/2023 les acti-
vitats formatives relacionades 
amb la pràctica clínica dels es-
tudis de formació professional 
de l’Institut Milà i Fontanals i 
dels graus universitaris en ci-
ències de la salut del Campus 
Universitari Igualada de la 
Universitat de Lleida. Aquest 
equipament, que va ser impul-
sat al 2015 per atraure estudis 
de l’àmbit de la salut, ha sigut 
determinant per consolidar 
l’aposta per coneixement a 
Igualada.
Durant el primer semestre els 
graus d’infermeria, �sioterà-
pia i nutrició humana i dietè-
tica de la UdL realitzaran més 
de 100 activitats formatives i 
el cicles formatius de salut del 
Milà i Fontanals duran a ter-
me un total de 30 activitats.
Aquest equipament ubicat 
al Passeig, recrea un hospi-
tal complet amb una gran 
varietat d’es d’espais clínics 
que compten amb l’equipa-
ment mèdic necessari així 
com equipaments de simu-
lació i actors que fan de pa-
cients, on els estudiants po-
den practicar sense posar en 
risc a pacients reals. Per tant, 
l’Hospital de simulació del 

incident futur.

LA IDEA ÉS OBRIR LA 
INICIATIVA A MÉS SECTORS 
EMPRESARIALS
L’objectiu d’aquestes visites 
és seguir fent-les extensives a 
més sectors que el químic. És 
a dir, a totes les empreses que 
amb el seu Pla d’Emergència 
els sembli interessant que els 
Bombers en tingui conei-

xement, i en cas d’actuació, 
puguin accelerar el procés de 
forma eficaç i eficient.
Les visites es programen per 
aquesta època de l’any en la 
que els bombers gaudeixen 
de major disponibilitat un 
cop acabada la campanya 
d’estiu. Si vols participar en 
aquesta col·laboració, pots 
informar-te a sectors@uea.
cat / 93 805 22 92. 

L’Hospital rep el donatiu de 80 coixins 
d’Artesanas del Corazón per a les dones 
operades de càncer de mama

Més de cent activitats 
previstes al centre de 
simulació 4D Health

REDACCIÓ

El Consorci Sanitari de 
l’Anoia (CSA) ha rebut 
el donatiu de més de 

80 coixins fets per l’associació 
Artesanas de Corazón de San-
ta Margarida de Montbui, un 
grup de voluntariat que con-
fecciona coixins en forma de 
cor que serveixen per alleujar 
el dolor de les persones opera-
des de càncer de mama.
L’entrega dels coixins de cor 
s’ha fet avui a l’Hospital Uni-
versitari d’Igualada, en el 
marc del Dia Mundial de la 
Lluita contra el Càncer de 
Mama. La responsable de la 
Unitat d’Atenció al Ciutadà el 
del CSA, Rosa Marín; la gine-
còloga de la Unitat Funcional 
de Mama, Laura Cusiné; i la 
infermera gestora de casos de 
la Unitat funcional de Mama 
i de l’O�cina de cribratge de 

càncer de mama de l’hospital 
igualadí, Assumpta Espinago-
sa, han rebut les voluntàries i 
els han traslladat l’agraïment 
de professionals i pacients per 
la seva gran tasca.
Els coixins de cor es donen 
durant el postoperatori i són 
especialment útils per aque-
lles intervencions de càncer de 
mama en que es treuen ganglis 

localitzats a l’aixella. Segons 
explica la infermera Assumpta 
Espinagosa “en aquests casos 
el coixí va molt bé per alleujar 
els dolors, ja sigui per dormir, 
per estar assegudes al sofà o 
en una cadira” i afegeix que 
“les pacients agraeixen molt 
aquest detall de les Artesanas 
de Corazón i la seva sensibili-
tat amb aquesta malaltia”. 

4DHealth permet oferir una 
formació transversal enfoca-
da a la pràctica assistencial 
de qualitat, un coneixement 
metodològic i el pensament 
crític mitjançant la presa de 
decisions.
A més, també compta amb un 
sistema audiovisual de càme-
res robotitzades i micròfons 
disposats arreu de l’edi�ci que 
permet als centres educatius 
enregistrar totes les simulaci-
ons que es duen a terme per, 
després, revisar-les totes les 
vegades que siguin necessàri-
es, i així re�exionar sobre la 
pròpia actuació i la dels altres 
participants, fet que ajuda 
molt a l’aprenentatge.
El 4DHealth és un equipa-
ment únic al territori i al país, 
i és clau que els diferents en-
senyaments professionalitza-
dors i universitaris de la ciutat 
puguin apro�tar les eines in-
novadores que s’hi ofereixen 
per millorar les competències 
dels seus alumnes i per tant, 
dels futurs professionals im-
plicats en l’àmbit de la salut. 
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CONFITERIA CLOSA
C/ Argent, 23 

93 803 16 23 · 93 805 58 89

P  A  S  T  I  S  S  E  R

OSCAR PASTISSER
C/Lleida, 34 · 93 805 22 25

Av. Europa, 7-9 · 93 804 13 14   

PASTISSERIA PLA
Av. Barcelona, 22 ·93 803 29 13

Rbla.  Nova, 43 · 93 80315 28

FIDEL SERRA
C/ Nou, 10 

93 803 16 62

Gaudeix dels millors panellets artesans 
de les pastisseries adherides al gremi 
de pastissers!

Gaudeix dels millors panellets artesans 
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Fruits secs torra ho 
té tot per preparar 
uns panellets de 
màxima qualitat.

A Catalunya els panellets 
són típics de Tots Sants, 
juntament amb les casta-
nyes i els moniatos. Avui 
en dia els panellets es 
compren a la pastisseria 
o es fan a casa, i es fa una 
festa per gaudir en família 
o amics d’aquests produc-
tes de tardor. 

A Fruits Secs Torra som 
especialistes en tots els 
ingredients necessaris per 
elaborar els panellets. El 
secret d’un bon panellet 
és una ametlla de gran 
qualitat. La nostra farina 
d’ametlla està elaborada 
amb les varietats, Guara, 
Belona i Marcona. Són 
ametlles dolces que con-
tenen greixos naturals 
que permeten fer una fa-
rina d’ametlla ideal per 
fer la massa dels panellets. 
Aquesta farina és el resul-
tat de la nostra filosofia 
que consisteix en ratllar 
ametlla sencera, no utilit-
zem trossos d’ametlla ni 
restes de producció. Des-
prés d’un acurat procés de 
ratllat, ja tenim l’ingredi-
ent principal a punt per 
fer la barreja amb el sucre i 
obtenir el massapà que ens 
permetrà crear les dife-
rents formes de panellets. 
Hi ha altres varietats de 
farina, com la de nou de 
macadàmia o la de festuc 

Els panellets, una tradició molt nostra!

info@fruitssecstorra.com facturacio@fruitssecstorra.com 93 809 40 55 606 35 40 38
COMANDES:

ELS PANELLETS,
UNA TRADICIÓ MOLT NOSTRA

que permeten donar color 
i sabors innovadors per a 
paladars exigents.

Podem fer molts tipus de 
panellets, rodons, ovalats, 
en forma de bolet, de cas-
tanya, amb coco de Cei-
lan, xocolata, cirera, cafè, 
llimona, canyella... fins on 
ens porti la nostra ima-
ginació. Sense cap dubte 
els més populars són els 
panellets de pinyons. Els 
clàssics i els sofisticats, 
però tots elaborats amb la 
mateixa tradició.

FÓRMULA 
DELS PANELLETS

Ingredients:
1 kg d’ametlla

3/4 kg de sucre
4 ous (rovell)

300gr patata bullida

Recepta:

Amassem la farina ratlla-
da d’ametlla, el sucre, els 4 
ous i els 300gr. de patata, 
entre ¾ d’hora i 1 hora.

Donem forma i gustos.

Ho posarem al forn de 8 a 
10 minuts.

Gustos que podem oferir:

Pinyons, codonyat, coco, 
granet d’ametlla, palet 

d’ametlla, cireres verdes i 
vermelles, aromes de vaini-
lla, de llimona, de cafè i de 

xocolata.
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De dilluns a divendres
9:30h a 13:30h i

de 16:00h a 19:30h
TEL.685197622

C/França,1-Igualada

W W W . D I L L E P A S A . C O M
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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

Tot el que necessites per 
fer els teus panellets

C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
C/ Jaume Balmes n.12 Vilafranca del Penedès
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
aperitiuscatalans@hotmail.com



Em dic Ricard, tinc 34 anys i soc iguala-
dí. Vaig venir a viure a l’Anoia quan te-
nia 7 anys amb els meus pares i la meva 
germana per temes laborals. Ara per ara 
no em veig vivint a un altre lloc que no 
sigui Igualada. Vaig estudiar al Monal-
co i a l’acabar em vaig posar a treballar, 
vaig estar 11 anys treballant a una fà-
brica amb un bon càrrec. Avui dia soc 
autònom i propietari de l’estudi de tatu-
atges “Sorry Mommy!” @sorrymommy-
tattoo del carrer Comarca d’Igualada on 
ara som 5 professionals que treballem 
cada dia com equip. El juny del 2022 
vaig ampliar amb el local del costat i hem fusionat un estudi de 
tatuatges amb un Gastrobar. Actualment, tinc un nou projecte, 
juntament amb la meva dona que molt aviat acabarem i podrem oferir. M’agraden 
tots els esports, però realment no se’m dona gaire bé cap, però ara fa un any que faig 
CrossFit cada setmana amb la meva dona i ens encanta.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
M’agradaria llegir que cada cop hi ha menys locals per llogar a Igualada, que els carrers 
tornen a estar plens de vida.

#240 RICARD GONZÀLEZ

Per cada zona blanca, gratuïta, més zona blava, 
de pagament, al passeig #oletu #quinscollons 
#marcaigualada

JORDI   @jordigagu

Entre els arbres que tallen i els que es moren.. 
Les úniques “Floretes” que quedarán són les dels 
seients de l’@ajigualada

CARLESAGUILERA   @carlesaguilera

@tonbaliu8 Crack, moltes felicitats per la teva tra-
jectoria i el teu palmarès. Què important és tenir 
jugadors de la casa que siguin símbol local i re-
ferència pels que venen darrera. #igualada

JORDI MARTÍ MUNTANÉ   @MartiMuntane

Si mires cap enrere tot són diputats o militants de 
partit. A #Igualada van fer el mateix: omplir la pl. 
de l’ajuntament amb tots ells... la gent ja els ha 
calat i ja no enganyen a ningú. #ercsouunfrau

ANNA   @miquetaaa

Els que anem cada dia per la C-15 D’#Igualada 
a #Vilafranca ens mereixem 100 punts extra al 
carnet O bé una entrada triomfal al Coliseum 
(amb corona de llorer i pètals de rosa) #SlowAn-
dFurious #OjuPeligru #PutesObres #Espabileu 
#Jodert

MÒNICA FORNÉ   @monicaforne

Això del Consell Comarcal fa pinta que fins avui 
al matí no tenien ni punyetera idea com solucio-
nar-ho fins que els ha trucat algú i els ha explicat 
que amb un decret excepcional de presidència es 
podia fer.

JORDI MARCÉ I NOGUÉ   @jordimarce

La solució arriba al Consell Comarcal després de 
dies de contaminació d’un tema sensible amb so-
roll, partidisme i politització. Molt per reflexionar.

VÍCTOR   @viictxxr

#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.Empresaris de la comarca 
creen un grup del Business 
Network International2.Sis centres educatius ano-

iencs seleccionats pels pre-
mis Retotech1. Roba en tres vehicles, es deixa 

el mòbil a dins d’un cotxe i l’en-
xampen

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@fuensi16 @carlota198 @cesccomellas

XARXES 
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ÒSCAR LLORDÉS Assessor fiscal de Grup Carles 
@grup_carles 

L’any 2023 començarà amb la reforma més 
profunda de la història del sistema 

de cotització dels autònoms 

Com canviar la hipoteca a tipus fix?

Advocat ICB director de Iuris Trivium 
Advocas josepsoriguera.advocat@
icab.cat

Apartir de l’1 de gener de 
2023, tots els col·lectius 
d’autònoms (RETA) passa-
ran a cotitzar amb un nou 

sistema basat en els bene�cis (ingres-
sos reals).

Una cantarella que any rere any so-
nava com una reivindicació, enguany  
entra en vigor.

La reforma, que va ser aprovada a cor-
recuita i amb un horitzó temporal me-
nor del que es preveia (3 anys), pretén 
rebaixar la càrrega de cotitzacions a 
qui menys guanys té i equiparar-la, en 
certa manera, a qui més guanya, per 
tal que bene�cis i cotitzacions (i per 
tant les futures pensions) vagin de la 
mà.

El legislador ha aprovat un sistema de 
trams de bene�ci pels quals hi haurà 
quotes del RETA mínimes més altes a 
mesura que els guanys siguin més alts. 
Sense entrar en detalls, qui guanyi 
menys de 670 € al mes (tram 1) paga-
rà una quota mínima mensual de 230 
€, i qui guanyi més de 6.000 € al mes 
pagarà una quota mínima mensual de 
500 € (tram 12).

Per a cada tram, també s’estableix una 
quota màxima, concretament  de 260 

Aquesta pregunta me la fan 
molts clients que venen a 
la notaria, davant l’alar-
ma creada amb la pujada 

de l’Euribor. Ningú sap realment on 
estarà el sostre de l’Euribor, i ens 
posa nerviosos ja que una pujada 
d’un punt de l’Euribor es tradueix en 
un augment molt elevat de la nostra 
quota mensual.

Realment hi ha 3 sistemes:

1) El propi banc on tenim el nos-
tre préstec hipotecari: possiblement 
l’opció més senzilla. Si no hem tingut 
cap problema de pagaments de quo-
tes, és molt raonable acudir al nostre 
gestor bancari i explicar-li que vo-
lem canviar a un tipus fix. Sempre 
es pagarà una mica més que l’actu-
al però tindrem molta tranquil·litat 
per a un futur, i si tornessin a baixar 
molt els tipus d’interès es pot tornar 
a renegociar. Les despeses de nota-
ria, Registre i gestoria les assumeix 
el banc, no tributa aquest canvi. Sol 
haver-hi comissió per la modificació 
del tipus d’interès.

2) Realitzar una subrogació del prés-
tec hipotecari amb un altre banc: 
pot interessar un altre banc per ofe-

€ al mes per al tram 1 i de 1.270 € al 
mes per al tram 12.

Aquestes quotes i les seves corres-
ponents bases de cotització establi-
ran, doncs, els drets socials futurs en 
forma de pensió o incapacitat que es 
puguin derivar. A diferència de com 
es venia fent �ns ara, en què la quota 
era totalment optativa a partir d’un 
mínim de 295 €, �ns a un màxim de 
1.270 € al més.

Les quotes, que encara no han expli-
cat com s’aplicaran de forma provisi-
onal ja el proper mes de gener, al �nal 
de cada any seran revisades per la Se-
guretat Social, qui proposarà les de�-
nitives creuant dades amb Hisenda i 
enviant les liquidacions al col·lectiu. 
Aquest fet implica l’obligació de pre-
sentar la declaració de la renda a tot el 
col·lectiu d’autònoms, sense excepció 
i sense entrar en xifres mínimes d’in-
gressos.

Més control, més burocràcia, més 
obligacions i possiblement més des-
peses per a un col·lectiu, els autò-
noms, que si bé és molt heterogeni, 
ha rebut i està rebent els efectes més 
devastadors de la crisi econòmica de-
rivada de la covid i l’agreujant que ha 
derivat de la guerra a Europa. 

rir millors condicions econòmiques 
o bé acceptar un interès fix que el 
nostre banc no vol oferir. El proce-
diment sol ser llarg, ja que cal oferir 
al banc actual la possibilitat d’igua-
lar les condicions que ens ofereix el 
banc nou, i és una forma lenta de fer 
el canvi, malgrat els intents legisla-
tius per agilitar-lo. Les despeses s’as-
sumeixen pel banc nou però sol ha-
ver-hi una comissió de subrogació de 
creditor que es cobra pel banc actual.

3) Nou préstec en un altre banc i 
cancel·lació de l’anterior: és una op-
ció habitual, el problema és que cal 
cancel·lar l’anterior i aquí les despe-
ses les hem d’assumir (comissió de 
cancel·lació, notaria, Registre, gesto-
ria). El nou préstec sol ser amb totes 
les despeses a càrrec del banc nou, 
excepte la taxació. 

Per tant, caldrà tenir en compte que 
canviar d’hipoteca de variable a �xa té 
uns costos, cal analitzar si val la pena: 
d’una banda el diferencial en el tipus 
d’interès (ja que guanyem tranquil·litat 
futura a canvi de majors costos actuals), 
i per una altra les comissions que poden 
existir, a vegades també hi ha despeses 
de Registre, notaria... i en alguns casos 
una nova taxació de l’habitatge. 

Hem presentat l’#eMobilityExperience amb l’objectiu que es 
converteixi amb la fira de #mobilitatelèctrica més important del 
sud d’Europa. Se celebrarà el 29 i 30 d’octubre al @Circuitcat_cat

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)

Per estar entre els millors països del món, cal no posar-ho tan 
difícil a l’activitat econòmica i al mateix temps cuidar i millorar el 
patrimoni que hem heretat

¿Recuerdan la planta que Delphi Automotive Systems tenía en 
Puerto Real, Cádiz, y que cerró en el 2007?. La inversión extranje-
ra que genera PIB no tiene residencia en ningún lugar ni siquiera 
cuando está construida: está mientras esté.

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

“ Per canviar d’hipoteca de variable a �xa 
té uns costos cal analitzar si val la pena”

“El legislador ha aprovat un sistema de trams de 
bene�ci pels quals hi haurà quotes del RETA mínimes 

més altes a mesura que els guanys siguin més alts”
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CARLOS JIMÉNEZ 
FUEYO

Notari d’Igualada
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Tallers Claramunt: Un segle oferint servei en 
el món del motor per a particulars i empreses

FUNDACIÓ: 1922
SECTOR: Motor
ADREÇA: Avda. Països Catalans, 28 
NAU 3, Igualada

L’empresa, tot un referent a 
Igualada i rodalies, celebra aquest 
2022 el seu centenari. Una empresa 
de caràcter familiar que ha seguit el 
llegat i esperit emprenedor del seu 

avi, fundador de la companyia

M arcel C laram u nt

Aquest 2022 fa 100 
anys que l’avi de 
la família, Josep 
Claramunt Mata 

va fundar l’empresa família 
Tallers Claramunt, una com-
panyia que durant la seva tra-
jectòria ha anat evolucionant, 
creixent i oferint nous serveis 
per als seus clients, �ns al 
punt de convertir-se en tot un 
referent en el món del motor.

El primer taller es va obrir 
al davant de l’escola Pia 
d’Igualada, després que el Sr. 
Claramunt tornés de Fran-
ça havent viscut la Primera 
Guerra Mundial, al 1918. Va 
ser a França quan va conèi-
xer a la seva dona, l’Encarna-
ció Tartera Rigou. Anys més 
tard, al 1933, es va construir 
el taller a l’actual Av. Àngel 
Guimerà, número 9.

Passada la guerra, l’empresa 
no només va haver de fer 
front a les di�cultats en sí, 
sinó que la mort prematu-

ra de l’avi va fer que la seva 
dona, el pare dels actuals 
propietaris i els seus dos ger-
mans, es posessin davant la 
trinxera de l’empresa i cre-
essin i fabriquessin noves 
fórmules de negoci per tirar 
endavant el taller. 

ESPERIT EMPRENEDOR

Tallers Claramunt durant 
aquest segle ha estat carac-
teritzada pel pas del temps 
i pels episodis de la història. 
La seva neta, que actual-
ment és la gerent i copropi-
etària del taller juntament 
amb el seu germà Marcel, 
Ada Claramunt explica que: 
“Era un dels únics tallers de 
la comarca, a on si un volia 
ser mecànic, havia de passar 
allà”. Els fets així ho consta-
ten: Des de l’any 1934 �ns el 
1936, van ser concessionaris 
o�cials de Renault; però el 
20 de novembre del mateix 
any, els van incauta el taller 
per ser de la rereguarda. 
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ECONOMIA 
Conjuntament amb l’església 
de Santa Maria, allà es repa-
raven els vehicles militars. 
A més, també van ser dels 
pocs tallers que reparaven 
l’Hispano Suïssa del farma-
cèutic; entre altres anècdotes 
que han quedat escrites a la 
història. Aquestes particu-
laritats i instint de supervi-
vència i superació continuen 
ben latents a dia d’avui.

L’empresa va seguir amb el 
pare Marcel Claramunt  i 
la mare, Rosa Maria Jorba 
Bisbal al capdavant de l’em-
presa per seguir el negoci; 
continuant el llegat, rein-
ventant-se i obrint noves 
possibilitats i fórmules de 
negoci; com per exemple, el 
fet d’haver ampliat el negoci 
amb taxis, agent d’assegu-
rances, grua i un autobús 
que va afavorir el turisme 
de la classe treballadora, 
recorrent milers i milers de 
quilòmetres.

UNA FAMÍLIA DE GAS I 
BENZINA

A dia d’avui, l’empresa 
segueix el taller de repa-
racions, cotxes, tricicles, 
motos, quads, camions, 
motoserres, grups elec-
trògens, transformacions, 
pintura de cotxes i motos, 
botiga d’accessoris per a 
motos i cotxes; i oferint en 
aquest sentit, la gestió inte-
gral dels vehicles autropo-
pulsats i accessoris de tota 
classe (llantes, ràdios, enta-
pissats, accessoris de moto 

i quads). També ofereixen 
la compravenda de vehicles 
d’ocasió, lloguer de vehicles 
i furgonetes amb platafor-
mes i sense; assegurança de 
vehicles, entre altres. A Ta-
llers Claramunt trobaràs tot 
allò relacionat amb el món 
de l’automòbil, motocicleta 
i microcotxe.

L’any 2018 va ser concessio-
nari o�cial d’Aixam -un fet 

que manté en l’actualitat-, i 
des de 2020, ofereixen una 
nova branca de negoci, es-
pecialitzada en reparacions 
i manteniment de radia-
dors: Radiadors Igualada. 
Tot i que el motor que ha 
mogut Tallers Claramunt 
sempre ha sigut la seva ca-
pacitat emprenedora, a part 
de la benzina i el gas, com a 
passió per la feina que fan, 
generació rere generació.  

Espai patrocinat per
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VECIANA · LA VEU 

El castell de Segur, al 
municipi de Veciana, 
ha completat la dar-

rera fase de restauració amb 
la inauguració del nou re-
corregut així com el centre 
de recepció de visitants. Les 
obres, realitzades per la Di-
putació de Barcelona a tra-
vés del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local (SPAL) 
van ser inaugurades diumen-
ge pel diputat d’Infraestruc-
tures i Espais Naturals, Pere 
Pons, juntament amb l’alcal-
de de Veciana, Jordi Servitge i 
Turull, i el delegat de Cultura 
de la Generalitat de Catalu-
nya, Francesc Serra Sellarés.
Les obres realitzades aquest 
darrer any al castell de Segur 
han comportat l’adequació i 
restauració de les estructures 
del perímetre nord del castell 
per la seva obertura al públic, 
a partir d’una intervenció ar-
queològica que va consistir 
en excavar la zona perimetral 
nord del castell i part del fos-
sat.
En total, la inversió realitzada 
en el conjunt del castell ha es-
tat de 365.468,73 euros, dels 
que 299.990 euros han estat 
aportats per la Diputació de 

Barcelona, i la resta a càrrec 
de la Generalitat de Catalu-
nya, el Ministeri de Mobilitat, 
Transports i Agenda Urbana i 
l’Ajuntament de Veciana.
L’actuació també ha permès 
recuperar el traçat de la mu-
ralla exterior del castell a la 
zona nord i nord-est, i s’ha 
documentat la sortida del 
túnel 2 que con�rmant-se la 
hipòtesi que es tracta d’un 
desguàs i no una eixida se-
cundària des de l’interior del 

castell.
Així mateix, s’han docu-
mentat totes les estructures 
recuperades mitjançant l’ai-
xecament de plànols i la rea-
lització d’una fotogrametria 
que completa la que ja es  dis-
posava de les intervencions 
anteriors. Amb aquests resul-
tats, s’han consolidat i restau-
rat les estructures recupera-
des i recrescut els murs que 
necessitaven ser completats 
per seguretat i de les visites.
Finalment, s’ha fet un tanca-
ment de l’accés al castell per 
la banda oest mitjançant una 
tanca metàl·lica molt lleugera 
a base de marc de barra d’acer 
i malla arquitectònica d’acer 
inoxidable. També s’ha tancat 
l’accés al túnel 1 des de la ca-
pella de Sant Miquel mitjan-
çant una porta de reixa me-
tàl·lica i s’han instal·lat unes 
escales per accedir a la cape-
lla a base d’estructura de per-
�ls laminats d’acer i paviment 
de lames de resines amb en-
cenall de fusta. Així mateix, 
s’han col·locat uns separadors 
a base de muntants de barra 
d’acer i cordes per delimitar 
les diferents rutes i guiar els 
visitants per les zones acces-
sibles del conjunt del castell.

PRIMERES INTERVENCIONS AL 
CASTELL
Les primeres intervencions 
s arqueològiques al conjunt 
del castell es van iniciar l’any 
2015, a partir de les quals es 
va redactar un primer Pla 
director. Aquestes primeres 

Inaugurada la restauració i el centre de recepció de visitants 
del castell de Segur, a Veciana

intervencions van compor-
tar una neteja del recinte 
per poder perfilar els murs 
i així delimitar les seves es-
tructures a nivell superficial. 
Després d’aquesta interven-
ció arqueològica inicial, es 
va realitzar un aixecament 
topogràfic del recinte i un 
aixecament fotogramètric de 
les estructures visibles més 
importants. Un cop excavat 
l’estrat d’enderroc, es va pro-
cedir a consolidar els caps 

per Eduard Piriz, per donar 
compliment als requeriments 
del Ministeri de Foment, un 
cop concedida la subven-
ció de l’1,5% cultural per les 
obres al castell.
Entre juny i setembre de 
2016, es va realitzar la terce-
ra intervenció arqueològica 
plantejada per ampliar el co-
neixement del castell i la seva 
evolució, centrada en posar 
en els elements més signi�ca-
tius i a la comprovació de la 
possibilitat de fer accessible el 
castell a la visita pública.
Les obres vinculades a 1,5% 
cultural del Ministeri de Fo-
ment van consistir en el re-
forç i consolidació de la vol-
ta de pedra; la protecció del 
coronament de la torre O 
mitjançant unes �lades de sa-
cri�ci de pedra, i l protecció 
i regularització del mur exte-
rior entre les torres N i O mit-
jançant una �lada de sacri�ci.
Pel que fa a les obres corres-
ponents a la Generalitat de 
Catalunya, realitzades entre el 
7 de setembre i el 5 d’octubre 
de 2016, van consistir en la 
formació de coberta de l’àm-
bit interior A amb un sostre 
de bigues de fusta i en la pro-
tecció del coronament dels 
murs perimetrals de l’àmbit 

dels murs mitjançant morter 
de calç hidràulica per evitar 
l’entrada d’aigua i la seva de-
gradació.
A l’octubre del 2016 el SPAL 
va realitzar el Projecte bàsic i 
executiu per a la restauració 
de les estructures arqueolò-
giques del castell, redactat 

interior A, mitjançant unes 
�lades de sacri�ci de pedra.
A partir d’aquest moment, les 
fases i estudis s’han anat sues-
sin �ns arribar a completar la 
intervenció que ha permès la 
inauguració d’aquest conjunt 
monumental amb l’obertura 
per a visites públiques. 

El diputat Pere Pons, amb l’alcalde de Veciana, Jordi Servitge i Turull, i el delegat de Cultura, Francesc 
Serra Sellarés, en la inauguració de les obres de restauració • DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Visita a les obres • DIPUTACIÓ DE BARCELONA



EDICTE D’APROVACIÓ, DE L'AVANÇ DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 
DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE CARME, A L'ÀMBIT “DALT DE LA RIERA”.

Mitjançant el present anunci es fa públic que el ple de la corporació, en sessió ordinària de data 27 de maig de 2022, va aprovar entre 
d’altres, el següent acord, la part dispositiva del qual es reprodueix literalment a continuació.

El que es fa públic als efectes oportuns.

““PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE L'AVANÇ DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 
DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE CARME, A L'ÀMBIT “DALT DE LA RIERA”.

ACORD:

Primer. Aprovar l’Avanç de la modi�cació puntual de normes subsidiàries de planejament (MPNNSS) del municipi de Carme, a l’àmbit del 
sector “dalt de la riera”, formulat per l’equip redactor de l’empresa INTERLANDS encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo Ponte, que incor-
pora la documentació prevista en l’article 106.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Segon. Sotmetre l’Avanç juntament amb el document ambiental estratègic, al tràmit d’informació i exposició pública per un termini de 30 
dies hàbils mitjançant publicació d’edictes al DOGC, al BOPB, al e-tauler i web municipal, i a dos diaris de màxima difusió.
El còmput del termini s’iniciarà des del dia hàbil següent al de l’últim dels anuncis que es publiquin al BOPB i al DOGC. Durant aquest termi-
ni, qualsevol persona que hi estigui interessada podrà presentar els suggeriments i les alternatives que consideri adients.
L’expedient podrà ser consultat en les o�cines de l’Ajuntament, situades a l’Avinguda Catalunya número 2, primera planta, en horari de 
dilluns, dimecres i divendres de 12.00h a 14.00 hores.
Igualment, d’acord amb allò previst en l’article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la documentació sotmesa a informació i 
exposició pública també podrà ser consultada a la web de l’ajuntament (www.carme.cat)

Tercer. Disposar que en relació a la fase de Participació Ciutadana de l’Avanç, durant el període d’informació púbica establerta en l’apartat 
anterior d’aquest acord, es duran a terme les actuacions següents:

Es celebrarà una Conferència informativa de presentació de la diagnosi i de la proposta tècnica de l’Avanç del Pla.
Totes les activitats de participació ciutadana seran publicades amb la su�cient antelació a través de la web municipal.

Quart. Denunciar el conveni subscrit al seu dia per al desenvolupament de l'àmbit del Sector Dalt de la Riera pel sistema de Cooperació, en 
motiu de la seva esdevinguda inviabilitat.

Cinquè. Trametre una còpia del document ambiental inicial estratègic i de l’Avanç de la modi�cació puntual de normes subsidiàries de 
planejament (MPNNSS) del municipi de Carme, a l’àmbit del sector “dalt de la riera” a l’o�cina territorial d’avaluació ambiental (OTAA) dels 
serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que n’emeti el document d’abast de l’estudi ambiental estratègic, 
previst per l’article 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i l’article 20 de la Llei 6/2009, i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (CTUB) del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que n’emeti l’informe urbanístic i territorial d’adequació de l’Avanç al 
marc normatiu urbanístic vigent.

Sisè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui possible a l’alcalde per a l’efectivitat del present acord.”

En compliment del tràmit d’informació pública, la documentació es pot consultar al web municipal (http://www.carme.cat) i a l’Ajuntament 
de Carme, dilluns, dimecres i divendres, entre les dotze i les catorze hores, durant el termini de 30 dies hàbils des del dia hàbil següent al de 
l’últim dels anuncis que es publiquin al BOPB i al DOGC.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels 
mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és de�nitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de confor-
mitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es 
manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu de�nitiu que 
s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Carme, 21 d’octubre de 2022.

L’alcalde
Marc Sánchez Rodríguez

AJUNTAMENT DE CARME
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CONCA · LA VEU 

Aquest passat diumenge 
23 d’octubre va tenir 
lloc la primera edició 

del RutaTast del Parc Agra-
ri de la Conca d’Òdena, una 
passejada gastronòmica d’uns 
13 quilòmetres que va unir els 
municipis de Copons i Jorba 
�ns a la urbanització de la 
Mallola (Santa Margarida de 
Montbui). Més de dues-cen-
tes persones van fer aquesta 
caminada que els va permetre 
visitar les explotacions, que 
s’anaven trobant al llarg de 
l’itinerari, tot alternant diver-
sitat de camins com pistes fo-
restals, senders estrets o petits 
corriols que els van fer pas-
sar per llocs tan emblemàtics 
com els horts de Copons, el 
gorg Salat, la resclosa de Jor-
ba, el castell de Jorba o l’ermi-
ta de la Sala.
Però sense cap mena de dubte 
el gran atractiu del RutaTast 
van ser les degustacions que 
els participants s’anaven tro-
bant al llarg del recorregut. 

Fins a dotze productors del 
Parc Agrari de la Conca Òde-
na els van oferir un petit tastet 
dels seus productes: tasts de 
vins, crep amb formatge fresc 
i melmelada de �ga, estofat de 
melós de vedella de l’Albera 
amb cigronet de l’Alta Anoia, 
tall de xai a la brasa amb pa i 
allioli, formatge de cabra, coca 
de recapte de temporada i sil-
vestre, degustació d’olis d’oli-
va de producció pròpia, truita 
de patates amb ous ecològics, 
cervesa artesana o gelat artesà 
amb llet de vaques de pastu-
ra. Aquests tastets van fer que 
tots els participants sortissin 
d’allò més satisfets d’aquesta 
primera edició del RutaTast, 
ja que van poder tastar pro-
ductes locals, de temporada i, 
sobretot, conèixer de primera 
mà els seus productors.
Els productors que van par-
ticipar en aquesta primera 
edició del RutaTast van ser: 
Celler Anna Rosell, Aliment 
Humà, Casa Nostra, Mas 
d’Ardesa, Can Travé, Celler 
Mestís, Formatgeria Flor 

Gran èxit de participació en la primera edició del RutaTast

d’Ametller, Col·lectiu Eixar-
colant, Molí d’oli Can Gibert, 
Ous d’OR-PÍ, Cervesa La Na-
ris i Ecomercaderet.
L’activitat del RutaTast ha es-
tat organitzada pel Consell 
Comarcal de l’Anoia con-
juntament amb l’Associació 
de Productors de la Conca 

d’Òdena en el marc del pro-
jecte del Parc Agrari de la 
Conca d’Òdena. Un dels ob-
jectius del Parc Agrari de la 
Conca d’Òdena és contribuir 
al desenvolupament d’un 
model agroalimentari i de 
consum basat en la qualitat i 
la proximitat, i que entre d’al-

tres, sigui resilient al canvi 
climàtic. L’Associació de Pro-
ductors de la Conca d’Òdena 
és un dels quatre nodes que 
conformen el Parc Agrari de 
la Conca d’Òdena, juntament 
amb la restauració i el co-
merç, el sector turístic i l’ad-
ministració local. 

ÒDENA · LA VEU 

Dissabte 22 d’octubre es 
va celebrar a Òdena 
la cinquena edició del 

Dictat en Català. L’Ajuntament 
d’Òdena, a través de l’Àrea de 
Serveis a les Persones, amb 
l’objectiu de promocionar i 
promoure la llengua catalana 
entre la població,  ha organit-
zat conjuntament amb la Bi-
blioteca Municipal d’Òdena 
l’Atzavara i l’APLEC (Associ-
ació Promotora de la Llengua 
Catalana) una nova edició del 
Dictat en Català.
Com en les anteriors edicions 
es van establir dues categories: 
adults, a partir de 17 anys i la 
de joves, de 12 a 16 anys.
A les 10 h del matí es va rea-
litzar la prova a la categoria 

d’adults, dels quals s’hi van 
inscriure i participar un total 
de 18 persones de diferents po-
blacions: Òdena, Igualada, Vi-
lafranca del Penedès, Carme, 
Mediona i Castellolí.
A les 11 h es va fer la prova a la 
categoria juvenil. S’hi van ins-
criure i participar un total de 
10 joves de diferents poblaci-
ons: Òdena, Igualada, Castell-
follit del Boix i Castellolí.
L’organització va triar un text 
de Josep Pla per commemorar 
el 125è aniversari del seu nai-
xement. El text va constar de 
200 paraules per la categoria 
d’adults i de 150 paraules per la 
categoria de joves, el qual es va 
donar a conèixer en el moment 
del concurs.
El mateix dissabte a les 13 h es 
va fer públic els resultats i va 

Òdena celebra el V Dictat en Català

tenir lloc l’entrega de premis 
que va comptar amb el regi-
dor de l’Ajuntament d’Òdena, 
Valentín Robles. Els membres 
del jurat van ser : Albert Soler, 
Rosa Perelló, Beneta Vidal i 
Guillem Torres, tots ells mem-
bres de l’APLEC.
Així, els guanyadors van ser en 
la categoria d’adults, el 1r premi 
de 120€ per Empar Fernández 
Cortés i el 2n premi 110€ Mar-
tí Ferran Solé. En la categoria 
de joves, el 1r premi també de 
120€ va ser per Quim Argerich 
Muxí i el 2n premi de 110€ 
Guim per Casanellas Múnera.
Des de l’organització s’agraeix 
a tothom la bona participa-
ció d’enguany al concurs i la 
col·laboració de l’Associació 
Promotora de la Llengua Ca-
talana (APLEC). 

ÒDENA · LA VEU 

Més de trenta perso-
nes van assistir el 
passat divendres 21 

d’octubre a l’acte de presenta-
ció del llibre “Quan mos dèiem 
de Vos. Can Torra de Castell-
follit del Boix. Història i llinat-
ge al peu de Montserrat (segles 
XIII-XXI)” , que va tenir lloc a 
la sala d’actes de la Biblioteca 
l’Atzavara d’Òdena.
El llibre és fruit de més de tren-
ta anys de treball de camp i re-
cerca exhaustiva de centenars 
de documents, alguns d’ells 

inèdits, que l’autor ha transcrit 
amb molta cura. Segons l’autor, 
aquest llibre recull el testimoni 
de la vida de moltes persones 
de les nostres contrades des del 
segle XIII �ns a l’actualitat.
La presentació i col·loqui va ser 
a càrrec de l’autor Jaume Tor-
ras Cuatrecases acompanyat 
del periodista Joan Valls Piqué 
i la directora de la Biblioteca 
d’Òdena, Eva Xaver Junyent.
El llibre va ser editat amb el 
suport de l’Ajuntament de Cas-
tellfollit del Boix on es va fer 
l’acte de presentació dins els 
actes de St. Jordi d’enguany. 

La biblioteca l’Atzavara va 
acollir la presentació del llibre 
“Quan mos dèiem de Vos”



JORBA · LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
ja compta amb el Pla 
director d’enllumenat 

municipal que ha elaborat la 
Diputació de Barcelona, amb 
la col·laboració dels serveis 
tècnics, el personal adminis-
tratiu i la brigada municipal 
jorbencs. El cost dels treballs 
per redactar el document ha 
estat de 10.000 euros que ha 
�nançat la mateixa Diputació.
L’objectiu d’aquest pla director 
és elaborar un inventari de la 
xarxa d’enllumenat de consul-
ta fàcil perquè faciliti la gestió 
de la xarxa als tècnics muni-
cipals, assolir els nivells d’il-
luminació adequats en fun-
ció del tipus de carrer o vial, 
complir amb les normatives 
vigents de seguretat elèctrica 
i d’e�ciència energètica, man-
tenir en el temps la funciona-
litat, �abilitat i durabilitat de 

les instal·lacions, optimitzar 
la rendibilitat dels recursos 
econòmics invertits, reduir 
l’impacte mediambiental, pro-
posar i valorar les actuacions 
de millora de l’enllumenat, i 
donar compliment a Objec-
tius de Desenvolupament Sos-
tenible com són els relatius a 
Indústria, innovació i infraes-
tructura, ciutats i comunitats 
sostenibles i acció pel clima.
La diagnosi del document 
estableix que un 55,3% dels 
carrers del municipi disposen 
d’un nivell d’il·luminació cor-
recte, un 15,9 estan per sota 
de l’objectiu d’il·luminació �-
xat, i un 26,2 presenten un ni-
vell superior al recomanat. El 
redactat proposa adequacions 
dels quadres elèctrics i de les 
lluminàries a diferents punts 
de Jorba, com col·locar o �xar 
caixes de connexions, substi-
tuir portelles o suports. El pla 
director també recomana la 

reducció de potència d’algu-
nes lluminàries LED, implan-
tar un sistema de tele gestió 
als quadres d’enllumenat i col-
locar informació a cada punt 
de llum per facilitar localitzar 
a quin quadre pertany i el nú-
mero de lluminària.

EN MARXA EL PROJECTE DE 
SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC
L’Ajuntament ja va substituir 
el 2021 més de 250 lluminà-
ries a tots els nuclis del mu-
nicipi, la majoria de vapor de 
sodi d’alta pressió, per unes 
de noves de tecnologia LED, 
cosa que va suposar un estalvi 
energètic del 40%. El disseny 
de la nova instal·lació va tenir 
en compte la regulació sobre 
protecció del medi nocturn 
i envers la contaminació lu-
mínica, les característiques i 
les necessitats lumíniques de 
cada vial i plaça, i la màxima 

Jorba compta amb un Pla director d’enllumenat per millorar 
la xarxa i la gestió de la mateixa

optimització possible de l’e�-
ciència energètica. El projec-
te de substitució de la xarxa 
d’enllumenat públic de Jorba 
compta amb un pressupost de 
75.000 euros més IVA i amb 
una línia de subvenció del Pla 
únic d’obres i serveis de Cata-
lunya.
L’Ajuntament treballa en una 
segona fase en què substituirà 
les lluminàries no incloses en 
aquest projecte, que es durà 
a terme amb les subvencions 
del Programa sectorial d’actu-
acions per a fer front a l’emer-
gència climàtica de la Dipu-

tació de Barcelona, amb una 
aportació de 13.112,37 euros 
per a l’execució d’aquest 2022 
i una altra de la mateixa quan-
titat per a la del 2023. Aques-
tes subvencions permetran 
substituir les lluminàries 
existents per noves de tecno-
logia LED als carrers Major 
i Nou de Jorba i al carrer de 
les Moreres de Sant Genís. 
També se substituiran les llu-
minàries dels focus del camp 
de futbol, també per unes de 
tecnologia LED, i s’instal·la-
ran nous fanals solars a les 
masies que no en tinguin. 

CASTELLOLÍ · LA VEU 

Castellolí s’ha convertit 
en un altre municipi 
que entra en el Progra-

ma Sectorial de Renovables 
2030. El programa, proposa 
impulsar actuacions de caràc-
ter emblemàtic, de gran escala i 
amb un impacte signi�catiu en 
la reducció de les emissions lo-
cals de gasos d’efecte hiverna-
cle i en la reducció dels costos 
energètics locals que tinguin 
per objecte inversions relatives 
a plantes fotovoltaiques, calde-
res de biomassa o enllumenat 
públic.
En el cas de Castellolí, s’ha 
concedit una subvenció per 
la instal·lació de plantes fo-
tovoltaiques d’autoconsum a 
diferents equipaments mu-

nicipals. La subvenció té un 
valor econòmic de 182.958, 
35€, que suposa el 90% del 
cost total del projecte, que és 
de 203.287€. L’alcalde de Cas-
tellolí, Joan Serra, es mostra 
orgullós i satisfet “era una as-
signatura que teníem pendent 
i gràcies a aquesta subvenció, 
podrem començar l’any 2023 
produint energia neta des de 
gairebé totes les instal·lacions 
municipals. Sens dubte, és una 
gran notícia per l’any vinent”. 
La regidora de Media Ambient 
de l’Ajuntament, Teresa Guixà, 
ha assegurat que aquesta ins-
tal·lació “és un gran pas cap a 
la transició a les energies re-
novables i seguim treballant”.
El Programa sectorial Reno-
vables 2030, va ser aprovat el 
març de 2022 per la Diputa-

ció de Barcelona, per impul-
sar una línia de cooperació 
per a �nançar inversions dels 
ens locals. Els bene�ciaris 
d’aquestes línies d’ajuts són 
els ajuntaments de la provín-
cia de Barcelona que acreditin 
tenir competències en la ges-
tió de residus i/o en el cicle de 
l’aigua, i que realitzin les in-
versions objecte del Programa 
a les infraestructures d’aquests 
àmbits. En aquest sentit, Serra 
ha volgut fer un agraïment a 
la “bona feina feta del David 
Almanzan, enginyer tècnic 
municipal i de la Teresa Gui-
xà, regidora de Medi Ambient 
de l’Ajuntament, per la seva 
gran tasca per aconseguir 
aquests ajuts”. El consistori 
preveu que l’execució s’iniciï a 
principis de l’any 2023. 

Castellolí ja és al Programa sectorial 
Renovables 2030

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
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MONTBUI · LA VEU 

A partir del mes de no-
vembre està previst 
que comencin els 

treballs de remodelació de la 
Plaça Finisterre, una de les ac-
tuacions que han de permetre 
canviar la cara a un dels prin-
cipals accessos de Montbui i a 
un dels espais més durs urba-
nísticament del municipi.
El projecte de remodelació de 
la Plaça Finisterre inicialment 
anava lligat al canvi de l’accés 
viari entre el montbuienc bar-
ri de Finisterre i Igualada pel 
pont de la Palanca. Finalment, 
però aquest altre projecte 
es durà a terme en una fase 
posterior.
Les obres van incloure, en una 
fase prèvia, l’enderroc de l’antic 
edi�ci del Banc dels Aliments 
(ja realitzat). A partir d’ara es 
faran treballs de millora dels 
espais de lleure i la realització 
d’una distribució coherent, 
apro�tant l’espai aconseguit a 
partir de l’enderroc de l’edi�ci. 
També es farà la millora i con-
dicionament integral de tot 
l’espai (s’actuarà sobre un total 
de 790 metres quadrats). 
D’igual manera es reurbanit-

zarà completament la Plaça 
Finisterre per poder disposar 
d’una zona de majors dimen-
sions per ubicar-hi uns nous 
jocs infantils (aproximada-
ment uns 250 metres qua-
drats). 
També es mantindrà una 
zona d’estada, lligada al mu-
ral de la font executat al mur 
de l’edi�ci colindant al costat 
oest, amb mobiliari nou. 
Es crearà una nova zona de 
mirador cap al riu Anoia, 
d’aproximadament 250 me-
tres quadrats, i es farà una 
nova pavimentació de l’espai 
i una millora important en 

Al novembre comencen les obres 
de remodelació de la plaça Finisterre

la jardineria. D’igual manera 
hi haurà noves xarxes de rec, 
enllumenat i drenatge.
Les obres de remodelació de 
la Plaça Finisterre es van ad-
judicar a l’empresa Ingeniería 
Constructora Manresana 
SL. El projecte i la direcció 
d’obres van a càrrec d’En-
ginyeria Vall. Els treballs es 
preveu que puguin �nalitzar 
al mes de març de 2023. La 
intervenció suposa una in-
versió de 278.784 euros, dels 
quals 240.000 són subvencio-
nats a través de la Diputació 
de Barcelona (Pla General 
d’Inversions 2020-2023). 

MONTBUI · LA VEU 

La nova gespa arti�cial 
de l’Estadi Municipal de 
Futbol ja llueix. Després 

d’un mes intens de treball a 
càrrec dels operaris de l’em-
presa Fieldturf Poligras, els 
resultats són ben evidents i la 
nova gespa arti�cial de darre-
ra generació ja és la super�cie 
on es començaran a disputar 
partits, de forma imminent, 
els equips de la Unió Espor-
tiva Sant Maure i el Club de 
Futbol Montbui, principals 
usuaris de la instal·lació.
Els treballs han suposat una 
inversió de 196.409 euros, 
en una super�cie de 5.806 
m2. Durant la fase inicial es 
va treure la gespa arti�cial i 
posteriorment es va realitzar 
el desplegament de la nova 
gespa arti�cial, homologada 
segons els estàndards FIFA, i 
de darrera generació. El pro-
jecte contemplava que el canvi 
de gespa es fes seguint els cri-
teris tècnics de reapro�tament 

i d’estalvi de materials, fet que 
ha permès posar gespa reuti-
litzada en zonnes annexes al 
terreny de joc per tal de mi-
llorar la seguretat de tots els 
usuaris de la instal·lació.
Una altra de les novetats 
aconseguides, ha estat la mi-
llora del sistema d’aspersió de 
rec. Fins fa unes setmanes, els 
sis elements que incorporava 
el sistema de reg es trobaven 
situats a cota zero respecte a 
la gespa arti�cial del camp. 
Amb la nova actuació, s’ha 
aconseguit elevar aquests as-
persors per tal de millorar la 

seva e�càcia i la seguretat dels 
esportistes. D’igual manera el 
projecte contempla també el 
canvi de les porteries de joc.
L’Estadi Municipal de Futbol 
és un equipament inaugurat 
l’any 1994, com a camp de 
futbol de terra inicialment. 
La instal·lació es va anar mo-
dernitzant amb la tribuna 
coberta, també es van posar 
seients pel públic, i es va fer 
la substitució de la terra per 
gespa arti�cial, que va ser la 
darrera gran intervenció en 
aquest equipament, realitza-
da durant l’any 2006. 

L’estadi municipal de futbol ja llueix 
la nova gespa artificial

MONTBUI · LA VEU 

Montbui gaudirà el 
proper dilluns 31 
d’octubre d’una de 

les festes de Halloween més 
especials dels darrers anys. Un 
cop recuperada la normalitat 
post-pandèmia, es preveu una 
celebració molt destacada, 
i per partida doble. La Cas-
tanyada-Halloween es gau-
dirà amb una festa infantil a 
Mont-Àgora i també amb el ja 
tradicional i sempre especta-
cular Passatge del Terror.
El dilluns començaran les ac-
tivitats a partir de les 6 de la 
tarda amb un “Halloween 
Infantil” a Mont-Àgora. L’ac-
tivitat, gratuïta, inclourà una 
Festa de Disfresses amb ani-
mació musical de DJ. Estarà 
organitzada per la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament 
montbuienc i per l’entitat Viu 
La Festa. 
Serà l’aperitiu del que comen-
çarà a partir de les 7 de la tar-
da a l’antic Magatzem Calçats 
Ferrer (actual magatzem mu-
nicipal), on desenes de per-
sonatges sortiran al pas dels 
assistents al 15è Passatge del 
Terror de Montbui, que en-
guany porta per títol “Detrás 
de la pared”. 
L’activitat està organitzada per 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui, amb la col-
laboració de l’Associació Ha-
lloween Montbui. El preu per 

accedir al Passatge enguany és 
de 3 euros. Els menors de 12 
anys hauran d’anar acompa-
nyats d’un adult. Les entrades 
per accedir al Passatge es po-
dran comprar a taquilla el ma-
teix dia. Hi haurà servei de bar 
i podran accedir grups de sis 
persones com a màxim.
Tant des de l’Ajuntament com 
des de l’Associació Halloween 
Montbui s’ha promocionat 
l’activitat amb un espectacular 
tráiler de presentació que ja 
deixa entreveure que els assis-
tents al Passatge montbuienc 
viuran fortes emocions en una 
de les nits més especials de 
l’any. Des de l’organització ex-
pliquen que serà un Passatge 
que no deixarà indiferents als 
assistents, que podran gaudir 
d’un terrorí�c circuit ple de 
personatges i escenes de por.
Com és habitual, el Passatge 
del Terror de Montbui és pos-
sible per la dedicació incan-
sable de desenes de col·labo-
radors, que estan dedicant-hi 
moltes hores per tal que l’acti-
vitat sigui tot un èxit, i un re-
ferent de qualitat en el nostre 
territori.
Des de l’organització recor-
den que hi haurà diferents 
persones vetllant per la segu-
retat a diferents nivells: tant 
en els accessos, com dins del 
mateix recinte, ubicat a tocar 
de l’am�teatre del Passeig Ca-
talunya, per on es canalitzarà 
l’accés del públic. 

15è Passatge del terror en 
el Halloween més especial

MONTBUI · LA VEU 

Dilluns passat va tenir 
lloc a la Sala d’Ac-
tes del Centre Cívic 

i Cultural La Vinícola una 
dinàmica participativa en 
el marc del Pla d’Acció per 
millorar el Pla de Salut de 
Montbui. Hi van prendre part 
part una quinzena de mont-
buiencs i montbuienques, 
que van poder re�exionar i 
fer propostes per millorar la 
salut pública del municipi.
Va presentar l’acte la regi-
doria de Salut Pública Coral 
Vázquez, qui va encorat-
jar els assistents a dir-hi la 
seva, a fer les propostes que 
consideressin, i va recordar 

que “després de la fase de di-
agnosi, ja realitzada, ara es-
tem dintre del Pla d’Acció, a 
la fase de recollir propostes 
per millorar la salut públi-
ca”. Van coordinar l’activitat 
les responsables de l’empresa 
que implementa el Pla, Amb 
Salut, dirigides per la coordi-
nadora tècnica del projecte, 
Marta Vilanova.
D’altra banda, i de forma pa-
ral·lela, continua a l’abast de 
la ciutadania un formulari 
online, on, qui ho desitgi, 
pot fer les seves aportacions, 
també a nivell telemàtic.  No-
més cal accedir i omplir el 
formulari ubicat a l’adreça 
electrònica 
https://bit.ly/3VPIU9k. 

Propostes veïnals per 
millorar l’àmbit de la 
salut al municipi
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Les famílies 
dels alumnes, 

totalment indignades,  
denunciaran 

l’empresa ferroviària

MONTBUI · LA VEU 

No podia començar de 
millor manera el ci-
cle cultural de tardor 

de Montbui, que va omplir de 
gom a gom tant dissabte com 
diumenge la Sala Auditori 
Mont-Àgora en tres activitats 
espectaculars i que van tenir 
aforament complet en tots els 
casos, en total més de 1.200 
persones que van gaudir de les 
propostes culturals.
El dissabte al vespre era el torn 
del concert del grup “Aida-
lai-Tributo a Mecano”, un dels 
millors grups-tribut a l’icònic 
trio madrileny i grup de refe-
rència del pop espanyol. Més 
de 400 persones van cantar i 
gaudir amb temes mítics dels 

Mecano, en un dels concerts 
més celebrats dels diferents 
anys d’història de Mont-Àgo-
ra.
L’endemà diumenge, doble ra-
ció de l’espectacle infantil “Pi-

Mont-Àgora finalitza un cap de setmana estelar, 
amb la millor música i dos espectacles infantils 

rates Rodamons”, d’un grup 
que mou actualment moltíssi-
mes famílies: El Pot Petit. Sens 
dubte, “Pirates Rodamons” és 
un dels espectacles més po-
tents i divertits que es poden 

MONTBUI · LA VEU 

Prop de 300 persones 
van participar diumen-
ge passat a la 7ª Cursa i 

Caminada contra el càncer de 
Montbui, activitat organitza-
da per l’Associació Contra el 
Càncer a Santa Margarida de 
Montbui.
Centenars de persones d’arreu 
de la Conca d’Òdena es van 
anar aplegant a l’Avinguda de 
l’Esport a partir de les 9 del matí, 
algunes per inscriure’s, d’altres 
per anar estirant i preparant-se 
bé per fer la caminada o per 
fer el recorregut corrent. Cal 
destacar que hi va haver la col-
laboració de diferents entitats 
solidàries i també es va habili-
tar un lloc de massatge de re-
cuperació post-esforç, a càrrec 
de �erana. També, de forma 
prèvia a la caminada, es va re-
alitzar una exhibició de ball on 
es podien afegir tots els partici-
pants que volguessin.
A les 10 del matí es va realitzar 
la tradicional fotografía amb 
la pancarta de Montbui contra 
el càncer, encapçalada per les 
voluntàries de l’associació al 
municipi, i poc després es va 
donar la sortida.  En total, prop 
de 300 persones van prendre 
part en aquesta cursa i cami-
nada solidària. La gran majoria 
de les quals van optar per fer el 
circuit de 5 quilòmetres cami-
nant, tot i que també hi va haver 
desenes de “runners” que es van 
atrevir amb el de 7 quilòmetres.
Malgrat que la meteorologia 
no va ser la millor, amb una 
matinal que amenaçava plu-
ja per moments, l’activitat es 
va poder desenvolupar de la 
millor manera. 

Prop de 300 
persones van 
marxar contra el 
càncer a Montbuiveure a Catalunya i que estan 

adreçats al públic familiar. 
Públic de Montbui, però tam-
bé d’arreu de l’Anoia i inclús 
d’altres municipis propers van 
omplir Mont-Àgora en els dos 
passis de l’espectacle que es 
van fer. El primer a les 12 del 
migdia, i el segon a les cinc 
de la tarda. En total, més de 
800 persones van poder veure 
aquests recitals d’un dels grups 
més importants del panorama 
d’animació familiar, en català.
Les activitats van anar a càrrec 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament montbuienc, que 
fa una valoració molt positiva 
d’aquest complet cap de set-
mana i que tindrà continuïtat 
properament amb noves pro-
postes i activitats. 

LA LLACUNA · ACN 

Renfe ha obert una in-
vestigació interna per 
esclarir l’expulsió d’un 

tren de 22 escolars de l’esco-
la Vilademàger de la Llacuna. 
Es tracta d’un grup d’infants, 
d’entre 10 i 11 anys, que viatja-
ven a Lleó de colònies. A mig 
trajecte, el revisor del tren -un 
comboi de llarga distància- els 
va fer fora al·legant mal com-
portament. Renfe assegura que 
és la primera vegada que pren 
una mesura d’aquestes caracte-
rístiques i la quali�ca d’”abso-
lutament excepcional”. Segons 
la ferroviària, l’interventor va 
prendre la decisió davant les 
queixes dels viatgers pel soroll 
i el mal comportament dels 
infants. La direcció del centre 
es mostra sorpresa i considera 
que va ser “desmesurat”. De la 
seva banda, les famílies, total-
ment indignades, denunciaran 
la ferroviària.
Els nens i els dos monitors que 
els acompanyaven van quedar 
custodiats durant més de dues 
hores a l’estació de Palència per 
la policia estatal i el subdelegat 

del govern espanyol a Palència. 
Després se’ls va oferir un servei 
per carretera que els va dur �ns 
al seu destí, on van arribar cinc 
hores més tard del que tenien 
previst.
Segons ha informat a l’ACN, 
la direcció del centre ara es-
tan acabant de recopilar tota 
la informació i estudien la pos-
sibilitat de denunciar Renfe. 
De la seva banda, els familiars 
asseguren que els mestres els 
han explicat que l’interventor 
només els va avisar una vegada 
i estan indignats per l’expul-
sió dels seus �lls. Per a molts, 
aquesta era la primera vegada 
que viatjaven fora. Per tot ple-
gat, denunciaran l’empresa. 

Renfe obre una investigació interna per esclarir 
l’expulsió d’un tren de 22 escolars de la Llacuna 
que viatjaven a Lleó
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VILANOVA DEL C. · LA VEU 

Els establiments ad-
herits a Vilanova Co-
merç estan repartint 

aquests dies butlletes sege-
llades entre la clientela per 
tal de convidar-la, el pròxim 
dilluns, a gaudir de la casta-
nyada. Una vegada més, amb 
l’Associació de Comerciants 
del Mercat de Sant Hilari pre-
paren la celebració d’aquesta 
festa tradicional i durant tota 
la tarda tindran paradeta a la 
plaça del Mercat. 
Com explica la dinamitzado-
ra de Vilanova Comerç Leo-
nor Garcia serà un acte obert 
al públic, des de les 4 a 8 del 
vespre. Tothom qui s’acosti 

a la parada podrà comprar 
moniatos, castanyes, pane-
llets i moscatell per fer un 
tastet.
Qui tingui una butlleta segella-
da per algun establiment, po-
dran canviar-la per una paperi-
na de castanyes calentes. I els 
infants que vagin disfressats a la 
parada, rebran un petit obsequi.
Precisament per als petits, la 
celebració de la castanyada el 
Mercat Municipal de Sant Hila-
ri també s’avança amb un acte 
aquest mateix divendres. Han 
preparat un taller de cuina in-
fantil per fer panellets. Es farà 
de 5 a 8 del vespre, dins del 
mercat. 
L’activitat s’adreça a infants de 
3 a 12 anys. 

Vilanova Comerç i el 
Mercat de Sant Hilari 
conviden a compartir la 
celebració de la castanyada 

VILANOVA DEL C. · LA VEU 

Aquest dilluns 24 d’oc-
tubre l’alumnat de 
5è i 6è de les escoles 

de primària de Vilanova del 
Camí, ha pogut conèixer de 
primera mà el projecte del 
futur Consell d’Infants Mu-
nicipal per mitjà de diferents 
xerrades a les respectives es-
coles.
El Consell d’Infants, serà 
l’òrgan consultiu de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
que ha de permetre la parti-
cipació dels infants a l’hora 
d’expressar les seves opinions 
i els seus interessos en tots 
aquells assumptes de la vida 

del municipi que els afecten. 
Serà un espai dinamitzat per 
personal de l’àrea d’Educació 
i comptarà amb pressupost 
perquè les seves propostes es 
puguin dur a terme. 
Inicialment, seran els infants 
de 5è i 6è els que formaran 
part d’aquest consell i els que 
han pogut conèixer la pro-
posta.
Durant les xerrades s’ha ex-
plicat què és un Consell d’in-
fants, qui en podrà formar 
part, com s’escolliran els fu-
turs consellers i conselleres i 
quines seran les tasques que 
comportarà el càrrec. Així 
mateix, mitjançant metodo-
logies participatives, l’alum-

Es presenta el futur Consell d’Infants a l’alumnat de 5è i 6è 
de Vilanova del Camí 

nat ha pogut fer una primera 
pràctica per escollir conjun-
tament propostes o projec-
tes de futur que, a parer seu, 
serien d’interès per Vilanova 
del Camí. 
Entre aquestes, han sorgit 
idees tan dispars com; ampli-
ar l’skate park, disposar d’un 
centre d’experimentació on 
fer tallers científics, crear al-
gun servei per a persones en 
situació de pobresa o treba-
llar per reduir el preu del gas 
i la llum.  Tanmateix, aquesta, 
era tan sols una dinàmica a 
tall d’exemple i aquests o al-
tres temes els podrà abordar 
el futur Consell d’Infants.
Durant els pròxims dies, les 

famílies dels infants que es-
tudien a Vilanova del Camí 
rebran a través de l’escola, 
tota la informació perquè el 
seu �ll o �lla pugui participar 
del Consell d’Infants. Així 
mateix, des de l’Ajuntament 
es farà arribar la informació 
a les famílies d’aquells infants 
que no estudien al municipi. 
Informació, que serà pública i 
també es podrà trobar al web 
municipal (vilanovadelcami.
cat).
Des de l’àrea d’Educació, in-
formen que abans del 20 de 
novembre haurà d’haver �-
nalitzat tot el procés d’elecció 
dels consellers i conselleres, 
perquè en el marc de la Cele-

bració dels Drets dels Infants 
es donarà a conèixer qui se-
ran els representants de la in-
fància vilanovina.
En aquest sentit, la regidora 
d’Educació Eva Vadillo a�r-
ma que “El Consell d’Infants 
ha de ser un espai on es posi 
al centre la veu dels infants 
del nostre municipi i que, 
com a ciutadans i ciutadanes 
de ple dret, les seves propos-
tes formin part de l’actuació 
municipal”
Més endavant, al desembre, 
es constituirà o�cialment el 
Consell d’Infants en un acte 
públic i institucional a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí. 

VILANOVA DEL C. · LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha rebut 
aquests dies la visita 

o�cial de la delegació de Pozo 
Alcón, per anar concretant 
les accions que han d’acabar 
amb la signatura del Jurament 
d’Agermanament. La primera 
signatura es farà a Vilanova 
del Camí el 14 de gener coin-
cidint amb la festivitat de Sant 
Hilari i la segona, a Pozo Al-
cón, el primer cap de setmana 
de març, en el marc de les fes-
tes del Dia d’Andalusia i l’ho-
menatge a l’emigrant.
L’alcaldessa Noemí Truchar-
te i la regidora d’Agermana-
ment Susana Gutiérrez van 
ser les encarregades de donar 
la benvinguda a la delegació 
de Pozo Alcón formada pel 
seu alcalde, Iván Cruz, i les 

regidores Sandra Coronado i 
Francisca Fernández.
La recepció es va fer a la sala 
de Plens i va comptar amb la 
participació de diversos re-
presentants de la Casa de An-
dalucía de l’Anoia i de l’Asso-
ciació de Germanor.
L’acte, que ha servit de prèvia 

Vilanova del Camí i Pozo Alcón refermen 
el seu compromís d’agermanar-se

abans de la formalització de 
l’agermanament, va incloure 
la signatura de l’alcalde Iván 
Cruz, al Llibre d’Honor de 
l’Ajuntament i també la lec-
tura i rúbrica dels compro-
misos que adopten les dues 
poblacions respecte d’aquest 
vincle d’amistat. 
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CAPELLADES · LA VEU 

L’assemblea local d’Es-
querra Republicana 
de Catalunya a Cape-

llades, amb la presència de 
militants i simpatitzants, ha 
confirmat la candidatura de 
Salvador Vives a l’alcaldia de 
Capellades.
Després de comentar l’estat 
d’execució dels diversos pro-
jectes per part dels diferents 
regidors, Vives va expressar 
la seva voluntat de repetir 
com a candidat d’ERC, opció 
que va ser aprovada per una-
nimitat.
En paraules de Vives, “pri-

mer de tot, agrair a tota la 
gent d’Esquerra Capellades 
per tornar a donar-me la 
confiança per encapçalar la 

Salvador Vives, alcalde de Capellades 
per ERC, optarà a la reelecció

llista en les properes elecci-
ons municipal de l’any 2023. 
Vull continuar com a alcal-
de de la nostra vila i seguir 
les polítiques per a la millo-
ra en drets socials per a les 
persones, en la participació i 
la transparència municipal i 
treballar colze a colze amb el 
teixit associatiu i econòmic 
de la vila. 
El repte que tenim a Cape-
llades és ser capdavanters en 
l’impuls de polítiques de sos-
tenibilitat i millorar els nos-
tres carrers, espais públics i 
instal·lacions municipals per 
a totes les veïnes i veïns de la 
nostra vila.” 

CAPELLADES · LA VEU 

Capellades forma part 
de la primera cinquan-
tena de poblacions 

de la província de Barcelona 
que poden posar-se l’etiqueta 
“Smart” a l’adherir-se a la Pla-
taforma “Smart City” de Ges-
tió Urbana de la Diputació de 
Barcelona. 
Aquesta plataforma permet 
gestionar de forma automa-
titzada les dades generades en 
l’àmbit de recursos energètics i 

millora de la qualitat ambien-
tal a partir de sensors que uti-
litzen tecnologia d’Internet de 
les coses (IoT). La plataforma 
Sentilo que proporciona la Di-
putació de Barcelona emma-
gatzema i visualitza la infor-
mació mesurada pels diferents 
sensors desplegats i d’aquesta 
manera permet implementar 
solucions en l’àmbit de les ciu-
tats intel·ligents. A Capella-
des s’ha començat instal·lant 
sensors acústics, que es van 
posicionant dins el terme mu-

Capellades, una vila “smart” 

nicipal de la vila per validar el 
mapa de capacitat acústica. 
Més endavant es podrà ampli-
ar la informació col·locant al-
tres tipus de sensors, com per 
exemple els que examinen la 
qualitat de l’aire o els que con-
trolen els consums de compta-
dors en els edi�cis o instal·la-
cions municipals. 
L’objectiu �nal de la Diputa-
ció de Barcelona és reunir les 
311 poblacions de la província 
de Barcelona en l’anomenada 
“Barcelona Smart Region”. 

CAPELLADES · LA VEU 

Aquesta serà la darre-
ra setmana de patis 
oberts, organitzats 

com és habitual des del Pla 
Educatiu de l’Entorn. Ara 
es canviarà l’hora, ja que es 

fa fosc més d’hora. Per això 
es fa una aturada en aquesta 
proposta, que es reprendrà 
de cara cap a la primavera.
Patis Oberts és una de les 
activitats més conegudes 
del Pla Educatiu d’Entorn, 
amb més de 10 anys de ba-

gatge. Es tracta simplement 
d’obrir les portes de l’esco-
la Marquès de la Pobla per 
permetre que l’alumnat que 
ho desitgi pugui accedir-hi 
per gaudir dels seus patis, 
sempre sota la dinamització 
d’un monitor. 

Darrera setmana de Patis Oberts

CAPELLADES · LA VEU 

Aquest divendres 28 
d’octubre es farà a 
La Lliga la festa de la 

Castanyada per a les famí-
lies. Primer, a dos quarts de 
6, s’oferirà un berenar popu-
lar amb coca de forner, gen-
tilesa de Capellades Comerç.
Després, ja a l’interior del 
Teatre, començarà una festa 

animada pels Superherois, 
que faran a tothom gaudir 
dels millors èxits del pop, 
sense parar de ballar.
Recordem que tots els in-
fants que vagin vestits de 
trementinaire, homenet 
del bosc o castanyer/a po-
dran participar en el sorteig 
d’una safata de panellets, 
també gentilesa de Capella-
des Comerç. 

Avui se celebra la 
Castanyada a Capellades

CAPELLADES · LA VEU 

El dilluns 31 d’octubre 
és el darrer dia per sol-
licitar una ajuda per 

a les activitats extraescolars 
esportives.
Tal com es publica a les ba-
ses, que es poden trobar a la 
pàgina web de l’Ajuntament 
de Capellades, els beneficia-
ris d’aquests ajuts seran les/
els menors d’entre 3 i 17 anys 
empadronats a Capellades, 
que estiguin  inscrits a una  
activitat extraescolar  de na-

turalesa esportiva de la vila.
Les sol·licituds s’han de pre-
sentar a l’Oficina d’atenció 
al ciutadà, a l’Ajuntament de 
Capellades.
Aquest ajut, subvencionat 
pel Departament d’Esports 
de la Diputació de Barcelo-
na, en el marc del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals 
i per les àrees d’Educació i 
d’Acció social de l’Ajunta-
ment de Capellades, es desti-
narà a reduir part del cost de 
la quota de l’activitat esporti-
va extraescolar. 

Fins dilluns es poden 
sol·licitar les ajudes per 
a activitats extraescolars 
esportives

CAPELLADES · LA VEU 

Beating Da’Match serà 
un taller de rap per a 
nois que es farà el pro-

per 11 de novembre de 17h a 
19h.
L’objectiu d’aquest taller és 
fer una re�exió sobre què sig-
ni�ca tenir una masculinitat 
normativa i gaudir d’uns pri-

vilegis socials que, pels qui 
els gaudeixen, acostumen a 
ser inconscients del benes-
tar i confort que comporten.
En aquest taller es farà una 
aproximació per començar a 
prendre consciència del po-
der social i del seu impacte, 
mitjançant el rap i el hip-
hop per fomentar l’expressió 
i la creació. 

Inscripcions obertes per 
un taller de rap

CAPELLADES · LA VEU 

Aquest cap de setmana 
és el darrer per visi-
tar l’exposició amb les 

imatges que han guanyat el 
concurs de fotogra�a que s’ha 
organitzat des de l’Agrupació 
Fotogrà�ca de Capellades i 

l’Ajuntament.
La mostra es pot visitar dis-
sabte i diumenge al migdia, de 
12 a 14 hores. A banda de les 
imatges premiades al concurs 
d’enguany també hi ha una 
selecció de les millors foto-
gra�es que han participat en 
aquests 5 anys de concurs. 

Diumenge, darrer dia de 
l’exposició a Casa Bas



STA. COLOMA DE Q. · LA VEU 

Prop de 270 participants 
van prendre part, diu-
menge 16 d’octubre, a la 

desena edició de la Pedals de 
Tros, que va tenir com a marc 
idíl·lic els boscos de Rauric, 
La Cirera, Savallà, Conesa, 
Vallfogona i Santa Coloma de 
Queralt.
L’organització de la cursa, el 
Btt Queralt, agraeix poder 
disposar de nou de patroci-
nadors locals i botigues es-
pecialitzades de la zona, que 
van ajudar amb tot de obse-
quis per sortejar o material 
per la cursa. Gràcies a l’ajuda 
de l’Ajuntament de Santa Co-
loma, que va facilitar la in-
fraestructura necessària, l’or-
ganització de l’esdeveniment  
també va ser mes senzilla.
Des de el Btt Queralt volem  
situar La Pedals de Tros en 
el mapa esportiu català. Per 
aquest motiu, la cursa forma 
part de la Copa Catalana de 
Marathon btt  per segon any 
consecutiu. Estem encantats 
de poder col·laborar en el 
món de l’esport perquè així 
és com volem ser coneguts. 
La cursa té molt bona aco-
llida i volem seguir potenci-
ant aquest espai. Malaurada-

ment, des de l’organització 
lamentem que tot i ser l’últi-
ma prova del campionat, la 
federació Catalana no ens ha 
proporcionat ni els premis ni 
els mallots de guanyador i per 
tant no s’ha pogut celebrar la 
cerimònia  o�cial de lliura-
ment de premis.
Els corredors i corredores van 
poder triar entre tres circuits. 
Els recorreguts més llargs, de 
32 i 57 quilòmetres,  hi havia 
molta presència de corriols, 
que és el que ens agrada als 
ciclistes. També es va pre-
veure una ruta popular de 15 

Èxit del X Pedals de Tros

STA. COLOMA DE Q. · LA VEU 

Un any més, i ja en són 
vuit, Santa Coloma de 
Queralt, a la Baixa Se-

garra, reivindica el safrà amb 
una nova edició de la festa Som 
Terra de Safrà que tindrà lloc 
els propers 28 i 29 d’octubre. La 
iniciativa va néixer l’any 2015 
amb la voluntat de recuperar 
una part del llegat històric de la 
vila i revifar part de la tradició 
al voltant d’aquest cultiu. 
Aquesta vuitena edició, ja sen-
se restriccions per la pandè-
mia, ofereix diverses activitats 
vinculades al safrà per gau-
dir-lo des de diferents vessants. 
Com a novetats d’aquest any, 
destaquem les activitats prè-
vies al dissabte 29 d’octubre, 
com és el tast de formatges de 
la Baixa Segarra maridats amb 
els vins de l’Olivera de Vallbo-
na de les Monges i un toc de 
safrà i la inauguració d’una ex-
posició fotogrà�ca que té com 
a eix central el mercat de Santa 
Coloma que aquest 2022 com-
pleix 800 anys.
El gruix de les activitats de 
Som Terra de Safrà tindran 
lloc el dissabte 29 d’octubre a la 
plaça Major. La jornada s’inicia 
amb l’esmorzar safraner (aren-
gades escabetxades amb safrà, 
amanida i pa amb tomàquet) 
i el Mercat de Safrà i +, un es-
pai per conèixer i gaudir dels 
productes locals que s’elaboren 
amb safrà (gelea, melmelada, 
formatge, crema de marisc i 
d’altres), i que compta amb la 
presència dels principals pro-
ductors locals i del territori. La 
gastronomia té un paper im-
portant en la jornada, i a més 
de l’esmorzar safraner, comp-
tarem amb una demostració i 
tast de la sopa de congre, del 

dinar popular amb paella en-
safranada i a la tarda, amb el 
taller gratuït de Cuina amb es-
pècies a càrrec dels Corremar-
ges. L’activitat és gratuïta però 
és necessària la reserva prèvia.
Als que vulguin conèixer la 
planta del safrà, d’11 a 1 del 
migdia, a càrrec de la conegu-
da botànica Astrid van Ginkel 
realitzarem una passejada per 
reconèixer les herbes silvestres 
i acabar la recollida de safrà. 
Per als més petits, els tenim re-
servat dues activitats, un taller 
infantil d’art al matí i el teatre 
infantil Xup-xup a càrrec de la 
companyia Cuinassos a la tar-
da. Tot en el marc de la plaça 
major, centre neuràlgic de la 
vila.
Podeu consultar el programa 
de la festa a www.somterrades-
afra.cat o a l’instagram @som-
terradesafra. Per al tast de for-
matges i la paella ensafranada 
cal reservar tiquets a la pàgina 
www.codetickets.com i per 
apuntar-se als tallers de cui-
na ho podreu fer als telèfons 
615876728/626833187 amb 
un missatge de WhatsApp.
Aquest cap de setmana us con-
videm a visitar Santa Coloma 
de Queralt, gaudir del safrà i 
conèixer una vila plena d’his-
tòria i patrimoni. 

Santa Coloma dedica 
una jornada al safrà

quilòmetres, apte per tots el 
públics, que va ser molt gau-
dit per la canalla que s’inicia 
en aquest esport.
Els guanyadors de la prova 
van ser Noemí Moreno i Ar-
nau Font en la versió curta i 
Ramona Gabriel i Arnau Su-
grañes en la llarga. Important 
destacar que el nostre com-
pany Joan Torroja, Colomí i 
membre del club, ha partici-
pat a la Copa Catalana Ma-
rathon sent aquesta l’última 
cursa i aconseguint la segona 
posició Master50 empatant en 
punts amb el primer. 

MONTBUI · LA VEU 

Tot i les quatre gotes que van 
caure a primera hora, la fes-
ta de la Tardor a la Tossa es 
va poder celebrar diumenge 
passat amb una bona parti-
cipació de gent de totes les 
edats.
Un nombrós grup de pares 
i �lls van pujar a peu i van 
ser rebuts amb una xocola-
tada per recuperar forces. A 
continuació al taller de sons 
d’ocells a càrrec del Drapai-
re Musical, van gaudir xics 
i grans, omplint l’espai de 
cants de tota mena d’aviram 
amb els  objectes que els nens 
s’havien construït. A la mis-

sa hi van assistir nombroses 
parelles per celebrar conjun-
tament les seves noces d’or i 

La Festa de la Tardor va omplir la Tossa 
de Montbui d’activitats

a la sortida  van plantar unes 
herbes  aromàtiques al racó 
botànic.
Per �nalitzar la matinal es 
va inaugurar l’exposició de 
l’artista igualadí Marcial 
Fernández Subirana. La seva 
exposició “Horitzons” ro-
mandrà oberta els diumenges 
al matí �ns al mes de febrer. 
La Festa de la Tardor va ser 
organitzada com és habitual 
per la Fundació La Tossa. 
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PIERA · LA VEU 

Amb motiu de la torna-
da de la Castanyada i 
de Halloween, el mu-

nicipi acollirà diverses pro-
postes dirigides al jovent del 
nostre municipi. El 31 d’oc-
tubre, l’Ajuntament de Piera 
ha programat una sessió de 
música i festa, mentre que el 
29 d’octubre es podrà visitar 
el passatge del terror dels Di-
ables de Piera.  Així mateix, 
l’associació veïnal de Sant Jau-
me Sesoliveres ha programat 
diverses activitats obertes a tot 
el públic entre el 28 i 30 d’oc-
tubre.
La jornada del 31 d’octubre 
començarà a la Nau de Cal 
Sanahuja, a les 18 hores, amb 
una sessió musical organitza-
da per Jovent de Piera i a càr-
rec d’un discjòquei amb servei 
de menjar, un acte que donarà 
pas al concert de Satis�res i a 
DJ MHModes. Des del con-
sistori s’anima a les persones 
assistents a presentar-se a l’ac-
tivitat amb una disfressa.

Altrament, els Diables de Pi-
era obriran a les 20.30 hores 
la sisena edició del passatge 
dels terror el dia 29, ubicat a 
la plaça de Joan Orpí. La par-
ticipació es divideix en un 
màxim de deu persones per 
grup (menors de dotze anys 
amb la companyia d’una per-
sona adulta). Aquesta activitat 
es duu a terme amb la col·la-
boració de l’Ajuntament i de 
l’empresa Iguana.
Pel que fa a Sant Jaume Seso-
liveres, l’associació veïnal ha 
preparat tres dies farcits d’ac-

La Castanyada i el Halloween arriben 
a Piera

tivitats pròpies tant de Cas-
tanyada i com de Halloween, 
com un taller de panellets i 
pintacares, contacontes, lectu-
res i improvisacions de terror i 
actuacions musicals. Les pro-
postes començaran la tarda de 
divendres 28 d’octubre i con-
clouran el diumenge dia 30 
amb un dinar popular.
A més, l’entitat veïnal de 
l’avinguda Barcelona i el Ser-
ral també organitza una pro-
posta de música, festa, disfres-
ses i castanyes el 31 d’octubre, 
a partir de les 17 hores. 

PIERA · LA VEU 

L’Ajuntament continua 
impulsant el compostat-
ge casolà i fa una crida a 

la ciutadania per actualitzar el 
llistat d’habitatges que actual-
ment reciclen la fracció orgà-
nica a casa. En aquest sentit, 
es demana els veïns i les veïnes 
que s’adrecin al registre gene-
ral de l’Ajuntament i, mitjan-
çant una instància, noti�quin 
que continuaran fent compos-
tatge casolà durant l’any 2023. 
Facilitar aquesta informació 
és un tràmit necessari per po-
der bene�ciar-se de la boni-
�cació del 15 % en la taxa de 
residus domèstics que ofereix 
el consistori a aquells habi-
tatges que fan compostatge a 
casa. Aquesta noti�cació s’ha 
de presentar abans del dia 31 
de desembre.
El compostatge casolà ajuda a 
reduir la quantitat de residus 
que van a l’abocador i a dismi-
nuir les emissions de CO2. El 

compost és un adob natural 
que serveix per a les plantes 
de l’hort i el jardí, millora l’es-
tructura del sòl i evita l’ús de 
productes químics.
Recordem que dins el com-
postador es poden posar no-
més residus orgànics com les 
peles, triadures de fruita i ver-
dura, ossos i restes de carn, 
espines i restes de peix, clos-
ques d’ou, marisc, mol·luscs i 
fruita seca, taps de suro, tova-
llons de paper bruts, paper de 
cuina, marro de cafè i restes 
d’infusions. Es poden posar 
també fulles i �ors seques, 
gespa i restes vegetals petites 
però amb moderació. 

Actualització del registre 
d’habitatges que fan 
compostatge casolà

PIERA · LA VEU 

L’Ajuntament de Pie-
ra posa a l’abast de la 
ciutadania un registre 

fotogràfic, realitzat per una 
persona professionalitzada, 
dels d’actes de la Festa Major 
de 2022 i d’altres propostes 
organitzades pel consistori. 
D’aquesta forma, la corpora-
ció local continua apostant 
per la modernització de les 
vies de contacte amb la po-
blació.
L’arxiu és públic a la plata-
forma Flickr, un espai web 
especialitzat en la gestió 

audiovisual d’alta qualitat. 
De moment, el perfil de 
l’Ajuntament en aquest ser-
vei compta amb un total de 
2.469 imatges d’actes, com 
els concerts de Buhos i de 
la banda Orquestra de Piera 
(BOP) i la cercavila de Festa 
Major i de la Patrulla Cani-
na, així com de l’acte institu-
cional d’homenatge a Rafael 
Casanova l’11 de setembre, 
del Pieradegusta 2022 o de 
la primera edició de la Fira 
del Conte «Rondalles».
Podeu accedir a l’arxiu a la 
pàgina principal del web 
municipal. 

Nou espai fotogràfic en 
línia dels actes celebrats 
al municipi MASQUEFA · LA VEU 

La Sala d’Actes del Centre 
Tecnològic Comunitari 
(CTC) va acollir aquest 

passat dimecres 19 d’octubre 
una reunió de treball entre 
l’Ajuntament de Masquefa i 
representants del teixit indus-
trial del municipi.
La trobada, impulsada pel 
consistori, va comptar amb la 
participació d’empreses ubi-
cades al polígon industrial La 
Pedrosa; mentre que per part 
de l’Ajuntament hi van ser 
presents l’alcalde de Masque-
fa, Xavier Boquete; Álvaro 
Pérez, regidor de Promoció 
Econòmica; i Enrique Gó-
mez, regidor d’Urbanisme.
L’objectiu de la sessió era po-
der presentar als assistents la 
segona fase del web www.po-
ligonsmasquefa.cat, el portal 
impulsat el passat mes d’abril 
del 2022 per l’Ajuntament 
amb l’objectiu d’oferir tota la 
informació sobre els polígons 
industrials del municipi i les 
empreses que en formen part.
En aquest sentit, en aquesta 
segona fase el consistori posa 
a disposició de totes les em-

preses ubicades als polígons 
industrials del municipi que 
hi estiguin interessades un 
servei per a la gravació i pu-
blicació de vídeos individu-
als de presentació. Aquestes 
peces audiovisuals es publi-
caran al portal web www.po-
ligonsmasquefa.cat i també 
es posaran a disposició de les 
empreses per tal que en pu-
guin fer difusió a través dels 
seus diferents canals comuni-
catius particulars. 
Així, aquesta proposta neix 
amb el propòsit de seguir 
oferint al teixit industrial lo-

L’Ajuntament presenta al teixit industrial la 
segona fase de www.poligonsmasquefa.cat

cal noves vies de promoció i 
dinamització de la seva acti-
vitat al municipi.
Cal recordar que l’impuls del 
web www.poligonsmasquefa.
cat és una de les accions in-
closes en el desplegament del 
Programa de modernitza-
ció dels polígons industrials 
del municipi promogut des 
del 2019 per l’Ajuntament; i 
que al llarg d’aquest període 
ha comptat amb nombroses 
actuacions i mesures per a 
modernitzar i potenciar l’ac-
tivitat econòmica dels sectors 
industrials de Masquefa. 



MARC VERGÉS · 
SANTA COLOMA  DE QUERALT

Santa Coloma de Queralt 
té 500 habitatges buits. 
500. En un poble de 2.800 

habitants. I tot i això, les di�-
cultats per trobar un pis o una 
casa per llogar són molt grans. 
Com és possible que això pas-
si? Molts d’aquests 500 habi-
tatges buits són pisos o cases 
del nucli antic, amb greus 
de�ciències estructurals i en 
molt males condicions. 
Davant aquest problema, i 
amb l’objectiu d’arribar als 
3.000 habitants, l’Ajuntament 
d’aquest municipi de la Baixa 
Segarra ha engegat el projecte 
Viure_Santa Coloma de Que-
ralt, una iniciativa que pretén 
posar en contacte als interes-
sats a viure en el municipi i in-
teressats a vendre o llogar els 
seus habitatges buits. L’objec-
tiu general de la iniciativa és el 
de facilitar la �xació de la po-
blació i fer més fàcil el procés 
d’acollida i integració de les 
persones interessades a instal-
lar-se al municipi. La regidora 
de Patrimoni de Santa Colo-
ma de Queralt, Montse Orani-
as, explica que “quan algú vol 
venir a viure a Santa Coloma, 
el problema més gran amb 
què es troba actualment és la 

falta d’habitatge. Per això hem 
començat el projecte per aquí”. 

JORNADA 
DE PORTES OBERTES
Amb l’objectiu que Santa 
Coloma rebi nous ciutadans, 
el passat dissabte 15 d’octubre, 
l’Ajuntament colomí va 
organitzar una jornada de 
portes obertes per posar 
en contacte els propietaris 
d’alguns d’aquests pisos buits 
amb persones interessades en 
anar a viure al municipi. 
En Joan Sendra és, juntament 
amb les seves dues germanes, 
propietari de tres pisos del nu-
cli antic de Santa Coloma. “El 
primer d’aquests és on vam 
néixer i créixer jo i les meves 
germanes, que la nostàlgia ens 
va fer que no el venguéssim”. 
Més tard van comprar dues 
cases més contigües, abans 
de la crisi del 2008, amb la 
intenció de remodelar-les i 
posar-les a lloguer, però amb 
les complicacions derivades 
d’aquesta crisi es van quedar 
amb la patata calenta de tres 
edi�cis en mal estat i amb di-
�cultats per posar-los al parc 
immobiliari. 
És per això que es van sumar 
a la jornada de portes ober-
tes i permetre que possibles 
interessats visitessin les cases. 

“Potser ens ajudarà a resoldre 
tant el nostre problema indivi-
dual de què fer amb aquestes 
cases, com el problema com a 
municipi de falta d’habitatge”, 
comenta el Joan. Però recorda 
que “la falta d’habitatge és un 
problema, sí, però també cal 
dinamitzar econòmicament el 
poble perquè la gent hi vulgui 
venir a viure”.
A l’altra banda del projecte hi 
ha la Tania Solano, una veïna 
de Barcelona que va participar 
a la jornada com a interessada 
en viure a Santa Coloma. La 

raó, molt senzilla, “a Barcelo-
na el preu dels pisos és molt 
alt i per la canalla és molt mi-
llor viure en un poble que fer-
ho en una ciutat”, explica.
Més enllà d’ensenyar els ha-
bitatges, durant la jornada 
també es van explicar les mo-
dalitats de contracte (compra, 
lloguer o masoveria urbana) 
i també les ajudes i subven-
cions, tant municipals com 
nacionals i europees per a la 
rehabilitació d’edi�cis.
La regidora Montse Oranias, 
explica que l’èxit d’aquesta 
primera jornada els anima 
a seguir-ne fent periòdica-
ment. Després que la prime-
ra trobada sortís per TV3, a 
l’Ajuntament no han parat de 
rebre correus interessant-se 
per participar en properes 
jornades, la primera de les 
quals està prevista per �nals 
de novembre.

SANTA COLOMA 3.000
El despoblament de les zones 
rurals és un fet. Tot i que la 
pandèmia i la nova norma-
litat sembla que pot invertir 
aquesta tendència, sumat als 
preus prohibitius dels habi-
tatges a les gran ciutats, mu-
nicipis com Santa Coloma 
havien anat perdent població 
en els darrers 15 anys. Espe-
cialment des de la crisi de la 

construcció que va afectar 
greument al municipi, on hi 
havia empreses importants 
del sector que van tancar o 
canviar de localització, pro-
vocant que alguns dels seus 
treballadors se n'anessin del 
municipi.
Així, Santa Coloma va passar 
dels 3.100 habitants l’any 2008 
als 2.698 del 2018. I aquest 
fet, baixar de la barrera dels 
3.000 habitants, preocupa als 
governs municipals per si es 
poden mantenir els serveis 
municipals com el CAP, tots 
els centres educatius (una llar 
d’infants, dues escoles de pri-
mària i un institut) o la resi-
dència de gent gran. De fet, 
l’eslògan electoral d'Esquerra 
a les passades eleccions mu-
nicipals, de l'any 2019, era 
“Santa Coloma 3.000", posant 
el focus en recuperar aquesta 
xifra simbòlica d'habitants. 
Ara, des del govern munici-
pal, una coalició d'Esquerra i 
Junts, han engegat el projecte 
Viure_Santa Coloma de Que-
ralt per explicar les bondats 
de viure al municipi. 
Més enllà de les jornades de 
portes obertes a habitatges 
buits, també s’han gravat di-
versos vídeos amb nouvinguts 
al municipi com a protago-
nistes que expliquen la seva 
experiència a Santa Coloma. 

Santa Coloma de Queralt obre les portes dels habitatges buits 
del municipi perquè els interessats en viure-hi els visitin

Rebuda dels participants a la jornada de portes obertes • Startap.cat / Aj. de Santa Coloma de Queralt

ESCOLA DE BÀSQUET 22/23
Últimes places disponibles els dimarts 

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

El proper diumenge, 6 de 
novembre, se celebrarà 
la primera edició de la 

caminada Montigual, una ini-
ciativa que convida a conèixer 
i gaudir el tram del Camí de 
Sant Jaume i el Camí de Sant 
Ignasi que transcorre entre 
Igualada i Montmaneu. Una 
ruta que permet fer passejades 
o practicar esport al llarg de 
tot l’any, gaudint de la natura 
i la història d’aquest atractiu 
entorn, al mateix temps que 
es comparteix ruta amb les 
persones que recorren els dos 
camins.
La caminada proposa tres op-
cions de diferents distàncies i 
per a tots els nivells. La més 
llarga arrencarà a les 8h des 
d’Igualada i constarà de 24 
quilòmetres. A les 9h comen-
çarà la segona alternativa, en 
aquest cas de 15 quilòmetres 

sortint de Jorba i, a les 10h, 
ho farà la caminada curta de 7 
quilòmetres, des de Santa Ma-
ria del Camí.
Totes les persones que hi par-
ticipin gaudiran d’un dinar 
a l’arribada, amb �deuada, 
iogurt del Pastoret, beguda i 
cafè. I, a la �nalització, podran 
tornar al punt de partida amb 
bus. Hi haurà expedicions a les 

La 1a caminada Montigual convida a 
recórrer el tram entre Igualada i Montmaneu 
dels camins de Sant Jaume i Sant Ignasi

14, a les 15 i a les 16h, fent pa-
rada a Santa Maria del Camí, 
Jorba i Igualada. Les inscrip-
cions ja es poden fer al web 
www.montmaneu.cati tenen, 
respectivament, un preu de 
13, 12 i 11 euros, incloent una 
samarreta tècnica de regal.
El passat divendres, 21 d’oc-
tubre, es va fer la presentació 
de la caminada Montigual a 
l’o�cina de turisme i alberg de 
pelegrins de Cal Maco, a Igua-
lada, des d’on sortirà també 
la caminada llarga el 6 de no-
vembre. L’alcalde de Montma-
neu, Àngel Ferré, assegurava 
que “això suposa un punt de 
partida del projecte turístic al 
voltant del Camí Ignasià, que 
ja ha començat recentment a 
Igualada i que continuarà a 
Montmaneu, esperant poder 
tenir també aviat allotjament al 
municipi, per poder oferir ser-
vei als pelegrins”.
Aquesta és una iniciativa im-
pulsada per l’Ajuntament de 
Montmaneu, amb el suport 
dels consistoris d’Igualada, 
Jorba, Veciana i Sant Guim de 
Freixenet i amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona.

RUBIÓ · LA VEU 

El pròxim dissabte 29 d’oc-
tubre, Rubió celebra la casta-
nyada amb una festa familiar 
per a petits i grans, al Local 
Social del Pla de Rubió.
Aquest any, a les 18 hores, 
gaudirem de l’espectacle 
d’animació infantil del Jau-
me Ibars amb cançons, con-
tes, danses i molt més.
Acte seguit, com cada any, 
ens visitarà la Castanyera, 
que portarà castanyes i pa-
nellets per a tothom. 
Us convidem a tots i totes 
a compartir plegats aquesta 
tarda de tardor, cultura, mú-
sica i tradició! 

Festa familiar per celebrar 
la Castanyada a Rubió

CALAF · LA VEU 

Durant el Ple d’octubre 
celebrat aquest dilluns 
24, es va aprovar la 

modi�cació de les ordenances 
�scals per al 2023 amb 7 vots 
a favor per part de l’equip de 
govern i 3 en contra per part 
de l’oposició. Principalment, 
els canvis aplicats van ser de 
redacció i no d’imports.
Els grups de l’oposició van ar-
gumentar el seu vot en contra 
per tres motius: no rebaixar 
l’IBI (Impost sobre Béns i Im-
mobles) per compensar la dar-
rera revisió cadastral; no reduir 
la taxa de la brossa o ajustar-la 
segons generació; i no ha-
ver modi�cat el coe�cient de 
l’ICIO (Impost de Construcci-
ons Instal·lacions i Obres) tot 
i haver pujat sobre un 10% el 
model bàsic del Col·legi d’Ar-
quitectes.
Montse Mases va explicar que 
amb la regularització de l’IBI 
l’any passat, hi ha una part de 
contribuents que havien estat 
pagant més del que tocava i a 
qui ara se’ls ha reduït al 100%. 
En canvi, els qui han de pagar 
més, se’ls està fent la pujada 
de forma fraccionada: un 10% 
cada any. 
Respecte a la taxa d’escombra-

ries, Sergi Fitó va a�rmar que 
és cert que amb el Porta a Porta 
s’ha reduït part del cost de ges-
tió. Tot i això, per aplicar una 
rebaixa a la taxa estan esperant 
tenir prou historial i millorar 
els contractes de recollida que 
es tenen actualment. Un cop 
resolt aquests dos temes, es re-
calcularà de nou la taxa.
Un altre punt destacat de l’or-
dre del dia va ser una modi�ca-
ció de crèdit per la compra de 
panells fotovoltaics per valor 
de 73.187,51€ a través de dues 
subvencions que s’han aconse-
guit. Està previst que durant els 
3 anys vinents l’Ajuntament faci 
una inversió de �ns a 290.438 € 
en plaques. Aquesta primera 
instal·lació es col·locarà als di-
pòsits d’aigua per apro�tar-la 
per al bombament i emmagat-
zemar- la amb bateries. L’any 
que ve, està previst instal·lar-ne 
al CRO i a l’Escola. També se 
n’instal·laran al magatzem de la 
brigada, el parc de bombers i la 
Casa Gimferrer.

JOSEP CASULLERAS, 
NOU REGIDOR DEL GIC-VV
En aquest Ple, va prendre pos-
sessió un nou regidor del GIC-
VV, Josep Casulleras i Closa, 
en substitució a Jaume Simó, 
qui va morir el passat maig. 

L’Ajuntament de Calaf 
aprova la compra de 
panells fotovoltaics per 
valor d’uns 70.000 €

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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S.M. SESGUEIOLES · LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles, amb 
la col·laboració de la 

psicòloga i especialista en 
acompanyament en pèrdua i 
dol Cristina Berenguer, han 
impulsat la creació de l’espai 
Empremtes, al Cementiri Mu-
nicipal.
Es tracta d’un espai per a do-
nar visibilitat a les pèrdues 
gestacionals i perinatals, que 
sovint són desautoritzades, 
i alhora ajudar tan a famílies 
que actualment estan passant 
per un dol d’aquest tipus com 
a famílies que el van viure fa 
temps.
Empremtes neix amb la vo-
luntat de convertir-se en un 
espai respectuós amb totes les 
creences i maneres de viure el 
dol, on totes les famílies pu-
guin simbolitzar i recordar els 
seus �lls morts, a més de ser 
un espai de reconeixement a 
l’existència dels �lls i les �lles 
d’aquestes famílies.

DISSABTE 29 D’OCTUBRE, 
INAUGURACIÓ DE L’ESPAI 
EMPREMTES
El pròxim dissabte 29 d’octu-
bre, a les 12.30 hores, tindrà 
lloc la inauguració o�cial de 
l’espai Empremtes.
L’acte comptarà amb una sèrie 
de parlaments o�cials, així com 
amb música en directe a càrrec 
de Genevieve Shaw i un refrigeri 
per a totes les persones existents.

Inauguració de l’espai de dol Empremtes a Sant Martí 
Sesgueioles

EL SILENCI DEL DOL 
GESTACIONAL I PERINATAL
Segons l’estudi d’UNICEF i 
col. (2020), prop de dos mili-
ons de nadons neixen morts 
cada any, és a dir, cada 16 
segons mor un nadó al nai-
xement. A Catalunya, segons 
les estadístiques sanitàries del 
Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya de 
l’any 2019, hi va haver 61.245 

naixements, dels quals 217 el 
fetus va néixer mort.
Perdre un fill/a durant l’em-
baràs o el part és una tragè-
dia devastadora per qualse-
vol família del món, i amb 
massa freqüència, s’acos-
tuma a viure en silenci. Els 
nadons que no han nascut 
tenen dret a ser recordats i 
les seves famílies a poder ex-
pressar el dolor per la seva 
pèrdua.
L’objectiu de l’espai Emprem-
tes és normalitzar i fer visi-
bles les pèrdues gestacionals 
i perinatals, i alhora posar 
a disposició un espai de dol 
per a les famílies afectades.

DEL 24 D’OCTUBRE AL 13 DE 
NOVEMBRE, 
CEMENTIRI OBERT
En motiu de la celebració de 
la festa de Tots Sants, el ce-
mentiri municipal roman-
drà obert del dilluns 24 
d’octubre al diumenge 13 
de novembre, en horari de 
7 del matí a 10 de la nit. 

CALAF · LA VEU 

Per Tots Sants, el dimarts 
1 de novembre, Calaf 
acollirà la VI Fira de la 

Carbassa. El certamen tindrà 
lloc a la plaça dels Arbres du-
rant el matí de 10 h a 14 h.
A partir de les 08h, es rebran 
i prepararan les diferents car-
basses que participaran a l’ex-
posició. A les 10h començarà 
la �ra pròpiament amb activi-
tats com:
· Mercat de carbassa, amb di-
ferents parades amb produc-
tes fets amb aquest aliment 
de tardor gustós i saludable i 
on també hi trobarem para-
des d’artesania i de productes 
de temporada i de proximitat 
com ara formatges, mel, em-
botits, coques, xocolates, cas-
tanyes...
· Tasta la carbassa, que per-
metrà gaudir de tastos gas-
tronòmics a preus populars 
a càrrec de restaurants locals.
· Exposició de carbasses i 
productes de tardor, amb un 
ventall de carbasses de dife-
rents varietats i mida, algunes 
decorades pels infants de la 
Llar d’Infants “La Boireta” de 
Calaf i pels alumnes d’educa-
ció infantil de l’Escolta Alta 
Segarra. 
A partir de les 11h, serà el torn 
de les activitats i tallers per a 
tota la família amb:
· Jocs de la �ra, on hi haurà jocs 
gegants tradicionals de fusta 
per a gaudir-ne petits i grans.

L’1 de novembre 
torna la Fira de la 
Carbassa de Calaf

PUJALT · LA VEU 

Dimarts d’aquesta set-
mana va tenir lloc 
un eclipsi pacial de 

sol que es va poder veure des 
de Catalunya. A l’observatori 
de Pujalt es va fer l’observa-
ció del fenomen astronòmic.
L’eclipsi va començar al vol-
tant de les 11:32h a Catalu-
nya amb petites diferències 
si ens situàvem a les comar-
ques gironines que si ens tro-
bàvem a les comarques tarra-
gonines. L’eclipsi va acabar a 

les 12:42h. El màxim era a les 
12:07h. En ser parcial, només 

L’eclipsi solar parcial vist des de l’Observatori de Pujalt

va ser un eclipsi al voltant del 
10% del disc solar, per tant, 

va ser molt poc el que quedà 
tapat per la Lluna. 

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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MARC VERGÉS · HOQUEI PATINS 

La samarreta de Ton Ba-
liu amb el 8 ja llueix al 
capdamunt del pavelló 

de Les Comes. Ho fa des de 
dissabte, quan es va celebrar 
el partit d’homenatge del gran 
capità de l’Igualada HC, que 
es va retirar la passada tem-
porada després d’haver mili-
tat durant 14 anys al primer 
equip del club.
Acompanyat de la seva famí-
lia, un gran amic, excompany 
i exentrenador, David Càce-
res, i també del president del 
club, Manel Buron, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, i la 

regidora d’Esports, Patrícia 
Illa, Ton Baliu va veure, amb 
llàgrimes als ulls i sense poder 
contenir l’emoció, com lluïa la 
seva samarreta al costat de les 
del mateix Càceres, Santi Car-
da i Albert Folguera.
Abans de la retirada de la sa-
marreta, Baliu va gaudir dis-
putant el seu últim partit a 
Les Comes. Ho va fer acom-
panyat d’excompanys i amics 
com el mateix David Càce-
res, Elagi Deitg o Sergi Pla. 
En acabar el partit d’home-
natge, va ser el moment dels 
parlaments, molt emotius 
com no, i la descoberta de la 
samarreta amb el 8 retirat.

El 8 de Ton Baliu ja llueix al capdamunt 
del pavelló de Les Comes
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La jornada va acabar amb 
un amistós entre la selecció 
espanyola i l’Igualada HC, 
que servia no només com a 
homenatge a Ton Baliu, sinó 
també de preparació del 
combinat espanyol pel mun-
dial de principis de novem-
bre. Un partit en què, per 
últim cop, l’etern capità va 
lluir els colors de l’Igualada 
HC, disputant uns minuts, 
i cedint el braçal de capità a 
Roger Bars. El partit va aca-
bar 1-6 favorable a la selec-
ció espanyola, però això no 
va deslluir una jornada que, 
de ben segur, Ton Bali no 
oblidarà mai. 

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal

Empresa de treball 
temporal i selecció 

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

Valuosa victòria de 
l’Igualada Femení 
Grupo Guzman a 

Mataró, on un hattrick de 
Blanca Angrill va certi�car 
el triomf de les jugadores que 
entrena Carles Marín. Les 
igualadines van fer un inici 
de partit molt bo, recuperant 
ràpidament boles en zones 
de risc del rival, i fent tran-
sicions demolidores. Fruit 
d’aquestes ràpides jugades 
Blanca Angrill avançava per 
partida doble a l’equip igua-
ladí i encarrilava molt bé el 
partit.
Les locals van anar de menys 
a més i van anar posant set-
ge a l’àrea igualadina, on el 
bon treball defensiu i una 
Carla Batlle molt segura van 
permetre que el marcador es 
mantingués en avantatge per 
a les igualadines, que hauri-
en pogut ampliar el resultat 
si haguessin tingut una mica 
més d’encert davant la por-
teria defensada per Paula 
Lladó. Amb 0-2, i un equip 
igualadí més carregat de fal-
tes, es va arribar al descans.
A la represa el conjunt mata-
roní va arriscar molt més i va 
posar setge a la porteria igua-
ladina. Un penal a favor de 
les locals va acabar amb gol a 
la segona després que Mario-
na Escoda refusés la primera 

temptativa d’Aina Lleonart. 
La mateixa jugadora acaba-
ria fent l’empat pocs instants 
després, en el que van ser uns 
minuts crítics per a les igua-
ladines. Amb tot, les bones 
intervencions de Carla Batlle 
incloent una directa fallada 
per les locals va tornar a cal-
mar les coses i l’equip iguala-
dí va agafar el control del joc 
a la recta final. Blanca Angri-
ll faria el 2-3 a poc menys de 
sis minuts per a la conclusió, 
i d’aquí fins el final van ser 
les de Carles Marín les que 
van tenir les ocasions més 
clares, incloent-hi un penal 
que no va poder transformar 
Helena de Sivatte i una direc-
ta que Paula Lladó va aturar 
a Carolina Herrera. Malgrat 
jugar amb una jugadora més 
de pista el darrer minut de 
joc el Mataró no va inquie-
tar la porteria d’un Igualada 
Femení Grupo Guzman que 
va assolir un treballat i va-
luós botí a la pista d’un CH 
Mataró que no havia perdut 
cap partit com a local aques-
ta temporada en competició 
oficial.
Després d’aquesta victòria 
l’Igualada Femení Grupo 
Guzman lidera el seu grup 
de la Lliga Catalana, amb 
tres punts. Les igualadines 
no tornaran a jugar fins el 
5 de novembre, quan rebran 
a Les Comes (21.00 hores) 
l’Orkla CHP Bigues i Riells, 
pressumiblement en el partit 
que decidirà l’equip que es 
classifiqui per a la Final a 4 
de la Lliga Catalana 
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CH MATARÓ

IGUALADA FEMENÍ 
HCP

vs.

Victòria a Mataró per 
apropar-se a la Final a 4 
de la Lliga Catalana

La samarreta de Baliu ja comparteix espai amb les de Càceres, Folguera i Carda • Joan Guasch



REDACCIÓ · 
CURSES DE MUNTANYA

Aquest dissabte es dis-
putava a l’Alta Garrot-
xa l’última prova de la 

Copa Catalana de curses de 
muntanya de mitja distància 
(20-45km).
Ollé arribava a aquesta prova 
amb 22 punts d’avantatge res-
pecte el segon, però no podia 
fallar ja que havia fet les míni-
mes curses per puntuar i ne-
cessitava acabar.
Marc Ollé aconseguia una se-
gona posició absoluta que li 
garantia àmpliament fer-se 
amb el guardó de campió de 

Catalunya. Un guardó que 
l’odenenca Georgina Gabarró 
ja va aconseguir l’anterior tem-
porada.
Per tant sols 24” se li va escapar 
la victòria �nal a la darrera cur-
sa, però tot i això feia un temps 
que signi�cava juntament amb 
el primer classi�cat tornar a 
batre el rècord de la cursa, 
23km i +1200m de desnivell 
amb un temps de 1h55min.
Per tant, Ollé demostrava la 
seva polivalència fent-se amb 
l’or de la distància clàssica de 
les curses per muntanya.
L’esportista de l’Anoia, de 
l’equip Merrell, tanca així una 
nova temporada d’èxits. 

Marc Ollé, campió de la 
Copa Catalana
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JOSEP M. VIDAL · MOTOR

Cal quali�car de molt 
bona la participació 
dels dos equips amb 

copilots anoiencs en el Ral.li 
RACC Catalunya-Costa Dau-
rada disputat el passat cap de 
setmana.
Aquest era el penúltim ral·li 
de la temporada del campio-
nat del món, a falta tant sols 
del ral·li del Japó amb els tí-
tols de pilot i constructors ja 
decidits. Si el �nlandès Kalle 
Rovanperä amb Toyota ja es 
va proclamar abans del Cata-
lunya en el ral·li de Nova Ze-
landa, ara en les carreteres ca-
talanes Toyota ha aconseguit 
els punts necessaris per ja ser 
matemàticament campiona de 
constructors.
Dins el mundial de ral·lis 
també es va disputar la darre-
ra prova del campionat euro-
peu, així com la darrera de la 
Copa Suzuki. En el ral·li pun-
tuable per l’europeu hi parti-
ciparen l’osonenc Xevi Pons 
copilotat per l’odenenc Àlex 

Haro, amb Skoda, que es clas-
si�caren en una bona quarta 
posició. A la prova puntuable 
per la Copa Suzuki hi partici-
paren Pere Rovira de Tàrrega 
copilotat per l’igualadí Carles 
Planell, amb el Suzuki, i que 
pujaren al podi amb una ex-
cel·lent segona posició.
Aquesta era la 57ena edició 

del Ral·li Catalunya en la 
que els vencedors finals fo-
ren els francesos Sébastien 
Ogier i Benjamin  Veillas 
amb Toyota, en un cap de 
setmana que milers de se-
guidors ompliren els trams 
cronometrats per gaudir de 
la màxima expressió de la 
modalitat de ral·lis. 

Excel·lent segon lloc de Pere Rovira 
i Carles Planell a la Copa Suzuki



REDACCIÓ · BÀSQUET

El passat dissabte, el 
Monbus CB Igualada 
disputava a Les Comes 

la jornada quatre de la lliga 
EBA contra el CB Tarragona. 
Un partit molt important pels 
dos equips per tal de no acu-
mular dues derrotes consecu-
tives.
Un cop iniciat el partit, els 
igualadins van inaugurar el 
marcador. Tot i això, no van 
aconseguir evitar repetir els 
parcials en contra caracterís-
tics dels inicis de partits an-
teriors. Aquest cop, gràcies al 
gran encert per part de l’equip 
tarragoní, va provocar que els 
locals anessin tot el partit a 
remolc. A poc a poc gràcies a 
una millora en les seleccions 
i un augment de la intensitat 
defensiva els igualadins van 
aconseguir ajustar el marca-

dor acabant el segon període 
34-39.
La segona meitat es va iniciar 
amb una gran igualtat per part 
dels dos equips amb intercan-
vis de cistelles on cap equip 
sortia afavorir. No obstant, en 
els últims instants del tercer 
període, un seguint de males 
accions van provocar que 
l’equip visitant tornés a sumar 
una petita diferencia.

Un Monbus CB Igualada a remolc tot 
el partit, perd a casa contra el CBT

69

81

MONBUS
CB IGUALADA
IBERSOL 
CB TARRAGONA

vs.

Durant l’inici de l’últim perí-
ode, els blaus van tornar a 
retallar distàncies arribant a 
col·locar-se a 4 de diferència, 
quan una jugada clau va can-
viar la dinàmica del partit, 
amb una tècnica en contra 
dels locals que els jugadors del 
CB Tarragona apro�taven per 
tornar a escapar-se en el mar-
cador i acabar deixant un re-
sultat a l’electrònic de 69-81. 

REDACCIÓ · BÀSQUET

El passat diumenge, 
l’Events CB Igualada 
disputava a Igualada la 

jornada cinc de Copa Catalu-
nya contra el Grà�ques Vila-
nova CEJ L’Hospitalet.
El partit va començar amb 
domini hospitalenc gràcies al 
major encert en el llançament. 
A mitjans del període, les 
igualadines van poder empa-
tar el partit gràcies a un par-
cial de 6 a 0. A partir d’aquest 
moment, el joc es va embussar 
i els dos equips només van 
aconseguir anotar des de la lí-
nia de tirs lliures. Al �nal del 
període 10 a 15.
En el segon període, les igua-
ladines van començar a des-
plegar el seu millor joc tan 
ofensiu com defensiu. Un par-
cial de 13 a 4 en els primers 
5 minuts posava al conjunt 
igualadí per davant en el mar-
cador. Les visitants no acon-

seguien anotar gràcies a la 
bona defensa local. Llançaven 
a cistella però amb males situ-
acions degut a la bona defensa 
igualadina. Al descans s’arri-
bava amb 29 a 25.
El tercer període va ser el més 
vistós de cara a l’espectador. 
Els dos equips van estar molt 
encertats de cara a cistella. 
Les igualadines van comen-
çar a sentir-se molt còmodes 
a la pista, sobretot en el joc 
sense pilota i també amb les 
situacions de transició. Al �-
nal del període, 53 a 45.
En l’inici del darrer període, 
el joc igualadí va seguir amb 
la mateixa dinàmica però 
sense encert. Per contra, les 
visitants es van creure amb 
opcions de capgirar el mar-
cador. Un parcial de 0 a 6 les 
col·locava a 4 punts. Però el 
partit no es podia escapar i 
les blaves ho tenien molt clar. 
Lluny de posar-se nervioses 
pel resultat ajustat, van poder 
posar terra per mig. Al �nal 
66 a 57 una molt bona victò-
ria, davant un rival complicat 
en què cal destacar la gran ac-
tuació de tot l’equip. 

Recuperen el camí 
de la victòria

66

57

EVENTS
CB IGUALADA

CEJ L’HOSPITALET
vs.

REDACCIÓ · PÀDEL

E l Pàdel Infinit conjun-
tament amb l’associa-
ció Contra el Càncer 

a Igualada van organitzar la 
1a Americana de Pàdel So-
lidari Contra el Càncer, en 
l’activitat també ha col·labo-
rat l’Ajuntament d’Igualada, 
i el patrocini de Aluminis i 

Vidres Igualada.
L’esdeveniment es va cele-
brar aquest passat dissabte 
22 d’octubre a l’Infinit Igua-
lada en 4 torns durant tot 
el dia. En total van partici-
par-hi 92 jugadors/es i entre 
tots s’han recaptat diners 
per a la recerca oncològica i 
a ajudes directes als pacients 
i les seves famílies. 

Primera Americana 
de Pàdel Solidaria contra 
el Càncer DIVENDRES / DISSABTE / DIUMENGE / PREU / 20H 19H 16 € / 13 € 

ENTRADES WW.TEATREAURORA.CAT  

/ UNA ATRACTIVA PROPOSTA DE JORDI PALET I TONI UBACH 
QUE COMBINA TEXT, OBJECTES I MÚSICA EN VIU, SOBRE 
LA NECESSITAT DE PROTECCIÓ EN UN MAR D'INSEGURETATS.

28/29/30 OCTUBRE / TEATRE

MURMUT
DE JORDI PALET I TONI UBACH

PROGRAMACIÓ OCTUBRE/DESEMBRE 2022
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REDACCIÓ · FUTBOL

E ls blaus han fet un ini-
ci de lliga amb bon 
joc i superioritat res-

pecte els seus rivals, però 
el marcador ha acabat en 
empat en totes les jornades. 
I és que els anoiencs arriba-
ven a Sant Cugat amb ganes 
transformar les sensacions 
mostrades en una primera 
victòria, que els faria escalar 
posicions a la taula classifi-
catòria. Els santcugatencs, 
per la seva banda, arribaven 
després d’una derrota a Rubí 
volien sumar els tres punts 

davant la seva afició.
Durant els primers minuts, 
l’alta pressió local va inco-
modar el joc blau. No es van 
veure aproximacions a cap de 
les dues porteries. No obs-
tant, mica en mica, els de 
Pedro Milla s’anaven apro-
pant a l’àrea rival i Pedro va 
tenir dues oportunitats per 
avançar als igualadins, però 
el porter local ho va evitar. A 
la tercera, va ser la vençuda. 
Passada enrere de Cuadras 
i xut ajustat al pal de Pedro, 
que obria el marcador, al mi-
nut 32. L’equip se sentia fort 
i Tommy va poder eixam-
plar el resultat. S’arribava al 
descans amb una molt bona 
imatge i amb avantatge per la 
mínima.
A la represa, Tommy es va 

plantar sol davant el porter, 
però no el va poder superar. 
S’escapava una nova opor-
tunitat. Tot i així, l’equip no 
patia en defensa �ns que als 
últims minuts, el Sant Cugat 
va optar per pilotes llargues i 
directes. Un ensurt al minut 
72, que David va desviar, va 
ser l’ocasió més clara dels del 
Vallès Occidental. Al minut 
89, el porter blau va haver de 
ser substituït, i al minut 92, 
en una última jugada, els lo-
cals van fer l’empat.
De nou, gerro d’aigua freda 
per un Igualada que suma 
quatre empats en les prime-
res quatre jornades. 
Aquest cap de setmana, 
l’equip visitarà Rubí, per tan-
car els quatre partits seguits 
que ha de jugar fora de casa.

Un nou empat en el temps afegit

1

1

SANT CUGAT CF

CF IGUALADA
vs.

REDACCIÓ · FUTBOL

El CF Igualada femení ar-
ribava al partit amb una 
bona ratxa de quatre 

victòries consecutives. Aques-
ta bona dinàmica es va fer evi-
dent en els primers compassos 
de partit, quan les anoienques 
van mostrar-se molt superiors 
a les rivals. Duel amb molt 
de ritme i molta pilota atura-
da. Joc en camp rival i molt 
agressives. A les acaballes de 
la primera part, l’Igualada es 
va anar diluint i el partit es va 
igualar. En aquests minuts, 
les locals van disposar dues 
oportunitats molt clares, on 

Queralt va estar molt encer-
tada.
A la segona meitat, l’enfronta-
ment es va igualar. No hi va 
haver gaire ocasions, excepte 
una gran jugada individu-
al de Pauli, que va acabar en 
res. Al minut 72, en una falta 
perfectament executada, la 
rematava per una jugadora 
local i signi�cava l’un a zero.
Des d’aquell moment, l’AEM 
va endarrerir les seves línies 
i es dedicaria a defensar i a 
sortir al contracop. Marina i 
Marcet van poder fer l’empat, 
però al 93, en una passada 
llarga, una jugadora en fora 
de joc va fer el segon en plan-
tar-se davant Queralt.
L’equip rep un cop fort al no 
poder sumar cap punt, però 
manté les opcions intactes 
per aconseguir l’objectiu. 

2
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AEM “B”

CF IGUALADA
vs.

S’acaba la ratxa de victòries

REDACCIÓ · WATERPOLO

Aquest passat cap de 
setmana, l’absolut del 
CN Igualada s’ha en-

frontat al WP Garraf en la 2a 
jornada de la Lliga Catalana 
Absoluta de 2a divisió. Tot 
i que els igualadins n’eren 
els favorits, va ser un partit 
complicat que va acabar amb 
un resultat final de 9 - 10.

Els locals van ser els primers 
en avançar-se al marcador 
en una jugada de inferioritat 
numèrica. A més a més, van 

aprofitar que l’equip igualadí 
no tenia cap jugador esquer-
rà per realitzar una defensa 
de zona per l’esquerra, for-

El CN Igualada aconsegueix la primera victòria a la lliga
çant així que la pilota acabés 
en aquella zona, on un juga-
dor dretà té molt poc angle 
per xutar de cara a porteria. 
Tot i això, el primer quart 
va acabar en empat. Des-
prés, el segon i tercer quart 
van ser els més desastrosos 
per l’equip igualadí, ja que la 
falta d’encert de cara a por-
teria i els errors comesos van 
fer que del Garraf agafessin 
distància en el marcador 
fins ben entrada la darrera 
part. Finalment, però, l’equip 
igualadí es va recompondre 
i va saber remuntar el mar-

9

10

WP GARRAF

CN IGUALADA
vs.

cador amb vàries jugades de 
contraatac i una jugada de 
superioritat numèrica, on a 
l’inici d’aquesta és va estar a 
punt de perdre la pilota, però 
gràcies a l’acció de perspicàcia 
de J. Martinez, va fer que el 
porter de l’equip rival no po-
gués aturar la pilota.
Amb els dos punts a la butxa-
ca, l’Igualada s’estrena a la lliga 
i comença a avançar posicions 
respecte els altres equips a la 
classi�cació. El proper partit 
es jugarà a casa contra el CN 
Tarraco, després del descans 
per la Castanyada. 
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REDACCIÓ· VÒLEI

El primer equip femení 
del l’Igualada VC va 
caure de nou, aquesta 

vegada contra el CN Terrassa. 
Les igualadines, van perdre 
una vegada més contra les 
egarenques, en un partit molt 
ajustat �ns als punts �nals de 
cada set, on les igualadines, 

tot i la seva actitud defensiva 
van pecar d’imprecisió en el 
repartiment del joc i la de�-
nició dels atacs.  El resultat 
�nal de 21-25 24-26 19-25 les 
situa a la cua de la classi�ca-
ció. Ara toca seguir treballant 
per canviar la ratxa de resul-
tats, d’aquí dues setmanes 
contra l’Alpicat, després del 
descans de Tot Sants. 

Nova derrota de l’Igualada 
Vòlei Club

REDACCIÓ · FRONTENNIS

El passat cap de setma-
na, a les instal·lacions 
d’Ègora Olímpics de la 

Vall d’Hebron, es van dispu-
tar les semi�nals i la �nal del 
campionat de Catalunya per 
equips de frontennis.
Dissabte al matí, quatre ju-
gadors del Club Frontennis 
Igualada van disputar la semi-
�nal, guanyant per dos sets a 
zero a CF Sant Martí.
L’endemà, diumenge, es va 

disputat la gran �nal, on des-
prés de jugar les dos partides 
corresponents, els jugadors 
igualadins van perdre davant 
el CN Terrassa.
Tot i perdre la �nal, es va 
aconseguir el millor resultat 
del club en tota la seva histò-
ria.
Des de l’entitat es mostren 
molt orgullosos de tots els que 
han format part de l’equip: 
Paco Fonseca, Pau González, 
Adrià Cano, Marc Esteve, José 
Fernández i Pau Vergara. 

Sotscampions de 
Catalunya per equips

REDACCIÓ · TENNIS TAULA

El passat cap de setmana 
es jugava la 3a jornada 
de les lligues absolutes 

de tennis taula.
El primer equip anava al 
camp del TT Hospitalet, on 
reeditava la �nal del Comar-
ques de feia 3 setmanes, on 
després de tenir una pilota de 
campionat, l’equip igualadí va 
acabar perdent. La pel·lícula 
es va tornar a repetir, aquest 
cop encara més dramàtica.... 
Manel Menal tenia 7 pilotes 

de partit contra el millor ju-
gador de l’Hospi, Ivan Vélez, 
per acabar perdent 17-15 
en el 5è 11. Francesc Masip, 
que al Comarques va po-
der-lo derrotar, aquest cop 
perdia contra el mateix juga-
dor 11-9 al 5è set. Aquestes 
dues derrotes més les dues 
de Néstor Troncoso, massa 
pressionat potser per haver 
d’aportar el punt que faltava 
i anar als dobles, on el CPPI 
sempre obté bons resultats, 
va fer que el CPPI perdés la 
imbatibilitat per 4-2.

Ara a la classificació no-
més hi ha un equip amb 3 
victòries, el TT Bàscara, i 5 
equips amb 2 victòries, entre 
ells el CPPI i el TT Ripollet, 
equip que aquest proper dis-
sabte a les 17 visitarà el fortí 
de les Comes. De moment 
es veuen moltes rotacions 
en tots els equips, anticipant 
una lliga molt llarga, de 22 
jornades, que des del 2018-
2019 abans de la pandèmia 
no es veia. El CPPI també ha 
presentat 3 alineacions dife-
rents en els 3 partits. 

El CPP Igualada perd la imbatibilitat a 
la pista de l’Hospitalet

REDACCIÓ · RUGBI

El conjunt anoienc es va 
enfrontar al combinat 
format per els equips 

d’Esparreguera i Martorell. 
L’Anoia es va avançar en el 
marcador gracies a un xut 
entre pals que va conver-

tir l’igualadí Èric Sànchez, 
primera anotació de l’Anoia 
aquesta temporada, el qual 
va ser l’únic dels locals en 
tot el partit. Els visitants van 
convertir diversos assajos, ar-
ribant al resultat �nal de 3 - 
73. Tercera derrota de l’Anoia 
aquesta temporada, però amb 

Debut de l’Anoia Rugby com a local 
aquesta temporada al camp de Les Comes

millors sensacions que els 
dos primers partits. Després 
d’unes setmanes de descans, 
el pròxim partit serà fora de 
casa, contra l’INEF Lleida, el 
qual posarà punt i �nal a la 
fase de grups en curs, i do-
narà lloca a l’inici de lliga a 
principis d’any. 

Plaques fotovoltaiques 
ULTRA RESISTENTS

  Resistents a tempestes, calamarsa i boira salina
  Garantia de 30 anys
  Assegurança TOT risc
  Disseny i fabricació alemanya

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

globalfriotex.com info@friotex.com

C/ Lleida, 15 (PAE) VIC

C/ Florenci Valls, 1 IGUALADA

T. 93 885 62 29

T. 93 804 50 99
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Teatre Municipal l’Ateneu
Venda d’entrades: ������������������������������

Esgarrapant la nit...
De pell sensible. Versió Capital

DIVENDRES 28 D’OCTUBRE A LES 19’30h
PREU: 5€ anticipades i 7€ a taquilla

DIUMENGE 30 OCTUBRE A LES 18h
PREU: 20, 18 I 15€

“ L’orenta” de Guillem Clua

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20%  dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

REDACCIÓ · HANDBOL

El passat diumenge 23 
d’octubre el Club Hand-
bol Igualada va celebrar 

els 40 anys de la fundació del 
club, l’any 1982.
Es va fer la presentació de la 
temporada 2022/2023 dels 15 
equips que actualment té el 
Club, femenins i masculins i 
que cobreixen totes les catego-
ries des d’alevins �ns a sènior i 
un equip Special pel Club for-
mat per jugadors i jugadores 
de l’Escola Àuria.
Un total de més de 200 juga-
dors i jugadores federats que 
entrenen cada setmana i que 
competeixen arreu de Cata-
lunya tots els caps de setmana 
portant el nom d’Igualada.
La festa va estar animada pel 
grup de percussió Els Protons, 
que van donar molta espec-
tacularitat i molta marxa a la 
festa.
L’esdeveniment va estar orga-
nitzat totalment per les mares 
i pares del Club i va ser un èxit 
de públic, més de 400 persones 

van assistir a la presentació.
Es va fer un sorteig de 3 pane-
res i de la recaptació es va fer 
un donatiu del 50% a l’Associ-
ació de Dones Lluitadores que 
donen aquesta recaptació a la 
reforma de l’Àrea Oncològi-
ca de l’Hospital Universitari 
d’Igualada.
Van assistir a la presentació la 
Regidora d’Ensenyament i Es-
ports de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Patrícia Illa, i la delega-
da de la Federació Catalana 
d’Handbol per Catalunya Cen-
tral, Núria Fàbregas, que junta-
ment amb el president del Club 
Handbol Igualada, Pep Segura, 
van dedicar unes paraules als 
jugadors i al públic assistent.
La cloenda �nal es va tancar, 
per descomptat, amb un partit 
corresponent a la Lliga de 1aa 
Catalana Sènior Masculina 
en el Memorial Manuel Lu-
que entre el Deserfever Club 
Handbol Igualada A i el Staci 
AEH Les Franqueses, que van 
donar un magní�c espectacle 
d’handbol amb la victòria �-
nal del conjunt igualadí. 

L’Handbol Igualada 
presenta els seus 15 equips

REDACCIÓ · BILLAR

El 8 i 9 d’octubre, es va 
celebrar al Casal de Cer-
vera, gran lloc de tradi-

ció billarística, el Campionat 
de Catalunya de Billar d’una 
de les modalitats de joc curt, 
el quadre 47/2, participant els 
jugadors de més alt nivell del 
panorama català, ja que era 
la Divisió D’Honor, i entre els 
quals hi ha dos anoiencs.
Hi van participar en Mateu 
Carbonell, Sergi Garriga i 
l’igualadí Josep Serarols (tots 
tres del C.B. Cervera), Joan 
Josep Barrientos (del C.B. 
Cerdanyola), Armand More-
no (C.B.Lleida), Josep Pallisa 
(C.B. Sant Adrià), el pierenc 
Valentí Vilalta (C.B.Sants) i 
Carles Tuset (S.B. Foment de 
Molins de Rei).
Ja en la fase prèvia de grups, 
el jove jugador Mateu Carbo-
nell va demostrar un gran es-
tat de forma dominant el seu 
grup amb una serie de 123 
caramboles consecutives, que 
acabaria sent la millor de la 

competició. L’altre grup de la 
fase prèvia va ser dominat pel 
jugador del C.B. Sants, Valentí 
Vilalta, amb totes les partides 
guanyades.
En la fase decisiva de la com-
petició hi va haver una vibrant 
semi�nal entre els 2 jugadors 
del Casal de Cervera, Ma-
teu Carbonell i Sergi Garriga 
(200-164, 12 entrades) on es 
va imposar �nalment l’empen-
ta i joventut d’en Mateu.
En l’altra semi�nal, va impo-
sar-se Valentí Vilalta al vigent 

Dos anoiencs participen al Campionat 
de Catalunya de billar

sots-campió, Joan Josep Barri-
entos (153-128, 20 entrades).
I arribem a la final, en Mateu 
Carbonell de Cervera versus 
el pierenc Valentí Vilalta, 
que es va decantar pel costat 
d’en Mateu (200-188, 14 en-
trades) en una partida plena 
d’emoció i expectació.
Destacar, doncs, l’actuació 
d’en Mateu Carbonell, que 
en la seva primera aparició 
a la màxima categoria s’ha 
fet amb el títol de Campió 
de Catalunya. 
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REDACCIÓ

BUFF®, la marca especia-
litzada en accessoris de 
coll i cap, ha rea�rmat 

un any més el seu compromís 
amb la inclusió i la diversi-
tat a través de l’esport amb 
el llançament, per quart any 
consecutiu, del seu Programa 
d’Ajuts Esportius BUFF® i el 
patrocini, per segona vegada 
de l’equip Dream Team Anoia.
Aquestes iniciatives formen 
part de la línia d’acció CARE 
MORE dins del programa de 
sostenibilitat de BUFF® DO 
MORE NOW. El Programa 
d’Ajuts Esportius va destinat 
a entitats sense ànim de lucre 
que desenvolupen projectes 
esportius a la Conca d’Òdena 
per tal de promoure la pràcti-
ca esportiva i un estil de vida 
actiu.
Per altra banda, el suport a 
l’equip Dream Team Anoia, el 
primer club inclusiu de la co-
marca que es va formar el pas-
sat mes d’abril de 2021, té com 
a objectiu la pràctica i l’apre-
nentatge de l’esport per totes 
les persones, independent-

ment de les seves capacitats, 
amb la �nalitat de fomentar 
un entorn i una comunitat in-
clusiva, amb oportunitats per 
tothom.

PROGRAMA D’AJUTS 
ESPORTIUS BUFF®
En aquesta quarta edició, 
el Programa d’Ajuts Espor-
tius BUFF® ha repartit �ns a 
25.000€ a 25 clubs de la co-
marca. Han sigut més de 3.000 
esportistes els que s’han pogut 
bene�ciar de l’ajut atorgat per 
la marca, dels quals més de 
1.100 són nens d’entre 6 i 12 
anys, 708 formen part de la ca-
tegoria femenina de més de 12 
anys i la resta pertany a altres 
grups d’edat.
Tal i com ja es va fer a l’any 
2021, tots els clubs que han 
participat al programa han 
rebut un import base mínim 

de 100€ i la quantitat restant 
s’ha repartit en funció de la 
puntuació obtinguda per cada 
entitat segons els criteris es-
tablerts. Els ajuts han donat 
suport a diverses disciplines 
esportives com els escacs, 
ping pong, basquet, hoquei i 
hoquei patins, atletisme, para-
pent, rugby, handbol, futbol i 
futbol sala i gimnàstica. Grà-
cies a les quatre convocatòries 
que s’han dut a terme durant 
aquests quatre anys, son ja 
un total de 12.198 esportistes 
els que s’han pogut bene�ciar 
d’aquests ajuts i han pogut se-
guir gaudint de l’esport.

PATROCINI 
DREAM TEAM ANOIA
D’altra banda, el conveni de 
col·laboració amb el Dream 
Team Anoia s’ha renovat per 
segon any consecutiu, postu-
lant un altre cop a BUFF® com a 
patrocinador. En aquesta tem-
porada 2021/2022, l’equip no 
ha parat de créixer i ja comp-
ta amb més de 30 esportistes 
amb diversitat funcional amb 
edats compreses entre els 14 
�ns als 60 anys. Durant aquest 
temps els i les esportistes, han 
aconseguit superar reptes dels 
quals estan molt orgullosos 
i orgulloses com ara partici-
par en la Lliga WeLeague7, 
la primera lliga catalana per 
persones amb diversitat funci-
onal en la categoria de Segona 
Divisió o jugar un partit amis-
tós contra la Fundació Barça 
Genuine a l’estadi Johan Cruy-
�, equip que juga a la lliga na-
cional Genuine Santander. Al-
trament, durant la temporada 
s’han realitzat entrenaments 
conjunts amb esportistes del 
futbol base i amb l’equip ama-
teur del club, així com amis-
tosos on han participat les 
famílies i la resta d’esportistes 
del club, en especial els nens, 
sent una bona manera d’apro-
par-los a la diversitat. 

Bu� tanca amb èxit la quarta convocatòria 
d’Ajuts Esportius a clubs de la Conca

En aquesta edició s’han 
repartit 25.000 euros a 
25 clubs del territori, 
que han bene�ciat a 

3.000 esportistes

REDACCIÓ · ATLETISME

L’atleta Sub-18 del CAI 
Petromiralles, Car-
la Bisbal, va assolir la 

victòria en la seva categoria 
diumenge, en la 20a edició 
del Cros de Canovelles. Les 
proves, que obrien la tempo-
rada catalana de Cros, aco-
llien també el Campionat de 
Catalunya de Relleus Mixtes 
de Cros, en el qual el conjunt 
del CAI Petromiralles/Jocnet 
de categoria Sub-10, va asso-

lir el 6è lloc. 
Carla Bisbal era la guanyado-
ra  de la cursa Sub-16 - Sub-
18, amb 11’01”, per cobrir els 
3.050 m. de cursa. 
L’equip de relleus Mixtes del 
CAI Petromiralles/Aigua de 
Rigat de categoria Sub-10, as-
solia una meritòria 6a posició 
entre 29 equips, al Campionat 
de Catalunya de Cros per Re-
lleus 4 x 650 m., amb 10’11”, 
formant l’equip Eugeni Búrria 
- Aaron Ceusan - Judit Solé i 
Úrsula Estéban. 

Carla Bisbal guanya 
el Cros de Canovelles

REDACCIÓ · ATLETISME

Diumenge passat, 
12.243 corredors par-
ticiparen en la 23a 

edició de la Vueling Cursa dels 
Bombers de Barcelona, entre 
ells destacats atletes del fons 
català. El guanyador absolut va 
ser l’atleta  independent Adam 
Maijó, amb 29’24”, mentre en 
femenines s’imposava Merit-
xell Soler (Avinent Manresa), 
34ª gral.  amb 33’20” per co-
brir els 10 km. del recorregut.
Hi van participar un grup de 
corredors del CAI Petromira-
lles, del CAI Triatló i del CAI 
Popular, sobresortint la 10ª 
posició absoluta femenina de 
Xènia Mourelo, amb 37’43”, i 
la 20ª general de Carles Gó-

mez en masculí,  amb 32’03”. 
L’atleta del CAI Popular Luis 
Perea, hi va córrer fent de guia 
d’un atleta invident.
Aquestes foren les classi�caci-
ons i registres assolits pels cor-
redors del CAI Petromiralles 
en la prova barcelonina: 
20è - Carles Gómez -  32’03”
254ª - Xènia Mourelo - 37’43” 
- 10ª Fem. - 
257è - Francesc Carmona - 
37’44” -  
462è - Robert Rey - 39’31” -
550ª - Francina González - 
40’22” - 26ª fem. -      
589è - Carles Mas - 40’49” -
979è - Luis Perea - 44’11” -
4542ª - Paquita Pérez - 49’55” 
6475è - Marcos Bibian - 57’06” 
8781è - Josep Soriguera - 
1h.07’01” 

El CAI participa a la Cursa 
dels Bombers

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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TEATRE · LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
programa aquest cap 
de setmana Murmut

de Farrés Brothers i cia., una 
atractiva proposta de Jordi 
Palet i Toni Ubach que com-
bina text, objectes i música 
en viu, sobre la necessitat de 
protecció en un mar d’inse-
guretats.
“El món ens regala pors i, a 
canvi, ens ven seguretats a 
l’engròs: flotadors, cascos, 
botiquins, crema solar, cin-
turons de seguretat, guants, 
arnesos, alarmes (no anem 
bé si una alarma ens ha de 
fer sentir segurs), verges de 
Lourdes, aigües del Carme. 
Moltes d’aquestes coses fan 
més nosa que servei. Moltes 
només fan que omplir tuper-
vares fins a fer una paret. Ens 
hi podríem amagar. Per si de 
cas.”
Murmut barreja a l’escena-
ri els universos creatius de 
Jordi Palet i Toni Ubach, 
l’objectual i el musical, per 
parlar-nos de la necessitat 
de sentir-nos segurs, con-
traposada amb la constant 

sensació d’inseguretat. Ho 
fan a través dels objectes i 
el so com a mitjà d’expressió 
teatral, fent ús de la paraula 
com un material més, i amb 
la complicitat d’un creador 
que sempre ha seduït a la 
companyia, Xavier Bobés.
Jordi Palet, director i drama-
turg de Farrés Brothers i cia., 
fa d’actor en aquest espec-
tacle. Toni Ubach, il·lumi-
nador, hi fa la música. Dos 
intrusos amb ganes de com-
partir escenari… des de dins.

HORARIS I VENDA 
D’ENTRADES
Les funcions de Murmut tin-
dran lloc el divendres 28 i el 
dissabte 29 d’octubre a les 20 

“Murmut” de Farrés Brothers i cia, aquest cap de setmana 
al Teatre de l’Aurora 

h i el diumenge 30 d’octubre a 
les 19 h. Després de la funció 
de divendres els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 16 € i 13€ 
(amb els descomptes habi-

tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

ABONAMENTS JA A LA VENDA
Ja estan disponibles els abo-

naments per a la Programa-
ció Octubre/Desembre 2022, 
que ofereix 4 espectacles per 
44 euros amb un 33% de des-
compte. L’abonament es pot 
adquirir fins al 28 d’octubre 
a  www.teatreaurora.cat o 
trucant al 93 805 00 75 els 
dies laborables. 

MÚSICA/POESIA · LA VEU 

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

el cicle de música i paraules 
De Pell Sensible, versió ca-
pital. Aquest cicle va néixer 
amb la voluntat d’apropar la 
literatura i la poesia als ciu-
tadans i utilitzant la música 
com a camí universal. El ci-
cle es programa en un espai 
singular, on públic i artistes 
compartiran l’escenari del Te-
atre de l’Ateneu.
De Pell Sensible compta amb 
una selecció d’autors de dife-
rents èpoques i estils amb la 
voluntat d’oferir un ventall 
divers.
Divendres 28 d’octubre, tin-
drà lloc el recital Esgarrapant 
la nit… Poesia és femení, amb 
Eduard Iniesta a la veu i gui-
tarres i David Alegret, veu. 
Amb l’objectiu d’enaltir el pa-

per de la dona en la poesia, el 
compositor Eduard Iniesta ha 
creat aquestes cançons de po-
etesses, una col·lecció de lieds 

sobre poemes enormes inter-
pretats pel tenor David Ale-
gret. Pàgina pròpia té la poeta 
Anna Dodas, però el concert 

Continua el cicle de música i paraules “De pell sensible”, versió capital

segueix amb més lieds de Te-
resa Colom, Rosa Leveroni, 
Maria Mercè Marçal i Sonia 
Moll.
El següent serà el dia 18 de 
novembre tindrà lloc el re-
cital Temps fràgils… a càrrec 
de Jordi Boixaderas a la veu 
i Miquel Jordà, música. Es-
trany és el poeta que no parli 
de la fragilitat de la condició 
humana, tan efímera i plena 
de pors, solituds i incerteses...
Un recorregut pels poemes 
més emotius de Miquel Des-
clot, Kirmen Uribe, Francesc 
Parcerisas, Josefa Contijoch, 
Emily Dickinson, Roc Ca-

sagran, Joan Margarit, entre 
molts d’altres.
Tots els recitals De pell sen-
sible, versió capital, tindran 
lloc a les 19:30 h, al Teatre 
Municipal Ateneu. Les en-
trades valen 5 € i es poden 
comprar anticipadament a 
www.teatremunicipalateneu.
cat, també es poden adquirir 
a taquilla per 7 €. 

Demà dissabte s 
presentarà el recital 

“Esgarrapant la nit... 
Poesia és femení”, 

cançons de poetesses

Una atractiva 
proposta de Jordi 

Palet i Toni Ubach 
que combina text, 
objectes i música 

en viu, sobre 
la necessitat de 

protecció en un mar 
d’inseguretats



“L’oreneta” és una 
obra que tracta del 
dolor, del sentiment 
de culpa, de com les 

persones els entomem

TEATRE · LA VEU 

Diumenge 30 d’octubre, 
a les 18h, arriba a l’es-
cenari del Teatre Mu-

nicipal Ateneu la peça escri-
ta pel multipremiat Guillem 
Clua i interpretada magní�-
cament per Emma Vilarasau i 
Dafnis Balduz, L’oreneta.
La proposta és un drama que 
explica la història de la se-
nyora Amèlia (Emma Vilara-
sau), una professora de cant 
que rep a casa seva un home 
jove (Dafnis Balduz) que vol 
millorar la seva tècnica vocal 
per cantar al memorial de la 
seva mare morta recentment. 
Ben aviat es descobreix que la 
cançó triada, L’oreneta, té un 
signi�cat especial per als dos 

Emma Vilarasau i Dafnis Balduz protagonitzen “L’oreneta”, 
que veurem diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu

personatges, que aniran des-
granant detalls del seu passat, 
marcat per un atemptat terro-
rista de signe islamista que va 
patir la ciutat l’any anterior.
Ell vol cantar una cançó que 
també és especial per a la 
professora. L’actitud distant 
i esquerpa d’ella s’anirà esto-
vant davant la insistència de 
l’alumne i, sobretot, davant les 
preguntes que aquest comen-
ça a fer-li. L’oreneta és una 
obra que tracta del dolor, del 
sentiment de culpa, de com 
les persones mirem de cobrir 
els blancs que ens queden 
després d’una pèrdua. Hi ha 
diverses preguntes que planen 

sobre aquests personatges: 
qui té dret a apropiar-se d’un 
dolor que, a més de ser perso-
nal, també és col·lectiu? Hi ha 
una única manera d’explicar i 
compartir el dolor?
El muntatge ha assolit un èxit 
notable durant la seva tem-
porada de gairebé tres mesos 
a la ciutat comtal, amb funci-
ons amb entrades exhaurides i 
crítiques favorables que l’han 
quali�cat de “contundent i 
commovedora” (Pep Vila, Re-
comana).
Amb L’Oreneta, Clua con-
tinua consolidant la seva 
trajectòria com a autor, que 
ja compta amb textos com 
Smiley. Una història d’amor
(2012), Smiley. Després de 
l’amor (2021), Justícia (2019), 
73 raons per deixar-te (2015), 
La pell en �ames (2005) o 
Marburg (2010), entre altres, 
apart dels seus treballs a cine-
ma i televisió.
Les entrades tenen un preu de 
20, 18 i 15 € i es poden ad-
quirir per internet a https://
teatremunicipalateneu.cat/.
A part dels descomptes habi-
tuals els joves menors de 25 
anys poden adquirir l’entrada a 
5€ durant aquesta setmana. 

DISSENY · LA VEU 

El 17 d’octubre l’alumnat 
de La Gaspar es va tras-
lladar �ns el CaixaFo-

rum de Barcelona per visitar 
les exposicions actuals: Cine-
ma i Moda per Jean Paul Gaul-
tier i Còmic. Somnis i història. 
Va ser una ocasió especial pel 
centre, ja que la nostra escola 
treballa els àmbits professio-
nals de la moda i la grà�ca. 
A Cinema i Moda l’alumnat 
d’Artesania de Complements 
de Cuir va poder visitar una 
exposició comissariada i di-
rigida pel mateix Jean Paul 
Gaultier, on es mostra els in-
tercanvis i in�uències que 
s’han produït al llarg del temps 

entre el cinema i la moda a la 
seva trajectòria professional. 
Fusionant aquests dos àmbits, 
i des d’un conjunt heterogeni 
de peces d’indumentària, car-
tells, fotogra�es i fragments de 
pel·lícules, aquesta exposició 
tracta sobre una gran diver-
sitat de temes des de la mo-
dernitat, l’erotisme, el futur i 
l’emancipació especialment de 
les dones. 
En canvi, a Còmic. Somnis i 
història, l’alumnat de Grà�ca 
Publicitària va poder presen-
ciar en primera persona més 
de tres-centes obres originals 
d’autors com Hugo Pratt, Her-
gé, Quino, Jean Giraud (Mo-
ebius), Milton Cani� i molts 
més. Aquesta mostra ens 

LaGaspar visita les exposicions “Cinema 
i moda” i “Còmic. Somnis i història” 
de CaixaFòrum

apropa al còmic com el novè 
art, amb una llarga trajectòria 
al mercat de l’art, com a eina 
de pensament i mitjà capaç 
de in�uenciar massivament. 
Així valorant el còmic com a 
incentiu pel canvi social i com 
a mirall de la realitat, capaç 
de re�ectir l’evolució de la 
societat i els diferents models 
d’imaginació. 
Malgrat tenir dues exposi-
cions temàtiques envers els 
nostres cicles, tot l’alumnat 
va poder gaudir d’ambdues 
exposicions així nodrint-se 
d’aquests diferents àmbits pro-
fessionals, que tan importants 
són i han sigut a la història, i 
ens acompanyen en el dia a 
dia del nostre centre. 

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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MÚSICA · LA VEU 

Durant el mes de no-
vembre tindran lloc 
diverses activitats 

musicals a Igualada, amb mo-
tiu de la Festa de Santa Cecília, 
patrona de la música, orga-
nitzades pel Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada i els seus 
equipaments, i també a càrrec 
d’entitats de la ciutat.
Cal destacar els actes del 125 
aniversari del Mestre Joan 
Just, amb una exposició que 
es durà a terme a l’Arxiu Co-
marcal �ns al 30 de novembre 
i el concert d’homenatge el dia 
27, a les 18 h, al Teatre Munici-
pal Ateneu, amb la participació 
de diverses corals i formacions 
musicals de la ciutat, dirigit per 
Daniel Mestre.
L’Escola Municipal de Músi-
ca, a més d’organitzar diversos 
concerts, el dia 16, a les 17.30 
h, farà la descoberta d’una pla-
ca d’homenatge al mestre Just, 
amb presència de les autoritats.
El dimarts 22, al Museu de 
la Pell s’inaugurarà l’exposi-
ció “Cent anys de l’Obra del 
Cançoner Popular de Catalu-
nya”, organitzada per l’AMTA, 
Aula de Música Tradicional 
de l’Anoia i posteriorment un 
concert, commemoratiu del 
centenari, a càrrec dels gra-
llers Els Pelforts.
També cal destacar que el dia 

18, a les 19.30 h, el Teatre Mu-
nicipal, acollirà un acte més 
del cicle De pell sensible. Ver-
sió Capital: Temps fràgils, a 
càrrec de l’actor Jordi Boixa-
deras i el músic Miquel Jordà, 
amb un recital d’emotius poe-
mes. La Biblioteca Central, La 
Xarxa, el Teatre de l’Aurora, 
l’Agrupació Sardanista, Swing 
Anoia, Casal Popular el Fo-
ment, Igualada Gospel i el Cor 
de Santa Maria també duran 
a terme concerts i espectacles 
amb música per a tots els pú-
blics.
Per acabar també cal fer es-

Igualada s’omplirà de música amb motiu 
de Santa Cecília

ment que dins l’acte de lliu-
rament dels Premis Ciutat 
d’Igualada, que tindran lloc 
el diumenge 20, a les 11.30 h 
al Teatre Municipal, hi haurà 
l’actuació del cantautor igua-
ladí Roger Argemí.Un no-
vembre ple de música per a 
tots els gustos i edats, per ba-
llar i escoltar. Un ventall ben 
variat per amenitzar aques-
ta tardor. Igualada té molta 
sort de comptar amb tenir 
un teixit d’entitats musicals 
molt complet que ha fet que 
el gust per la música hi hagi 
arrelat profundament. 

EXPOSICIÓ · LA VEU 

Aquest passat divendres 
21 d’octubre es va in-
augurar l’exposició 

“Photogravats experi-men-
tals” de Gabriel Poch, una 
mostra que recull l’obra 
d’aquest artista plàstic iguala-
dí que es podrà veure �ns el 
dimarts 22 de novembre a la 
seu d’Òmnium Anoia a Igua-
lada.
Gabriel Poch és un artista 
multidisciplinari especialista 
en la creació de fotogravats 

per a llibres de regal i de col-
leccionista. La seva obra per a 
bibliò�ls es pot trobar en ins-
titucions europees com la Bi-
blioteca Vaticana, la Fundació 
Gulbenkian de Lisboa, la Fun-
dació Suñol de Barcelona, la 
seu de la Unesco de París o la 
Reial Acadèmia de Belles Arts, 
entre d’altres.
L’exposició “Photogravats ex-
peri-mentals” es pot visitar 
de dilluns a divendres de 19h 
a 20.30h al local d’Òmnium 
Anoia, al carrer de Santa Ma-
ria número 12 d’Igualada. 

L’exposició de fotogravats 
de l’artista igualadí Gabriel 
Poch ja es pot veure al local 
Òmnium Anoia

Temporada 
2022 - 2023

Anem al teatre!

       

EL MAGO POP  Teatre Victoria

Sortida amb el nostre autocar a les 18,00 hrs d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Victoria Entrades garantides a platea

"NADA ES IMPOSIBLE", l'espectacle de l'Antonio Díaz - EL MAGO POP, que està triomfant des de la seva estrena el Setembre de 2017 al Teatro Rialto de Madrid, 
arriba al Teatre Victòria de Barcelona, oferint un viatge a través de l’extraordinari, ple de sorpreses, diversió, sensibilitat, ritme i emoció, en una aventura plena 
d'il·lusions que con�rma que, quan EL MAGO POP surt a escena, res és impossible!

Després de portar la seva màgia a més de 150 països amb els seus programes a DMAX - on va tenir l'honor de poder sorprendre al mateix Stephen Hawking 
amb un dels seus jocs - i convertir-se en l'il·lusionista més taquiller d'Europa amb el seu anterior espectacle, "LA GRAN ILUSIÓN", Antonio Díaz torna a demos-
trar la seva inesgotable capacitat per a sorprendre des del primer minut, en aquesta ocasió amb "NADA ES IMPOSIBLE".

Si encara no l'has vist en directe, prepara't per a veure coses increïbles, que et captivaran i t'emocionaran!!

Preu per persona: 107 €
Inclou: transport + beguda + entrada a platea (Files 4, 5, 6 i 7)
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Divendres, dia 25 de novembre de 2022        Hora sortida: 17:45 h.

GOLFUS DE ROMA      Teatre Condal

Sortida amb el nostre autocar a les 15,15 hrs d’ Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Condal. Entrades garantides a platea

Golfus de Roma és, sens dubte, la comèdia musical més divertida de tots el temps. Basada molt lliurement en les comèdies de Plauto, els seus autors creen el 
vehicle perfecte perquè totes les escenes més esbojarrades i les situacions més desbaratades es barregin amb grans cançons i números musicals.

Guardonada amb sis Premis Tony, incloent-hi el de Millor Musical, aquesta comèdia d’embolics és un dels grans títols del gènere. L’autor de la música d’aques-
ta farsa esbojarrada és l’aclamat compositor Stephen Sondheim.

Preu per persona: 66 €
Inclou: Transport + beguda + entrada a platea (Files 10, 11 i 12)
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Dissabte, 12 de novembre de 2022       Hora Sortida: 15:15 h

93 803 75 56Reserva la teva butaca a: Fer Frans viatges. Rambla Sant Isidre, 9.
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F I T X A  T È C N I C A  I  A R T Í S T I C A

Paraíso: Amor, Fe, Esperanza

SINOPSI
El �lm segueix els passos de la Teresa 
(Margaret Tiesel) �ns a Kènia, país on 
es pot gaudir, per una banda, del exo-
tisme paisatgístic i, per l’altra banda, de 
la sensualitat que provoca la pell dels 
joves africans. Tanmateix la nostre pro-
tagonista no busca tant fer turisme sen-

NACIONALITAT I ANY DE LA PRODUCCIÓ:  Àustria, 2012
DIRECTOR:  Ulrich Seidl
GÈNERE: Drama eròtic
GUIÓ: Ulrich Seidl i Veronika Franz
FOTOGRAFIA: Edward Lachman i Wolfang Thaler
INTÈRPRETS: Margaret Tiesel, Inge Maux, Peter Kasungu, 
Gabriel Mwarua, Carlos Mikutano 
DURACIÓ:  112 minuts 
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El passat divendres vàrem publi-
car la fitxa introductòria de la 
sèrie. Avui publiquem les sinop-
sis dels tres films. La propera 
setmana es publicarà, a manera 
de corol·lari final, una d’aproxi-
mació personal, diguem-ne, crí-
tica i interpretativa de l’obra, és 
a dir, de la trilogia.

ELS FILMS ESSENCIALS
JOSEP ORIOL JORBA

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

sual i sexual com viure una experiència 
que vagi més enllà de la super�cialitat. 
Per aquesta raó el director va posar per 
títol del �lm: Amor. Aquesta noció es 
con�rma a través de la frase de la Teresa 
quan diu: “vull que em mirin als ulls i 
vegin la meva ànima”.
En un altre ordre interpretatiu ens ado-

F I T X A  T È C N I C A  I  A R T Í S T I C A

SINOPSI
Es tracta de la tercera part 
de la trilogia, un �lm de cai-
re també dramàtic però en-
focat des d’una perspectiva 
més quotidiana, més pro-
pera i amb una atmosfera 
escènica un tant refrescant. 
Versa sobre una proble-
màtica molt actual que les 
institucions treballen amb 
preocupació  i la societat en 
general té molt en conside-
ració, a saber, la problemà-
tica adolescent en relació a la salut, 
l’alimentació i el benestar psicofísic. 
Seidl aborda l’esperança amb una 
protagonista adolescent de 13 anys, 
la Melanie (Melanie Lenz), �lla de 
la Teresa, la protagonista del primer 
�lm, qui pel fet de ser molt jove té tota 
una vida per davant. Tant ella com els 
seu companys assisteixen a un cam-
pament d’estiu (mentre la mare de la 
Melanie, la Teresa, se’n va de turis-
me sexual a Kènia) per a noies i nois 

NACIONALITAT I ANY DE LA PRODUCCIÓ:  Àustria, 2013
DIRECTOR:  Ulrich Seidl
GÈNERE: Drama eròtic
GUIÓ: Ulrich Seidl i Veronika Franz
FOTOGRAFIA: Edward Lachman i Wolfang Thaler
INTÈRPRETS: Melanie Lenz, Joseph Lorenz, Verena Lehba-
uer, Michael Thomas, Vibianne Bartsch, Johanna Schmid, 
Maria Hofstätter, Rainer Luttenberger 
DURACIÓ:  91 minuts 

amb problemes d’obesitat. Tots ells 
dipositen la seva esperança en dues 
vessants: per una banda perdre pes i 
per l’altra descobrir i compartir senti-
ments amorosos. 
Seidl constreny el grup de joves ado-
lescents en un context de rigor, de 
desmesura, de summa disciplina, en 
total contradicció amb allò que tots 
ells estaven acostumats a viure a les 
seves respectives vides privades. L’es-
perança se’ls desploma i les seves ex-
pectatives es veuran truncades. 

F I T X A  T È C N I C A  I  A R T Í S T I C A

SINOPSI
La segona part de la trilo-
gia pren com a protagonista 
la germana de la Teresa, la 
Anna Marie (Maria Hofstät-
ter), una beata que es dedica 
a fer proselitisme per la seva 
ciutat; una mena de apostolat 
contemporani amb la intenció 
convertir els cors incrèduls a 
la fe catòlica, portant com a 
element votiu una escultura 
de la verge Maria. 
Amb l’objectiu de provocar 
més impacte i visió esperpèntica de 
la praxis religiosa de la Anna Maria, 
el director presenta el seu marit com 
a musulmà practicant, un paralític al 
qual la seva dona no li mostra el mí-
nim afecte. Una sàtira duríssima que 
s’aguditza mitjançant la posada en es-
cena d’imatges de la beata tenint una 
ascesis orgàsmica amb el sant cruci�x. 
Com a colofó, Seidl  tanca la recerca 
crítica posant en evidència la gran 
contradicció que viuen molts creients 

NACIONALITAT I ANY DE LA PRODUCCIÓ:  Àustria, 2012
DIRECTOR:  Ulrich Seidl
GÈNERE: Drama
GUIÓ: Ulrich Seidl i Veronika Franz
FOTOGRAFIA: Edward Lachman i Wolfang Thaler
INTÈRPRETS: Maria Hofstätter, Nabil Saleh, Natalya Ba-
ranova, Rene Rupnik, Daniel Hoesl, Dieter masur, Truda 
Masur 
DURACIÓ:  113 minuts 

i confessos practicants, en aquest cas, 
catòlics, posant el punt de mira de la 
càmera en el gest i en l’expressió d’in-
comoditat i de rebuig de l’Anna Maria 
al contemplar una escena de pràctica 
sexual orgíaca en una parc públic. En 
de�nitiva, confusió, fe mal entesa, 
contradiccions, repressió, falta d’em-
patia, discurs fanàtic, valors capgi-
rats, son algunes de les qüestions  que 
aborda l’obra del director austríac per 
a la re�exió personal i col·lectiva. 

nem que Ulrich Seidl vol exposar quel-
com més ampli, més sociològic i �ns i 
tot polític; vol deixar palesa la impressió 
de les tensions que encara perduren en-
tre els països del nord i els del sud, entre 
Europa i Àfrica, un continent maltrac-
tat, mutilat, ultratjat i espoliat al llarg de 
segles i segles �ns a dia d’avui.

El �lm posa de manifest i en evidèn-
cia la forma que tenen els nadius de 
cobrar els favor sexuals: mai demanen 
explícitament diners sinó compensa-
ció econòmica mitjançant actituds ca-
mu�ades i retòriques dissuasives i per-
suasives que al cap de vall els aporten 
el que recerquen. 

PARAÍSO: AMOR (Paradies : Liebe)

PARAÍSO: FE (Paradies: Glaube) PARAÍSO: ESPERANZA (Paradies: Ho�nung)



Aquest any poso una fotografia del centre d’Igualada, 
concretament de la plaça de la Creu, on veiem la creu de 
pedra amb la Font antiga de pedra i l’edifici de cal Maco 

al fons. Ara que tenim cal Maco acaba, inaugurat i en funcionament, m’ha 
semblat posar aquesta imatge de com era abans i a més aprofitant la forta 
nevada que hi va haver el mes de desembre de l’any 2001.
I també en prenc la llibertat de marxar una mica més lluny de l’Anoia, concre-
tament al poble de Baiasca, al Pallars Sobirà i prop de Llavorsí per situar-nos.
A l’església de Sant Serni de Baiasca hi podem veure aquestes pintures 
murals que es van trobar fa uns anys darrere un mur que tapava l’absis i 

després (crec que vora el 2001 quan ho vam visitar) es va descobrir que a 
sota l’absis hi havia una cripta.
Sóc un gran aficionat a les pedres, i molt especialment a l’arquitectura 
romànica. Havia tingut la possibilitat de fer fotos a diverses criptes romà-
niques, que segons sembla són escasses, i em va fer molta il·lusió poder 
afegir aquesta a la meva “col·lecció”. He de dir que a part de fer la foto 
oportuna, el sol fet d’estar una estona en aquests llocs sembla que et porti a 
fer un viatge en el temps. De sobte et trobes amb un silenci absolut, voltat 
per tot arreu de pedres antigues i amb una humitat i una temperatura ab-
solutament diferents de l’exterior.

2001.

Igualada, plaça de la Creu i cal Maco. Sant Serni de Baiasca. Pallars Sobirà
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40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA JOAN SOLÉ OLLER
Fotògraf.

MÚSICA · DAVID G.L. 

Després de més de dos 
anys de parada, el 
cicle de concerts de 

l’Ateneu Igualadí, Músiques 
de Butxaca, es va reactivar per 
envair una vegada més l’es-
cenari del Teatre Municipal. 
Quico Tretze, nou membre 
de la junta i programador del 
Músiques, va anunciar que 
aquesta pròxima temporada 
es posarà en marxa el 2023 i 
apostarà tant per l’eclecticisme 
musical com per la visibilitat 
del talent local, per continuar 
donant pas al trio de jazz for-
mat per la saxofonista Roser 
Monforte, el guitarrista Pau 
Mainé i el bateria Jordi Palla-
rés, els encarregats de fer in-
oblidable aquesta celebració 
inaugural.
La silueta dels tres músics, 
amb l’impressionant pati de 
butaques del teatre a la seva 
esquena, va dotar al concert 
d’un aura particularment 
cinematogrà�ca des del pri-
mer moment, adjectiu que no 
va fer més que intensi�car-se 
amb els dos temes amb que el 
trio va començar l’espectacle: 
la introductòria Once Upon a 
Time (un títol que, per cert, 

també fascinava al llegendari 
cineasta italià Sergio Leone) i 
la frenètica Horses, enllaçades 
per un galopant solo de bateria 
de Jordi Pallarés, la primera 
advertència que ens trobàvem 

davant d’un músic extraordi-
nari. La con�rmació, a la que 
s’hi van sumar els seus com-
panys, va arribar amb l’exòtica 
Tana, una peça dominada per 
un repetitiu i veloç ri� de sa-

xòfon de la Roser Monforte, 
reminiscent d’alguns dels més 
icònics i tropicals temes de 
John Coltrane, mentre el Jor-
di seguia fent pura percussió 
a la bateria; però també per 
la contundència dels acords 
rítmics amb què el Pau Mainé 
no parava de castigar la seva 
guitarra. El moment àlgid va 
a arribar amb un espectacular 
solo del saxo de la Roser, que, 
en els últims compassos, sem-
blava que estigués a punt de 
cobrar vida i escapar-se entre 
les seves mans, per tornar, de 
nou, al ri� principal i tancar el 
cercle. 
En aquest punt, la líder del 
conjunt va voler comparar el 
jazz amb l’aspecte d’un pop: 
un cap del que surten moltes 
potes. Encertadament, va de-
�nir la seva música com un 
tipus de jazz centrat en explo-
rar sonoritats, objectiu que 
va quedar demostrat amb els 
següents temes: Absents, una 
peça dedicada “als que ja no hi 
son” i, de nou, decididament 
cinematogrà�ca, com si fos 
la música d’una melancòlica i 
oblidada pel·lícula noir; Cos-
mic Dancer, ciència �cció so-
nora, ambiental i al·lucinada, 
amb la que no vaig poder evi-

Once Upon a Time in Músiques de Butxaca: Roser Monforte Trio

tar pensar en la sèrie d’anima-
ció Cowboy Bebop, un anime 
molt vinculat tant al jazz com 
als referents cinematogrà�cs; 
i Orisha, el moment més ex-
perimental del concert, amb 
una introducció fantasmagò-
rica de música concreta que 
va donar pas a la que podria 
ser la banda sonora d’una pel-
lícula de terror de vudú i zom-
bies dels anys 40. El trio va 
rematar amb Distorsionats, el 
tema més enèrgic de la nit, on 
els músics van donar via lliure 
a la seva faceta més fusió i on 
la seva compenetració i virtu-
osisme van quedar patents. 
Així va acabar el calidosco-
pi de paisatges sonors que va 
ser el concert, però aviat es va 
evidenciar que el públic no 
n’havia tingut prou: els aplau-
diments no van parar �ns que 
el conjunt va tornar a l’escena-
ri per interpretar un delica-
díssim bis que va sonar com 
una dolça i necessària coda. 
Com va anunciar la Roser, la 
composició del guitarrista Pau 
Mainé pren el seu nom de la 
pel·lícula sense diàlegs Ba-
raka, una peça que, en efecte, 
parla per si sola, amb una sub-
tilesa i expressivitat, per part 
de tots els músics, exemplar. 



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

Al llarg dels anys 80, els cinemes anoiencs, es-
pecialment el Rovy de Vilanova del Camí, so-
lien programar maratons de pel·lícules i set-

manes de cinema. De vegades cinema català, altres de 
terror o musicals. En el període 1985-86, s’estrenen 
pel·lícules de molta anomenada, cas de Karate Kid, 
Los gritos del silencio, Los santos inocentes, Gremlins, 
Rambo o Regreso al futuro. Als teatres d’Igualada i 
Calaf fa la seva presentació un artista sorprenent, 
Pep Bou, el mag de les bombolles de sabó. El mes 
d’abril de 1986 igualada acull la representació d’un 
dels grans èxits teatrals de la temporada, Cyrano de 
Bercerac, amb Josep Maria Flotats.

CRONOLOGIA
Març 1985. Setmana del cinema català a Piera i Mas-
quefa. 
Es reestrenen les pel·lícules Sonrisas y Lágrimes ( la 
Lliga de Capellades) i Cowboy de medianoche (Rovy 
de Vilanova del Camí).
  
Abril 1985. Actuació de Marina Rossell al Poliespor-
tiu de Piera.
12 hores de rock a Sant Maure, Montbui. Hi actuen 
els grups Ninja, Strato, i els igualadins Cotó-�uix, 
d’entre altres.
El Rovy Cinema estrena Los gritos del silencio i el 
Kursal la molt taquillera Karate Kid.

Maig 1985. Actuació de Santi Vendrell al Círculo 
Mercantil d’Igualada.
Actuació del grup de heavy rock Barón Rojo a Sant 
Maure, Santa Margarida de Montbui.
El cinema  Kursal estrena Los Santos inocentes i el 
Cineclub Ateneu reestrena Quadrophenia.

Juny 1985. Els Esquirols actuen al Casal de Calaf
 El Rovy cinema reestrena la pel·lícula més taquillera 
dels anys setanta: El coloso en llamas.

Juliol 1985. El Rovy cinema de Vilanova del Camí 
estrena la pel·lícula nord-americana Gremlins.

Agost 1985. Actuació al Círculo Mercantil de Pep 
Bou, el mag de les bombolles.  Al mateix teatre, per 
la festa major d’Igualada, hi actua el mim francès 
Yves Lebreton. 

Setembre 1985. El cantant de �amenc i de copla 
Sánchez Molina actua al local parroquial del barri de 
Fàtima, Igualada.
Es projecten al Kursal les pel·lícules Regreso al  futu-
ro i Rambo, assenyalant l’inici de les estrenes conjun-
tes amb  els cinemes de Barcelona.

Octubre 1985. Representació al Mercantil de Mu-
dances, espectacle de danses.

Novembre 1985. Espectacle �amenc a Vilanova del 
Camí. Hi actuen Pedro el Malagueño, Fernando y 
Sus Rumbas i l’igualadí Sánchez Molina.

CULTURA · RAMON ROBERT Paco Moran representa al Mercantil la comèdia Me-
dia naranja y medio limón. 

Desembre 1985. Pep Bou estrena a Igualada Bu-
faplanetes, espectacle amb el que recorrerà mig món.

Gener 1986.  El cantant Héctor Vila actua a la festa 
d’Anoia Radio.
Actuacions a Igualada de Pepe Rubianes, La Murga, 
Companyia Electrica Dharma i l’Orquestra del mes-
tre Bardagí, llavors molt popular gràcies al progra-
mes televisius de l’Àngel Casas.

Febrer 1986. Nit de la Moda a la discoteca Scorpia, 
amb col·leccions de temporada presentades per Miss 
Barcelona, Miss Catalunya, Miss Costa Brava i Miss 
Costa Daurada.
El Rovy cinema estrena Los Goonies.
Representació al Mercantil de l’obra Ball macabre, a 
càrrec del grup vienès Serapions �eater.

Març 1986.  Actuacions a la discoteca Scorpia de 
Ryan Paris. Iván, Sherman Brothers i Tony Ronald.
Cicle  Corman-Poe al cineclub Ateneu, amb la pro-
jecció de La màscara de la muerte roja i quatre títols 
més.
El cinema Kursal estrena la pel·lícula Memorias de 
Africa.
Estrena mundial a l’Ateneu de La radio folla, pel·lícu-
la de Francesc Bellmunt, que assisteix a la projecció.

Abril 1986. Al Mercantil, després de nou mesos en 
cartell al teatre Poliorama de Barcelona, té lloc la 
representació de Cyrano de Bercerac, amb direcció 
i protagonisme per Josep Maria Flotats. També hi té 
paper la igualadina Lloll Bertran. 
S’estrena l’obra teatral Pretext: Salomé, original de 
l’autor igualadí Jaume Aroles. 

QUICO PI DE LA SERRA (cantautor)  
“Quan jo vaig començar a cantar, llavors pensava que amb les 
meves cançons jo revolucionaria i arreglaria el món. Però cada 
dia ha anat aprenent una miqueta més i llavors potser les il·lu-
sions són més conseqüents i que al principi. Nosaltres som una 
mica músics, una mica poetes. El nostre es un gènere que no 
està classi�cat”.

PAU GARSABALL (actor)

“Alguns dels qui participem en aquest nou muntatge d’El cafè 
de la Marina som vells intèrprets de les obres de Josep Maria 
de Segarra. La Paquita Fernández, Josep Maria Angelat, jo ma-
teix... Aviat serem tots una petita engruna que s’anirà dissolvent 
dins del record. Però allò que sí restarà serà la força del vers d’en 
Segarra”.

SANTI VENDRELL (cantant) 

“Que jo cantés l’himne de Catalunya va ser una decisió abso-
lutament professional. Potser si m’ho hagués proposat un altre 
partit, hauria rebutjat cantar-lo, no ho sé. Però en aquell mo-
ment em va fer l’oferta Convergència i em venia de gust”. 

MUDANCES (grup de dansa)

“Fem un espectacle inspirat en els estats d’ànim.  Amb els mo-
viments del cos creem un ritme. Aleshores, tota la peça son 
composicions que venen donades per aquests estats d’ànim. Bà-
sicament, la nostra obra pretén jugar amb una tècnica de movi-
ment, disseny i espai”. 

CHRISTA LEEM (ballarina i artista d’striptease)

“Podria de�nir-me dient que faig una mica de tot. Faig ball, ex-
pressió corporal i cinc vegades em despullo parcialment. Cada 
vegada, de manera diferent. Dic parcialment, perquè crec que 
en l’striptease integral no hi ha cap mena d’art”.

MAX SUÑÉ (guitarra del grup Pegasus)

“Els quatre que formem el grup ja fa molts anys que ens conei-
xem i som amics. Amb Kit�us, abans d’Iceberg, ja tocàvem en el 
grup del Tony Ronald. Amb Santi Arisa també hem tocat moltes 
vegades junts. I Rafa Escuté havia estat en el meu Max Suñé 
Trio, que fou la formació pont entre Iceberg i Pegasus”. 

LUIS EDUARDO AUTE (cantautor)

“A mi els escenaris em fan molta por. Dalt de l’escenari sembla 
ser que el cantautor estigui en possessió de la veritat absoluta, 
que sempre hagi de saber la veritat de les coses. Però jo no tinc 
més seguretats que les que teniu vosaltres. Jo canto els meus 
propis dubtes, pors i contradiccions”. 
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El llibre :
Coral de Santa Maria 

d’Igualada 
(1939-2020) està escrit 
per Lleonard del Rio

LLIBRES · LA VEU 

Dijous vinent 3 de no-
vembre a 2/4 de 7 de 
la tarda, es presentarà 

a la Biblioteca Central el llibre 
«Coral de Santa Maria d’Igua-
lada (1939-2020)», escrit per 
Lleonard del Rio C. president 
de l’Entitat.  Aquest volum su-
posa la contribució de la Coral 
de Santa Maria a “Igualada, 
capital de la Cultura Catalana 
2022”.
La vetllada començarà a 2/4 de 
7 de la tarda amb la presenta-
ció de l’acte a càrrec de Montse 
Lobato, directora de la Biblio-
teca Central. Immediatament 
hi haurà un petit concert, atès 
el repertori següent: “Popurri”, 
d’autors diversos; “Moreniña 
por te vere” (popular gallega) 
harmonització Antonio Uriz; 
“Ulls verds” (havanera) de 
Ricard Viladesau;  “Espòs de 
sang”, de Joan Martínez Co-
làs; “La puntaire” (sardana), 
de Joan Badosa; i “Himne a 
Santa Maria d’Igualada” de 
Lluís Millet.  La direcció ani-
rà a càrrec de la seva directo-
ra titular, Coni Torrents, amb 
l’acompanyament al piano de 
Gina Miranda. Cuidarà de la 
coordinació de l’acte Concep-
ció Cuadras.
Seguidament iniciarà el torn 
de parlaments M. Rosa del 

Rio T. dissenyadora grà�ca 
de la Coral, que ha estat l’en-
carregada de l’edició del llibre 
en la seva part �nal. Tot seguit 
intervindrà l’autor del llibre i 
�nalment l’alcalde d’Igualada, 
que ha con�rmat la seva assis-
tència, tancarà l’acte.
Aquest llibre —del que se n’ha 
fet una edició limitada— està 
disponible a les llibreries “Lle-
gim...?” i “Cal Rabell”.
La maquetació del llibre és 
d’Espai Grà�c i la impressió 
d’Unigra�c. 

Presentació del llibre de 
la història de la Coral de 
Santa Maria

CULTURA · ACN 

El sector cultural perd 
a l’estat espanyol l’any 
2021 un 62% de públic, 

un 60,5% de recaptació i un 
33% de funcions respecte el 
2019, segons dades de l’Anuari 
SGAE 2022 de les Arts Escèni-
ques, Musicals i Audiovisuals. 
Tot i això, l’estudi indica que 
el sector ha tornar a reprendre 
l’activitat després de la pandè-
mia amb una mitjana de 41,5% 
més d’espectacles en viu i un 
45% més de sessions de cine-
ma, un 56% més de públic i 
un 52% més de recaptació que 
l’any 2020. 
Pel que fa les arts escèniques, el 
nombre de funcions va créixer 
el 2021 un 42,2%, l’assistència 
un 65,8% i la recaptació un 
61,8%, respecte el 2020. Tot i 
això, si es compara amb l’any 
previ a la pandèmia, el 2019, 
hi ha un retrocés del 28% en 
l’oferta, del 59,5% en el nom-
bre d’espectadors i del 55,2% 
en la recaptació. El teatre tor-
nar a ser la disciplina líder en 
el camp de les arts escèniques, 
acumulant el 94% de les repre-
sentacions, el 90% del públic i 
el 89% de la recaptació.
Madrid i Catalunya van con-
centrar els percentatges més 
grans de representacions i es-
pectadors en arts escèniques. 
Catalunya va concentrar el 

22,3% de les representacions, 
8.161, i el 19,6% dels espec-
tadors, 1.121.080. Pel que fa 
la recaptació, va ingressar 
25.961.304 euros, el 24,3%

MÚSICA CLÀSSICA
Pel que fa la música clàssica, 
hi ha un increment del 38,8% 
en el nombre de concerts, del 
45,2% en els espectadors i del 
38,8% en la recaptació. Res-
pecte el 2019, però, hi ha un 
decreixement en tots els casos 
amb baixades del 36,1% en 
l’oferta, del 69,3% en l’assis-
tència i del 64,7% en la recap-
tació. El País Valencià lidera el 
rànquing del nombre de con-
certs amb un 16% del total, 
però Madrid i Catalunya tor-
nen a ser les que més recapten 
i acumulen entre les dues el 
48% dels ingressos.

MÚSICA POPULAR
El camp de la música popular 
en viu les dades són similars. 
L’any 2021 hi va haver un aug-
ment dels concerts del 40%; de 
l’assistència, un 59,4% i de la 
recaptació, un 49,5%, un incre-
ment en les xifres que inclouen 
els macrofestivals. Respecte el 
2019, però, es produeixen pèr-
dues del 29% en el nombre de 
concerts celebrats; del 58,3% 
en el nombre d’assistents, i del 
62,1% en la recaptació.
Catalunya, que es posiciona 

en tercer lloc respecte el nom-
bre de concerts i assistència, 
supera a la Comunitat de Ma-
drid i Andalusia en ingressos 
amb 38.651.155 euros, és a dir, 
el 25% del total.
Pel que fa la música gravada, 
segons dades de Promusicae, 
el mercat digital a l’Estat va 
acumular el 82,6% de les ven-
des totals i va recaptar un to-
tal de 303,48 milions d’euros, 
un 16,3% més que el 2020. El 
mercat físic va ingressar 63,72 
milions de euros amb un in-
crement del 15,4%. L’strea-
ming va produir uns ingressos 
de 297,45 milions d’euros.

CINEMA
Respecte el cinema, es van 
produir l’any 2021 unes pu-
jades del 44,9% en el nombre 
de sessions programades, del 
55,45 en el nombre d’especta-
dors i del 56,6% en la recap-
tació respecte el 2020. Si es 
compara amb el 2019, hi ha 
baixades del 38,3% en les ses-
sions, del 60,7% en l’assistèn-
cia i del 59,5%.
Sobre l’assistència mitjana a 
les sales per habitant es man-
té en una única vegada l’any. 
Només Madrid amb un 1,28 i 
Catalunya amb un 1,01 supera 
la mitjana estatal. Les entrades 
més cares són a la Comunitat 
de Madrid, amb 6,6 euros i a 
Catalunya, amb 6,52. 

El sector cultural perd a l’Estat un 60% de 
públic i recaptació l’any 2021 respecte el 2019

Busca'ns i subscriu-te
Canals disponibles:

INFORMATIUS - RÀDIO IGUALADA

ESPORTS - RÀDIO IGUALADA

PROGRAMES - RÀDIO IGUALADA

CULTURA - RÀDIO IGUALADA

somPODCAST

52 Divendres, 28 d’octubre de 2022CULTURA



Divendres, 21 d’octubre de 2022 CULTURA 53

EXPOSICIONS
EXPERIÈNCIES MATEMÀTIQUES

A través de més de 40 mòduls interactius es posen 
de manifest aspectes especialment intuïtius i visuals 
de les matemàtiques i que inviten a la participació i 
a la interacció.
Del 30 d’octubre al 29 de gener 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.

100 ANYS DEL TALLER MARCEL 
CLARAMUNT

Exposició de motos i cotxes de la marca Delfín que 
va fabricar el Marcel Claramunt entre el 1954 i el 
1959 i una mostra de l’evolució del microcotxe �ns 
l’actualitat.
Del 27 d’octubre al 13 de novembre a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions.

REBOBINA

Javi Cantero.
Amb la fotografia analògica l’autor ha trobat la 
imaginació, la sensibilitat i sobretot la paciència 
que demana aquesta art.
De l’1 al 30 de novembre a LaGaspar Sala d’ex-
posicions

100 ANYS DE CIÈNCIA-FICCIÓ

És als anys 20 quan es consoliden les revistes pulp 
on el gènere trobarà el públic massiu. És també 
quan s’inventen els termes “robot” o el propi “ci-
ència-ficció”.
Del 3 al 25 de novembre a la Sala d’Exposicions 
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 im-
pulsada pel JORGC amb treballs que posen en va-
lor les joies com a objectes artístics.
Del 15 al 30 d’octubre a l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia.

19è CONCURS FOTOGRÀFIC DE 
L’EUROPEAN BALLOON FESTIVAL

S’exposen les obres presentades al concurs i s’hi 
podran veure les sis obres premiades per la Fede-
ració Catalana de Fotografia.
Del 21 d’octubre al 6 de novembre a la sala d’ex-
posicions de l’Ateneu Igualadí

PINTURA

Quique Sánchez Urdangarin.
Amb la jubilació he començat a pintar. Pinto amb 
el cor i m’inspiro en  grans artistes.
Octubre i novembre a la Pastisseria Pla de l’av. 
Barcelona.

PHOTOGRAVATS EXPERI-MENTALS

Gabriel Poch.
Artista multidisciplinari especialista en la creació 
de fotogravats per a llibres de regal i de col·lec-
cionista. Pinto amb el cor i m’inspiro en  grans 
artistes.
Fins el 22 de novembre al local d’Òmnium Cul-
tural

FOTOGRAFIA · LA VEU 

L’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada i el Ball de 
Sant Miquel i els di-

ables han fet públic el vere-
dicte del concurs fotogràfic 
de la “Mostra de Balls de Di-
ables Tradicionals de Catalu-
nya”, celebrat el passat 11 de 
juny i reconegut per la Fede-
ració Catalana de Fotografia.
Després d’examinar les 145 
obres presentades per part 
de 24 autors, el jurat ha ator-
gat el Premi  a millor autor 
del concurs per a M. Victoria 
Planas per tota la col·lecció 
de fotos presentada. Premi a 
la millor fotografia creativa 
per aquesta autora de Sitges. 
El Premi a la millor fotogra-
fia de foc va ser per a Neus 
Aguilera, de La Pobla de 
Claramunt, el Premi a la mi-
llor fotografia de personatges 
va ser per Andreu Noguero, 
de Sitges, amb una foto de 
Llucifer, i també s’ha con-
cedit el Premi especial “Ball 
de Sant Miquel” a Andreu 

Noguero, de Sitges. Aquesta 
foto va ser decidida per un 
jurat format per membres 
del ball igualadí.
Les obres premiades i una 
selecció de la resta d’obres 
presentades al concurs es 

El concurs fotogràfic de la Mostra 
de Balls de Diables Tradicionals de 
Catalunya ja té veredicte

Victòria Planas 
guanya el premi 
a millor autora 
i millor creació

podrà veure en la pròxima 
edició del Fine Art. El ju-
rat del concurs l’han format 
Lluís Calle, Miquel Estrada i 
Carles Alasraki, els quals són 
membres de la Federació Ca-
talana de Fotografia. 

MÚSICA · LA VEU 

El cantant i pianista 
igualadí Albert Gà-
mez oferirà un con-

cert aquest diumenge al ter-
rat de la Fundació Àuria.
Àuria Grup col·labora amb 
Igualada Capital de la Cul-
tura Catalana i obre les seves 
portes a la cultura. Compro-
mesos amb la ciutat i les per-
sones, s’han vinculat durant 
aquest any al projecte de la 
capitalitat cultural.
El concert tindrà lloc aquest 
diumenge 30 d’octubre, al 
terrat de la Fundació Àuria 
(Avinguda Andorra núme-
ro 28), a les 12 h del migdia. 

L’entrada és gratuïta i l’afora-
ment és limitat. Cal reservar 
l’entrada a 
www.tiquetsigualada.cat. 

Concert d’Albert Gàmez al 
terrat de la Fundació Àuria

MÚSICA · LA VEU 

El proper dijous 3 de no-
vembre tindrà lloc un 
concert protagonitzat 

pel duo format per Emili Gis-
pert, tenor i Eduard Toda, gui-
tarrista.
La bella molinera (Die Schöne 
Müllerin) és un cicle de Lieder
(cançons, en alemany), sobre 
un amor no correspost amb 
música de Franz Schubert 

sobre poemes de Wilhelm 
Müller. Explica el dolor i el 
desconsol d’un jove aprenent 
de moliner itinerant que s’ena-
mora de la �lla del seu mestre, 
a qui troba durant una cami-
nada per la vora d’un rierol. 
El concert és a les 19.30h a 
l’Auditori de l’Escola i Con-
servatori Municipal de Músi-
ca d’Igualada. Passeig Mossén 
Jacint Verdaguer, 84, 86, Igua-
lada. L’entrada 6€. 

Concert de professors 
de l’ECMMI



El Butlletí de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada, la importància de la 
darrera etapa d’aquesta publicació

Seguint amb el reconeixe-
ment, aquest mes d’oc-
tubre, dels 90 anys de la 

publicació del Primer Butlle-
tí de l’Agrupació Fotogrà�ca 
d’Igualada, el butlletí que va 
anar apareixent en tres èpo-
ques diferents, a excepció dels 
anys de la Guerra Civil; des-
prés de valorar-ne uns quants 
aspectes del seu contingut en 
referència a les seves dues pri-
meres etapes, ara toca de fer 
esment de la tercera etapa, 
una època que abraça des de 
l’octubre del 1992 �ns al no-
vembre del 2011, any de la 
darrera publicació, tot sigui 
dit.
Així, quant a aquest darrer 
període, del 1992 al 2011, 
atesa la consolidada trajectò-
ria d’aquesta publicació, amb 
una notable acceptació a ni-
vell igualadí, comarcal, nacio-
nal i estatal; des de la perspec-
tiva dels seus continguts, són 
de memòria obligada els dife-
rents articles publicats i tantes 
pàgines dedicades a l’art de la 
fotogra�a, amb la signatura 
de persones de solvència en la 
matèria, i -com de costum- en 
la seva majoria igualadins. Te-
màticament, bona part de les 
seves pagines es compartien 
en diferents aspectes i temes 

a tractar; si bé guanyaven un 
particular interès els de con-
tinguts exclusivament foto-
grà�cs referits als resultats de 
les habituals convocatòries del 

Concurs Social, bo i especi-
�cant les fotogra�es guanya-
dores de les diferents seccions 
i categories exigides prèvia-
ment a les seves bases. Aquí, 
quasi és anecdòtic de recordar 
que, aleshores, les esmentades 
bases corresponien respecti-
vament al bloc del color, del 
blanc i negre i de les trans-
parències en color, altrament 
les populars diapositives. Una 
altra de les referències a con-
cursos de transcendència, 
dels qual se’n parlava amb de-
tall en cada ocasió, era L’Ibè-
ric, que es convocava un cop 
a l’any i, alhora es compartia 
amb altres concursos anuals i 
també de rellevància, com: Els 
3 tombs; el Concurs de Mun-
tanya; el Concurs del Blautec; 
el Concurs dels Amics del 
Gos; l’European Balloon Fes-
tival; L’Enfoc i, per descomp-
tat, el Premi Ciutat d’Igualada 
de Fotogra�a Procopi Llucià, 
entre d’altres inscrits en l’esfe-
ra de la cultura fotogrà�ca de 
l’època. 
En un altre sentit, i segons la 
línia de comunicació social 
del butlletí, una de les singu-
laritats seguia essent la redac-
ció d’aquelles noticies sobre 
alguns fets i/o persones de 

signi�cació pública de la ciu-
tat; emperò, ocupaven unes 
sol·licites pàgines els diferents 
Cursos de Fotogra�a, les Ex-
posicions Fotogrà�ques, les 
Sessions Informatives i/o 
Conferències sobre el domi-
ni de la Tècnica fotogrà�ca, 
les Reunions, els Actes as-
semblearis, les Sortides Foto 
gastronòmiques, etc., �ns als 
colossals canvis derivats del 
progressiu trànsit de la Foto-
gra�a Analògica cap a la Fo-
togra�a Digital. Òbviament, 
el món digital -en qüestió de 
pocs anys- va passar a ocupar 
un destacat capítol del butlle-
tí, sobretot pel que fa a la pro-
liferació en el mercat de noves 
càmeres i el coneixement del 
seu funcionament, així com 
l’abast tècnic i temàtic de 
l’univers fotogrà�c digital i de 
tots els programes i aplicaci-
ons que se’n deriven.
Al capdavall, dins del marc 
d’aquest període, si bé cal re-
marcar que el nombre de pa-
gines (entre 4 i 6) del butlletí 
era força inferior al d’èpoques 
anteriors; al decurs d’aquestes 
dècades es prioritzaven i si 
calia es comprimien les infor-
macions fotogrà�ques de més 
rabiosa actualitat. Tanmateix, 

van ocupar un espai exclu-
siu, i durant gairebé un any, 
tots els actes i convocatòries 
fotogrà�ques celebrades amb 
motiu del 75è Aniversari de 
la fundació d’aquesta Agrupa-
ció, a l’any 2005.
Per últim, més enllà d’aquesta 
veu de la memòria que cons-
titueixen les pàgines de tants 
i tants butlletins, malgrat la 
pèrdua dels entranyables but-
lletins de paper; cal agrair que 
-després d’aquelles darreres 
edicions- els canals de comu-
nicació d’aquesta Agrupació, 
en absolut, no s’han perdut... 
Els temps estan canviant! I, 
és a propòsit d’un bon criteri 
dels membres de l’entitat, i a 
un bon ús que se’n fa de les 
xarxes socials, que amb tota 
certesa es possible a�rmar 
que les vies de comunicació 
�ns i tot s’han vist ampliades, 
els darrers anys; sempre per-
seguint la difusió de l’art foto-
grà�c, de la seva cultura i de 
la seva gent, a través d’un en-
tusiasta camí cap al centenari 
de l’Agrupació, a l’any 2030.
Consulta d’Arxius Robert 
Domínguez. 

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

“AZIMUT, viatge amb un globus terraqüi”, del fotògraf Josep Bou

Després de la presentació, aquest 
passat dijous, 20 d’octubre, a la 
Biblioteca Central d’Igualada, 

del llibre “AZIMUT, viatge amb un glo-
bus terraqüi”, del fotògraf Josep Bou, val 
la pena d’endinsar-se en aquesta nova i 
insòlita producció d’aquest consolidat 
fotògraf.
En un projecte fotogrà�c on un globus 
terraqüi n’és l’actor principal d’una ex-
periència visual sorprenent i extraordi-
nària, Josep Bou et convida a descobrir 
diferents enclavaments que es troben 
convivint en una determinada, però ad-
mirable, convergència espacial-tempo-
ral determinada.
Això és, guiant-se de les pròpies pautes 
de la cartogra�a, amb el Projecte Azi-
mut, Bou troba una direcció per a orien-
tar-se, cap on viatjar a través del mapa, 
previ a la localització del punt d’arriba-
da; seguidament, tot és descobrir llocs 
que li permeten practicar la creativitat 
a través del globus terraqüi, un globus que se situ-
aria per a cada seqüència bo i construint a ulls del 
fotògraf un context propi, i el que és més tota una 
experiència visual.  Al capdavall, s’empeny a què 
l’espectador, en base a allò que realment veu, sigui 
capaç d’identi�car una història o una altra, segons 
la memòria visual que tingui emmagatzemada a la 
seva retina.
D’aquest projecte se’n deriva que, de cadascuna de 
les interaccions del globus terraqüi sobre el territori 
en neix un nou punt d’arribada, és a dir, un nou azi-
mut. Aquesta realització fotogrà�ca és una oportuna 
posició que el situa davant d’un autèntic diàleg entre 
el territori i el globus terraqüi en qüestió, dues àrees 
concretes si bé localitzades a l’atzar que es mostren 
úniques, però que conviden obertament a interpre-
tacions diferents a l’ull de l’espectador. Al capdavall, 
un debat inaudit i apassionant.
Si bé aquest projecte està construït amb tota la lli-
bertat a què et convida una experiència viatgera que 
es desmarca de qualsevol tipus d’itinerari programat, 
sí que et proposa la idea d’apropar-te de seqüències 
potser comunes però molt poc freqüents, o gairebé 
invisibles. Així en paraules de Bou: “Cada Azimut 
que neix de la interacció del globus terraqüi sobre el 

territori és fruit de l’observació que faig. La propor-
ció, el posicionament espacial del globus terraqüi, 
l’enquadrament i el punt de vista parlen de la inten-
cionalitat que he volgut donar a la imatge creada en 
aquell mateix instant sense prèvia plani�cació”.
Des d’una mirada atenta a les fotogra�es, i entrant 
en detalls, et trobes amb la seqüenciació d’un llarg 
viatge que des de Catalunya recorre diferents punts 
de l’Estat espanyol i a partir del qual és possible d’ob-
servar que es comparteixen indistintament imatges 
prou descriptives i carregades de realisme amb altres 
de caràcter �guratiu -resultat de la representació i in-
terpretació de realitats concretes- i, d’altres, dotades 
d’un exemplar i metafòric simbolisme o si no d’un 
imaginari capaç de presentar la realitat de manera 
crítica i no gens conformista. 
En summa, tot plegat i adaptat al format d’un llibre, 
amb 231 azimuts, aquest projecte, aquest viatge foto-
grà�c, on l’autor ha situat el globus terraqüi lluny de 
crear qualsevol composició harmònica aconsegueix 
mostrar, a partir d’una puntual mirada a la quotidia-
nitat, les mancances, les absències i les debilitats d’un 
planeta que ni tan sols l’individu no és capaç d’enten-
dre, alhora que no sap ni tractar-lo bé. Al capdavall, 
si et pares a pensar, s’entreveu un profund, desco-

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

ratjador i no menys desconcertant missatge sobre el 
món actual.
Fill d’Igualada (1950), Josep Bou, després de for-
mar-se com a fotògraf va començar a desenvolupar 
la seva activitat artística a Bèlgica, encara que des de 
1975 la seva realització professional l’ha portat per 
mig món en treballs fotogrà�cs per a la premsa i al-
gunes editorials, així com creant alguns documen-
tals cinematogrà�cs. 
No obstant això, la seva especialització en el camp de 
la moda i de la publicitat, des d’una mirada extraor-
dinàriament innovadora i creativa, l’han empès a tre-
ballar amb alguns dels grans professionals d’aquest 
sector, arribant a ser autor d’importants produccions 
fotogrà�ques i intervenint alhora en diverses convo-
catòries fotogrà�ques d’inquali�cable renom. 
De�nitivament, 21 llibres, múltiples dossiers i 
mencions periodístiques per tots els mitjans de 
comunicació, endemés de diversos premis i reco-
neixements públics, se sumen uns i altres a posar 
en valor la seva prolí�ca i incommensurable tasca 
professional; de qui, més enllà de l’exposició públi-
ca de les seves obres, un gran fons de les fotogra�es 
ja forma part de diferents arxius públics, museus i 
col·leccions privades de fotogra�a. 



L’AGENDA

TEATRE
Igualada 

“Murmut” de Jordi Palet i Toni Ubach. 
Una atractiva proposta de Jordi Palet i 
Toni Ubach que combina text, objectes 
i música en viu, sobre la necessitat de 
protecció en un mar d’inseguretats.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora

TEATRE
Igualada 

“L’oreneta” de Guillem Clua amb 
Emma Vlarasau i Dafnis Balduz. Una 
cançó triada que té molt significat per 
als dos personatges.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA
Igualada 

Concert del cantant i pianista igualadí 
Albert Gamez. Versions de pop-rock i 
música intimista de composició prò-
pia.
Diumenge a les 12 del migdia al ter-
rat de la Fundació Àuria )av. Andorra, 
28)

CINECLUB
Vilanova del Camí 

Projecció de la pel.lícula “Spirit: Indo-
mable”. Organitza +QCine.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al cen-
tre polivalent de Can Papasseit

INAUGURACIÓ
Capellades 

Inauguració de l’exposició de pintures 
de Montse Garcia Olivé. Estarà oberta 
fins el 27 de novembre
Diumenge a les 12 del migdia a la ca-
feteria de La Lliga. 

TEATRE
La Pobla de Claramunt 

“Quanta, quanta guerra...” de Farrés 
Brothers i Cia. Quan ets jove a casa 
tot és feixuc i reclosit. Allà fora hi ha 
la llibertat i tot es aire fresc. Adrià 

\ DIVENDRES 28 
POESIA
Igualada 

Cicle de Pell Sensible.”Esgarrapant 
la nit... Poesia és femení”. amb Edu-
ard Iniesta, veu i guitarres i David 
Alegret, veu. Cançons de poetesses.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 

“Murmut” de Jordi Palet i Toni Ubach. 
Una atractiva proposta de Jordi Palet 
i Toni Ubach que combina text, objec-
tes i música en viu, sobre la necessi-
tat de protecció en un mar d’insegu-
retats.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Els Hostalets de Pierola 

Presentació del llibre “Vins, aiguar-
dents i caves. La comercialització de 
la producció vitivinícola catalana (se-
gles XVIII-XIX)” de Josep Colomé-Fer-
rer, Jordi Planas i Raimon Soler-Be-
cerro.
Divendres a les 8 del vespre

\ DISSABTE 29 
HORA DEL CONTE

Igualada 
“El vell i l’ocell” a càrrec de Lídia 
Clua. Amb motiu del centenari de 
Guillem VIladot. Adreçat a infants a 
partir de 4 anys.
Dissabte a les 12 del migdia a la Bi-
blioteca Central.

TEATRE
Igualada 

“Murmut” de Jordi Palet i Toni Ubach. 
Una atractiva proposta de Jordi Palet 
i Toni Ubach que combina text, objec-
tes i música en viu, sobre la necessi-
tat de protecció en un mar d’insegu-
retats.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

CONCURS DE TEATRE
Piera 

“Com els testos a les olles” és un 
llarg monòleg d’una dona que es tro-
ba en una situació límit a causa de 
l’enveja i la gelosia. A càrrec del grup 
de teatre Culi seu de Sant Vicenç de 
Castellet.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
Foment.

SORTIDA CULTURAL
Capellades 

“La batalla de l’Ebre”. Sortida cultu-
ral acompanyats de l’escriptora i his-
toriadora Assumpta Montellà. Visita 
del poble vell de Corbera d’Ebre.
Dissabte, sortida a les 8 del matí a la 
parada de busos del carrer Fossar.

HORA DEL CONTE
Sta Margarida de Montbui 

Hora del conte especial Tots Sants. 
“La castanyera” a càrrec de Sara ge-
novart. Contes plens de màgia amb 
els boscos, les castanyes i les carbas-
ses de protagonistes.
Dissabte a les 12 del migdia a la Bi-
blioteca Mont-Àgora.

\ DIUMENGE 30
BALLADA DE SARDANES

Igualada 
Organitzada per l’Agrupació Sarda-
nista d’Igualada. Amb música enre-
gistrada.
Diumenge a 2/4 de 12 a la plaça de 
Catalunya.

CREACTIVA’T AL MUSEU
Igualada 

“Treballant una trena màgica farem 
un braçalet amb pell reciclada”. Ta-
ller d’artesania.
Diumenge a les 12 del migdia a la 
pàgina web i a les xarxes socials del 
Museu de la Pell.

VISITA
Igualada 

“Experiències matemàtiques”. Visita 
interactiva sobre l’exposició produïda 
pel Museu de Matemàtiques de Cata-
lunya.
Diumenge de les 11 del matí a les 2 
del migdia al  Museu de la Pell.

Guinart decideix fugir de casa per 
anar a la guerra.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal.

\ DILLUNS 31 
CASTANYADA

Capellades 
“Els superherois. la gran aventura”. 
Els SuperHerois són un grup d’ani-
mació musical per a tota la família, 
modern i actual,
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
de la Lliga

\ DIMARTS 1
FIRA DE LA CARBASSA 

Calaf 
Mercat de la carbassa, exposció de 
carbasses i productes de tardor.
Dimarts durant tot el matí a la plaça 
dels Arbres

TEATRE 
Calaf 

“Del caos a l’èxtasi” L’univers poètic 
de David Jou amb Jordi Coromina i 
Francesc Bravo.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda al Ca-
sino

\ DIMECRES 2
CLUB DE LECTURA INFANTIL

Igualada 
Nova trobada del club de lectura in-
fantil “Lectors somiadors”. Comen-
tarem el llibre “El cap als núvols” de 
Bernat Cormand.
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda a la 
Biblioteca el Safareig

\ DIJOUS 3 
MÚSICA
Igualada 

Concert. “La bella molinera” amb 
Eduard Toda (guitarra) i Emili Gispert 
(tenor). Música de Franz Schubert so-
bre poemes de Wilhelm Müller.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a l’Audi-
tori de l’ECMMI.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Coral de Santa 
Maria d’Igualada (1939-2020), escrit 
per Lleonard del Rio. Presentació a 
càrrec de Montse Lobato.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central
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“The Watcher”, la sèrie d’assetjament a una família dins de la seva 
pròpia casa basada en fets reals

REDACCIÓ · MISTERI 

The Watcher (Vigilan-
te) és la nova sèrie de 
misteri basada en fets 

reals que ha creat el gran di-
rector Ryan Murphy (Ameri-
can Horror Story, Dahmer) 
conjuntament amb Ian Bren-
nan. Segons indica la seva 
sinopsi oficial de Netflix, “la 
tira protagonitzada per Nao-
mi Watts i Bobby Cannavale 
gira entorn d’una família que 
es muda a la casa dels seus 
somnis, però aviat desco-
breix que ha heretat un veri-
table malson”. En set impac-
tants episodis es revela com 
és assetjada aquesta família 
estatunidenca en la seva prò-
pia casa.

SINOPSI I REALITAT
La casa del 657 Boulevard, en 
la localitat de West�eld, va 
ser construïda el 1905 amb 
uns 1.180 metres quadrats 
que la parella formada per 
Dereck i María Broaddus va 
creure perfecta per a viure en 
2014 i en la qual invertir una 
quantitat d’1,4 milions de dò-
lars. Quan la parella es va ins-
tal·lar a la casa va començar 
a rebre cartes que pertanyien 
a un estrany remitent que es 

feia dir ‘el vigilant’. El desco-
negut assetjador que enviava 
les cartes demostrava un es-
trany interès per la casa, que 
aparentment havia format 
part de la seva família. Una 
de les primeres cartes rebudes 
diu: “657 Boulevard ha estat 
l’assumpte de la meva família 
durant dècades i, a mesura 
que s’acosta el seu 110 ani-
versari, m’han posat a càrrec 
d’observar i esperar”. El text 
afegeix: “El meu avi vigilava 
la casa en la dècada de 1920 
i el meu pare la vigilava en la 
dècada de 1960. Ara és el meu 
moment. Coneixes la història 
de la casa? Saps el que hi ha 
dins dels murs de 657 Boule-
vard? Per què ets aquí?”.
A partir d’aquí l’estrany co-
mença a enviar cartes més 
sovint donant detalls sobre la 
vida privada dels Broaddus o 
amenaçant als seus �lls. 

SOSPITOSOS?
Des del primer moment en 
què la família arriba al bar-
ri, els veïns tenen compor-
taments estranys amb ells, 
com ara colar-se al seu jardí, 
fer servir les instal·lacions de 
l’interior de la casa sense per-
mís o �ns i tot els exigien que 

no poden fer cap modi�cació 
de la casa perquè és històrica. 
Un assetjament en tota regla. 
Per aquest motiu, els Broad-
dus sospiten inicialment de la 
colla de veïns esquizofrènics 
que tenen al seu voltant. 

EL TALENT DARRERE 
LA TRAMA
Vigilante està protagonitza-
da per Naomi Watss i Bob-
by Cannavale, a més compta 
amb el talent de Jennifer Co-
olidge, Mia Farrow, Henry 
Hunter, Isabel Gravitt i Luke 
David Blumm, entre altres. 
S’anuncia apta per a majors 
de setze anys.

LA CRÍTICA DIU...
Des de la seva estrena, Vigi-
lante ha estat un èxit per a 
Net�ix. Els subscriptors han 
apreciat el ritme relativament 
ràpid amb el qual es desenvo-
lupa el misteri central, amb 
episodis que no superen els 
50 minuts. No obstant això, 
encara que la sèrie ha rebut 
elogis, també s’ha qüestio-
nat la seva ètica i adequació 
tractant d’una família que re-
alment va patir aquests asset-
jaments a la seva pròpia casa. 
Segons informa l’ABC, tot i 
que la família Broaddus real, 

va vendre els drets de la seva 
història a Net�ix, creu que la 
sèrie és terrorí�ca i han dit 
que “no tenen plans de veu-
re-la; el tràiler ja va ser prou 
traumatitzant”. Tanmateix, 
van demanar que es fessin 
dos importants canvis: que 
no s’usessin els seus verita-
bles noms i que la família de 
la sèrie no se semblés a la real.

ELS DETALLS FICTICIS
 I REALS
Malgrat que Vigilante es basa 
en un fet real, la sèrie recor-
re a la �cció per a recrear 
alguns detalls de la història, 
com ho són els noms dels 
protagonistes, els qui en la 
vida real no es deien Dean i 
Nora Brannock sinó Derek i 
Maria Broaddus. No obstant 
això, també inclou elements 
verídics. Per exemple, se sap 
que els veïns que apareixen en 
la història sí que van existir en 
la vida real. A més que en Vi-
gilante es poden veure alguns 
extractes reals de les cartes 
que van rebre Derek i María 
per part del seu assetjador.
En de�nitiva, �e Watcher és 
una sèrie ideal que et farà patir 
l’angoixa de no poder sentir-se 
segur a casa i et mantindrà in-
trigat �ns a l’últim segon. 

La història basada en 
fets reals d’una família 
que es muda a la casa 
dels seus somnis, però 
aviat descobreix que 
ha heretat un malson

Les millors sèries
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El meu avi vigilava la 
casa en la dècada de 
1920 i el meu pare la 
vigilava en la dècada 

de 1960. Ara és el 
meu moment
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Passió per la música
A TOUS •  ALI & AVA

Bataclan
ESTRENA •  UN AÑO, UNA NOCHE

REDACCIÓ

Divendres, 13 de novembre de 
2015, sala Bataclan, París. Mil 
cinc-centes persones gaudei-

xen d’un concert de rock del grup Ea-
gles of Death Metall. Tres terroristes 
irrompen de sobte en el local i una rà-
fega de fusell fa callar amb el seu estrè-
pit els ri�s de les guitarres elèctriques. 
La pel·lícula narra el testimoniatge 

d’un espanyol present a la sala al costat 
de la seva núvia i una altra desprevin-
guda parella d’amics, com l’inici d’una 
odissea que no acabarà si més no quan 
sigui rescatat amb vida. Després de 
l’atemptat, començarà per a ell un camí 
alhora de destrucció i de reconstruc-
ció, d’abandó de la seva antiga vida i de 
reinvenció d’una nova. Aquest llarg-
metratge inspirat en una història real, 
és l’adaptació de la novel·la ‘Pau, amor 
i death metall’ de Ramón González. 

REDACCIÓ · LA VEU 

Per alguns motius, Ali i Ava se 
senten sols. Es coneixen a tra-
vés de Sofia, la filla dels inqui-

lins eslovacs d’Ali a qui Ava cuida. A 
partir d’aquí i durant un mes lunar, 
una connexió profunda comença a 
créixer entre ells, malgrat les seqüe-
les de la relació anterior de Ava i la 
confusió emocional d’Ali; i tot això 

alimentat per la passió de tots dos 
per la música. 
Com dicten les lleis del gènere, ells 
no podien ser més oposats: Alí és 
pakistanès, i li va la música negra, el 
ball, l’electrònica, mentre que Ava, 
una rossa britànic-irlandesa, prefe-
reix el country i el folk. Els temes 
seriosos, com el racial o les formes 
del duel, segueixen aquí, però Ali & 
Ava és una pel·lícula que destaca per 
la seva llum, elegant i evanescent. 

REDACCIÓ · LA VEU 

Quan la família Primm es 
muda a Nova York, el seu 
fill adolescent Josh lluita 

per adaptar-se a la seva nova es-
cola i nous amics. Tot això canvia 
quan descobreix a Lilo, un cocodril 
cantant, a qui li agrada banyar-se, 
el caviar i la bona música vivint a 
l’àtic de la seva nova casa. Els dos 
es converteixen en millors amics, 
però quan l’existència de Lilo es veu 
amenaçada pel seu malvat veí Mr. 
Grumps, els Primm hauran d’ali-
ar-se amb el carismàtic amo de Lilo, 
Hector P. Valenti, per a mostrar al 
món que la família pot sorgir dels 
llocs més inesperats i que no hi ha 

res dolent en un gran cocodril can-
tant amb una personalitat encara 
major. Adaptació del llibre infantil 
homònim sobre un cocodril que viu 
a Nova York. En versió original, el 
protagonista tindrà la veu del can-
tant Shawn Mendes. 
És musical tal com Déu mana, on 
una Nova York somiada i de mil i un 
colors batega al ritme de la música, 
les coreografies i aquesta estranya i 
enyorada felicitat que solament per-
viu en els musicals clàssics. Un film 
que brilla més que els neons de Bro-
adway gràcies a una increïble para-
fernàlia d’humor, dots per al cant i 
el ball, emotivitat i una actuació big-
ger than life de Javier Bardem 

Musical fantàstic
ESTRENA •  LILO, MI AMIGO EL COCODRILO

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 Dt: 17:00/19:40/22:20

SALA 3

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO
Ds: 15:45/17:50

AMSTERDAM
Dv Dg Dll Dc i Dj: 17:10/19:50/22:30
Ds: 19:55/22:35
Dt: 17:10/19:50/22:30 (VOSE)

SALA 4

EL CUARTO PASAJERO
Dv Dc i Dj: 17:55/20:15/22:40
Ds a Dt: 17:15/18:30/21:45

SALA 5

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO
Dv i Dc: 17:05/19:15
Dll i Dt: 16:00/18:15/20:30
Dt: 19:15

HALLOWEEN: EL FINAL
Dv Dt i Dc: 21:30
Dll i Dt: 22:45
COLDPLAY LIVE FROM BUENOS AIRES
Ds: 16:30/20:00

ET. EL EXTRATERRESTRE
Dt: 16:45

ONE PIECE FILM RED
Dj: 17:30/20:00(CAT)/22:30(CAT)

SALA 6

BLACK ADAM
Dv i Ds: 20:30
Dg i Dll: 20:40
Dc: 17:00/19:40/22:20
Dt: 20:40 (VOSE)

EL CUARTO PASAJERO
Dv: 18:10
Ds: 16:00/18:15
Dg a Dt: 16:20/18:30

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO
Dj: 17:00/19:15

LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS
Dj: 21:30

SALA 7

TADEO JONES 3
Dv i Dc: 18:00
Ds a Dt: 16:10

LOS RENGLONES TORCIDOS...
Dv i Dc: 20:00
Ds a Dt: 18:10/21:200

ON PIECE FILM RED
Dj: 19:00/21:35

SALA 8

HOPPER, EL POLLOLIEBRE
Dv Dc i Dj: 17:30
Ds: 16:00/18:00
Dg a Dt: 15:45/17:45

SMILE
Dv Dc i Dj: 19:30/22:00
Ds: 20:15/22:40
Dg a Dt: 20:00/22:30

�����
Ateneu Cinema

IGUALADA

ALCARRÀS
Ds: 17:30

ALTA COSTURA
Dg i Dt: 17:30

ALI Y AVA
Dg i Dt: 19:10

SALA GRAN

LA PIEL DEL TAMBOR  
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 20:00
Dll: 19:30
Dt: 20:00
Dc: 20:15

LIL, EL MEU AMIC EL COCODRIL  
Dv: 17:30 (cat)
Ds: 17:30 (cast)
Dg: 17:15 (cat)
Dt: 17:15 (cast)
Dc: 17:30 (cat)

SALA PETITA

UN AÑO, UNA NOCHE
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:30/20:15
Dll: 19:45
Dt: 17:30/20:15
Dc: 17:45/20:30

Menú de dilluns a diumenge per 8,95€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili
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THE INNOCENTS

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO

LA PIEL DEL TAMBOR

UN AÑO, UNA NOCHE

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.

Noruega. �riller. De Eskil Vogt. Amb Rakel Lenora Fløttum, 
Sam Ashraf, Alva Brynsmo Ramstad, Kadra Yusuf,
Durant el resplendent estiu nòrdic, un grup de nens revela els seus 
foscos i misteriosos poders mentre els adults no miren.

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. �riller. De Sergio Dow. Amb Richard Armitage, Amaia 
Salamanca, Fionnula Flanagan, Paul Freeman
Ciutat del Vaticà, 1995. Un hacker informàtic irromp en l’ordina-
dor personal del Papa deixant-li un missatge en el qual assegura 
que l’Església de La nostra Senyora de les Llàgrimes mata per a de-
fensar-se. Intrigat, el Sant Pare ordena que s’investigui l’assumpte. 
Monsenyor Spada assignarà la missió al seu millor agent, el sacer-
dot Quart.

Espanya. Drama. De Isaki Lacuesta. Amb Nahuel Pérez Bis-
cayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez, Alba Guilera,
Ramón i Céline són una jove parella que es troba en el local Ba-
taclan de París la nit del 13 de novembre de 2015. Durant l’assalt 
terrorista, tots dos aconsegueixen, cadascun pel seu costat, entrar 
en el camerino dels músics i refugiar-se allí. En sortir ja no són els 
mateixos. I no saben si podran tornar a ser-ho... 

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

SALA PETITA

THE INNOCENTS
Dg: 18:00 (VOSE)

�����
Mont-Àgora

STA. MARGARIDA DE MONTBUI



SANTORAL: Octubre/
Novembre

28 Simó; Judes; Silvi; Ciril·la .
29 Narcís; Eusèbia.
30 Marcel; Claudi, Rupert i Victorí; Eutròpia.
31 Alfons Rodríguez; Quintí; Volfang; Lucil·la.  
1 Tots Sants.
2 Commemoració dels �dels difunts  
3 Martí de Porres; Ermengol; Pere Almató, 

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

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

A Igualada, el proper dimarts, dia 1 de novembre, a 2/4 d’1 del 
migdia tindrà lloc la Santa Missa de Tots Sants al Cementiri Nou.
L’endemà dimecres, dia 2, a les 5 de la tarda, s’oferirà la Santa Mis-
sa de la Commemoració dels Fidels Difunts al Cementiri Vell. 

Misses al cementiris 
d’Igualada per Tots Sants 
i Fidels Difunts
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9è aniversari
Josep Martí Llacuna

1946-2013

Fundador de l’empresa SIMAR, S.A.

El teu esperit de lluita i perseverança ens continua guiant.

Igualada, 27 d’octubre de 2022

9è aniversari
Josep Martí Llacuna

1946-2013

Per sempre en el nostre record.
De la teva família: la teva dona, Carme; 

i fills, Carmina †, Josep, Rut i David.

Igualada, 27 d’octubre de 2022

Primer aniversari
Josep Fusté Ramon

28/10/2021 - 28/10/2022

Avui fa un any que vares marxar, 
et trobem a faltar i et continuem estimant.

Igualada, octubre de 2022

12è. aniversari del traspàs de:

Joan Vives Queraltó
que morí el dia 2 de novembre de 2010

La seva esposa, Assumpta, 
prega una oració per ell

Igualada, octubre de 2022



C/Masquefa 19, 
local 2

2a OPORTUNITAT
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 659 98 59

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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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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GUIA DE LA LLAR
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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  630 18 35 95

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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HORITZONTALS  1  En busco un per arrodonir el 
sou: podria posar el logo en forma de quadrets 
negres  2  Embolica i engalipa. Tots els banyistes 
de Cadaqués en coneixen algun  3  La vibratòria. 
El perjudicat hi sol considerar el veredicte. Taro-
ta convencional  4  Patata del Iucatan. Estranya-
ment cauts amb aquesta etrusca. Final de curs 
5  Pesada però elegant, en ses explicacions. Ele-
ment present en tot cítric  6  Estan en consonàn-
cia amb l’altura. Escampa parleries sobre el de 
les lamentacions  7  Instrumental per alterar el 
curs del Maine. Fa explotar, si es tracta de 1.000 
quilos  8  Expertòloga en qüestions de cèl·lules. 
Extrems de l’Eindhoven  9 Poc gasto. Les altres 
cubanes troben que no té mesura  10  Fabricants 
de petons. Indret d’alta concentració de faves  11 
Entra per aquí. Se’n troba sota els millors pec-
torals. I surt per allà on surt  12  Gairebé cúbic, 
de tan omnipresent. Propietari d’un sostenidor 
sense ajuda  13  Constructor de barques al cir-
cuit tarragoní. Àrea deformada.

VERTICALS  1  Ple de perills, està aquest itinera-
ri. Verd blanquinós  2  Vuit mesos de l’any. Plan-
ta d’una família de l’any de la picor. Abracen la 
Berta  3  Senyal inequívoc que hi ha un guàrdia 
civil a sota. Només els forasters hi tenen dret 
4  Del càlcul que no es pot fer amb calculadora. 
De la pulsió més vella que la tradició  5  Organit-
zació Directament Jurisdiccional. Tan aturat no 
serà capaç de trucar mai. Un pessic de farigola 
6  Plàstic a les sabates del cotxe. Lisboeta con-
temporani de l’Astèrix  7  Per pioc li falta poc. En 
matèria de suarda generós. Piscolabis in cres-
cendo  8  Aliats de l’avi en el combat contra el 
pare i fill respectivament. És a la veu com a la 
tempesta el megatro  9  No falten a dinar ni a 
sopar. Club de fans (la majoria sense saber-ho) 
de l’alcalde  10  Tètrode electrònic que segura-
ment sopa llampec. Ovalada però no tant  11 
Això valencià que s’enfila. Simfonia del traspàs 
imminent. Metall febrós  12  Cavall tirant cap a 
rossinyol. Que no se li veuen les articulacions.

 fet per Pau VidalEls mots encreuats

Troba les 7 diferències!

Bona castanyada!

L’hora dels Sudokus

NIVELL  MITJÀ

NIVELL  ALT
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Bona castanyada!Bona castanyada!

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

1                       
2                       
3                   
4                         
5                   
6                 
7                   
8             
9             

10                   
11                   
12                       
13                   

P A T R O C I N A D O R 

E N R E D A   E R I Ç O 

R   I N J U S T N A S 
I U C A   T U S C A   S 
P R O L I X A   I T R I 

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

  C I T O L O G A   E N 

G A   A B U S A D O R A 
L L A V I S   F A V A R 

A   S I L I C O N A   T 

U B I C   T E N I D O R 
C A L A F A T   A A R E 
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Veritats i mentides dels 
blanquejaments dentals

633 39 61 72
www.odontoclinic.es

HORARI: de dilluns a divendres de les 9 a les 20h 
Dissabtes, horaris a concretar.

Odontoclínic Igualada: C. Sant Carles, 37 - igualada.odontoclinic@gmail.com
Odontoclínic Terrassa: C. Infant Martí, 175 - terrassa.odontoclinic@gmail.com

Odontoclínic Travessera: C. Arístides Maillol, 1, 1-2 (Bcn) - bcn.travessera.odontoclinic@gmail.com

Somriure amb unes dents 
blanques és l’objectiu de 
multitud de persones que 
decideixen realitzar un blan-

quejament dental. No obstant això, 
al voltant d’aquest tractament hi ha 
certa controvèrsia i no tots els siste-
mes són adequats per a tothom. 

Tenir unes dents blanques és el desig 
de molts dels pacients que acudei-
xen a la consulta del dentista amb la 
idea -i a vegades, l’obsessió- de lluir 
el millor dels somriures, més jove i 
estèticament perfecte. Això fa que, 
moltes vegades, se sotmetin de for-
ma continuada i fora de tot control 
mèdic a tractaments no recoma-
nables per aconseguir-ho (pastes 
blanquejants, remeis casolans, etc.) 
agredint de manera perillosa la den-
tadura i les genives, arribant �ns i tot 
a vegades a perdre alguna peça den-
tal. Per no parlar de l’efecte nociu 
que té sobre algunes persones veure 
a celebritats amb les dents brillants i 
gairebé sempre molt poc reals (arri-
bant �ns i tot a fer que alguns patei-
xin d’una malaltia nova anomenada 
«blancorexia»).
“Blanquejar les dents pot semblar 
aparentment un procediment molt 
senzill i còmode per al pacient, amb 
resultats immediats i sense cap efec-
te secundari. Unes dents blanques 
ens aporten un aspecte més sa i 
net. Però si no es realitza el tracta-
ment de forma adequada, pot portar 
conseqüències negatives. Ha d’estar 
contrastat amb l’anàlisi i diagnòstic 
de l’odontòleg”.
Us expliquem algunes de les veritats i 
mentides al voltant del blanc perfecte.

Mentides:
- Les dents són blanques. No és així, 
ni tan sols quan som petits i no han 
patit els efectes dels nostres hàbits 
de vida tenen aquesta tonalitat.
- Existeix un mateix to. Cada perso-
na té una tonalitat en la seva denta-
dura que ve marcada per la genèti-
ca i que és la més harmònica per les 
seves faccions, les seves genives i la 
tonalitat de la seva pell.
- Pastes blanquejadores casolanes. 
Les pastes que serveixen per blan-
quejar les dents a casa, a més de ser 
perjudicials perquè augmenten la 
sensibilitat, no tenen efectes dura-
dors, perquè tan sols contenen al 
voltant d’un 3% d’agents blanque-
jants.
- Les dents es blanquegen. No, 
s’aclareixen alguna o algunes tona-
litats per donar to semblant al seu 
aspecte original i aconseguir un 
somriure natural, més sa i harmò-
nic amb la nostra �sonomia.
- El blanquejament serveix per a 
tothom. Això és un error, ja que 
no tothom pot realitzar-se un blan-
quejament dental, pel fet que no 
tots tenim la mateixa sensibilitat en 
les nostres dents, però hi ha altres 
alternatives per a això, com les fa-
cetes.
- Tots els productes són vàlids. L’ús 
descontrolat d’algunes substàncies, 
com peròxid de carbamida i però-
xid d’hidrogen en altes concentra-
cions i de forma continuada, per 
aconseguir un «blanc nuclear», pot 
atacar l’esmalt i la dentina i apro-
fundir �ns a la polpa dental (on 
s’allotgen els vasos sanguinis i els 
nervis de la dent) de forma irrever-

sible, i això pot arribar a causar cre-
mades a les mucoses de la boca i a les 
genives. Aquestes lesions poden afe-
blir el suport de la dent i, �nalment, 
causar la seva pèrdua.
- El col·lutori, millor ben fort. Cal 
evitar les rentades i col·lutoris amb 
alcohol, ja que és abrasiu i irritant. 
L’alcohol en la rutina de la neteja bu-
cal és molt perjudicial, sobretot quan 
es pateix piorrea i gingivitis.

Veritats:
- Blanquejament controlat per un es-
pecialista. A l’hora de fer un blanque-
jament dental, és fonamental acudir 
a una clínica odontològica especia-
litzada en estètica dental perquè un 
professional realitzi un estudi perso-
nalitzat de l’estat de les dents i de les 
causes que han pogut modi�car el 
seu color original.
- Cada persona, un tractament. 
D’acord amb les nostres característi-
ques físiques, ens proposarà un tipus 
de tractament que pot incloure un 
blanquejament o el recurs a caretes, si 

a més de blanquejar volem dissimu-
lar altres problemes estètics causats 
per anomalies de la coloració de la 
dent provocades per alguns medica-
ments, com les tetraciclines.
- La higiene és essencial. Per aconse-
guir unes dents blanques és impres-
cindible la rigorositat en la higiene, 
després de cada menjar i fent ús de la 
seda dental
- Excloure els mals hàbits. Evitar el 
tabac, nefast per a la nostra boca i per 
a la resta del nostre organisme
- Aliments i productes negatius. És 
convenient reduir el consum de: 
- Cafè, te, vi negre i altres begudes 
amb un alt contingut en tanins i cro-
mògens, amb un alt poder de tintino.
- Refrescs i begudes carbonatades, 
ensucrades i energètiques.
 - Fruites i verdures de color intens, el 
pigment s’adhereix a l’esmalt.
- Salses com el Ketchup, la de soja i el 
vinagre balsàmic.
No dubtis en aclarir qualsevol 
dubte o necessitat al teu dentista 
especialitzat en estètica. 



              

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

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

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

ORTOPÈDIA TÈCNICA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva,

 llits articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 - 
IGUALADA

GUIA DE SALUT

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Odontologia general, pròtesis, 
implantologia, ortodòncia invisible 

i convencional, periodòncia

c/Santa Caterina, 18
08700 IGUALADA

93 803 76 99
621 062 307 (només whatsapps)

dcdentigualada@gmail.com

psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

Dr. Mariano Devoto Nogueira

DCDENT 
CENTRE DENTAL

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 28:
TOUS

Av. Balmes, 73

DISSABTE 29:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIUMENGE 30:
BAUSILI
Born, 23

MR SINGLA
Pujades, 47

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 31:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIMARTS 1:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIMECRES 2:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIJOUS 3:
ADZET

Av. Barcelona, 9



L a reconstrucció de 
la mama després 
d’un càncer és un 

dels procediments qui-
rúrgics dins de la cirurgia 
plàstica més segurs i gra-
ti�cants per a la pacient. 
El desenvolupament de 
noves tècniques d’onco-
plàstia possibilita crear 
una mama molt semblant 
en forma, textura i carac-
terístiques a la no opera-
da, el que permet reduir 
l’impacte psicològic de la 
malaltia, millorant l’au-
toimatge. Tot plegat, faci-
lita una major estabilitat 
emocional, que és clau per 
enfrontar-se d’una mane-
ra més positiva a la malal-
tia i portar una vida social 
i sexual més activa.

Des de l’any 2020 l’Hospi-
tal Universitari d’Igualada 
compta amb un cirurgià 
plàstic dins l’equip multi-

disciplinari de la Unitat 
Funcional de Mama

A dia d’avui la cirurgia 
oncoplàstica forma part 
del procediment oncolò-
gic integral, per això, l’any 
2020 vam incorporar un 
cirurgià plàstic dins l’equip 
multidisciplinari de la Uni-
tat Funcional de Mama 
de l’Hospital Universitari 
d’Igualada. Aquesta Unitat 
Funcional està integrada 
actualment per professi-
onals de cirurgia general, 
cirurgia plàstica, gineco-
logia, anatomia patològi-
ca, radiologia, infermeria, 
oncologia, oncogeriatria 
i oncologia radioteràpi-
ca. Junts, fem un abordat-
ge global de les pacients 
amb càncer de mama per 
oferir els tractaments més 
adequats en cada cas. Que 
puguem comptar amb un 
cirurgià plàstic dins l’equip 
és una bona notícia, per-
què ens permet oferir a les 
pacients tècniques d’on-
coplàstia i tècniques de 
reconstrucció immediata 
o diferida, sense un em-

La cirurgia plàstica, clau per reduir 
l’impacte psicològic de les pacients 
operades de càncer de mama
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pitjorament dels resultats 
oncològics, i amb un gran 
bene�ci sobre l’experiència 
emocional de la malaltia. 
A més, la integració del ci-
rurgià plàstic a un hospital 
comarcal permet que totes 
les dones puguin optar a les 
mateixes opcions quirúrgi-
ques, independentment de 
la zona de residència i sen-
se requerir una derivació a 
l’hospital de referència.

La feina de la Unitat Fun-
cional de Mama en l’aten-
ció i seguiment de les pa-
cients diagnosticades de 
càncer de mama, se suma 
a la gran tasca de l’O�cina 
Tècnica de Cribratge de 
Càncer de Mama del Con-
sorci Sanitari de l’Anoia, 
que implementa un pro-
grama de prevenció i de-
tecció precoç del càncer 
de mama amb gran èxit de 
participació. Una tasca que 
volem reconèixer i desta-
car apro�tant que aquest 
19 d’octubre hem comme-
morat, un any més, el Dia 
Internacional de la lluita 
contra el càncer de mama. 

 @hospitaligualada

Unitat Funcional de Mama de 
l’Hospital Universitari d’Igualada

ENTRE TOTS MILLOREM L’HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC

LA SEVA LLUITA
ÉS LA NOSTRA LLUITA

COL·LABORA-HI!
WWW.ESLANOSTRALLUITA.CAT



Cristina Cobo
Empresària, emprenedora i artesana. 
Fundadora de la botiga online i física Omamori Joyas

La Cristina va començar a fer joies com a hobby i per sorpresa seva 
es van vendre amb èxit a la petita botiga situada a la Rambla on 
treballava. A partir d’aquí, i amb l’ajuda de les xarxes socials, va em-
prendre el seu negoci, primer per internet i ara, des de fa un any, a 
una botiga física situada al Passeig de les Cabres d’Igualada. La seva 
història explica com, a poc a poc, ha aconseguit arribar a ser una 
joiera artesana amb més de 20 mil seguidors a Instagram i TikTok.

Quan vas començar a fer joies?
Tot va començar el 2014. Jo treballava a una joieria que 
hi havia a la Rambla i un dia em vaig posar a fer pen-

jolls, però sense cap intenció. Per sorpresa meva, es van posar a 
la venda i els van comprar tots! Arran d’això, se’m va encendre la 
bombeta i vaig fer-me un per�l d’Instagram on publicava i venia 
cosetes que anava fent. L’any de la pandèmia va ser clau perquè 
vaig començar a tenir molta demanada. Vaig demanar una exce-
dència a la feina per provar i a poc a poc anava creixent. Va sortir 
el local a Igualada i em vaig llençar.

Què et va motivar a fer aquesta feina?
Mai m’ho havia plantejat, però el fet de treballar a una botiga em 
va fer pensar que m’agradaria tenir-ne una de meva. També em 
va fer molta il·lusió que les meves creacions s’haguessin venut 
amb èxit.

-Et consideres una joiera artesana?

Podríem dir que sí, a mitges... Hi ha productes que ja compro 
fets, però tinc una selecció de gènere com ara detalls per a bodes 
o elements més elaborats que sí que són artesans i fets per mi, 
així que sí, una mica artesana sí.

Fa un any que vas obrir la teva botiga a Igualada. Què hi po-
dem trobar?
Hi podeu trobar joies de plata i pedres naturals. Normalment, 
tot és d’un estil antic, clàssic i vintage. M’agrada que siguin peces 
diferents i exclusives. Ara, també estic molt posada en el món de 
les bodes, creant detalles que m’encarreguen per als casaments 
com ara detalles per als convidats, dames d’honor... També pro-
ductes artesans, complements i alguna coseta de roba.

Per què “omamori”?
Omamori vol dir “amulet” en japonès, i m’agrada molt. Hi ha 
una anècdota d’un viatge que vaig fer al Japó; una de les mone-
des té un forat al mig i vaig emportar-me’n unes quantes per fer 
collarets. Resulta que aquelles monedes es diuen “Omamorisen” 
i és un element supertípic d’allà. Es van vendre superbé i van 
agradar moltíssim.

En què consisteix la creació de joies per als casaments?
Tot va començar comprant uns tubs d’assaig que decorava jo ma-
teixa i a dintre hi �cava alguna joia (com els de la imatge). Ho 
van veure un parell de núvies, i a partir d’aquí vaig començar a 
preparar-ho com a encàrrecs de casament. Gairebé tot el que em 
demanen són joies personalitzades, això agrada molt al client. A 
partir d’aquí, i veient la gran demanda que tinc, vaig començar a 
fer altres elements per a bodes com ara porta aliances.

Dius que les teves joies tenen màgia i expliquen històries. Per 
què?
El fet que els meus productes siguin fets a mà i estiguin fets per 
una persona que dedica el seu temps i amor té més màgia que un 
producte que es fa a una fàbrica sense sentiment, i que, al cap i a 
la �, mai coneixerem el seu origen i procedència. També perquè 

pensant en la meva trajectòria, vaig començar de mica en mica i 
veure tot el que ara he creat és màgic. 
Explicar històries... podria dir perquè els meus productes són 
personalitzats, i quan ho compres expliques una història, per 
exemple, una dama d’honor pot portar una polsera amb la seva 
inicial i explicar que és un regal d’una boda, així creem històries. 
També, en ser detalls personalitzats, hi ha un tracte molt proper 
amb el client i els acaben coneixent.

Quins productes t’agrada més crear?
Diria que les polseres, és el que dona més joc... 

Has fet viatges a Bali, Dubai o Tailàndia. La intenció era ins-
pirar-te per a les teves creacions?
Sí. Òbviament perquè també m’encanta viatjar, però sí, són des-
tins que sé que hi ha moltes joies i sempre investigo els productes 
d’allà i intento emportar-me materials per crear peces úniques.

Tens gairebé 20 mil seguidors a Instagram; això es transforma 
en clients?
Gràcies a Instagram he pogut créixer a nivell venda. De fet, grà-
cies a aquesta xarxa social vaig vendre les meves primeres joies, i 
això va ser la motivació per fer el pas a llançar-me, a dedicar-me 
exclusivament a les meves joies, i més tard obrir la meva botiga. 
Tot va començar aquí i és un gran aparador que em fa arribar a 
gent de tot el món. Ara, he fet el pas a TikTok i encara estic acon-
seguint arribar a molts més usuaris. Les xarxes m’han canviat la 
vida, gràcies a elles he pogut dedicar-me al que m’agradava.

Creus que els treballs manuals i artesans estan valorats pel 
client?
Normalment, em trobo que la gent li dona molt valor als meus 
productes. Suposo que veuen que el meu gènere és fet a mà i 
que li dedico molt temps, i això ho valoren. També intento te-
nir diferents preus perquè encaixin en diferents pressupostos. 
I suposo, que també els clients ja compren a Omamori perquè 
busquen certs productes. 

“Les xarxes socials m’han canviat la vida, gràcies 
a elles he pogut dedicar-me al que m’agrada”
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Espai patrocinat per:

NOELIA GARCIA @noegarciia14

Més informació sobre Nissan e-POWER a nissan.es

Nou 
Nissan Qashqai amb 

Gaudeix de la conducció elèctrica,
ara, lliure d’endolls

Maas Santi Enrique
Av. Mestre Montaner, 88 - 08700 Igualada (Barcelona) - Tel: 938 03 08 00 - www.maas.es/nissan
Consum mixt WLTP: 5,3 l/100 km. Emissions de CO2 WLTP: 120 g/km.

diuen...
Des que Esquerra governa en solitari amb el suport de 33 diputats, fa més notícies que “el canal” que n’emet les vint-i-quatre hores. El conseller d’interior, “desterrat 
per l’Illa”, no surt “de l’Estela” del qui li va moure el “sallent”.  El President “apaga focs” en un entorn acostumat a “restar i dividir” encara que ell digui que vol “sumar”. 
Tots els que podrien ajudar-lo diuen que “els ha enganyat”. Al “joc de la ruleta” hi ha més “caselles” i ací tots volen “encasellar-lo” i que convoqui eleccions. “L’anglesa” 
també deia que “resistiria”, però  “l’enciam” era més durador. A ell, si no l’ajuda el “Salvador” i els “comuns” potser duri com una “pastanaga”, aquella que li han posat 
al davant per fer-lo anar per “on volen”. Té semblant credibilitat que el “pinxo”, que “amenaça” molt, però que ja ha “obert la porta” als pressupostos de l’estat. Gesticula 
demanant “engrunes judicials”, que li han promès, però que si no fa el que “li demanen”, s’acabaran amb allò de “qui la fa la paga”. Com es feia a la Roma Antigua, “no 
es paga els traïdors”. Ni que siguin només “trenta monedes”. I l’Oriol diu que “no ho entén”.



Vic

Igualada

En les properes setma-
nes llançarem la web 
de Grup Basols, on co-

neixereu les últimes novetats 
del grup i podreu accedir a 
tots els serveis detallats ante-
riorment.
Actualment, cadascuna de 
les marques té la seva pàgina 
web on podeu comprovar les 
últimes novetats, promocions 
i dissenyar i pressupostar el 
vehicle que desitgeu:
-Toyota Igualada
http://www.toyotaigualada.to-
yota.es/
-Motorcat Premium (VOLVO)
www.motorcatpremium.com
-Subaru Igualada
www.subaruigualada.com
-Anoia Motor
https://www.anoiamotor.com
També podeu contactar amb 
nosaltres per qualsevol gestió 
a través d’e-mail, pàgina web, o 
els whatsapp habilitats per faci-
litar la comunicació. 

Subaru Igualada. La nostra aposta més recent. Recent-
ment, galardonada com la marca més �able del 2021 segons 
l’estudi de la Unió de Consumidors dels EUA, és l’única
marca del mercat que ofereix vehicles 100% 4x4, amb trac-
ció a les 4 rodes. La marca és japonesa, i Toyota també en 
forma part. Troba’ns a Av. Europa 4.

Toyota Igualada. Situat a l’Av. Europa, 4. Toyota actualment
és una de les marques referents perquè ofereix una àmplia gam-
ma de vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics. El seu 
leimotiv, beyond zero, deixa veure la seva gran aposta cap a la 
mobilitat sostenible, i s’espera que l’any 2030 es puguin oferir 
més de 30 models amb zero emissions.

CONTACTA AMB NOSALTRES

On ens pots trobar?
Coneix les nostres marques i les seves apostes de futur

Motorcat Premium. La nostra aposta per una marca premium i amb garanties de seguretat, la unió perfecta entre Grup Basols i Volvo. Motorcat Premium té seus 

2030, apunta al 100%!

Anoia Motor. Es divideix en dos espais situats molt a prop l’un de l’altre: A l’Av. Barcelona 121 trobaràs vehicles nous i d’ocasió SEAT. Per contra, si busques les 
marques Hyundai, Opel, Fiat, Alfa Romeo i Jeep les trobaràs a l’Av. Barcelona 117.

Manresa



Planxa i Pintura Anoia




