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Els ajuntaments 
de l’Anoia 
rebutgen la 
MAT

L’edifici del CAP Anoia, i, en primer terme, l’avui aparcament que es convertiria en un centre de pediatria per a tota la Conca.

www.veuanoia.catLA VEUde
l’Anoia
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Els organitzadors 
del Rec.0 reclamen 
canvis urbanístics 
imminents al barri
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Tots els equips 
de la SE Ateneu

El PSC vincula 
ERC i a un 
activista seu 
el portal 
IgualadaNews

PÀGINA 9 I EDITORIAL

Festa Major a 
Sant Martí de 
Tous

Emissions CO₂ (g/km): 107 – 117 (WLTP). Consum mitjà (l/100 km): 4,7 – 5,2 (WLTP).
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Tots ens coneixem
l’editorial

Les trifulgues polítiques, no ens cansarem de dir-ho, són 
habituals quan s’acosten eleccions. Es nota molt més 
quan més propers a nosaltres són els polítics, i especi-
alment quan els balls de bastons són motiu d’actualitat 

a la premsa local i comarcal. El que ja no és tan habitual és que, 
pel mig, hi hagi revelacions 
que, d’una forma o altra, 
afecten als mitjans de co-
municació i al periodisme.
Fa ja bastants anys, es va 
produir una enorme polè-
mica a la ciutat quan es va 
descobrir -a través de La 
Veu, per cert- que un grup 
de persones de l’antiga Con-
vergència, que llavors go-
vernava Igualada, tenia una 
relació mercantil directa 
amb la desapareguda Tele-
visió Igualada. El cas “TVI” 
va aixecar molta polseguera i la condemna de tots els partits po-
lítics -menys un, és clar- de l’Ajuntament, sobre tot perquè, més 
enllà d’assumptes foscos, evidenciava un control directe, sense 
embuts ni tercers, sobre un mitjà de comunicació, que rebia 
subvencions de les mateixes persones que ocupaven un càrrec 
públic i a la vegada n’eren socis empresarials. Potser era legal, 

però era èticament lleig i condemnable socialment.
Aquesta setmana, el PSC d’Igualada ha elaborat un comunicat 
en què vincula un conegut portal informatiu d’Instagram i 
Twitter a ERC i a un dels seus activistes més coneguts. Acu-
sació molt greu de la qual els republicans no se senten inter-

pel·lats perquè, al seu entendre, 
no queda demostrat res de res. 
El seu activista, però, ha reco-
negut que l’esmentat mitjà, amb 
25.500 seguidors, és seu i que, 
�ns avui, s’havia mantingut 
anònim en favor, literalment, 
de la seva “salut mental”.... Com 
si els metges es posessin les 
mans a la butxaca, els bombers 
tanquessin l’aixeta, o els polici-
es miressin cap a un altre costat 
per evitar problemes “mentals”. 
Quina bestiesa més monumen-
tal!

Crear-se anònimament un mitjà de  comunicació per  divul-
gar informació -a vegades falsa- i �ns i tot atrevir-se a difamar 
d’altres mitjans locals és, com a mínim, una aberració indigna 
d’algú que té una evident signi�cació política. Afortunada-
ment, una de les virtuts de la proximitat és que aquí tots ens 
coneixem. I alguns han quedat ben retratats. 

Crear-se anònimament un mitjà 
per  divulgar informació -a 

vegades falsa- i difamar d’altres 
mitjans locals és una aberració 

indigna d’algú que té una evident 
signi�cació política.

Carles Puigdemont, President de la 
Generalitat a l’exili, ha dit que “Tinc 
moltes raons per seguir confrontant-me 
amb un Estat que no vol solucionar el 
con�icte, sinó liquidar-nos com a na-
ció.”

Isabel Rodríguez, portaveu del Go-
vern de l’estat, va dir que “Parlem d’un 
senyor que es troba escapat del nostre 
país. La posició del Govern és clara i ro-
tunda: Ha de venir per complir la Justí-
cia i retre comptes.”

Joan Baldoví, Diputat de Compromís 
al Congrés, ha dit que “La negativa del 
Partit Popular a renovar el Consell Ge-
neral del Poder Judicial té reminiscèn-
cies colpistes. És un cop tou amb jutges 
que no volen acatar la llei.”

Josep Lluís Trapero, major dels Mos-

sos d’Esquadra, ha dit “Si no som una 
policia avançada democràticament no 
és perquè els mossos i les mosses no 
pretenguin ser-ho o no hagin adquirit 
ja una cultura que ens empenyi a ser-
ho. Els obstacles no són a l’uniforme. 
Hi ha hagut massa anys de gestió de les 
policies amb plantejaments que tenen 
poc de democràtics i que són oportu-
nistes i ‘clientelars’ i no permeten créi-
xer d’acord amb els interessos de la ciu-
tadania.”

Pedro Ariche Axpe, tinent �scal de la 
Fiscalia Superior de Catalunya, ha a�r-
mat que “causa perplexitat el ball de 
comandaments. Cada relleu suposa un 
canvi de projecte, de reestructuració, 
de model organitzatiu i, també, un can-
vi d’interlocutors” per seguir “i no són 
admissibles les sol·licituds d’informació 
d’investigacions judicialitzades.”

Carlos Cuatrecasas, expresident fel 
Cercle del Liceu, en l’acte de celebració 
dels 175 anys de l’entitat, va dir als Reis, 
que “Barcelona i Catalunya tenen un 
gran rei encara que alguns no ho vul-
guin reconèixer.” Al carrer una mani-
festació els escridassava.

Oriol Junqueras, President d’ERC, en 
la seva reelecció en el càrrec va dir “Hi 

tornem per consolidar el creixement 
i el lideratge d’Esquerra Republica-
na.”

Jaume Collboni, Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona i candidat 
del PSC a l’alcaldia, va dir “No em 
presento per ser la crossa de ningú, 
sinó per desenvolupar un projecte 
engrescador de ciutat. Les llengües 
es promouen, s’estimen, s’estimulen, 
no es prohibeixen. Estic orgullós del 
bilingüisme”. I va seguir “És l’hora 
de deixar enrere projectes caducats 
i idees esgotades; no permetré que 
ERC utilitzi Barcelona per als seus 
interessos de partit”.

Ernest Maragall, regidor de l’Ajun-
tament de Barcelona i candidat a l’al-
caldia, va respondre “Això serà una 
cursa entre el continuisme de Coll-
boni i el projecte de transformació 
d’ERC”.

Gerard Piqué, futbolista del Barce-
lona en el moment del seu comiat 
com a jugador, va dir “A vegades es-
timar és deixar marxar. Visca el Bar-
ça. Sempre”. I per segona vegada no 
va dir “Visca Catalunya” mentre s’ho 
mirava des de la Llotja Pere Arago-
nès, President de la Generalitat.

Just fa uns dies han començat un se-
guit de noves obres a la ciutat, està 
clar que venen eleccions. Aquest és 
sens dubte un dels fets més aclari-
dors dels temps que vivim. 
Però una de les qüestions és per 
què no ens repensem el model de 
ciutat d’un cop per totes i anem cap 
un espai on viure realment serà un 
plaer. 
El centre de la ciutat on vivim i 
em refereixo a la ciutat “Conca 
Anoia”, ja que en la meva estruc-
tura mental la ciutat esta consti-
tuïda per tots els  municipis que 
estan el conca d’Òdena. Dit això, 
els barris que estant al centre, és a 
dir l’espai que va del Poble Sec al 
Rec i de l’Asil a l’estació de tren, 
necessita un repensar la mobilitat. 
En aquest repensant el que primer 
que cal és la motivació de tots els 
que hi vivim. Penseu que fins ara 
els que són responsables polítics 
del govern de la ciutat només han 
treballat per posar traves a la mo-
bilitat sense donar el pas de canviar 
el sistema. És increïble que davant 
el reclam de tots per fer qüestions 
de canvi climàtic segueixen fen un 
tipus d’activitats que no han sigut 
res sensibles. Molts de cops quan et 
preguntes què puc fer , com reciclar 
la brossa, engegar menys l’aire con-
dicionat o la calefacció, no utilitzar 
l’ascensor, no deixar l’aixeta oberta 
de l’aigua..., Però, què fan els que 
cobren els nostres impostos?. Quin 
model de ciutat ens plantegen? Ara 
que venen eleccions és això el que 
els ciutadans els hem de dir: que 
ens diguin el model de ciutat que 
ens proposen i no només accions 
concretes per acontentar associaci-
ons o agrupacions de veïns.
Repensar el model. Cal o no cal?. 
Ja avançat el segle XXI no podem 
seguir amb els mateixos models 
polítics del segle XX. Com la ma-
joria de canvis aquests apareixen 
fruit del cansament, l’esgotament 
del sistema, encara que tingui la 
reticència dels immobilistes i això 
la “Conca Anoia” ho coneix bé. 
Seria lloable per part de tots els que 
volen governar-nos, que no esperin 
els 15 dies de campanya electoral 
per enviar-nos un programa que 
quasi sempre ningú compleix, i co-
mencem a repensar el model. Des 
del model de viure, de moure’ns, 
de reflexionar, d’estimar i de com-
prendre, de moltíssimes coses. Ens 
caldrà ser activista en el repensant?
És quelcom que anirem veiem. 

MANEL PLA

Repensar 
el model

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

El 30 d’octubre d’enguany, Càritas ha 
endegat una campanya encaminada 
a reclamar que tota persona pugui 
disposar d’una llar i que aquesta 

sigui digna. La raó de fons es troba en les 
conseqüències negatives de tota índole que 
la manca de llar implica. Per això Càritas 
posa l’accent sobretot en la desconnexió so-
cial, que impedeix la plena integració de les 
persones i l’exercici del dret a l’arrelament en 
una societat. Reproduïm tot seguit el ma-
nifest de la campanya i invitem els 
lectors a col·laborar amb Càritas 
Anoia-Segarra en la tasca de lluitar 
perquè no hi hagi cap persona sen-
se llar.
- Seguim aixecant la veu davant 
de la greu situació de desprotecció 
social i la falta d’oportunitats on es 
troben milers de persones en situ-
ació de sensellarisme. Garantir la 
protecció social és un dret fona-
mental per sortir de la situació on 
es troben moltes persones i famí-
lies: hi ha d’haver mesures per pre-
venir les situacions d’exclusió social, políti-
ques públiques amb recursos i eines perquè 
sigui una realitat que totes les persones pu-
guem viure amb dignitat i en una llar digna, 
amb pau i amb seguretat.
- Les persones que viuen al carrer o bé en 
habitatges inadequats, o en habitatges inse-
gurs pendents d’una ordre de desnonament, 
han de tenir les eines necessàries per ela-
borar el seu projecte de vida i viure com a 
ciutadania de ple dret. Connectem amb una 
mirada àmplia i complexa de les realitats i 
els itineraris vitals. Les persones sense llar 
són cada vegada més joves i diverses. Cada 
cop hi ha més dones que pateixen situaci-
ons invisibles per a la societat. D’altra ban-

da, “desconnectar-se” en aquest món és una 
pèrdua de possibilitats i oportunitats. Per a 
les persones que es troben en greu exclusió 
social, viure desconnectades és perpetuar la 
seva situació. Per superar l’exclusió és im-
portant i necessària: 1) La connexió amb els 
serveis públics de la comunitat on viuen. 2) 
La connexió amb relacions socials o relaci-
ons familiars. 3) o La connexió amb la seva 
salut física i mental. 4) o La connexió amb 
els seus propis recursos personals i possibi-

litats. 5) La connexió amb la pròpia DIGNI-
TAT, mereixedores del dret a la llibertat, a 
l’educació, a la cultura, a la sanitat, a la feina, 
a l’habitatge, a construir una família, a parti-
cipar de la societat on vivim, amb connexió 
amb el dret a la VIDA.
- Creiem que cal implantar estratègies que 
ajudin a pal·liar aquesta situació i a propor-
cionar recursos integrats que digni�quin la 
vida de les persones sense llar. La crisi social 
i de model de vida està colpejant les perso-
nes més vulnerables.
- Demanem a les administracions públiques: 
1) L’existència d’un parc públic d’habitatge 
social per persones i famílies que pateixin la 
manca d’habitatge digne. La llar és un ins-

trument fonamental per aconseguir sentir-se 
ciutadans i ciutadanes amb tots els drets. 2) 
Desenvolupar unes polítiques públiques de 
prevenció del sensellarisme, que s’anticipin 
a la pèrdua de la llar i que garanteixin l’accés 
als recursos adequats. 3) Demanem també a 
les administracions que connectin amb les 
realitats de totes les persones, que connec-
tin amb la vida de les persones sense llar. 4) 
Que connectin amb les di�cultats d’intentar 
sortir de l’exclusió i que apliquin polítiques 

d’habitatge social. L’habitatge és un 
dret bàsic que està sent vulnerat.
- Als mitjans de comunicació dema-
nem que la seva capacitat de transme-
tre sigui una eina que ajudi a millorar 
la qualitat de vida, que siguin sensi-
bles a les situacions que ens envolten 
tot apropant la ciutadania a la situació 
de les persones i famílies vulnerables 
i que ajudin a desmiti�car estereotips 
i prejudicis.
- Als nostres veïns i veïnes, dir-vos 
que les di�cultats per l’habitatge i el 
sensellarisme són sempre una vulne-

ració de drets que té solució. Superem els pre-
judicis i les pors, i us convidem a conèixer les 
diferents situacions personals i socials de mol-
tes persones, perquè entre tots i totes, busquem 
el benestar general per sobre del particular per 
tal de fer una societat més justa. Quan s’arriba 
a una situació de vulnerabilitat i de desconne-
xió no és gens fàcil de sortir-ne, tot i que hi 
ha persones, entitats i institucions que estem 
acompanyant, donant veu i sensibilitzant la so-
cietat per tal que hi hagi una garantia d’accés 
als drets i una protecció social real.

Diguem prou! Ningú sense llar!
No permetem que ningú quedi desconnectat!
Que ningú quedi fora de cobertura. 

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

Ningú sense llar = ningú desconnectat

Aprofites el Rec.0 per fer grans compres?

Sí 4,4% No 95,6%

JOAN ORDI
Membre de la Junta Càritas 

Arxiprestal Anoia-Segarra
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

DR. DANIEL VEGA: És el coordinador i investigador principal 
d’un projecte de recerca sobre salut mental que ha rebut 400.000 
euros de la Marató de TV3 del 2021. El projecte és sobre el tracta-
ment de les autolesions a través d’apps del telèfon mòbil.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Mentre als Estats Units la majoria 
republicana al Senat bloqueja els 
intents de l’administració Biden 
de restituir l’avançada regulació 

que va impulsar Obama de l’“Open Internet”, a 
Europa les coses no van gaire millor. Si només 
ens fixéssim en les regles comunitàries sobre la 
qüestió, els ciutadans europeus semblaríem ben 
emparats pel principi de la neutralitat de xarxa o, 
el que vindria a ser el mateix, el lliure accés a in-
ternet a través dels serveis de telecomunicacions 
i la democratització de la informació.
La realitat, però, no és ben bé així, perquè els 
diferents països europeus 
interpreten les directives co-
munitàries “a la carta” i apli-
quen regulacions que són 
semblants, però no idènti-
ques, en funció de la qualitat 
democràtica de cada estat i 
de la influència de les grans 
companyies de telecomuni-
cacions sobre els governs res-
pectius.
També s’ha de dir que regu-
lar internet no és una qüestió 
senzilla. És fàcil proclamar 
que la ciutadania ha de rebre 
un tracte universal i igualita-
ri, amb transparència, sense 
restriccions ni discrimina-
cions, per part de les xarxes 
de telecomunicacions i dels 
proveïdors de serveis d’inter-
net, però la traducció mate-
rial de tots aquests principis 
està fortament condicionada pel mercat i per les 
tecnologies –que no paren d’evolucionar– i això 
complica l’establiment d’unes regles clares, fàcils 
d’entendre i realistes.
Per dir-ho de manera sintètica, la defensa de la 
neutralitat de xarxa és una empresa difícil, una 
més. I com diria Companys, “només ens té a no-
saltres”: la ciutadania i els sectors socials actius 
en defensa de les llibertats, la democràcia i la 

igualtat. Això és especialment cert a l’estat espa-
nyol, on les lleis audiovisual i de telecomunica-
cions, aprovades a començament d’estiu en ab-
sència del més mínim debat públic sobre el tema, 

van incorporar ben poca cosa del que preveuen 
les directives europees corresponents, aprovades 
a finals de 2018.
La nova legislació espanyola ni tan sols inclou les 
directrius de l’Òrgan de Reguladors Europeus de 
les Comunicacions Electròniques (BEREC) per a 
la Internet Oberta. No sé si algú lligarà caps, però 
el Parlament de Catalunya haurà de tramitar avi-
at –creuem els dits– la nova llei catalana de l’au-

JORDI FORTUNY BATALLA
Periodista. Coordinador de desenvolupament estratègic a la CCMA

La neutralitat de xarxa com a ambició (catalana)
diovisual, que regularà no solament la producció 
de continguts i serveis audiovisuals, sinó també 
la seva distribució. Una distribució que ja no es 
fa solament per ones hertzianes, sinó que, a me-
sura que s’han anat desplegant les xarxes, també 
es fa a través d’internet, per la banda ampla fixa 
o mòbil.
El 23,4% de les llars catalanes, per exemple, estan 
abonades a la fibra de Movistar+, que d’una ma-
nera desacomplexadament grinyoladissa reuneix 
les condicions de proveïdor de serveis d’internet, 
productor de continguts audiovisuals i platafor-
ma de pagament de distribució de vídeo. Una tri-

ple coincidència perfectament 
legal, però amb prou feines 
compatible amb la neutralitat 
de xarxa. Només un exemple 
del que pot fer una regulació 
permissiva com l’espanyola per 
la normalització dels conflic-
tes d’interessos.
Un altre exemple és l’embut 
que suposen les polítiques edi-
torials de les plataformes (pri-
vades) de pagament per l’accés 
universal al servei públic au-
diovisual: en les recomanaci-
ons de continguts dels menús 
d’usuari, pesen menys els algo-
ritmes que la tria dels editors. 
I per regla general, no recoma-
nen precisament continguts de 
servei públic.
Bé, seria il·lús pensar que la 
nova llei que farà el Parlament 
de Catalunya corregirà les ti-

mideses de les directives europees o les penques 
de la legislació espanyola, però tenir la neutrali-
tat de xarxa com a ambició i implementar, fins 
allà on sigui possible, la regulació europea de 
la Internet Oberta, és aprofitar una oportunitat 
única de contribuir des de Catalunya, sobirana-
ment, a la democratització de la informació, la 
transparència i els drets dels usuaris d’internet. 
És a dir, de tota la ciutadania. 

També s’ha de dir que regular internet 
no és una qüestió senzilla. És fàcil 
proclamar que la ciutadania ha de 

rebre un tracte universal i igualitari, 
però és difícil aplicar-ho



En aquesta Comunitat pensen 
passar a la Tarifa Regulada 
del Gas i nosaltres els volem 
ajudar.

Ajudem i assessorem les comunitats de veïns
que vulguin passar a la Tarifa Regulada del Gas:

Nou telèfon exclusiu Grup Naturgy
Sol·licitud online
Botigues

A Naturgy t’ho posem 
una mica més fàcil.

250x370_VeuAnoia_Naturgy.indd   1 9/11/22   16:31
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FRANCESC MAURI
@MeteoMauri / AMIC

Els últims vuit anys han estat els més caloro-
sos des que hi ha registres, segons constata 
l’informe provisional de l’Organització Me-
teorològica Mundial (OMM) per al 2022, 

presentat a la COP27, la cimera climàtica que ha 
començat aquest diumenge 6 de novembre a Sharm 
al-Sheikh, a Egipte. I aquests problemes han afec-
tat no només els països menys responsables de les 
emissions, sinó també les societats ben preparades.
Contenir l’escalfament a 1,5 °C, com es va pactar a 
l’Acord de París com a objectiu per a �nals de segle, 
és pràcticament impossible i l’ONU ha vaticinat que 
la pujada serà de 2,8 °C el 2100. Algunes dades:

- Gasos hivernacle
El diòxid de carboni, el 
metà i l’òxid nitrós han 
tornat a assolir nivells rè-
cord el 2021 i les dades del 
2022 indiquen que conti-
nuen a l’alça.

-Temperatura
La temperatura global 
mitjana del 2022 es calcu-
la que serà d’1,15 °C (entre 
1,02 i 1,28) per sobre de 
la de l’època preindustri-
al (entre 1850 i 1900). El 
període entre 2015 i 2022 s’estima que serà el més 
calorós des que hi ha registres.

- Glaceres i gel
El desgel de les glaceres dels Alps ha batut rècords 
aquest 2022, amb retrocessos d’entre 3 i 4 metres de 
gruix, substancialment superiors als rècords previs 
del 2003.

- Nivell del mar
El desgel ha comportat una acceleració de l’incre-
ment del nivell del mar.
Entre el gener del 2021 i l’agost del 2022 ha pujat 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

De jove, en plena dictadura llegia Treball, 
l’organ de comunicació del PSUC, així com 
les desaparegudes revistes Arreu, Ori�ama

o Triunfo, que eren mitjans antifranquistes i els 
únics mitjans que maldaven per posar una mica de 
llum a la foscor de la dictadura. Aquelles lectures, 
perseguides pel règim, varen conrear-me un sen-
tit crític contra les veritats absolutes i la negror del 
franquisme, i em va despertar la vocació que, amb 
el temps, em va portar a La Veu de l’Anoia, a Cadena 
13 i a Anoia Televisió, mitjans tots ells que han do-
nat -i La Veu encara dona- un extraordinari servei 
a la comarca. 
En el procés dit de transició varen desaparèixer tots 
els òrgans de partit -Treball inclòs- que durant la 
dictadura havien circulat per canals clandestins i els 
partits s’acomodaren a donar la seva opinió a través 
de la premsa lliure, deixant de banda els òrgans de 
partit que no podien competir amb els grans mit-
jans, ni per diners ni per credibilitat.
Durant més de trenta anys els grans partits, mitjan-
çant subvencions públiques, han anat dominant els 
mitjans de comunicació de masses, però l’arriba-
da d’internet i les xarxes socials ens ha permès als 
periodistes donar la nostra opinió, sense dependre 
d’un mitjà... però també sense la credibilitat que 
dona formar part d’un equip professional que de-
mostri setmana rere setmana, la veracitat de les in-
formacions que es publiquen.

Dins del que aparentment és una democratització 
de la informació han aparegut els mitjans “sense 
pare ni mare” dedicats a informar esbiaixadament o 
a publicar notícies falses, sempre sense �rma. Igua-
lada malauradament no s’ha vist lliure d’aquesta xa-
cra i acabem de veure com  darrere un per�l d’Insta-
gram i de Twitter -les xarxes majoritàries-, utilitzant 
el nom d’Igualada News, s’hi amagava un activista 
(diuen que exmilitant) d’ERC dedicat a criticar or-
ganismes gestionats pel PSC, PDeCat o Junts.
Tothom és lliure de crear mitjans de comunicació o 
agències de notícies (i això inclou als militants dels 
partits) però el que és inadmissible és dedicar-los a 
abusar de la bona fe de la gent, manipulant els fets o, 
directament, creant notícies falses. Com a igualadí 
lamento molt que el nom d’Igualada es vegi emmer-
dat en un mitjà creador de fake news i com a profes-
sional de la informació, m’indigna que es disfressi 
de mitjà de comunicació una fàbrica de mentides 
amb per�ls a les xarxes i pàgina web.
Es pot entendre que qui no té altra forma d’expres-
sió que l’exabrupte, faci una xiulada o una pintada 
en una paret, però que algú que tenia més de 65.000 
seguidors a Twitter, més de 25.000 a Instagram, hagi 
estat recompensat amb una tertúlia a TV3, utilitzi 
un mitjà fals per atacar als adversaris d’ERC, és in-
dignant. I encara troba temps per embrutar un edi-
�ci històric d’Igualada com és Can Padrós, seu del 
seu odiat Consell Comarcal de l’Anoia. Excusar-se 
que ho fa sense cobrar és una carallotada. Sobretot 
quan l’han col·locat en una tertúlia televisiva.
Si vol mentir o manipular que ho faci, però sense 
embrutar el nom d’Igualada, ni el periodisme, un 
dels millors o�cis del món. 

Tothom és lliure de crear mitjans de 
comunicació o agències de notícies però 
el que és inadmissible és dedicar-los a 

abusar de la bona fe de la gent

Indignant La COP27 i els canvis abruptes en el clima
uns 5 mil·límetres, mentre que en els últims 30 anys, 
entre 1993 i el 2022, la pujada anual ha rondat els 3,4 
mil·límetres.
El ritme de pujada de nivell del mar s’ha duplicat des 
del 1993. Ha assolit un rècord aquest any i ha pujat 
gairebé 10 mil·límetres des del gener de 2020.
Només els dos últims anys i mig representen el 10% 
de l’augment global del nivell del mar des que van 
començar els mesuraments per satèl·lit, fa uns 30 
anys.

-Temperatura del mar
L’aigua del mar, que concentra el 90% de la calor 
acumulada per les emissions de gasos d’efecte hiver-

nacle, està més calenta que 
mai.
S’ha anat escalfant molt 
durant les últimes dues dè-
cades, ha arribat a nivells 
rècord el 2021 i s’espera 
que continuï elevant-se en 
el futur. Un canvi, recull 
l’informe de l’OMM, que 
és “irreversible” per cente-
nars o milers d’anys.
Però un informe recent de 
Copernicus i el Centre Eu-
ropeu de Predicció amb els 
paraigües de l’Organitza-

ció Meteorològica Mundial va publicar que Europa 
s’escalfa el doble de ràpid que la mitjana del planeta.
Entre el 1991 i el 2021, només l’Àrtic s’ha escalfat 
més de pressa que Europa, però no està entre les 6 
regions de�nides per l’Organització Meteorològica 
Mundial, l’OMM, que forma part de l’ONU i mostra 
que al continent la temperatura ha pujat 0,5 °C cada 
10 anys des del 1991.
També detalla que les glaceres dels Alps han perdut 
30 metres de gruix des del 1997 i que el gel de Groe-
nlàndia s’està fonent ràpidament, i farà pujar el nivell 
dels mars.
Tot plegat, “Mala peça al teler”! 

Aquest és l’estat en què es 
troba en moltes ocasions, 
sobretot després de dies fes-
tius, el Mirador de Montse-
rrat. Incivisme en estat pur.

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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Rec Stores diu que “ja és el moment de canviar 
la normativa urbanística del barri del Rec”

JORDI PUIGGRÒS

Dimecres van obrir por-
tes les 52 pop-up sto-
res de l’edició d’hivern 

del Rec.0, el festival de moda 
més gran d’Europa que aplega 
un centenar de �rmes, des de 
grans marques �ns a dissenya-
dors emergents. Fins demà dis-
sabte 12 de novembre, de deu 
del matí a nou del vespre, el 
barri del Rec es transforma en 
un gran circuit urbà de moda 
que combina venda d’estocs, 
activitats culturals i gastrono-
mia. De moment, ja s’ha vist 
que el festival segueix captivant 
a milers de persones, vingu-
des d’arreu del país, i s’espera 
que, amb temperatures prou 
agradables durant el dia, avui i 
demà siguin els dies amb més 
a�uència de visitants.
Com en anteriors edicions, dis-
senyadors emergents i alterna-
tius conviuran amb grans mar-
ques consolidades de moda 
i esports com Adidas, Levi’s, 
Textura o Munich,  que reivin-
diquen la presencialitat de la 
venda d’estocs. Algunes de les 
noves marques destacades són 
la gran pop-up store dedicada 
íntegrament a la moda espor-
tiva, amb Nike, Puma, New 
Balance i Jordan; la catalana 
Beatriz Furest; la nostàlgica 
Ellesse; el calçat de pell d’Ash, 
Mascaró i Pretty Ballerinas i els 
complements de Sita Nevado. 
Altres novetats són en la moda 
infantil, amb Canada House i 
l’espai Kave Home, amb mobi-
liari infantil.

TORNA EL +REC SOSTENIBLE I 
EL MERCAT DE SEGONA MÀ
Aquesta edició torna a comp-
tar amb l’espai + Rec Sostenible 

IGUALADA 
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El Rec.0 continua 
captivant a milers 

de persones i s’espera 
que les temperatures 

agradables durant 
el dia augmentin avui 

i demà l’afluència 
de públic

Imatges de visitants al Rec.0, dimecres d’aquesta setmana. Foto: Rec Stores.

dedicat a la moda sostenible i 
de proximitat, al Museu de la 
Pell, i demà dissabte se cele-
brarà el 2n Mercat d’Intercanvi 
que va desbordar totes les pre-
visions dels organitzadors en la 
seva primera edició.
A més, la cuina al carrer tor-
na a ser diversa i de qualitat, 
amb més de 40 punts gastro-
nòmics distribuïts al llarg del 
circuit, i s’han organitzat una 
quarantena d’activitats cultu-
rals per a tots els públics com 
ara concerts, visites guiades en 
adoberies, tallers i xerrades, 
totes gratuïtes. La programa-
ció completa d’activitats es pot 
consultar al web rec0.com.
El Rec.0, en aquesta nova edi-
ció, obre un nou espai, l’Ado-
beria Morera, on s’hi instal·la 
la marca Punto Blanco, la qual 
cosa permetrà mostrar les en-
tranyes d’una fàbrica que té 
una part en funcionament.

“HA ARRIBAT EL MOMENT DEL 
BARRI DEL REC”
Cristina Domènech, cofunda-
dora de Recstores, ha explicat 
que “el Rec manté el seu com-
promís amb la sostenibilitat, ja 
que no es fabrica res expres-
sament per vendre al Rec sinó 
que es dona sortida a un estoc 
que es convertiria un residu”. 
En aquest sentit les marques 
que treballen la sostenibilitat 

són presents a tot el circuit i 
especialment a l’espai de moda 
sostenible situat al pis de dalt 
del Museu de la Pell. 
Domènech també ha posat 
èmfasi en la reivindicació pa-
trimonial, l’objectiu que va fer 
néixer el festival: “denunciem 
que el barri està paralitzat ur-
banísticament i reclamem un 
canvi de normativa perquè el 
Rec pugui tenir vida 365 dies 
l’any”. Per a l’empresa organit-
zadora “el festival no té sentit 
sense el barri del Rec, obrint 
espais en desús i donant-lis 
vida. Malaurament, és un barri 
aturat, fa moltíssims anys que 
no hi ha hagut cap avenç nor-
matiu, i es nota que hi ha un 
impuls que demana que el Rec 
ha de tenir una sortida, i cre-
iem que ha arribat el moment 
d’afrontar-ho. Després de 12 
anys ja va essent hora de rei-
vindicar un canvi”.

IMPORTANT SEGELL ANOIENC
Bona part de les marques de 
moda i dissenyadors presents 

al Rec.0 tenen segell anoienc, 
com ara les consolidades Sita 
Murt, Bu�, Munich, Duuo, 
Punto Blanco, David Valls, 
Boxley, Don Algodon o Micu 
Micu, que repeteixen amb 
presència destacada dins el 
circuit. També s’hi podran tro-
bar dissenyadors com la igua-
ladina resident a Mèxic Núria 
Morera, amb una col·lecció de 
bosses de mà fabricades amb 
pells antigues de més de 50 
anys procedents de l’adoberia 
del seu pare;  la dissenyadora 
Rosa Vilaseca, creadora de la 
marca I am Bold especialitza-
da en moda a partir de la talla 
42; o la dissenyadora Mar Ri-
baudí que mostrarà, el dissabte 
12,  les seves propostes a l’espai 
Pop-up Day Estrella Damm. A 
més, seran presents al circuit 
del Rec.0 diverses empreses de 
l’Anoia representant marques 
com Superdry, Jack & Jones, 
Javier Simorra, Macson, Cana-
da House, Only, Only&Sons i 
Pepe Jeans. 
A l’espai de moda sostenible 
instal·lat a la primera Planta 
del Museu de la Pell, a la sala de 
les Encavallades, el +RecSoste-
nible, hi haurà un espai des-
tinat al Disseny Marked amb 
Akin So� Goods, Anna Elizari, 
Solka,  Omnea, KILOtela, Na-
tura Moda i Anoia en Transi-
ció, un col·lectiu d’artesans que 
elabora diferents productes fets 
a mà. 
Prop del Museu, al poliesportiu 
del carrer del Sol, s’aplegaran 
diversos comerços igualadins a 
l’espai gestionat per Igualada Co-
merç Made Igd/Slow Shopping. 

41 PUNTS GASTRONÒMICS
 I MOLTA MÚSICA
Hi ha també 41 punts gastro 
distribuïts al llarg de tot el 
recorregut, al costat d’altres 
propostes igualadines com 
l’Obrador Palomo, que oferi-
rà pastisseria d’alta qualitat, 
o els cafè Erika Nails& Cof-
fee House. Els diversos punts 
de restauració oferiran plats 
i menjars de tot tipus, també 
cuina vegetariana i vegana, 
sense gluten i amb productes 
ecològics. A més de l’oferta 
culinària dels foodtrucks, el 
Rec.0 comptarà el nou espai 
d’una marca de vins ben es-
pecial: Celler Pla de Morei, un 
petit i prestigiós celler de vi 
ecològic de Capellades (Ano-
ia) que per primera vegada 
serà al Rec. 
Pel que fa a la programació 
musical, les propostes anoien-
ques també seran protagonis-
tes al Rec de la mà de Paunezz, 
el projecte musical de l’igua-
ladí Carles Pauné; el grup de 
pop familiar Els Músics del 
Parc o el concert de swing que 
punxarà Swing Anoia.
El dissabte és el Dia Familiar 
per excel·lència amb activitats 
pensades per als infants, amb 
tallers gratuïts com “Planta el 
teu enciam”, al pati dels Horts 
Petit Rec; el taller “Posa �l a 
l’agulla!”, d’iniciació a dibui-
xar amb �l i agulla; o el clàs-
sic pinta-cares. També a les 12 
un concert itinerant amb “Els 
músics del parc”, i la Mitja Ma-
rató solidària que tindrà lloc 
durant tot el dissabte a l’espai 
+Rec Sostenible.



L’activista republicà 
Joan Mangues, fa uns 
dies denunciat per fer 
pintades a la façana 

del Consell i de la seu 
del PSC, admet que és 
el propietari del portal 
però nega que sigui un 
mitjà de comunicació

El PSC vincula a ERC el compte d’Instagram IgualadaNews

Alguns dels documents que ha aportat el PSC per  demostrar 
la connexió  entre ERC i IgualadaNews.

REDACCIÓ

El PSC a�rma que ERC 
està darrere del per-
�l Igualada News a les 

xarxes socials creat a l’any 
2020. Es tracta d’un per�l que 
té 25.000 seguidors, i que “es 
ven com un mitjà de comu-
nicació quan en realitat és un 
per�l controlat per un partit 
polític”. Aquest és el resultat 
de la investigació que s’ha fet 
�ns que ha quedat al desco-
bert “la seva vinculació amb 
ERC”, diuen des de l’àmbit so-
cialista.
El PSC explica que la seva in-
vestigació es va fer el mes pas-
sat, i conclou -aportant proves 
documentals- que la pàgina 
web d’IgualadaNews com-
parteix el mateix servidor i la 
mateixa direcció IP amb la pà-
gina web d’ERC Igualada. Les 
dades de registre, consultades 
amb una cerca inversa de la 
direcció on s’allotja Igualada 
News, revelen que les dues 
pàgines web estan registrades 
des de la mateixa localització 
física -a Galícia- i el mateix 
proveïdor.
D’altra banda, les dades de re-
gistre de la pàgina web d’Igua-
lada News apunten una altra 
connexió amb ERC: la direc-
ció IP on estan allotjades les 
webs d’Igualada News i ERC 
Igualada també alberga la pà-
gina web de Galop S.L., que 
és l’empresa audiovisual pro-
pietat d’un dels membres de 
la direcció d’ERC Igualada, 
Joan Mangues, tal i com diu 
el Butlletí O�cial del Registre 
Mercantil. Finalment,  la plan-
tilla predeterminada que uti-
litza la pàgina web galop.cat, 
l’empresa de Joan Mangues, 
és exactament la mateixa que 
igualadanews.cat. Es dona el 
cas que Mangues ha estat de-
nunciat recentment per la via 
penal com a presumpte autor 
de les pintades a la façana del 
Consell Comarcal. També en 
van aparéixer a la seu del PSC.
Els socialistes demanen expli-
cacions “urgents” a ERC Igua-
lada i considera “inadmissi-
ble” l’ús de per�ls anònims 
que es venen com un mitjà de 
comunicació quan, en realitat, 
són per�ls controlats política-
ment. “És una obligació moral 
i democràtica que la candidata 
d’ERC a Igualada, Alba Ver-
gés, doni explicacions i recla-
mem que ho faci urgentment”, 
comenten.
El PSC, a més, considera que 
“la utilització del pretés mit-

jà de comunicació Igualada 
News des d’un partit polític 
pot tenir �nalitats d’alteració 
de l’opinió pública i, per tant, 
és una actuació il·legítima i 
un perillós precedent per la 
democràcia”. Els socialistes 
afegeixen que “actuar d’ama-
gat, fent creure el que no és 
tot apro�tant l’anonimat de les 
xarxes socials és una gran ir-
responsabilitat i més si la fa un 
partit polític que hauria de ser 
exemplar en aquesta mena de 
comportaments. Demanem a 
ERC que doni la cara i expli-
qui perquè el seu partit per-
met aquest joc brut”.
D’altra banda, el PSC posa en 
valor la tasca dels mitjans de 
comunicació de la ciutat que 
treballen amb criteri periodís-
tic, donant la cara i amb noms 
i cognoms al darrere mentre 
que el contingut d’Igualada 
News no està �rmat per nin-
gú i són simples titulars sense 
aprofundir en les notícies ni 
complir les regles bàsiques del 
Periodisme. El PSC considera 
que el que ha fet ERC és “d’un 
baix nivell absolut i una enor-
me irresponsabilitat”.
El PSC, �nalment, es pregun-
ta “per què ERC ha creat un 
per�l anònim de notícies i no 
respecta la feina dels mitjans 
de comunicació existents a la 
ciutat on hi treballen profes-
sionals de la informació i són 
empreses que es dediquen a 
això”. Els socialistes també de-
manen que ERC aclareixi “si el 
que busca amb Igualada News 
és alterar i controlar l’opinió 
pública de la ciutat. Estem 
davant un fet extremadament 
greu”.

ERC S’APARTA DEL TEMA I 
MANGUES ACCEPTA QUE ÉS 
ADMINISTRADOR DEL PERFIL
A ERC s’han apartat del 
tema. Malgrat que els pe-
riodistes hem intentat 
que expliqués que opina-
va d’aquest atac directe per 
part dels socialistes, es li-
miten a  dir que “no tenim 
cap control d’IgualadaNews, 

és una iniciativa privada. 
De fet, amb l’empresa d’allot-
jament web que cita el PSC 
no hi ha cap relació con-
tractual de cap tipus ni hi 
tenim contractat cap servei. 
Considerem que aquesta de-
núncia és de molt baix nivell, 
tot plegat ve perquè al PSC li 
cou molt tot el que passa al 
Consell Comarcal”. 
Alguns informàtics han 

apuntat a les xarxes socials 
que la coincidència d’IP’s 
dels servidors d’ERC, Igua-
ladaNews i l’empresa de 
Mangues només demostren 
que les seves webs estan 
allotjades en un mateix pro-
veïdor, juntament amb cen-
tenars de clients més de tot 
l’estat, quelcom habitual en 
els servidors d’empreses de 
hosting a Internet.
Per la seva banda, Joan Man-
gues ha fet públic un co-
municat en el qual admet 
que és el màxim responsa-
ble d’IgualadaNews. “Soc el 
Joan, i que passa?”, diu tex-
tualment. Amb anterioritat, 

Mangues havia negat reite-
radament a La Veu -també 
a d’altres mitjans- tenir res a 
veure amb aquest portal fins 
ara anònim, que és evident 
que difon notícies -moltes 
d’elles copiades literalment 
d’altres mitjans- però afirma 
ara que “és una pàgina d’in-
formació, no és cap mitjà de 
comunicació”, malgrat anun-
ciar-se públicament com a 
“media” a Instagram...
Mangues diu ser víctima 
d’una “campanya mediàtica 
amb mentides per menyspre-
ar i carregar contra aquesta 
pàgina” amb “l’únic objectiu 
obrir un terreny de guer-
ra bruta”. L’activista diu que 
“des del seu inici fins avui, 
ha estat i és un projecte per-
sonal impulsat sense recur-
sos ni diners i desvinculat de 
cap direcció de partit polític, 
i que sempre ha respost úni-
cament al que considerés jo 
com a administrador”.
L’anonimat en la difusió de 
notícies, quelcom que és in-
concebible en una societat 
democràtica, també té justi-
ficació per a l’activista Man-
gues: “segurament alguns 
us preguntareu per què no 
explicava qui era. Molt sen-
zill, mai he volgut haver de 
donar explicacions a ningú, 
rebre missatges de pressió o 
atendre demandes en l’àmbit 
privat. Sempre he volgut que 
quan tanqués el telèfon, po-
gués desconnectar per salut 
mental”.
L'assumpte, més enllà de la 
trifulga habitual entre par-
tits polítics, ha molestat 
molt als mitjans de comuni-
cació privats de la ciutat, i ha 
despertat l'interès del Col·le-
gi de Periodistes de Catalu-
nya així com d'organismes 
de premsa  nacionals. 

ERC s’aparta del tema
i a�rma que no controla  

aquesta pàgina 
ni hi té res a veure
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Es crea la Taula de la 
Formació Professional 

amb representants 
del sector educatiu, 

professional i sindicats 
per treballar en ampliar 

la FP a la ciutat

El bus a demanda al 
polígon industrial ja 
compta amb 9.538 usuaris

L’Ajuntament reclama ampliar l’institut 
Milà i Fontanals i que alguns estudis es 
facin mentrestant al Badia i Margarit

REDACCIÓ

La tinent d’alcalde i re-
gidora d’Ensenyament, 
Patrícia Illa, acom-

panyada de diversos repre-
sentants del sector educa-
tiu, empresarial i sindical ha 
presentat aquest dimecres la 
Taula per la Formació Pro-
fessional que s’ha constituït 
després de diverses trobades 
i reunions. La Taula treballarà 
per potenciar la formació pro-
fessional a Igualada i comarca 
i per reclamar a la Generalitat 
de Catalunya que tiri enda-
vant l’ampliació de l’Institut 
Milà i Fontanals que permeti 
augmentar el nombre d’alum-
nes que cursen formació pro-
fessional a la ciutat.
Illa ha remarcat que és impor-
tant, com a territori, “oferir 
prous places de formació pro-
fessional per tal de garantir 

REDACCIÓ

El servei de transport a de-
manda Clic.cat del Polígon 
industrial Les Comes, impul-
sat pel Departament de Terri-
tori i l’Ajuntament, ha arribat 
aquest setembre al 1.363 viat-
gers, el seu màxim històric. El 
servei va registrar 31 passat-
gers durant el primer mes de 
funcionament, l’abril de 2021, 
ara fa un any i mig. La deman-
da segueix una tendència crei-
xent i se situa entre les 60 i 70 
reserves diàries. Des de l’ini-
ci, el servei ha registrat 9.538 
usuaris i usuàries, unes dades 
que consoliden la iniciativa 
com un model d’èxit.
El Clic.cat a Les Comes es va 
instaurar amb l’objectiu de 
facilitar la mobilitat laboral 
entre el polígon d’Igualada, 
Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui. Ini-
cialment, es van fer unes en-
questes als treballadors i a les 
empreses per tal d’ajustar els 
horaris i els recorreguts a les 
necessitats reals.
La presentació de les bo-
nes dades d’aquest servei ha 
comptat amb la presència del 
director general de Transports 
i Mobilitat, Oriol Martori, l’Al-
calde Marc Castells i diversos 
representants del sector em-
presarial de la comarca.
L’alcalde d’Igualada ha mos-
trat la seva satisfacció pel 
creixement de la demanda 
d’aquest servei, ja que “re�ec-
teix la transició que estem vi-
vint cap a un model de mobili-
tat més sostenible i respectuós 
amb el medi ambient. És una 
obligació de l’administració 
oferir les eines perquè sigui 
una realitat, i una responsa-
bilitat del ciutadà apro�tar les 
oportunitats”.
En la mateixa línia, el direc-
tor general de Transports i 
Mobilitat, Oriol Martori, ha 
destacat “la implicació de les 
empreses que ofereixen abo-
naments del Clic.cat als seus 
treballadors” i ha afegit que 

REDACCIÓ

Dissabte 6 de novembre 
la rata�a, els seus ela-
boradors i el seu tast 

van ser els protagonistes un 
any més de l’esperada Festa de 
la Rata�a de l’Anoia que arriba-
va a la XVIIa edició.
Un local de Xauxa ple amb gent 
de totes les edats i ambient des 
del matí �ns ben entrada la nit 
va mostrar, una vegada més, 
que les tradicions esdevenen 
festa si les cuides i les acompa-
nyes de bones propostes i gent 
a qui faci vibrar.
Després de les activitats infan-
tils en què van participar més 
d’una vintena de nens i nenes, 
va tenir lloc el popular dinar 
rata�arire que enguany va 
aplegar a 115 persones. 5 gra-

que els nostres joves puguin 
formar-se i ocupar-se amb 
uns estudis que tenen una alta 
demanda per d’empreses a les 
que manquen professionals 
amb formació especí�ca”. Illa 
també ha remarcat que “l’ins-
titut Mila i Fontanals actual-
ment està saturat; cada any, 
400 alumnes no poden ac-
cedir a la seva primera opció 
d’estudis i això ja passa des de 
fa tres anys”.
En la mateixa línia, Rosa Ala-
bart, de l’institut Milà i Fonta-
nals, ha explicat que el centre 

ha crescut molt en els últims 
anys, Alabart ha detallat que 
“actualment tenim 11 famí-
lies professionals a l’institut 
el que suposa 64 grups entre 
Grau Mitjà i Grau Superior”.
Illa ha explicat que la Taula 
per la Formació Professional 
reuneix agents de tots els àm-
bits per establir les prioritats i 
les demandes sector empresa-
rial i industrial i s’ha de�nit 
un pla per ampliar les instal-
lacions del Milà per poder 
acollir més alumnes i nous 
cursos.
En el seu parlament, el presi-
dent de la Unió Empresarial, 
Joan Domènech, ha explicat 
que “costa d’entendre que en 
una zona com la nostra, que 
és industrial, tinguem aques-
ta mancança de professio-
nals en part a causa d’aquests 
alumnes no poden arribar als 
estudis i després no puguin 
estar a la al mercat laboral”.

Molta participació a la Festa de la Rata�a

“aquesta col·laboració públi-
co-privada és un de les claus 
que expliquen els bons resul-
tats i l’augment exponencial 
de passatgers”.
Joan Domènech, president de 
la Unió Empresarial de l’Anoia 
ha a�rmat que “aquesta inici-
ativa ha donat resposta a una 
necessitat de mobilitat i de 
servei de transport públic a 
les zones industrials. Un pas 
molt important que permet 
que anem cap a una mobilitat 
més sostenible, més descar-
bonitzada i menys depenent; 
i que conseqüentment, fa que 
els polígons siguin molt més 
competitius”.
El president de l’Associació 
d’Empreses del Polígon Indus-
trial de Les Comes, Joan Ma-
teu, va destacat que “el bus a 
demanda està sent una solució 
per a descongestionar el tràn-
sit i combatre els problemes 
d’aparcament, a la vegada que 
contribueix a la transició cap 
a un model de mobilitat més 
sostenible”.

AIXÍ FUNCIONA EL BUS 
A LA DEMANDA
Actualment existeixen dues 
línies amb horaris i parades 
estables; la TAD1 (Mont-
bui-Igualada-les Comes) i la 
TAD2 (Vilanova-Igualada-les 
Comes). No es descarten 
adaptacions en funció de no-
ves necessitats, ja que dia a dia 
augmenten les reserves, i cada 
cop són més les empreses que 
ofereixen abonaments per als 
seus treballadors.
El bus a demanda Clic.cat és 
un servei de transport públic 
de la Generalitat de Catalunya 
gestionat a Igualada per Ma-
satsTG DX.
Per utilitzar-lo, cal fer una 
reserva a través de l’aplicació 
mòbil ‘ElMeuBus Clic.cat’ i 
indicar la parada d’origen i la 
de destinació de la línia que 
es vol utilitzar. Els serveis de 
transport a demanda només 
es presten si hi ha un requeri-
ment previ dels usuaris.

elles per fer costella a la brasa i 
una enorme paella pels vegeta-
rians per fer el dinar per a  tots 
els comensals. Les activitats de 
tarda, començant pel bingo, 
les divertides i punyeteres cor-
randes i danses d’en Pere de les 
Cabres van precedir l’esperada 
entrega de premis d’enguany.
Montserrat Ribé va rebre el 
primer premi, un quadre d’Art 
de la Terra, essent ja una de 
les  guanyadores consolidades 
d’aquest certamen. El segon 

premi va ser per Maite Subira-
na  que va rebre un lot de carn 
de Cal Fum i el tercer premi, 
un esmorzar a Cal Maginet 
per a Joel Roca. El vespre es va 
allargar amb concert i festa a 
càrrec de Jam Jamaica.
La festa va ser possible gràci-
es a la col.laboració dels tres 
establiments que van propor-
cionar els premis i Fidel Ser-
ra, Rec Brew, L’Ou com Balla, 
Igualavins, Bocins per Xalar i 
el Celler Figueres.
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El Parlament de 
Catalunya aprova per 
unanimitat el retorn 
a Igualada, l’alcalde 

Castells cedeix 
terrenys al costat del 
CAP Anoia, però a 

Montbui ja reclamen 
que volen el Pediatra 

al seu municipi

Ofensiva política perquè Igualada recuperi el servei de Pediatria, 
concentrat per a tota la Conca a Vilanova del Camí

JORDI PUIGGRÒS

Amb la pandèmia al 
damunt, i el risc de 
contagi imponent en 

molts indrets, les autoritats sa-
nitàries van concentrar tot el 
servei de Pediatria de l’Atenció 
Primària d’Igualada, la Conca 
d’Òdena i alguns municipis de 
la comarca, en un únic CAP, el 
de Vilanova del Camí. La situ-
ació va esdevenir inicialment 
en excepcional i temporal, do-
nada la situació ja sabuda per 
tots durant el con�nament de 
la Conca, però també va ser 
una acció provocada per l’ab-
sència de metges d’aquesta es-
pecialitat, que s’ha anat agreu-
jant amb el pas del temps. 
Avui, és difícil -per no dir 
impossible- que tots els CAP’s 
tinguin assegurada la presèn-
cia d’un pediatre, simplement 
perquè no n’hi ha de disponi-
bles. És un problema conegut, 
greu, i general. Amb la decisió 
de concentrar l’especialitat en 
un únic lloc, avui hi ha pedi-
atres per a la població infantil, 
però són tots a Vilanova.
Amb el pas del temps i l’alleu-
jament de la pandèmia, van 
començar a sorgir veus que re-
clamaven la tornada del servei 
de Pediatria a la capital de la 
comarca, i, més concretament, 
al CAP Anoia del Passeig Ver-
daguer, en principi, sota la 
mateixa fórmula: tota la Pedi-
atria d’Igualada, de Vilanova, 
Òdena, Montbui, Jorba, Tous, 
Carme, la Pobla, Copons, Ar-
gençola, Castellolí, Copons, 
la Llacuna, i Montmaneu, 
en un mateix lloc. Però en 
això tampoc tothom hi està 
d’acord: a Montbui ja s’estan 
movent per evitar-ho, per-
què volen la Pediatria al seu 
CAP, com abans de la pandè-
mia. A Vilanova tampoc en-
tenen per què han de perdre 
un servei que han mantingut 
en ordre en els moments més 
difícils, i argumenten tam-
bé facilitats d’aparcament al 
mateix costat del CAP, que 
a Igualada no existeixen. La 
decisió de tot plegat corres-
pon a l’Institut Català de la 
Salut (ICS), que depèn de la 
Generalitat.

IGUALADA CEDEIX ELS 
TERRENYS AL COSTAT DEL 
CAP PER ACOLLIR PEDIATRIA
L’Ajuntament d’Igualada fa 
més d’un any que treballa per 
fer possible la recuperació 

del servei de pediatria. Per 
això va cedir un espai al cos-
tat de l’edifici del 092, a tocar 
del CAP Urbà, per tal que 
aculli 12 consultes totalment 
equipades on pugui oferir-se 
el servei d’atenció pediàtrica 
i donar així servei. L’oferi-
ment d’aquest espai muni-
cipal va formalitzar-se al 
mes de febrer amb un decret 
d’alcaldia prèvies converses i 
estudis amb el departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.
El projecte es troba actual-
ment en fase de licitació i des 
de l’Ajuntament es demana a 
la Generalitat “que acceleri 
el retorn d’aquest servei a la 
ciutat i eviti així que les famí-
lies usuàries hagin de canviar 
de municipi”, una opció que 
des d’altres municipis sembla 
-en veu baixa, això sí- ego-
cèntrica i centralista, perquè 
no només afecta Igualada, 
sinó 13 municipis més, que 
seguiran sense tenir pediatre 
en els seus ambulatoris, i els 
obligaran igualment a des-
plaçar-se. 
L’alcalde Marc Castells ha re-
fermat en un comunicat i un 
vídeo a les xarxes socials que 
“els serveis sanitaris de la 
ciutat són una prioritat i, en 
aquest sentit, exigirem que 
la Generalitat compleixi i el 
servei sigui una realitat molt 
aviat”. 

IGUALADA SOM-HI 
FA ARRIBAR EL TEMA 
AL PARLAMENT
El grup municipal d’Igualada 
Som-hi (PSC-Comuns) va 
fer arribar aquest assumpte 
a través dels seus companys 
socialistes al Parlament per 
a que la cambra s’hi pronun-
ciés. Fa pocs dies, a través del 
diputat igualadí Jordi Riba, 
tots els components de la 
cambra van avalar -per una-
nimitat- el retorn del servei a 
Igualada. Si bé la decisió no 

és vinculant, sí que represen-
ta un toc d’atenció al Govern 
de la Generalitat.
El portaveu Jordi Cuadras, 
celebra la notícia i afirma 
que “vam dir que no para-
ríem fins aconseguir que el 
CAP de l’Estació torni a te-
nir Pediatria i es deixi d’obli-
gar les famílies a anar fins a 
Vilanova per visitar els seus 
fills i filles. Haver aconseguit 
la votació al Parlament i que 
s’hagi pogut aprovar és un 
pas endavant immens que 
ens apropa a la solució i al 
restabliment del servei”.
Cuadras avança que la lluita 
no acaba aquí i reclama un 
calendari clar a la Generali-
tat: “Demanem al govern de 
la Generalitat que posi una 
data a la reobertura de la Pe-
diatria. Volem i necessitem 
un calendari del que passarà  
a partir d’ara un cop el Par-
lament ha donat llum verda 
a la nostra petició. Cal con-
cretar quines obres i quan es 
faran per poder restablir el 
servei”.
Igualada Som-hi recorda 
que “al mes de desembre de 
l’any passat vam destapar la 
situació i vam presentar una 
moció al Ple de l’Ajuntament 
del 21 de desembre per ins-
tar la Generalitat a reobrir 
el servei. Malgrat que al Ple 
de l’Ajuntament el govern de 
Marc Castells no va donar 
suport a la petició, nosaltres 
vam seguir defensant els in-
teressos d’Igualada. El nul 
suport del govern de Junts a 
restablir la Pediatria és una 
cosa que ens va deixar per-
plexos i que lamentem i no 
entenem, ja que el govern 
de la nostra ciutat hauria de 
ser el primer en reclamar un 

servei bàsic com la Pediatria 
i això no va passar. Es tracta 
d’una qüestió de ciutat i no 
de partits i per això vam se-
guir la lluita al Parlament”.
Jordi Cuadras remarca que 
“sempre hem dit que deixar 
el CAP de l’Estació sense Pe-
diatria és completament in-
just per totes les famílies que 
necessiten aquest servei. No 
podíem acceptar que aquest 
servei desaparegués d’aquest 
centre d’atenció primària 
de la nostra ciutat. A la pe-
tició que vam entrar i que 
ha aprovat al Parlament de-
tallem com moltes famílies 
no disposen de vehicle propi 
per anar a visitar-se a Vila-
nova o no tenen els recursos 
econòmics necessaris per as-
sumir els 6,80 o 8,80 euros 

d’anada i tornada que costa 
el transport públic en tren o 
autobús”.  
La situació, però, és que sem-
bla que la voluntat és conti-
nuar concentrant el servei de 
tots els municipis, en aquest 
cas, a Igualada, de manera 
que sempre hi hauran des-
peses que hauran d’assumir 
les famílies, en aquest cas les 
que no són igualadines.

PROTESTES A MONTBUI
Els primers a protestar han 
estat a Montbui. La Platafor-
ma “Montbui per una Sanitat 
digna” va convocar ahir di-
jous una assemblea per trac-
tar el tema. La plataforma 
recorda que en aquest mu-
nicipi ja es van recollir dues 
mil signatures de protesta. 
“La resposta del govern de 
la Generalitat ha estat que 
tot ha de continuar igual fins 
que la centralització de pedi-
atria es faci a Igualada, que 
és l’objectiu del govern. I de 
tornar a obrir el CAP dissab-
tes, diumenges i festius res 
de res. S’atreveixen a dir que 
no han tingut queixes per 
part de las persones usuàries 
d’aquests serveis”.

Des de la pandèmia, la 
Pediatria d’Igualada 

i 13 municipis més 
de l’Anoia està 
concentrada a 

Vilanova, i la voluntat 
és traslladar-ho tot 
al CAP del Passeig

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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La proposta consisteix 
en cedir un espai per 
tal que anoiencs que 

els agradaria cultivar 
un hort però no tenen 
espai puguin accedir a 

petites parcel·les

Eixarcolant inicia 
un projecte per facilitar 
parcel·les d’hort

Intent de desnonament a Igualada 
amb un fort desplegament policial

JORDI PUIGGRÒS

Tres furgonetes de la 
Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra 

van tallar dimarts al matí el 
carrer Serra Marsal en la seva 
con�uència amb el Passeig 
Verdaguer perquè una comi-
tiva judicial pogués executar 
un desnonament en un habi-
tatge. La situació va provocar 
l’interès de desenes de perso-
nes que passaven per l’indret, 
i dels veïns de la zona.
Aquesta és la quarta vegada 
que s’intentava el desnona-
ment de l’habitatge, on hi vi-

ACN

Agents dels Mossos han 
a�rmat aquest dilluns 
que l’acusat de llançar 

dos coets en una manifestació 
contra la sentència de l’1-O, el 
2019, van veure com apuntava 
a l’helicòpter policial. Així ho 
han declarat tres agents que es 
trobaven en la protesta d’aquell 
16 d’octubre, en la primera ses-
sió del judici a l’Audiència de 
Barcelona. Ara només queda 
per escoltar el pilot de l’heli-
còpter i l’acusat, veí de Santa 
Margarida de Montbui, que ha 
demanat ser el darrer a decla-
rar, en una sessió que s’ha asse-
nyalat per dimarts de la setma-
na que ve. 
La �scalia demana 9 anys i mig 
de presó per desordres públics, 
atemptat a l’autoritat i lesions 
lleus; l’advocat de la Generali-
tat, 2 anys per atemptat i lesi-

uen una parella amb els seus 
tres �lls menors d’edat. La Pla-
taforma d’Afectats Per La Hi-
poteca de l’Anoia (PAH) va fer 
una crida per a que la família 
tingués el màxim suport pos-
sible, i ha denunciat que Ser-
veis Socials de l’Ajuntament 
ha elaborat un informe on re-
coneix “que la família no té al-
ternativa habitacional i està en 
situació de vulnerabilitat, i la 
llei exigeix suspensió del des-
nonament en aquests casos”.
Fonts de la PAH han afegit 
que “durant aquest mes hem 
sol·licitat a la propietat i al 
jutjat un lloguer social, com 
disposen les lleis 1/2002 i 

24/2015. La propietat, el fons 
voltor americà Ceberus, ni 
respon, incomplint la llei. 
I la jutgessa no suspèn, tot i 
que hi ha l’informe de Serveis 
Socials. És desesperant veure 
com es permet que els grans 
tenidors incompleixin cons-
tantment la llei. A favor d’un 
fons voltor especulador, i en 
contra d’una família amb tres 
menors”. El regidor d’ERC 
Joan Valentí va intentar, sen-
se èxit, accedir a l’habitatge. 
Poble Actiu, vinculada a la 
CUP, també ha denunciat el 
cas a les xarxes socials. Final-
ment, la família va assolir un 
nou ajornament de 30 dies.

REDACCIÓ

El node Anoia del Col-
lectiu Eixarcolant, enti-
tat sense ànim de lucre, 

ha iniciat un projecte d’horts 
pensat per omplir de vida la 
zona del parc �uvial del riu 
Anoia situada entre Vilanova 
del Camí i la ciutat d’Igualada. 
Aquesta iniciativa pretén crear 
un espai que serveixi per dur-
hi a terme diferents activitats, 
totes elles relacionades amb la 
sobirania alimentària, el con-
sum de productes de proximi-
tat, i amb el cultiu de plantes 
silvestres i varietats agrícoles 
tradicionals.
La proposta que presenta l’en-
titat consisteix en cedir un 
espai per tal que persones de 
la comarca que els agrada-
ria cultivar un hort però que 
no tenen cap espai per fer-ho 
possible puguin accedir a pe-
tites parcel·les per tal de cul-
tivar-les. A més a més, l’espai 
tindrà una zona reservada a 
arbres de varietats tradicio-
nals, és a dir varietats antigues 
que faci almenys 50 anys que 
ja es cultiven a la zona, les 
quals en la majoria dels casos 
amb un alt risc de desaparició.
Aquest horts Eixarcolant tam-
bé tindran d’una petita zona 
exterior habilitada per dur-hi 
a terme els tallers o activitats 
organitzades pel node territo-
rial del Col·lectiu, on diferents 
ponents i talleristes experts 
en agroalimentació, botànica, 
ecologia, ciència i tradicions 
podran impartir activitats for-
matives o divulgatives obertes 
al conjunt de la població.
El Col·lectiu Eixarcolant es-
pera que aquest nou indret 

faciliti a diferents persones de 
la comarca la possibilitat d’in-
troduir-se al món de l’agricul-
tura i de l’etnobotànica i de 
poder aprendre moltes coses 
noves i compartir inquietuds 
comunes.
El projecte respon a la ne-
cessitat cada cop més visible 
de canviar el model de pro-
ducció, distribució i consum 
d’aliments per tal d’aconseguir 
complir alguns dels objectius 
de desenvolupament sosteni-
ble marcats per l’Assemblea de 
les Nacions Unides.
Per tal de facilitar la possibi-
litat d’apuntar-se al projecte, 
els organitzadors han obert un 
formulari per tal de recollir les 
dades de les persones interes-
sades i així poder-hi contactar 
directament. Aquest es pot 
trobar disponible a la web de 
l’entitat  www.eixarcolant.cat
També està previst convidar a 
tots els candidats i candidates 
a una assemblea que es durà 
a terme properament per tal 
d’informar dels detalls tècnics 
i de respondre tots els dubtes 
i consultes que es puguin ge-
nerar. La noti�cació o�cial a 
les persones que obtindran la 
cessió d’una parcel·la tindrà 
lloc a principis de desembre 
per tal que l’entrada a les ins-
tal·lacions es pugui produir a 
inicis del 2023.

Demanen 9 anys de presó a un montbuienc 
acusat de llençar un coet a un helicòpter

ons i la defensa, l’absolució.
Els agents dels Mossos han re-
cordat que en aquella manifes-
tació es van muntar barricades 
en molts punts del centre de 
la ciutat i que els manifestants 
van llançar objectes diver-
sos contra els policies. Aquest 
mosso ha assegurat que, des-
prés de veure un primer coet 
que sortia del grup de mani-
festants, van veure com l’ara 
acusat “inseria” un segon coet 
dins un tub, l’”incendiava” i 
“apuntava a l’helicòpter”, que 
en aquells moments sobrevola-

va “molt baix” la zona de Gran 
Via amb el carrer de Bruc.
El policia ha a�rmat que van 
identi�car “plenament” l’ho-
me i que la sensació que van 
tenir des de baix és que el coet 
va impactar “molt a prop de 
l’helicòpter”. Un altre mosso de 
paisà va gravar la seqüència del 
llançament i també ha indicat 
que l’home va apuntar cap a 
l’helicòpter. Els dos agents han 
coincidit a assenyalar que l’ho-
me portava un casc, un moca-
dor que li tapava la cara amb 
l’estelada i una motxilla negre 
amb franges vermelles.
L’arrest es va produir ja que els 
Mossos van identi�car l’home 
que havien vist llançar el coet 
en unes imatges d’una protes-
ta anterior, contra el sindicat 
policial JUSAPOL. En el regis-
tre a casa seva, els Mossos van 
trobar el casc, el mocador amb 
l’estelada i un “pam�et” inde-
pendentista, han assenyalat.
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Jordi Cuadras 
(PSC) acusa Jordi 

Badia (ERC) de fer 
“politiqueig barat “amb 

el tema i el president 
Xavier Boquete (Junts) 
reconeix que “he actuat 

tard en això”

El 19 de novembre, 
una nova edició de 
la festa pels Drets 
dels Infants

Creuament d’acusacions entre Junts, PSC i ERC en el 
ple del Consell Comarcal sobre el cas del Secretari

JORDI PUIGGRÒS

El president del Consell 
Comarcal, Xavier Bo-
quete, va explicar àm-

pliament el passat dimarts al 
vespre, en ocasió d’un ple ex-
traordinari ja amb la presència 
del nou Secretari, Jordi Puig, 
tot el relatiu a les investigaci-
ons obertes per l’O�cina An-
tifrau i el Tribunal de Cuentas 
davant suposades irregulari-
tats comptables que tenen a 
veure amb l’anterior Secretari, 
de baixa voluntària, i l’Inter-
ventor, que va deixar el càrrec. 
La situació va ocasionar un 
terrabastall per tots conegut 
�ns al punt de posar en risc el 
pagament de nòmines i prove-
ïdors, tot i que, a darrera hora, 
es va poder solucionar provi-
sionalment.
En el ple, Boquete va informar 
cronològicament, en un dis-
curs de 16 minuts de durada, 
de totes les passes des que, tres 
dies després de les darreres 
eleccions municipals, el maig 
de 2019, Antifrau es va posar 
en contacte amb la corporació 
comarcal demanant informa-
ció. A partir de llavors, hi ha 
una investigació oberta, de la 
qual públicament no se’n sabia 
res. El juliol d’aquest any tots 
els grups polítics en van te-
nir coneixement, just després 
que el Tribunal de Cuentas 
iniciés també una investiga-
ció per una informació prèvia 
de l’Interventor del Consell. 
Les presumptes irregularitats 
tenen a veure amb la jorna-
da laboral, complements de 
sous, i compatabilitats per 
treballar fora de la institució 
comarcal. La darrera de les 
peticions d’Antifrau va ser fa 
poc més d’una setmana.

PETICIÓ DE TROBADA AMB LA 
CONSELLERA VILAGRÀ
Boquete va informar que s’ha 
demanat una entrevista amb 
la Consellera de Presidència 
de la Generalitat, Laura Vila-
grà, davant el fet que no s’ha 
solucionat encara l’absència 
d’Interventor en aquest orga-
nisme. El concurs urgent que 
va iniciar-se per proveir la pla-
ça només va tenir una persona 
acceptada que no va superar 
la puntuació mínima. Tampoc 
han prosperat les gestions amb 
la Direcció General d’Admi-
nistració Local. “Aquest mes 
podrem fer front al pagament 
de les nòmines, no de la millor 
manera que voldríem, però al-
menys sense passar el calvari 
del mes passat”, va dir el presi-
dent durant la sessió plenària.
Per ERC, Jordi Badia va a�r-
mar que “tot el que ha passat té 
a veure amb Antifrau i el Tri-
bunal de Cuentas, la raó de que 
hàgim arribat aquí és aquesta”, 
deia, tot i que per al president 
Boquete “cada treballador ha 
d’exercir la seva responsabilitat 
en el lloc de treball en el que 
està, i per això hem lliurat a 
Antifrau tot el què se’ns ha de-
manat, nosaltres hem d’actuar”, 
i al mateix temps va anunciar 
que “vaig anar personalment a 
l’O�cina Antifrau per demanar 
informació i em van recoma-

nar que em busqués un bon 
equip jurídic”. 
Badia no es convencia de les 
paraules del president i va pre-
guntar “per què no s’ha fet res 
durant tres anys, des de 2019 
�ns 2022”, però Boquete li va 
recordar que el maig i juny 
de 2019, quan Antifrau va co-
mençar els tràmits, també ERC 
governava el Consell, en funci-
ons. “Es va lliurar la documen-
tació i, com a tot arreu, se li va 
demanar al secretari que se’n 
fes càrrec, amb informes d’In-
tervenció i Recursos Humans. 
Tant vostès com nosaltres tení-
em la con�ança en el secretari, 
i ningú de qui va elaborar do-
cumentació per a Antifrau va 
dir res de cap situació anòmala. 
Tampoc vostès ni nosaltres. El 
que sobta és que l’Interventor, 
que ha estat en aquest cas la 
mateixa persona, no veiés el 
2019 possibles irregularitats, i 
ara sí. De tota manera, jo com 
a president el que haig de fer 
és re�ar-me del secretari, que 
és qui garanteix la seguretat 
jurídica de la casa. Si per obrir 
un expedient informatiu sobre 
el tema, com vaig fer el juny 
d’aquest any, hem arribat a tot 
això, em sap greu, però és el 
que havia de fer”. 
El representant d’ERC insistia, 
però, que “aquest expedient ja 
l’hauria d’haver obert el 2019, 
perquè es molt estrany dema-
nar a l’investigat, que defensi a 

la casa. Vostè no va fer res �ns 
que Antifrau va enviar una car-
ta aquest any”. Boquete assu-
mia amb autocrítica que “pro-
bablement hem actuat tard, 
entono el mea culpa en això, 
però li dic que aquesta histò-
ria s’ha d’arreglar i també li dic 
que ara veig com a la Diputació 
a la Generalitat s’inhibeixen en 
aquest assumpte, això també 
s’ha de dir”.
El vicepresident Jordi Cua-
dras (PSC) argumentava que 
ERC “pretén confondre en 
una situació prou greu com 
per deixar-la fora del politi-
queig barat que Jordi Badia 
ha fet en la seva intervenció, 
si vostès governaven el juny de 
2919 i van acceptar el primer 
lliurament de documentació 
a Antifrau, com és que vos-
tès tampoc han dit res durant 
aquests tres anys?”. El repre-
sentant republicà va recordar, 
però, que “aquell juny després 
de les eleccions vostès, el PSC, 
ja negociaven fer govern amb 
Junts i nosaltres ja no teníem 
gaire informació, el President 
d’això no ens en va parlar”.
El ple també va condemnar i 
rati�car la denúncia presenta-
da als Mossos d’Esquadra per 
les pintades a la seu del Con-
sell Comarcal i la identi�cació 
dels autors. Van votar a favor 
Junts per Catalunya, PSC, C’s 
i grup mixt, amb l’abstenció 
de la CUP i ERC.

Igualada commemora cada 
any el Dia internacional de la 
Infància amb la celebració de 
la Festa dels Drets dels Infants. 
El tema central d’aquesta ce-
lebració, aquest any girarà al 
voltant de la prevenció i la cura 
de la Salut Mental Infantil. L’es-
deveniment tindrà lloc al Mu-
seu de la Pell d’Igualada, el dia 
19 de novembre, de 10 a 14h. 
La Jornada es desenvoluparà 
a través del Joc, per garantir el 
dret a cuidar l’entorn saludable 
de l’infant i tota la importància 
cognitiva que comporta el joc i 
el temps lliure als infants.
Carme Riera, tinenta d’Alcalde 
i regidora d’Infància, ha expli-
cat que “l’objectiu de la jornada 
és oferir una matinal d’activi-
tats infantils per visibilitzar la 
prevenció de la salut mental, 
re�exionar sobre la cura emo-
cional de tots i totes i sensibi-
litzar sobre la importància del 
benestar emocional, psicològic 
i social dels nostres infants”.
Per aquesta raó, la jornada 
també s’emmarca dins els pro-
grama pilot Playful Paradigm 
Igualada, ciutat jugable que 
està desenvolupant l’Ajunta-
ment durant tot aquest any i 
que ha aproximat el joc a tots 
els barris de la ciutat de forma 
lúdica i participativa.
La jornada també es desenvo-
luparà amb molta participa-
ció infantil, perquè s’organitza 
amb el Consell d’Infants de la 
ciutat.
A nivell d’activitats, hi haurà 
tallers de gestió de les emo-
cions, i l’espai “el racó dels 
experts” liderat pels propis 
infants, amb un seguit de reco-
manacions sobre com cuidar la 
salut mental individual, amb 
consells i re�exions realitzades 
pels infants a les escoles.

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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El Dr. Daniel Vega, del 
Consorci Sanitari de 

l’Anoia, és coordinador 
i investigador principal 

d’un projecte sobre 
el tractament 

de les autolesions 
a través d’App’s 

de telèfons mòbils

Neix l’Associació de Tractament 
d’Addiccions de Conducta de l’Anoia

El Youth Council suec 
visita Igualada

Un projecte de recerca en salut mental, 
amb implicació de l’Hospital, rep 
400.000€ de La Marató del 2021

REDACCIÓ

Dijous a la tarda s’ha 
celebrat l’acte de lliu-
rament d’ajudes a 

la recerca de la Fundació La 
Marató de TV3, Catalunya 
Ràdio i Mitjans Digitals. En-
tre els projectes seleccionats 
hi ha una recerca liderada per 
la Fundació Sanitària d’Igua-
lada, amb el Dr. Daniel Vega 
Moreno del Consorci Sanitari 
de l’Anoia (CSA) com a coor-
dinador i investigador princi-
pal, que rebrà un �nançament 
de 398.526,25 euros. 
El projecte seleccionat té l’ob-
jectiu de desenvolupar un 
tractament especí�c per a 
l’autolesió que pugui seguir-se 
amb una APP per a telèfons 
mòbils. La Fundació Sanitària 
d’Igualada (FSI), una fundació 
vinculada al Consorci Sanitari 
de l’Anoia, que gestiona les se-
ves línies de docència i recer-
ca, coordinarà aquesta recerca 
amb la col·laboració de la Fa-
cultat de Medicina i Ciències 
de la Salut de la Universitat de 
Barcelona (Dra. Marina López 
Solà), la Facultat de Ciències 
i Tecnologia de la Fundació 
Universitària Balmes - Uni-
versitat de Vic (Dr. Jordi Solé 
Casals) i la Facultat de Ciènci-
es de la Salut de la Universitat 
Jaume I (Dra. Azucena García 
Palacios). Del total de l’import 
per al �nançament del projec-
te, la FSI gestionarà gairebé 
155.000 euros.
Sota el títol Disseny i anàlisi 
de l’e�càcia d’una intervenció 
breu basada en una aplicació 
mòbil per l’autolesió: mesures 
d’autoinforme, momentànies 

REDACCIÓ

El passat divendres 28 
d’octubre un grup de 
joves igualadins varen 

rebre el consell de joventut de 
Suècia a Igualada amb la �na-
litat d’establir i enfortir una 
relació institucional de llarga 
durada entre Suècia i Catalu-
nya, amb Igualada com a ciu-
tat gravitacional.
La jornada va començar amb 
rebuda conjunta dels 8 enviats 
del Seweden Youth Council 
per part d’un grup de joves 
igualadins i l’o�cina europar-
lamentària dels eurodiputats 
Puigdemont, Comín i Ponsatí 
a Barcelona.
A l’o�cina europarlamentària 
es va explicar i debatre sobre 
el rerefons històric i la situa-
ció actual de la causa nacio-
nal catalana. N’Aleix Sarri en 
va ser el ponent, acompanyat 
per n’Olle Llndgren i Arnau 
Salat; com a representants de 
les joventuts dels respectius 
països. Entre els assistents 

i biològiques com a predic-
tors de tractament, el projecte, 
promogut pel grup GRETA 
(Grup d’Estudi i Tractament 
de l’Autolesió), vol facilitar 
l’accés al tractament per evitar 
l’autolesió i millorar el ben-
estar emocional de les perso-
nes, i s’emmarca en una línia 
de recerca ja consolidada a la 
Fundació. I és que a dia d’avui 
moltes persones que estan 
lluitant contra l’autolesió, així 
com els seus familiars, tenen 
di�cultats per accedir a l’aju-
da psicològica necessària. El 
projecte es desenvoluparà en 
els propers tres anys amb la 
implicació d’adolescents i jo-
ves en l’estudi, per tal de poder 
dissenyar el tractament més 
adequat, que permeti millorar 
la qualitat de vida de les per-
sones afectades.
Les conductes d’autolesió són 
un problema creixent entre els 
adolescents i joves adults d’ar-
reu del món. Tot i que la moti-
vació per a l’autolesió no és el 
suïcidi, és un factor de risc pel 
suïcidi i implica un gran pati-
ment emocional pels afectats 
i les seves famílies. L’autolesió 

pot estar associada a la pre-
sència d’algun trastorn men-
tal, però també és habitual en 
la població general, és per això 
que es considera un problema 
de salut pública.
Els fons recaptats de La Mara-
tó de TV3, Catalunya Ràdio i 
Mitjans Digitals del 2021 per-
metran que 81 equips de recer-
ca duguin a terme 36 projectes 
en salut mental. Una injecció 
notable de recursos que im-
pulsarà la creació de noves 
eines de prevenció i diagnòs-
tic, i tractaments més e�cients 
amb l’objectiu de guanyar més 
anys i més qualitat de vida per 
a les persones afectades i les 
seves famílies.

LA MARATÓ DE TV3
Els 12,1 milions d’euros recap-
tats en l’edició 2021 de La Ma-
rató han permès sensibilitzar 
la ciutadania sobre uns tras-
torns amb molts estigmes i, a 
partir d’ara, també impulsaran 
la recerca en salut mental. Es 
tracta d’uns trastorns que, se-
gons els experts, una de cada 
4 persones tindrà al llarg de 
la seva vida, i continuen aug-
mentant, especialment entre 
la població més jove.
Els 81 equips d’investigació 
premiats treballaran durant 
els pròxims anys per trobar 
respostes i oferir un abordatge 
integral de la salut mental. Del 
total dels projectes, 8 són uni-
taris i 28 coordinats entre dues 
o més institucions de recerca.
En 30 anys de trajectòria, La 
Marató ha �nançat un total de 
985 projectes de recerca.

de la part catalana hi trobà-
vem el Secretari General de 
les Joventuts Nacionalistes de 
Catalunya, Alavaro Clapés, i 
Queralt Carbonell, en qualitat 
de presidenta local de dita or-
ganització.
Un cop �nalitzada la sessió 
matinal, el grup joves iguala-
dins i els membres del Consell 
de Joventut sueca es van diri-
gir cap a la ciutat d’Igualada 
on varen dinar i contribuir al 
comerç local per després visi-
tar els llocs més emblemàtics 
de la ciutat.
Al voltant de les 6 de la tar-
da a l’Ajuntament d’Igualada 
es va formalitzar la rebuda 
institucional. Després d’una 
breu presentació de la ciutat i 
exposició de les �tes més des-
tacades del govern municipal 
a càrrec dels regidors Patri-
cia Illa, Carlota Carner i Pere 
Camps, les parts es varen em-
plaçar a continuar parlant per 
fer que la col·laboració entre 
el consell de joventut suec i la 
ciutat d’Igualada sigui una re-
alitat pròximament.

Ahir dijous es va presentar al 
Centre Cívic Nord l’Associ-
ació Tractament Addiccions 
de Conducte de l’Anoia (AS-
TACA). El seu president, San-
tiago Hinojosa, explica que 
“proposem donar una solució 

associativa a la problemàtica 
de la Ludopatia principalment 
i altres addiccions conductu-
als. És la primera vegada que 
a la comarca de l’Anoia hi ha 
algú que dona veu a aquesta 
problemàtica”.

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      
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Teresa Estruch, 
nova presidenta del 
Consell de Federació 
del PSC Anoia

Trobada d’Alba Vergés i Enric Conill 
amb la gent gran per escoltar propostes

REDACCIÓ

La candidata a l’alcaldia 
d’Igualada d’ERC, Alba 
Vergés, així com el cap 

de l’oposició republicà, Enric 
Conill, han fet una trobada 
amb gent gran per escoltar les 
seves necessitats i buscar so-
lucions als problemes o man-
cances que tenen a la ciutat. La 
trobada es va fer a l’Espai Cí-
vic Centre amb més de 50 de 
participants que es van orga-
nitzar en grups de treball per 
debatre, discutir i identi�car 
les diferents necessitats que 
tenen. D’aquesta manera es 
van fer 5 grups: salut, activi-
tat física, habitatge i mobilitat, 
atenció social i cultura. 
Vergés va explicar que “la gent 
gran d’Igualada necessita un 
ajuntament més compromès, 
atent i actiu per ajudar i fer la 
vida més fàcil a la gent que ha 
treballat tota la vida i que ara 
mereixen envellir amb confort 
i dignament”. En aquesta línia 
Vergés va apuntar que “nosal-
tres tenim clar des de fa molt 
temps que cuidar a la nostra 
gent és imprescindible i que 
cal fer-ho més i millor. L’aten-

REDACCIÓ

Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) proposa instal.
lar caixers automàtics als 

centres cívics d’Igualada i al 
Mercat. L’objectiu és fer front al 
tancament d’o�cines bancàries 
que s’està produint a la ciutat i 
facilitar aquest serveis als bar-
ris que s’han quedat sense cap 
sucursal. Sobretot es fa pensant 
en la gent gran i en col.lectius 
pels quals l’ús de la banca elec-
trònica representa moltes di�-
cultats degut a la bretxa digital.
El portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament, Jordi Cuadras, 
a�rma que “davant el desman-
tellament de la xarxa d’o�cines 
bancàries que hi ha hagut 
a Igualada proposem actu-
ar, que l’Ajuntament aga� la 
iniciativa i passi a l’acció. Els 
caixers són un servei bàsic pel 
dia a dia de molta gent i per 
això volem que es garanteixi 
en igualtat i amb proximitat a 
tots els barris”.
Cuadras remarca que “amb la 

El Consell de Federació del 
PSC Anoia ha passat a estar 
presidit per la masquefina 
Teresa Estruch. El partit ha 
escollit Estruch per aquest 
lloc d’honor per la seva re-
coneguda trajectòria política 
a la comarca com a alcaldes-
sa de Masquefa durant dos 
mandants del 199 al 2007 i 
com a diputada al Parlament 
de Catalunya del 2003 al 
2011. En l’àmbit professional 
ha exercit d’infermera i ha 
treballat al sector de la salut.
El Consell de Federació és 
l’òrgan en el qual es reunei-
xen cada trimestre totes les 
agrupacions del PSC de la 
comarca, amb els alcaldes 
i alcaldesses, els regidors i 
regidores i la militància del 
partit.
Teresa Estruch explica que 
“agraeixo haver rebut la pro-
posta i de promoure el debat 
en aquest òrgan del partit 
que és l’espai de relació entre 
les agrupacions dels diferents 
municipis de la comarca”. Es-
truch afegeix que “el curs que 
hem encetat serà apassionant 
perquè el 28 de maig hi ha 
eleccions municipals i, per 
tant, ajudar a que el PSC es-
tigui preparat, amb les idees 
i equips per a guanyar a cada 
un dels municipis és una tas-
ca que m’entusiasma”.

ció a la gent gran, en tots els 
àmbits, és i serà una prioritat 
per nosaltres i així ho farem”. 
Tant Vergés com Conill van 
explicar que “totes les propos-
tes, millores i idees que s’han 
donat seran incorporades al 
programa electoral”. En aquest 
sentit han explicat que “el 
farà la gent, els veïns i veïnes 
d’Igualada i respondrà a les 
seves necessitats. Volem par-
lar amb tothom, escoltar a tot-
hom i ser presents a tot arreu”. 
Per això, expliquen, “hem fet 
també un porta a porta a l’edi-
�ci ViuB 1 del mercat de la 
Masuca, amb una rebuda molt 
bona, on hem pogut parlar 
amb els veïns i veïnes, escol-
tar-los i també incorporar les 

seves propostes al nostre pro-
jecte de transformació d’Igua-
lada”. Els republicans també 
organitzaran properament 
una nova trobada al ViuB 2 i 
també fer el porta a porta.
Per a Vergés cal “garantir una 
mobilitat feta i pensada tam-
bé per a la gent gran, tant a 
peu com amb transport pú-
blic. Accés a l’habitatge asse-
quible, espais de socialitza-
ció, un reforç molt important 
en l’atenció domiciliària, més 
equipaments públics, evi-
tar la soledat no volguda i la 
millor accessibilitat a tots els 
serveis públics, amb asses-
sorament i ajuda municipal 
així com ajuda per superar la 
bretxa tecnològica”.

Som-hi proposa situar caixers automàtics 
als centres cívics i al mercat

pandèmia i les noves tecnolo-
gies les entitats bancàries han 
prioritzat el pas cap als tràmits 
digitals però això està provo-
cant que molta gent que no 
tingui accés a aquesta tecno-
logia ni a un caixer a prop de 
casa es trobi amb di�cultats”.
La proposta d’Igualada Som-
hi preveu cedir un petit espai 
amb sortida exterior d’equi-
paments com el Centre Cívic 
de Fàtima, el Centre de Dia 
Montserrat, l’Espai Cívic Cen-
tre, el Centre Cívic Nord i el 
Mercat Municipal la Masuca 
per instal·lar-hi un caixer au-
tomàtic tot seguint un ordre 
de prioritat i amb un acord 
amb les entitats bancàries.

Poble Actiu proposa 
un bus nocturn 
entre Igualada i 
Barcelona
Poble Actiu, formació vincu-
lada a la CUP, presentarà una 
moció al ple de novembre de 
l’Ajuntament per tal d’impulsar 
una línia de bus nocturn en-
tre Igualada i Barcelona. Neus 
Carles exposa que ni el servei 
ferroviari ni el que es fa per car-
retera no donen cobertura al 
transport públic en horari noc-
turn, i que hi ha molta gent que 
necessita desplaçar-se a Barce-
lona entre les 10 de la nit i les 
6 del matí per motius laborals 
o per participar a activitats cul-
turals o d’oci. La candidatura 
municipalista ha exposat que 
la línia de bus podria comen-
çar a Jorba, passar per Iguala-
da, Castellolí i El Bruc, i des 
d’allà connectar amb Barcelo-
na, fet que no només serviria 
per millorar la connexió entre 
l’Anoia i Barcelona, sinó que 
també milloraria la mobilitat 
entre les poblacions de l’Anoia, 
especialment pel jovent durant 
el cap de setmana.
Actualment, el Servei In-
terurbà d’Autobusos Noc-
turns (SIAN) de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) 
de Barcelona compta amb 21 
línies, les quals no cobreixen 
cap de les comarques fora de la 
Regió Metropolitana, si bé Pla 
Director de Mobilitat del Siste-
ma Integrat de Mobilitat Me-
tropolitana de Barcelona 2020-
2056 valora allargar els serveis 
�ns a Manresa, Igualada, Vic i 
Blanes.
La inexistència de transport 
públic durant aquest interval 
horari nocturn, doncs, porta 
al que alguns cops s’anomena 
“efecte Ventafocs” del trans-
port públic, pel qual no es pot 
anar a determinades activitats 
laborals o a certes activitats 
culturals i de lleure, ja que no 
hi ha una oferta que permeti 
fer el trajecte de tornada. Per 
als cupaires la gent de l’Anoia 
perd oportunitats laborals per 
la impossibilitat de despla-
çar-se a Barcelona i complir 
amb els horaris laborals que 
es requereixen en determi-
nades feines. La proposta es 
portarà als plens municipals 
de les poblacions afectades i 
al Consell Comarcal.

CAFÈ DEL POBLE 
DE MONTMANEU

Esmorzars de 
forquilla i ganivet.

Cuina catalana 
i especialitat en 
tapes variades.

Obert cada dia 
de dimarts a 
diumenge. 
Divendres i 

dissabtes sopars.

Nova direcció: 
Sra. Paqui (626 578 507)
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Ajuntament i Càritas tornen a oferir 
un servei de mentor entre estudiants 
universitaris i de l’ESO

REDACCIÓ

Coincidint amb el pri-
mer trimestre escolar, 
s’engega una nova edi-

ció del projecte de mentori-
es socioeducatives juvenils a 
Igualada. L’actuació consisteix 
en establir un acompanya-
ment entre un/a estudiant uni-
versitari/a o de grau superior i 
una noia o noi de secundària 
durant el seu temps lliure.
Aquestes parelles de persona 
mentora i mentorada perme-
ten generar vincles de con�-
ança i establir nous referents. 
Per aquest motiu, s’han rea-
litzat trobades de forma set-
manal durant el curs escolar 
mentre descobrien l’entorn 
a través de visites, sortides i 
passejades per la zona, parti-
cipació en activitats lúdiques i 
culturals, etc.
El projecte es va engegar el 
curs 2021-2022 amb l’objec-
tiu de promoure la igualtat 
d’oportunitats entre els alum-
nes de secundària. Hi van par-
ticipar 3 joves de l’institut Pere 
Vives i les seves respectives 
mentores voluntàries, que van 
rebre formació i seguiment 

JOAN TORT-AVI

Magní�ca matinal, en 
les ja tradicionals 
caminades de la 

Agrupació  Veterans futbolistes 
d’Igualada, motiu de reunió, 
joia i gaudi de tots els seus so-
cis, avinguts, familiars i valents, 
que es van calçar les xiruques, 
motxilla, bastó i van en�lar 
camí a la Tossa de Montbui. 
Una trentena de valents cami-
nants es van aplegar a La Tos-

REDACCIÓ

Els professionals de me-
dicina i d’infermeria de 
l’Institut Català de la 

Salut (ICS) a la Catalunya Cen-
tral participen habitualment 
en un programa de formació 
avançada per millorar l’actu-
ació davant d’un pacient amb 
una aturada cardiorespiratòria. 
Des de fa cinc anys, els profes-
sionals reben formació periò-
dicament, la qual inclou l’ús de 
medicació i la intubació del pa-
cient mentre s’espera l’arribada 
dels dispositius mòbils medi-
calitzats. El programa ha per-
mès formar, entre els anys 2017 
i 2022, un total de 330 profes-
sionals d’Atenció Primària i es 
preveu que a �nals de 2023 es 
completi la formació de la resta 
del personal sanitari.
Ara, aquest programa s’amplia-
rà i millorarà a través de la for-

REDACCIÓ

A partir d’aquest mes 
de novembre, l’Equip 
d’Atenció Primària 

Igualada Urbà de l’ICS Ca-
talunya Central reprèn les 
caminades saludables a Igua-
lada i voltants, amb l’objectiu 
de promoure l’activitat física i 
altres hàbits saludables entre 
els participants, així com el 
contacte amb la natura. Tin-
dran lloc el primer i tercer 
divendres de cada mes, �ns al 
maig de 2023. La primera es 
va realitzar divendres passat.
Seran rutes d’unes dues hores 
i d’intensitat baixa/mitjana, 

per part de l’entitat.
Considerant que els projec-
tes de mentories socioedu-
catives evidencien millores 
en el desenvolupament edu-
catiu, social, de participació 
ciutadana i benestar psico-
emocional, actualment s’es-
tà treballant per continuar 
oferint aquest acompanya-
ment en coordinació amb el 
centre educatiu.
En cas de voler participar 
al projecte com a persona 
mentora, podeu demanar 
informació al correu elec-
trònic mentoria.jove@cari-

tasdiocesanavic.cat o trucant 
al 681189904. Per partici-
par-hi, cal disposar de 2 ho-
res setmanals una tarda a la 
setmana, ser estudiant uni-
versitari o de grau superior i 
tenir entre 18 i 30 anys.
El projecte es realitza en el 
marc del Pla Educatiu d’En-
torn i rep finançament del 
Ministeri d’Educació i For-
mació Professional i el Pla de 
Recuperació, Transformació 
i Resiliència, pel Departa-
ment d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya i pel fons 
europeu Next Generation.

45a Caminada dels Veterans Futbolistes

Els professionals d’Atenció 
Primària es formen en 
aturada cardiorespiratòria

sa per fer una ruta circular per 
els corriols de tan emblemàtica 
muntanya amb els diferents 
objectius,  gaudir d’un dia as-
solellat malgrat les gèlides tem-
peratures matinals, fer petar la 
xerrada en el trajecte gaudint 
de les privilegiades vistes i al-
gun il·lús mirant el terra a veu-
re si treia el cap alguna llenega 
o rovellonet. Visitada l`alzina 
mil·lenària amb foto de rigor 
per deixar constància de la ca-
minada, van en�lar la tornada a 
l’ermita de la Tossa per carregar 

les piles amb un llaminer es-
morzar. Coques de forner amb 
xocolata negre i un rajolinet de 
moscatell per acabar d’espolsar 
la fresqueta matinera i donar 
corda a la xarrera, agermanats 
tots un any més i desitjant el 
proper tornar-nos a trobar i se-
guir gaudint de valent d’aquesta 
agrupació, senzillament increï-
ble.
Agraïments a tothom, que es 
va aplegar a la caminada i en 
especial als organitzadors per 
sempre ser-hi!

mació en reacreditació, pione-
ra a Catalunya, que permetrà 
mantenir i actualitzar els co-
neixements dels professionals 
que ja han realitzat la formació 
prèvia. Per fer l’actualització de 
coneixements s’utilitzen vídeos 
amb diferents casos pràctics, 
es valoren les actuacions fetes i 
les més efectives, amb l’objectiu 
de consolidar els coneixements 
en actuació avançada davant 
d’una aturada cardiorespiratò-
ria.
Actualment, no hi ha dispo-
nible cap programa de for-
mació acreditat a Catalunya 
que permeti als professionals 
del sector sanitari fer aques-
ta actualització de coneixe-
ments en actuació avançada. 
És per aquest motiu que els 
professionals de l’Institut 
Català de la Salut seran els 
primers a rebre aquesta for-
mació i a valorar-ne l’impac-
te en els centres de salut.

El CAP Anoia torna a fer 
les caminades saludables

aptes per a tots els públics. 
La sortida es farà a les 9 del 
matí des del CAP Anoia (Pg. 
Mossèn Jacint Verdaguer, 
170) i es recomana portar 
calçat còmode, aigua i gorra 
o algun altre element de pro-
tecció solar. Les inscripcions 
es poden fer al mateix CAP, a 
la planta baixa.
Aquesta activitat comunità-
ria ha estat més de dos anys 
aturada a causa de la pan-
dèmia de la COVID-19. La 
promouen les referents d’ac-
tivitat física del CAP Anoia, 
la infermera Dolors Ortínez, 
la metgessa Concepció Espi-
nós, i també la nutricionista 
Laura Balaguer.
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El Residencial ViuB2 
celebra el desè aniversari

REDACCIÓ

La tarda del dimecres 
dia 2 de novembre els 
veïns i veïnes del Resi-

dencial ViuB2 van celebrar el 
desè aniversari d’aquest edi�ci 
de pisos de lloguer amb ser-
veis per a gent gran, situat a 
l’Avinguda Gaudí d’Igualada, 
inaugurat l’any 2012 i gestio-
nat pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI).
L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’Alcalde d’Igualada i 
President del CSSI, Marc Cas-
tells, acompanyat de diversos 
membres del consistori igua-
ladí i de l’equip directiu del 
CSSI. Després d’unes paraules 
de l’alcalde, la persona que re-
sideix des de fa més temps a 
l’edi�ci va bufar les espelmes 

REDACCIÓ

El Consell Comarcal, 
en col·laboració amb 
l’Ajuntament d’Iguala-

da reprenen, novament aques-
ta tardor, la campanya “Trac-
ta’m bé” per a la prevenció dels 
maltractaments a les persones 
grans, que es va portar a terme 
per primer cop l’any 2016. 
Enguany es projecten accions 
de sensibilització amb impac-
te real i, per fer-ho possible, 
es formaran persones grans 
dels diferents municipis de la 
comarca, amb la voluntat de 
crear aliances i poder divul-
gar la campanya als comerços 
i establiments dels diferents 
municipis. L’objectiu és crear 
xarxa de detecció de possi-
bles situacions de vulnerabi-
litat de persones grans, així 
com situacions de possible 
maltractament. A més, des 
del Consell Comarcal també 
s’impulsaran sessions forma-
tives perquè els establiments 
i comerços puguin conèixer 
millor aquesta realitat i ser 
agents clau en la detecció. 
L’ens aposta per l’abordatge 
de situacions de maltracta-
ments a persones grans i, per 
aquest motiu el 2015 va crear 
l’Equip d’Atenció a la Vellesa 
de l’Anoia (EAVA). Gràcies a 
la campanya “Tracta’m bé” i la 
formació als diferents agents 

REDACCIÓ

UNICEF ha reconegut 
9 escoles maristes 
de Catalunya, entre 

elles la d’Igualada, com a refe-
rents en educació en drets de 
la infància. Es tracta d’un re-
coneixement per a les escoles 
que treballen l’educació des de 
l’òptica dels drets dels infants. 
L’objectiu fonamental és situar 
la infància i els seus drets en 
un lloc privilegiat i destacat 
de la vida escolar que ha de 
guiar-se pels principis d’inclu-
sió, equitat, solidaritat i qua-
litat. De la mateixa manera, 
ha de contribuir a dotar l’en-
senyament de les dimensions 
de globalitat i interdependèn-
cia, característiques del món 
actual, i imprescindibles en 
la formació dels nens, nenes 
i adolescents com a ciutadans 
globals.
Els centres escolars maristes 

REDACCIÓ

Dimecres 26 d’octubre 
va tenir lloc a l’Audi-
tori del Centre Cívic 

Nord una sessió informativa 
sobre les novetats en la legisla-
ció d’estrangeria (Reial Decret 
629/2022). La sessió va ser or-
ganitzada pel Servei d’Atenció 
a les Migracions de l’Ajunta-
ment conjuntament amb el 
CITE (Centre d’Informació al 
Treballador Estranger) de Co-
missions Obreres.
Eva Giner, tècnica del CITE 
d’Igualada, va poder explicar 
la modi�cació del Reglament 
i quines són les novetats que 
s’introdueixen amb l’objec-
tiu de facilitar tràmits de re-
novacions, l’accés al treball 
d’estudiants, el reagrupament 
familiar o les residències per 
circumstàncies excepcionals 

del pastís del desè aniversari. 
Tot seguit, tothom va poder 
gaudir d’un ball amenitzat per 
la música de Bartomeu, i de la 
xocolata amb xurros prepara-
da pel restaurant de l’edi�ci, 
el MenjaBé, que dona servei a 
les persones residents i a tot el 
públic en general.
L’edi�ci compta amb 71 pisos 
de lloguer de protecció o�cial 
totalment equipats, i disposa 
d’una llista d’espera oberta a 
totes les persones grans que 
estiguin interessades i que 
compleixin els requeriments 
per poder-hi accedir. El cen-
tre compta amb piscina inte-
rior d’hidromassatge, gimnàs, 
biblioteca amb ordinadors, 
premsa diària, jardins, hort, 
sala d’estar, restaurant, i suport 
del conserge disponible les 24 
hores els 365 dies de l’any.

L’escola Maristes d’Igualada, 
reconeguda per l’Unicef

El Consell vol implicar comerços i bancs 
en detectar maltractaments a la gent gran

de Catalunya, i de manera 
molt especial, Maristes Igua-
lada, “hem apostat per inte-
grar els drets de la infància en 
la plani�cació i en el dia a dia 
escolar. Aquesta determinació 
la tenim ja fa temps per dues 
raons. Per una banda, per la 
nostra vocació de treballar 
sempre en xarxa, ja sigui la 
pròpia marista ja sigui en xar-
xes per a�nitats en les objec-
tius. I, per una altra banda, per 
la clara intenció d’exposar i 
mostrar la nostra feina davant 
d’organitzacions internacio-
nals que avalin que el nostre 
procés de treball és un procés 
estandarditzat; nosaltres ja te-
nim el convenciment que ho 
fem bé. Així, valorem que qui 
ha fet aquestes passes amb an-
terioritat o qui les fa des d’una 
perspectiva global ens con�r-
mi que certament ens trobem 
en el camí correct”, expliquen 
des de l’escola igualadina.

del territori, aquest equip ha 
treballat en més de 200 situa-
cions. 
La campanya permet sensibi-
litzar i així fer visible aquesta 
xacra social per poder-la era-
dicar. En la mateixa línia, des 
de l’ens comarcal s’ha creat 
una comissió per treballar la 
sensibilització vers aquesta 
problemàtica a les o�cines 
bancàries. Aquesta comissió 
sorgeix de la comissió de se-
guiment de la Guia Territori-
al de l’Anoia per a l’Actuació 
Contra els Maltractaments a 
les Persones Grans, que es va 
crear el 2017 i en què hi par-
ticipen diferents administra-
cions i entitats de la comarca. 
Els possibles símptomes en 
aquests casos poden ser els 
canvis sobtats d’estat anímic, 

de comportament o d’estat 
físic, lesions habituals sense 
explicació, absències inespe-
rades, pèrdues importants de 
memòria, alteracions relle-
vants en la situació econòmi-
ca o la sospita que la persona 
cuidadora es veu superada 
i això repercuteix en el ben-
estar i la salut de la persona 
gran. 
El Consell comarcal recorda 
que, davant la sospita que s’es-
tigui produint una d’aquestes 
situacions o d’altres que pu-
guin preocupar, es pot con-
tactar amb la institució al 
telèfon 93 805 15 85, extensió 
1, sense que aquest contacte 
suposi cap tipus de denúncia, 
sinó una alerta per poder ac-
tivar els serveis d’avaluació i 
suport necessaris.

Molta gent en un acte informatiu sobre 
les novetats en la llei d’estrangeria

(arrelament social, arrelament 
familiar i arrelament laboral). 
També va poder informar so-
bre un nou tipus d’arrelament, 
l’arrelament per a la formació, 

informació molt esperada per 
tot el públic assistent.
El CITE és obert tots els di-
mecres al matí, a l’Espai Cí-
vic Centre.

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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NOELIA GARCIA

La diabetis mellitus (DM) 
és una malaltia metabò-
lica que es caracteritza 

perquè l’organisme fa un ús 
escàs de la glucosa. La gluco-
sa és un sucre que, un cop a 
les cèl·lules, actua com a font 
d’energia per tal de dur a ter-
me els processos vitals. Si el 
cos és incapaç d’apro�tar-la, 
en lloc de penetrar a les cèl·lu-
les, s’acumula a la sang i pro-
voca l’augment del nivell de 
glucosa a la sang (glucèmia).
A Catalunya, el nombre esti-
mat de persones amb diabetis 
està al voltant dels 600.000 ca-
sos. Amb motiu del Dia Mun-
dial de la Diabetis parlem amb 
l’Enric Serra Planas, llicenciat 
en medicina i especialitzat en 
Endocrinologia i Nutrició des 
del 2013, i doctorat en medici-
na des de 2018. 

Com podem prevenir la dia-
betis? 
Mitjançant mesures com el 
control del pes, la reducció 
de la ingesta dels hidrats de 
carboni i mantenir un estil de 
vida saludable i actiu.  

Existeixen dos tipus de dia-
betis. En què consisteix ca-
dascun? 
El 90% dels pacients amb di-
abetis presenten una diabetis  
mellitus tipus 2 (DM2). En 
aquesta malaltia existeix un 
control subòptim de la glu-
cèmia que és conseqüència 
d’una alliberació insu�cient 
d’insulina. Aquesta situació 
s’estableix de forma lenta i 
progressiva, tant és així que hi 
ha una gran proporció de pa-
cients que és desconeixedor de 
patir-la.
Els factors de risc principals 
són l’excés de pes, el sedenta-
risme, la predisposició fami-

Entrevista a Enric Serra Planas, llicenciat en medicina i especialitzat en Endocrinologia i Nutrició 

liar, així com les dietes riques 
en farines, els hidrats de car-
boni. Es tracta d’una patologia 
crònica i degenerativa, pel què 
no té cura i empitjora progres-
sivament, únicament amb de-
terminats tractaments se n’ha 
aconseguit la cura. 

El 10% restant presenten 
una diabetis mellitus tipus 
1 (DM1). En aquesta malal-
tia la de�ciència d’insulina és 
absoluta i s’estableix de forma 
brusca i sobtada. El pacients, 
en qüestió d’hores, passen a 
requerir administrar-se in-
sulina.  En aquesta malaltia 
no existeixen factors de risc 
concrets, tot i que determinats 
col·lectius la presenten més 
freqüentment, doncs l’origen 
és un atac del propi sistema 
immune a les cèl·lules produc-
tores d’insulina del pàncrees.  
Actualment, el tractament re-
quereix de l’ús d’insulina sub-
cutània i no disposem de trac-
taments curatius.  

Quins símptomes poden ori-
entar-nos per saber si som 
diabètics o no? 
La clínica característica inclou 
la pèrdua de pes associada a 
un increment de la set, de la 
gana i de la micció. Tanma-
teix, aquests símptomes s’es-
devenen quan la malaltia està 
molt avançada i la situació és 
perillosa.  

Els pacients amb factors de 
risc com ara l’obesitat, el se-

dentarisme o els antecedents 
familiars de diabetis, haurien 
de valorar la realització de 
controls de la glucèmia periò-
dics en el centre d’atenció pri-
mària per a la detecció precoç 
de la malaltia i evitar presen-
tar la clínica descrita anterior-
ment. 

És una malaltia genètica o la 
pot desenvolupar qualsevol 
persona? 
Totes les malalties tenen un 
cert component genètic i 
aquest semblaria major im-
plicació en els pacients amb 
diabetis mellitus del tipus 2. 
Tanmateix és una patologia 
tant freqüent i està associada 
a factors de risc tan prevalents 
que no hi ha cap individu lliu-
re de risc de patir-la.  

Peu de diabètic, ceguesa, 
problemes de ronyó... com 
pot prevenir un pacient 
amb diabetis que apareguin 
aquestes i altres complicaci-
ons associades a la diabetis? 
La instauració de la dieta així 
com l’inici del tractament per 
la diabetis va dirigit a aconse-
guir un correcte control de la 
glucèmia que s’ha demostrat 
que prevé o endarrereix l’apa-
rició de les complicacions crò-
niques de la malaltia. Per tant, 
el compliment dietètico-far-
macològic és crucial en la pre-
venció de complicacions.  

Quins són els avanços més 
destacats en aquest camp en 
els últims temps? 
Entre els pacients amb la DM2 
destaca el descobriment de 
medicació que ajuda a abaixar 
de pes. Tenim dos grups de 
fàrmacs, els glucosúrics que 
motiven l’excreció de gluco-
sa per l’orina i els anàlegs del 

GLP1 que disminueixen la 
gana.  Entre els pacients amb 
DM1 cal mencionar el �nan-
çament dels sensors per a la 
monitorització de la glucèmia 
que ha reduït dràsticament la 
necessitat del ritual de la me-
sura de la glucèmia mitjançant 
el glucòmetre i les tires reac-
tives.

Podrà algun dia erradicar-se 
la diabetis? 
És difícil de dir però, en un fu-
tur proper segur que no. Cada 
any, tant entre els pacients 
amb DM1 com entre aquells 
amb DM2, es con�rma un in-
crement progressiu dels casos. 

Quins processos sanitaris 
segueix un pacient amb dia-
betis? A quins controls acu-
deix? 
Els pacients amb diabetis que 
presenten un bon control són 
seguits de forma semestral 
mitjançant anàlisis de sang i, 
anualment, amb controls del 
fons de l’ull, de la sensibilitat 
dels peus i de la pèrdua de 
proteïnes en l’orina. 
Aquells pacients amb un con-
trol de la diabetis de�cient 
requereixen un control més 
freqüent i estret. 

Com afronta una persona el 
fet que descobreixi d’un dia 
per a l’altre que pateix dia-
betis? Hi ha ajudes psicolò-
giques? 
Aquest és el paradigma dels 
pacients amb DM1, doncs 
l’inici de la malaltia és sob-
tat i brusc. A més, s’hi ha de 
sumar que el tractament és 
punxat i les pautes d’insulina 
són complexes. Tot això pro-
voca que en el debut de DM1 
existeix-hi un canvi profund 
en la vida del pacient. 

La reacció acostuma a ser ne-
gativa, acompanyada d’angoi-
xa i por, però amb el pas dels 
dies el pacient es va adonant 
que la situació és més portable 
que el que havien pensat en un 
inici i s’hi van adaptant. 

No existeixen ajudes psico-
lògiques per a aquesta malal-
tia però tampoc n’existeixen 
per la hipertensió arterial, la 
hipercolesterolèmia, etc. 

Afecta igual a homes que a 
dones? In�uència l’edat del 
pacient? 
La DM1 afecta a nens o paci-
ents joves mentre que la DM2 
és més pròpia de pacients 
adults. Tanmateix aquesta lí-
nia diferencial cada cop és 
més borrosa i trobem pacients 
joves amb DM2 i adults amb 
DM1. 

No hi ha una afectació idèn-
tica entre el gènere masculí 
i el femení, tot i que els estu-
dis no són massa concloents. 
Probablement la DM2 afecta 
més freqüentment a la dona 
perquè està associada a l’edat i 
les dones tenen una major es-
perança de vida. 

Creu que la societat sap i 
és conscient de la gravetat 
d’una malaltia com aquesta? 
No pas. La inconsciència es 
troba molt present a la nos-
tra societat, es detecta en el 
consum de tabac, d’alcohol, 
de greixos saturats, de sucres 
re�nats, així com en el se-
dentarisme, l’obesitat, l’ús de 
pantalles, el reciclatge, la con-
taminació, el respecte animal, 
el consumisme, etc. Seria molt 
d’estranyar que en aquest uni-
vers d’inconsciència just se’n 
tingués d’aquesta malaltia. 

“El control de la diabetis requereix que el metge es desvisqui pel 
pacient, però aquest també s’ha d’implicar, sinó serà un fracàs”

Sensors per a la monitorització de la glucèmia

La diabetis és una 
patologia crònica i 

degenerativa que no 
té cura i empitjora 

progressivament. El 
90% de la població 
pateix la del tipus 2
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MOVISTAR CENTRE
PLAÇA CATALUNYA, CANTONADA PORTAL DE L’ÀNGEL. Barcelona

PALAU DE LA MÚSICA
18.00h. Barcelona

AMB L’ACTUACIÓ DE Joan Dausà i MOntse Castellà
LA PRESENTACIÓ DE L’ACTE ANIRÀ A CÀRREC D’Òscar Dalmau

ENTREGA DELS PREMIS DE FOTOGRAFIA I A LA SOLIDARITAT

I DEL PREMI D’HONOR A LA PERIODISTA rosa maria calaf

Trobada Interterritorial
d’Associacions de Premsa de l’Estat

Acte de cloenda del
40è aniversari de l’ACPC

    Premsa
Comarcal

Dia de la

2022

19 de NOVEMBRE
DISSABTE

18 i 19 de NOVEMBRE
DIES

Amb el suport deOrganització

ANYS

Patrocini Col·laboració
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EVA REMOLINA Economista

Noves formes de jubilació: la jubilació activaLa cara i la creu de la devaluació de l’euro

La jubilació activa es planteja 
com una nova forma de jubi-
lació que permet garantir la 
sostenibilitat de les pensions 

a llarg termini i reduir el seu cost.

Es tracta, per tant, d’allargar la vida 
laboral, compatibilitzant el cobra-
ment de la prestació amb un treball 
per compte d’altri o propi. I és jus-
tament això, la gran diferència que 
presenta respecte a altres jubilacions 
�exibles que no recullen la possibili-
tat de poder-se acollir també els au-
tònoms. De manera general, el cobra-
ment que correspondria seria el del 
50% de la pensió que tocaria respecte 
a una jubilació completa. Els autò-
noms a més, poden arribar a cobrar 
�ns al 100% si tenen almenys un tre-
ballador contractat.

Per a bene�ciar-se d’aquesta jubilació 
cal complir tres requisits bàsics.
- Haver complert l’edat legal de ju-

La devaluació de l’euro vers el 
dòlar ha portat una certa inco-
moditat, però aquesta circum-
stància no és intrínsecament 

negativa. 

En el món occidental hi ha llibertat de 
moviment de capitals i la majoria d’in-
versors, siguin institucionals o privats, 
poden moure’ls allà on, amb un risc si-
milar, hi hagi més rendiment. Escollir 
entre invertir en bons alemanys o ame-
ricans, per exemple, els resulta pràcti-
cament indiferent.

La política monetària es fa servir com 
a eina per combatre la in�ació. Per 
contenir-la, la Reserva Federal dels 
Estats Units va pujar els tipus d’inte-
rès �ns al 3% i els bons americans a 
deu anys ofereixen aproximadament 
un 4,1% d’interès, mentre que el Banc 
Central Europeu ha pujat, de moment, 
els tipus �ns al 2% i els bons alemanys 
a deu anys ens ofereixen un rendiment 
de vora un 2,3%. Per tant, els inversors 
han optat per comprar bons americans 
i no alemanys. És a dir, compren dòlars 
i es revaloritza, al haver més demanda 
d’aquesta moneda. I pel contrari, es de-
precia l’euro en haver-ne menys. Per-
què resulti tan atractiu comprar euros 
com dòlars, caldria que el BCE posés 
els tipus d’interès com els americans, 
però això pot portar a una recessió per 
la debilitat econòmica europea. 

A Europa es va tancar el mes d’octubre 
amb una in�ació superior al 7%. Quan 
hi ha in�ació els preus s’incrementen 
i, com és lògic, a preus més alts costa 
més vendre i es redueixen les expor-
tacions. Una depreciació de l’euro pot 
compensar aquest impacte negatiu, 
afavorint les exportacions, però també 
es paguen més car els productes que 
s’importen, incrementant encara més 
la in�ació. 

En un món globalitzat tot està interre-
lacionat. Tothom necessita productes i 
components per fabricar-ne de nous, i 
quan augmenten els preus s’afecten els 
costos de producció i els  preus del pro-
ducte �nal. Una divisa forta és desitja-

bilació, una edat que com sabem va 
augmentant cada any.

- Haver cotitzat els anys exigits per a 
tenir dret al cobrament del 100% de 
la prestació.

- I que el treball que es continuï exer-
cint, sigui en el sector privat.

Durant aquest període, es cotitza a la 
Seguretat Social només per IT (inca-
pacitat temporal) i per Contingències 
Professionals, és a dir, un 3,3% de la 
base reguladora, al qual caldrà su-
mar-li un 9% en concepte de “cotit-
zació especial de solidaritat”, percen-
tatge que es repartiran entre empresa 
i treballador, corresponent un 2% a 
aquest últim.

Altres particularitats d’aquesta jubi-
lació és que les persones sotmeses a 
ella, tenen  la consideració de pensio-
nistes a tots els efectes.

ble en la mesura que permet comprar 
productes d’altres països a un preu me-
nor. Si es necessiten adquirir xips xine-
sos per fabricar, com més s’apreciï l’eu-
ro, més assequibles seran els xips. Així 
doncs, una moneda forta augmenta les 
importacions del país, però també re-
dueix les exportacions. Si un xinès vol 
comprar un cotxe europeu i l’euro està 
alt, li costarà més iuans i podrà optar a 
productes alternatius, que compleixin 
les seves expectatives, però a un preu 
més baix. En conclusió, una moneda 
depreciada, fa augmentar les exporta-
cions i fa reduir les importacions, que 
sol ser el desitjable per tornar a equili-
brar l’economia d’un país.

La depreciació de l’euro vers el dòlar 
és una conseqüència inevitable davant 
la impossibilitat de que pugui seguir el 
ritme d’increment de tipus marcat per 
la Reserva Federal. La llei de l’oferta i 
la demanda que mou el món, fa �uctu-
ar el preu de les divises, que són també 
l’exponent de la situació econòmica i 
social que hi ha al darrera. Europa pa-
teix ara les conseqüències de la pandè-
mia, de la guerra d’Ucraïna i de la seva 
dependència exterior, especialment 
energètica, per continuar mantenint 
l’estat del benestar. I les decisions que 
està prenent el BCE afecten la valora-
ció de la seva moneda.

Acabats d’aterrar a #Tokyo ens reunim amb els equips d’@
accio_cat i @turismecat al Japó. Aquest grup de grans profes-
sionals és la nostra punta de llança al país asiàtic per promo-
cionar Catalunya, captar projectes i atreure inversions.

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)

L’economia catalana creix un 4% (percentatge superior al 2,1% de la 
zona euro). El sector exterior ha continuat donant suport a l’activitat, 
en un context global marcat per l’elevada inflació. El repte és que la 
desacceleració de 2023 no sigui excessiva.

Aunque de este tema ya no se toque ni una coma (que no pasará 
porque la recaudación será decreciente), ¿cuántas de las chicas 
y de los chicos que hoy tienen 24 años y están trabajando llega-
rán a tener 38 años de cotización?.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.
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ECONOMIA Espai patrocinat per

JAN ORTUÑO PRAT Estudiant 3r curs: doble grau de dret 
i econòmiques a la Pompeu Fabra

“Una divisa forta és desitjable en la mesura 
que permet comprar productes d’altres països 

a un preu menor.”

“Es tracta, per tant, d’allargar la vida laboral, 
compatibilitzant el cobrament de la prestació 

amb un treball per compte d’altri o propi.”
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S. MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

El primer dels actes del 
segon cap de setmana 
de Festa Major a Sant 

Martí de Tous serà l’esmorzar 
d’avui divendres al matí a la 
Plaça Major (Manel M.Giro-
na). Durant tot el dia, s’han 
organitzat obres de teatre, 
espectacles i més exposici-
ons. Al vespre, serà el torn 
del mític sopar popular que 
dona inici del Cercabirres, el 
tirador de cervesa i cercavila 
ambulat pels carrers de tous, 
amb proves i diversió asse-
gurada amb la banda Band-
sonats en directe. L’acte s’ini-
ciarà a partir de les 20:30h al 
Sindicat de Tous i �nalitzarà 
al Local Municipal Ateneu, 
on es podrà gaudir d’un con-
cert de Festa Major per a totes 
les generacions.
Demà dissabte tindrà lloc la 
Cercavila musical pels carrers 
del poble a partir d’un quart 
d’11h del matí i anirà càrrec 

dels Grallers d’Igualada. Des-
prés de l’Eucaristia, que se 
celebrarà a l’Església de Tous, 
amb una missa en honor a 
Sant Martí, patró del mu-
nicipi, tindrà lloc el Ball de 
Faixes. Enguany, amb més de 
70 balladores i balladors de 
diferents generacions. Segui-
dament, hi haurà una cerca-
vila pels carrers de Tous, amb 
inici a la Plaça de l’Església 
�ns la Plaça de Fàtima, amb la 
participació del Ball de Faixes 
de Tous, el Gegant, el Tossut 
i els Capgrossos de Tous, en-
guany acompanyats per part 
de la imatgeria jove d’Igua-
lada amb la Colla Dessota. 
També dissabte, hi ha progra-
mada la ballada de Sardanes i 
un aperitiu popular a la plaça 
de Fàtima. A la tarda, cine-
ma al Casal de Tous i obres 
de teatre a La Casa del Teatre 
Nu. Al vespre, se celebrarà el 
Correfoc amb els Diables de 
Santa Caterina i el Mal Llamp 
d’Igualada. El dia �nalitzarà 

amb un Cabaret a l’Ateneu i 
el Gran Ball de Festa Major a 
càrrec de Duo Solimar, a par-
tir de les 22:·0h al Local Mu-
nicipal i amb entrada lliure.
Diumenge, últim dia de la 
celebració, començarà ben 
d’hora amb una matinal plena 
de partits de futbol al Camp 

Municipal d’Esports, on els 
equips base de la Unió Es-
portiva Tous, disputaran els 
partits de lliga amb trofeu de 
Festa Major. Després de l’eu-
caristia de les 11h del matí, 
els Moixigangers d’Igualada 
actuaran a la plaça de Fàti-
ma, a les 12h del migdia. A 

Dies de Festa Major a Sant Martí de Tous
la tarda, es disputarà el trofeu 
de Festa Major a les 17h de la 
tarda, amb un partit entre la 
UE Tous i la UE La Torre de 
Claramunt. Aquella mateixa 
tarda, hi ha programada la 
funció “El pintor del silenci”, 
a càrrec del Grup Terra Tea-
tre. Es podrà veure a les 18h 
al Casal de Tous. Durant els 
dies de Festa Major hi ha pre-
vistes altres activitats infan-
tils, de cinema, teatre, circ, 
exposicions, conferències... 
El programa complet es pot 
consultar al web municipal 
www.tous.cat. 
El consistori vol agrair i des-
tacar la participació i impli-
cació de totes les entitats i 
associacions que formen el 
poble de Tous: a la Comis-
sió dels 50 anys, el Jovent del 
Cercabirres, la Comissió del 
Panna, del Ball de Faixes, la 
col·laboració dels Amics de 
Tous, de la Unió Esportiva 
Tous, de l’AEiG Movi de Tous 
i de la Casa del Teatre Nu.



cinema, l’única sala de pro-
jecció de la zona. És un valor 
afegit al municipi?
El cinema a Tous té nom i 
cognoms, i es diu Pere Mas, 
també gràcies a tot el consell 
parroquial que amb el seu es-
forç i el suport de tot el poble 
van aconseguir que no es per-
dés aquest magní�c equipa-
ment. Per a Tous, tot l’espai, 
però especialment l’activitat 
de cinema té un valor immens. 
Una programació cinemato-
grà�ca de primer nivell, selec-
cionada amb molta cura que 
ens permeten complementar 
l’oferta cultural del poble sent 
un referent també per la co-
marca. 

Som a poc més de sis me-
sos de les eleccions munici-
pals. Pots fer una valoració 
d’aquests quatre anys de le-
gislatura?
Aquests darrers mesos han 
culminat diverses actuaci-
ons llargament esperades. 
Amb la inauguració de la re-
novada zona esportiva, de 
l’arranjament del conjunt ar-
quitectònic de l’església com 
a exponent de la transforma-
ció urbanística de tot el nu-
cli antic, o el nou parc de cal 
Manadetes, podem celebrar 
unes inversions que després 
de molt d’esforç col·lectiu 
ens permeten avançar. Unes 

Estem determinats a 
treballar perquè 

el Ball de Faixes sigui 
reconegut amb la Creu 

de Sant Jordi 
de la Generalitat 

de Catalunya

S. MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

Aquests són dies Festa 
Major a Sant Martí de 
Tous. Com es presen-

ta aquest any?
Amb moltes ganes d’omplir el 
poble de vida. Per a les touen-
ques i touencs la Festa Major 
sempre esdevé un espai que ens 
permet retrobar-nos com a po-
ble, omplint els carrers i places, 
compartint la festa amb amics 
i familiars. Ho hem viscut amb 
la recent reobertura de l’Ate-
neu Municipal, tenim tots una 
il·lusió compartida per trobar 
espais on gaudir de la cultura, 
les tradicions i les festes locals. 

Quins són els actes que en po-
dríem destacar?
La Festa Major de Tous des de 
fa una bona colla d’anys omple 
dos caps de setmana seguits 
plens d’activitats pensades per 
tots els públics. 
Aquest passat cap de setmana 
ja va ser un èxit de participació, 
especialment la cursa del Pan-
na que va aplegar pràcticament 
700 participants i que de nou 
va demostrar la força de tot 
un poble, que a través de tots 
els voluntaris i especialment la 
comissió dels Pannes va tornar 
a fer possible un esdeveniment 
d’aquesta magnitud. 
Aquest cap de setmana vinent 
és el que preveu els actes més 
tradicionals però també dels 

més esperats. Des del cercabir-
res i el concert a l’Ateneu Mu-
nicipal, el primer en aquesta 
nova etapa de l’equipament, 
a l’Eucaristia en honor a Sant 
Martí on recuperem enguany 
la tradició de ballar el Ball de 
faixes dins de l’església parro-
quial, la cercavila que aquest 
any comptarà amb un gran 
nombre de balladors de totes 
les edats, a la tradicional cer-
cavila amb la imatgeria popu-
lar de Tous acompanyats en 
aquesta ocasió d’una part de la 
imatgeria jove d’Igualada que 
enguany ostenta la capitalitat 
de la cultura catalana. 
  
Enguany, un dels actes més 
representatius de Sant Mar-
tí de Tous com és el Ball de 
Faixes compta amb més de 70 
participants. Tenint en comp-
te que anys enrere havia estat 
a punt de perdre’s, és una re-
cuperació espectacular.
Certament i n’estem molt orgu-
llosos! Una mostra més del di-
namisme participatiu i cultural 
del poble. El Ball de Faixes es 
un tret distintiu de Sant Martí 
de Tous, del qual, a partir de 
la feina de tots els voluntaris 
que s’hi han bolcat els darrers 
anys hem sabut posar en valor. 
Estem determinats a treballar 
perquè sigui reconegut amb la 
creu de Sant Jordi de la Gene-
ralitat de Catalunya igual que 
ho va ser fa uns anys les Cara-

melles, aquest seria un mag-
ní�c reconeixement a tota la 
feina feta. 

Tous, culturalment i social-
ment parlant, és un municipi 
molt actiu, amb moltes en-
titats. Són bàsiques per a la 
vida del poble? Compteu amb 
elles a l’hora d’organitzar es-
deveniments?
Sempre expliquem que Tous és 
un municipi ric culturalment i 

socialment parlant. Aquest és 
un tret singular del municipi: 
el gran dinamisme cultural, 
esportiu i social que impreg-
nen, a totes les activitats, les 
diferents associacions, entitats, 
col·lectius, veïns i veïnes a títol 
individual, com autèntics pro-
tagonistes de l’esdevenir comú. 
Tous es construeix a partir de 
l’aportació tots ells. Són les en-
titats les que compten amb tot 
el suport municipal per orga-
nitzar els esdeveniments, elles 
en són les autèntiques protago-
nistes.

Un altre dels espais represen-
tatius del poble és el Cinema, 
que �delment cada cap de set-
mana projecta pel·lícules, ar-
ribant a ser durant l’època en 
què Igualada no tenia sales de 

David Alquèzar: “El més bonic de la política municipal és somiar 
projectes que facin avançar allò que estimes, el poble”

Allotja’t a la nostra casa 
per gaudir de l’entorn 

amb la natura

Allotjament rural

Pl. Manel Maria Girona, 3 - Sant Martí de Tous
Tel. 93 809 64 28

fuster@calfusterdetous.com - www.calfusterdetous.com

Av. Europa, 6 - Nau 2 - Pol. Ind. “Les Comes” Igualada
Tel. 93 803 51 31

font@fusters.cat I www.fontfusters.cat

Av. Europa, 6 - Nau 2B - Pol. Ind. “Les Comes” Igualada
Tel. 93 801 91 50

laienigualada@gmail.com
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tocat viure.  
Evidentment queden molts 
reptes per assolir, molts d’ells 
ja plani�cats, amb subvenci-
ons ja tramitades i on estem 
treballant amb tota la inten-
sitat per fer-los possible, per 
exemple la portada d’aigua a 
Fiol i Masies, la construcció 
d’un poliesportiu municipal, 
una nova fase d’urbanització 
del carrer carretera, entre d’al-
tres. 

Un dels trets diferencials del 
municipi és la seva escola que 
està treballant en un projecte 
educatiu modern i innova-
dor. Finalment aquest estiu 
vinent es podran retirar els 
barracons i fer un espai ade-
quat i digne per dur a terme 
la tasca escolar?
Efectivament el projecte pe-
dagògic i tot l’equip docent 
que el lidera és un dels trets 
que més ens enorgulleix com 
a municipi. Els darrers anys 
hem treballat per dotar l’esco-
la de les millors instal·lacions 
possibles com a clara prioritat 
de l’acció de govern amb una 
inversió municipal acumulada 
de 650.000 €. En aquests mo-
ments tenim plani�cada una 
nova fase de 450.000€ conjun-
tament amb el departament 
d’Educació de la Generalitat 
que ens ha de permetre eli-
minar els dos barracons que 
té l’escola. Malauradament 
aquesta actuació s’havia de 
començar aquest passat estiu, 
però fruit del context d’in�a-
ció en que ens trobem, s’hau-

inversions que són una gran 
�ta com a municipi, que ens 
permeten a�rmar amb tota 
rotunditat que tenim una alta 
qualitat de vida, i que hem sa-
but transformar el nucli mante-
nint-ne els valors i el llegat que 
ens signi�quen com a poble 
mil·lenari tot conservant una 
correcte situació econòmica.
Vivim envoltats d’un context 
complex, que ens posa de re-
lleu la sort que tenim de viure 
en aquest racó de mon. Con-
vençuts que només a partir 
de l’estima, l’esforç, el treball 
col·lectiu i un sentiment opti-
mista: el de creure que entre 
tots Fem Poble, es com real-
ment avancem i assolim �tes 
importants com a comunitat. 

Heu aconseguit el govern 
municipal dur a terme els 
projectes que us havíeu �xat? 
En queden de pendents?
Aquests darrers anys han su-
posat un repte immens de 
gestió amb greus situacions 
sobrevingudes que ens han 
afectat com a municipi, la 
pandèmia, el gran incendi de 
la serra de Miralles – Queralt, 
la greu afectació que impli-
quen projectes com la MAT 
o els macroprojectes d’energia 
renovable que també afecten 
bona part de la comarca, o el 
context d’in�ació que patim. 
Com en els darrers mandats, 
com a equip de govern vam 
redactar el pla d’actuació mu-
nicipal agafant el compromís 
davant dels veïns dels reptes a 
assumir, ja a mitja legislatura, 
en plena pandèmia, en vam 
fer un primer balanç on es 
percebia l’elevat grau de com-
pliment dels compromisos 
adquirits. Ara que encarem la 
recta �nal podem a�rmar que 
haurem complert més del 85% 
dels compromisos adquirits 
amb els nostres veïns, una �ta 
molt rellevant donat tot aquest 
context complex que ens ha 

rà endarrerit un any iniciant 
obres l’estiu del 2023.
Ara fa un any parlàvem en 
aquestes pàgines dels projec-
tes d’instal·lació d’un macro-
parc fotovoltaic i del pas de 
la MAT per Tous i per bona 
part de la comarca. En quina 
situació es troba tot plegat?
El projecte de la línia de molt 
alta tensió, la MAT que tra-
vessa l’Anoia, és un autèntic 
despropòsit impulsat per una 
empresa privada, fet que no 
s’ajusta al que ha de ser una 
línia de transport d’energia. 
Justament aquesta setmana 
els alcaldes afectats ens hem 
reunit amb la secretària d’Ac-
ció Climàtica compartint el 
rebuig unànime a aquesta in-
fraestructura, analitzant l’es-
tat i la possible evolució del 
projecte i de�nint estratègies 
conjuntes d’oposició a aquesta 
infraestructura.  
El macorprojecte de plaques 
fotovoltaiques que inicialment 
plantejava una afectació de170 
hectàrees al nostre municipi 
també es troba en fase d’al-
legacions i l’Ajuntament s’hi 
ha posicionat en contra com 
també ho han fet molts veïns. 
En aquests moments aquest 
projecte, a  partir de les con-
sideracions del mateix depar-
tament d’Acció Climàtica, i del 
departament de Territori s’ha 
reduït a 45 hectàrees, totes les 
línies elèctriques d’evacuació 
en el nostre terme es projecten 
soterrades, i s’ha reconegut 
una distancia per la implan-
tació respecte les masies de 
100 metres. Tot i així com a 
govern municipal continuem 
manifestant-nos en contra del 
model i de l’afectació que su-
posa pel nostre poble, lluitant 
perquè no es dugui a terme.

Salvem Tous fa uns quants 
dies va organitzar una ma-
nifestació de protesta que 
va aplegar força gent tant de 

Tous com de fora. Treballeu 
conjuntament amb les plata-
formes a l’hora de reivindi-
car per al territori?
També vam ser presents a la 
protesta. La nostra prioritat 
com a equip de govern sempre 
ha estat defensar el nucli i tot 
l’entorn del poble com allò que 
ens caracteritza com a comu-
nitat.
Com a Ajuntament ens coor-
dinem amb la plataforma de 
manera periòdica, explicant 
les novetats en relació als pro-
jectes, vam assumir el cost del 
gabinet jurídic que va preparar 
les al·legacions presentades 
pels veïns, conjuntament amb 
l’associació Amics de Tous 
vam realitzar una recollida de 
signatures, organitzem i col·la-
borem en esdeveniments com  
ara l’exposició que hi ha per 
Festa Major al Casal Cinema.

Catalunya anem molt tard 
en la implantació d’energies 
renovables i dona la sensació 
que ningú vol posar el �l a 
l’agulla perquè immediata-
ment sorgeix el rebuig per 
part del territori, doncs en 
moltes ocasions l’adminis-
tració tira pel camí del mig, 
buscant solucions fàcils. 
Quin creus que hauria de ser 
el camí a seguir?
Malauradament la transició 
energètica s’ha de fer amb ur-
gència i no es fa a partir d’un 
full en blanc. El Govern de la 
Generalitat ha de realitzar-la 
a partir de tots els antece-
dents, a partir de les majories 
parlamentaries actuals i vet-
llant perquè es produeixi amb 
equilibri territorial. El decret 
16/2019 que en comarques 
com la nostra va suposar una 
allau sense sentit de projectes, 
la inacció dels últims deu anys 
que en termes de país ens situa 
a la cua dels països europeus 
en renovables, la necessitat de 
realitzar la plani�cació territo-

rial amb participació de les co-
marques i dels municipis com 
a model antagònic d’allò que 
es pretén imposar des de l’estat 
(projectes superiors a 50 MW 
o línies MAT que portin l’ener-
gia d’altres territoris, ...), no ho 
posa gens fàcil.
Tenim un repte immens, hem 
d’afanyar-nos fomentant en 
primer lloc la creació de co-
munitats energètiques (re-
centment s’ha aprovat el radi 
de 2 kilòmetres) prioritzant la 
instal·lació en cobertes, hem 
d’afanyar-nos a fer aquesta pla-
ni�cació territorial que refermi 
el model de transició energèti-
ca català que es el que defensa 
la Generalitat, amb projectes 
descentralitzats propers als 
punts de consum, participat i 
amb cohesió territorial. Com a 
societat hem de ser conscients 
que el nivell creixent de des-
pesa energètica es insosteni-
ble, cal un canvi de paradigma. 
Evidentment no serà fàcil, però 
hem d’assumir que tots hi hem 
de participar activament.  

Tornaràs a ser alcaldable 
per ERC al teu municipi en 
aquestes properes eleccions 
municipals?
Tinc la sort d’encapçalar el grup 
Esquerra Tous, un grup de veï-
nes i veïns que treballa amb un 
clar compromís municipalista, 
on el centre de tota l’acció polí-
tica es fer poble, com a pilar fo-
namental de l’acció de govern. 
Les coses no passen perquè 
si, passen perquè es treballa 
amb empenta i determinació, 
somiant projectes que sovint 
costen molt de materialit-
zar-se. El més bonic de la polí-
tica municipal es somiar pro-
jectes que facin avançar allò 
que estimes, el poble, l’entorn i 
la qualitat de vida que hi tenen 
els seus veïns i veïnes. Tenim 
projectes per fer, l’energia per 
fer-los realitat i mantinc tot el 
compromís amb Tous.

Aquests darrers anys 
han suposat un repte 

immens de gestió 
amb greus situacions 

sobrevingudes que ens 
han afectat 

com a municipi

111 anys fent llonganisses

Divendres, 11 de novembre de 2022 COMARCA 23



generant espais públics amb 
zones verdes i jocs infantils de 
qualitat.

VILES FLORIDES ÉS UN 
RECONEIXEMENT A LA TASCA 
DELS MUNICIPIS PER LA 
MILLORA DE L’ESPAI URBÀ
Les Viles Florides són aquells 
pobles i ciutats que destaquen 
per l’actuació real, conscient 
i de llarga durada en matè-
ria d’enjardinament, paisatge 
urbà i millora de la qualitat 

de vida dels seus habitants. 
Un jurat especialitzat format 
per professionals dels sectors 
del viverisme, la jardineria, el 
paisatgisme, el mobiliari urbà 
i altres àmbits relacionats és 
l’encarregat de certi�car i re-
novar anualment aquests dis-
tintius. La Flor d’Honor –n’hi 
ha d’una a cinc– és allò que 
els certi�ca com a municipis 
�orits. Actualment a Cata-
lunya hi ha 137 municipis 
distingits com a Vila Florida 
en reconeixement a la seva 
tasca per a la millora de l’es-
pai urbà. Andorra s’acaba 
d’incorporar al projecte i en 
aquesta edició 2020 es co-
mençaran a visitar les prime-
res parròquies andorranes 
que seran viles florides.
El consistori assegura que 
“continuem treballant con-
juntament amb els veïns i 
veïnes per un poble ben con-
servat amb espais públics de 
qualitat”. 

S. MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

Aquest diumenge 13 de 
novembre a les 6 de la 
tarda, dins els actes de 

la Festa Major de Tous, la com-
panyia  Terra Teatre , dirigida 
pel touenc Jordi Hervàs ens 
oferirà la seva última creació 
El pintor del silenci.
Un espectacle visual i sensitiu, 
sense text, que ens apropa a 
la màgia escènica a partir del 
moviment, la interpretació, 
la màscara, la dansa, les arts 
plàstiques i el teatre de titelles 
i objectes. 
L’escenari del Casal de Tous, 
convida a tots el espectadors de 
teatre a gaudir d’una interpre-
tació exquisida on els actors de 
Terra Teatre ens aproparan la 
�gura i personalitat del pintor 
català Joan Miró i viurem com 
afronta les di�cultats de la seva 
vida i de la seva obra.

A partir dels records i dels 
somnis d’una vella rodamons, 
que s’adorm en un racó d’una 
moderna ciutat, descobrirem 
la vida d’aquesta miserable 
dona i la seva relació amb l’art i 
en concret amb l’obra de Miró.
Terra Teatre s’ha amarat del 
sentit creatiu mironià i ha 
volgut portar la seva obra 
al territori de l’escena. Jordi 
Hervàs, director de la com-
panyia  ens confessa que, 
“ens hem connectat a la ter-
ra, ens hem envoltat de joves 
i hem viscut un gran somni 
en què intèrprets i públic 
compartim un magnífic vi-
atge d’emocions i creativitat”.
Venda anticipada entrades 
numerades al mateix Casal 
de Tous: dissabte 12 i diu-
menge 13 de novembre d’1 
a 2 del migdia i una hora 
abans de l’espectacle. Preu 
entrada: 9 euros.

La companyia Terra Teatre 
presenta “El pintor del 
silenci” al Casal

S. MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

Sant Martí de Tous en-
guany ha participat per 
primera vegada a la ini-

ciativa Viles Florides, havent 
estat reconegut amb dues �ors 
en l’avaluació d’aquest 2022
Viles Florides és una iniciati-
va de la Confederació d’Hor-
ticultura Ornamental de Ca-
talunya (CHOC) que promou 
la transformació de racons, 
pobles i ciutats de Catalunya 

i Andorra a través d’espais 
verds urbans i enjardinats.
Aquest moviment vol mos-
trar i posar en valor la riquesa 
natural i paisatgística del país 
mitjançant el reconeixement 
públic de tots aquells projec-
tes d’enjardinament, mobili-
ari urbà i espais lúdics que, 
tant en l’àmbit públic com 
privat, esdevinguin un exem-
ple a seguir. Per a Viles Flo-
rides, l’enjardinament va més 

enllà de propiciar espais agra-
dables i té en compte valors 
com la protecció dels espais 
verds, la millora de la quali-
tat de vida dels veïns, l’estat 
i conservació del mobiliari 
urbà, la presència de parcs 
infantils, la conscienciació 
social envers les polítiques de 
sostenibilitat mediambiental 
o el desenvolupament de les 
economies locals a través de 
l’atractiu dels jardins i parcs 
urbans.

PROJECTE FLORIT DE TOUS
La renovació de la trama ur-
bana realitzada els últims 
anys ha permès incorporar el 
paisatgisme com a eix verte-
brador de la qualitat de vida 
al municipi, potenciant les ac-
tivitats culturals i esportives 
a partir d’aquests espais re-
novats, el verd urbà i l’entorn 
natural. Aquesta visió trans-
versal ha permès actuar de 
manera integral al municipi 

Sant Martí de Tous rep dues �ors d’honor 
a la iniciativa Viles Florides

El municipi participa 
per primera vegada a 

la iniciativa

Masia Cal Mestre, s/n
08712 Sant Martí de Tous

628 150 892 - 93 809 69 20
www.masiacalmestre.cat
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El delegat del 
Govern al Penedès, 
la secretària d’Acció 

Climàtica i els alcaldes 
dels ajuntaments 

de l’Anoia afectats 
s’han reunit per 

tractar l’afectació 
que suposa la MAT 
al territori i recollir 

les preocupacions 
dels alcaldes.

COMARCA · LA VEU 

El delegat del Govern 
al Penedès, David Al-
quézar i Claramunt, la 

secretària d’Acció Climàti-
ca, Anna Barnadas i López, 
i els alcaldes dels municipis 
de l’Anoia afectats pel pro-
jecte d’una línia de molt alta 
tensió (MAT) entre Maials 
i Rubí s’han reunit aquesta 
setmana per tractar l’afecta-
ció que tindrà la MAT al ter-
ritori i recollir les preocupa-
cions dels alcaldes.
Tant el delegat del Govern, la 
secretària d’Acció Climàtica, 
com els diferents membres 
dels consistoris han mani-
festat el rebuig unànime i la 
seva total oposició a la MAT 
i han mostrat la seva preo-
cupació pel projecte, que no 
tindria en compte les afecta-
cions a la població, al medi 
natural i al medi agrari. Les 
diverses administracions im-
plicades al territori han con-
vingut que és necessari que 
es desestimi el projecte de 
manera definitiva.
La secretària d’Acció Climà-
tica, Anna Barnadas i López, 
ha explicat que “un projecte 
d’aquestes característiques 
no s’ajusta al model energè-
tic descentralitzat, partici-
pat, amb cohesió territorial 
i democràtic que defensa el 
Govern, a més cal tenir molt 
en compte la preservació del 
medi i la biodiversitat.”
Per la seva part, el delegat 
del Govern al Penedès, Da-
vid Alquézar i Claramunt, 
ha afirmat de manera con-
tundent que “les múltiples 
al·legacions al projecte són 

mostra del rebuig unànime 
que ha rebut el projecte al 
territori. És un projecte que 
no té en compte la realitat 
del Penedès i que suposaria 
un gran impacte en el paisat-
ge, en l’economia i que afec-
taria greument els nuclis de 
població que travessa”.
Ara mateix, hi ha quatre lí-
nies de molt alta tensió pro-
jectades a Catalunya. Es trac-
ta de projectes de titularitat 
privada i d’ús exclusiu del 
seu promotor, que haurien 
de servir per portar energia 
renovable d’Aragó a diversos 
punts de Catalunya.
Dues d’aquestes línies, està 
previst que travessin el Pe-
nedès. Una d’elles és la MAT 
entre Maials i Rubí de 150 
quilòmetres i que travessaria 
diversos municipis de l’Ano-
ia. En aquest cas, hi ha un 

clar agreujant, ja que el pro-
jecte preveu que la línia passi 
molt a prop de nuclis d’habi-
tants, fet que podria arribar 
afectar greument els muni-
cipis de Bellprat, Sant Martí 
de Tous, Vilanova del Camí, 
la Pobla de Claramunt, Pie-
ra, Masquefa i els Hostalets 
de Pierola.
L’altra línia que també es 
preveu que travessi el Pene-
dès és la MAT entre Vamuel i 
Begues de 180 quilòmetres i 
que afectaria vuit comarques 
de Catalunya, entre elles el 
Baix Penedès i l’Alt Penedès.

AĿLEGACIONS A LA MAT 
DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ 
CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I 
AGENDA RURAL
El departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agen-
da Rural ja van presentar un 

conjunt d’al·legacions davant 
el Ministeri per a la Transi-
ció Ecològica i el Repte De-
mogràfic al projecte de línia 
elèctrica aèria de molt alta 
tensió Valmuel-Begues. En 
aquestes al·legacions s’en-
globava tant l’àmbit de la 
regulació energètica com les 
afectacions ambientals, en 
camps de cultiu, infraestruc-
tures agràries i explotacions 
ramaderes.
El Departament conside-
rava insu�cient i amb poca 
concreció l’estudi d’impacte 
ambiental del nou projecte. 

El traçat de la nova línia coin-
cideix amb llacunes de gran 
interès biològic i amb espais 
d’alt valor natural inclosos en 
la Xarxa Natura 2000. La línia 
creuaria aquests llocs d’interès 
i les afectacions negatives so-
bre hàbitats protegits i espèci-
es de fauna com l’àliga cuabar-
rada, l’arpella o el cabusset 
serien inevitables.
En relació amb les afectaci-
ons al medi agrari, el projec-
te afecta terrenys d’alt valor 
agroecològic i en infraestruc-
tures agràries interferint di-
rectament en els treballs agrí-
coles, l’activitat ramadera o 
les zones de rec. A banda, el 
projecte no preveu en el seu 
plantejament inicial mesures 
compensatòries per l’ocupació 
que es faria del sol agrari.

El Govern i els ajuntaments de l’Anoia manifesten el seu rebuig 
i total oposició a la MAT

CARME · LA VEU 

Aquest cap de setmana 
Carme celebra la seva 
Festa Major d’hivern, 

en honor de Sant Martí

DIVENDRES
\ a les 12 del migdia a 
l’església de Sant Martí
Missa Solemne acompanyats 
dels Amics de la Parròquia
\ a les 6 de la tarda a 
l’Escorxador
Acte d’inauguració de l’es-
pai cultural Jordi Sellarès
\ a 2/4 de 10 del vespre al 

Teatre
Sopar de Festa major i Festa

DISSABTE
\ a les 12 del migdia al 
pati de l’escola
Matinal de jocs infantils
\ a les 6 de la tarda al 
Casal
Cinema. Projecció de al pel.lí-
cula El Sr. Henri comparte piso

DIUMENGE
\ a 2/4 d’1 del migdia al 
Teatre
Espectacle familiar. La ga-
llina dels ous d’or de Zum-

Zum Teatre
\ a 2/4 de 7 de la tarda a 
l’església de Sant Martí
Concert de música clàssica a 
càrrec del quintet de corda i 
clarinet Tempora Mutantur 

Festa Major de Sant Martí a Carme

Els alcaldes reunits amb el delegat del govern i la secretària d’Acció Climàtica

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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Durant el mes de 
novembre es proposen 
un seguit d’iniciatives 
per acostar l’artesania 

al gran públic 
i potenciar el talent 

dels professionals 
d’aquest àmbit

COMARCA · LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia i els ajuntaments 
del Bruc, Copons, la 

Llacuna i Sant Martí de Tous 
es tornen a unir aquest mes de 
novembre per impulsar Ex-
periència Artesana, la inicia-
tiva que vol acostar l’artesania 
a la ciutadania i impulsar el 
talent i la capacitat creativa de 
la comunitat artesana a la co-
marca.
El divendres, 18 de novem-
bre, a les 19h, l’Ajuntament del 
Bruc acollirà “L’artesania i l’es-
pai interior”. Un diàleg entre 
professionals, adreçat al públic 
en general, sobre el paper que 
juga l’artesania en el disseny 
d’espais interiors. En acabar hi 
haurà exposició d’objectes ar-
tesans i degustació.
El dilluns, 21 de novembre, a 
partir de les 10h i al Local de 
Dalt de la Piscina de La Lla-
cuna, tindrà lloc “Cistelleria. 
Cistell de costelles”. Adreçat a 
artesans, dissenyadors i qual-
sevol que tingui interès per 
aquesta tècnica manual, s’hi 

ensenyarà a confeccionar un 
cistell de costelles amb vímet 
de diferents varietats i colors.
El dijous, 24 de novembre, 
l’Ajuntament de Copons 
serà l’escenari de la proposta 
“Ven amb emoció i naturali-
tat aquest Nadal”. Un works-
hop pràctic amb tècniques de 
storytelling i copywriting per 
aprendre a crear continguts 
adients per la campanya na-
dalenca.
Finalment el diumenge, 27 de 
novembre, el Cinema de Tous 
rebrà “L’artesania al cinema”, 
amb la projecció de diferents 
documentals de la 4a Mostra 
Internacional d’Audiovisuals 
d’Artesania i un vermut �nal 

El Consell Comarcal i els ajuntaments del Bruc, Copons, La Llacuna 
i Sant Martí de Tous proposen una nova ‘Experiència Artesana’

per totes les persones assis-
tents.
A més, els dies 18, 19, 20, 26 
i 27 de novembre hi haurà ta-
llers oberts. Les persones inte-
ressades a participar-hi, tant 
en l’experiència artesana com 
en els tallers oberts, poden 
trobar el detall de la progra-

mació i fer les inscripcions al 
web anoia.cat
Emmarcada dins del projecte 
Anoia en Transició, l’objectiu 
principal d’aquesta iniciativa 
és apropar la cultura artesana, 
tant als artesans de la comar-
ca que tenen una relació més 
professional amb aquest àm-

bit, com al públic local perquè 
la pugui percebre des d’una 
manera més àmplia i des d’un 
vessant més lúdic o vivencial. 
Experiència Artesana compta 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de 
la Generalitat de Catalunya.

VILANOVA DEL C. · LA VEU 

La regidoria de Benestar 
Animal prepara la sego-
na edició de la Festa dels 

animals de companyia que 
tindrà lloc aquest diumenge 
13 de novembre, al costat de 
l’Agility del Parc Fluvial de 
Vilanova del Camí. Les famí-
lies i les seves mascotes po-
dran gaudir de les activitats 
que s’han preparat de 10:00 a 
14:00 h.
La regidora Carlota Silva 
considera que Vilanova és un 
poble amic dels animals i per 
això creu que la Festa pot ser 
molt útil per a seguir consci-
enciant la població sobre els 
drets de les mascotes i el seu 
benestar. La voluntat, explica 

Silva, és evitar els abandona-
ments i promoure una bona 
qualitat de vida per als nostres 

animals de companyia.
La matinal d’aquest diumenge 
inclou activitats com tallers i 

Aquest diumenge, torna la Festa dels Animals de companyia al Parc 
Fluvial de Vilanova del Camí

xerrades especialitzades, es-
tands informatius i de pro-
ductes, sortejos i una marxa 
canina. La des�lada de gossos 
està prevista per a dos quarts 
d’onze del matí i la regidora 
convida les famílies a parti-
cipar-hi amb els seus peluts. 
Des de la regidoria obsequia-
ran els participants amb un 
dispensador de bosses i una 
ampolla per a la dissolució de 
les miccions.
A banda de la des�lada cani-
na, durant la matinal es po-
drà gaudir de diferents xer-
rades sobre temes veterinaris 
a càrrec de Jordi Martínez i 
d’altres associacions amb qui 
es podran compartir coneixe-
ments per a millorar la cura 
dels nostres animals.

I de 12:00 a 13:00 h tindrà 
lloc un taller d’educació ca-
nina i conscienciació sobre el 
benestar animal que anirà a 
càrrec d’ATÚK.
Durant tot el matí hi haurà 
venda de tires per a participar 
de diferents sortejos. Es trac-
ta de cistelles amb productes 
que han cedit empreses i esta-
bliments dedicats als animals 
de companyia. El bene�ci que 
s’obtingui de la rifa, explica 
Carlota Silva, s’invertirà en 
les colònies de gats de Vila-
nova del Camí.
La regidora ha apro�tat per 
convidar les famílies a com-
partir aquesta matinal amb 
les seves mascotes al Parc 
Fluvial. Totes les activitats 
són gratuïtes.

COPA CATALUNYA FEMENINA
12/11/22 a les 17:30h

EVENTS C.B. IGUALADA - DRAFT GRAMENET
T'esperem al Pavelló de Les Comes. Vine a gaudir del bàsquet.
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CASTELLOLÍ · LA VEU 

Castellolí ha aconseguit 
una subvenció per a 
la rehabilitació i mi-

llora d’edi�cis, edi�cacions 
i jaciments arqueològics lo-
cals amb valors patrimonials, 
dins el Programa sectorial, 
que la Diputació de Barcelo-
na va aprovar el passat mes de 
febrer, en el marc del Pla de 
concentració de la Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023.
En el cas de Castellolí, s’ha 
concedit una subvenció d’un 
total de 200.000€, dels quals 
155.000€ aniran destinats a 
l’Església Vella de Sant Vi-
cenç, molt apreciada pel po-
ble. L’edi�ci, que està situat al 
costat del cementiri del poble, 
és un temple barroc que va ser 
construït l’any 1705 i es troba 
mig esfondrat des del 1936. El 
consistori ja fa temps que hi 
ha anat fent diverses actuaci-
ons i intervencions, però amb 
aquests diners es podrà incor-
porar una coberta transparent 

a la part que encara no està co-
berta de l’església i consolidar 
tots els murs que hi ha. L’alcal-
de de Castellolí, Joan Serra, es 
mostra orgullós i satisfet “és 
una bona notícia poder des-
tinar aquests diners en aquest 
bé cultural, un espai que cada 
vegada és més utilitzat per ac-
tivitats culturals, però també 
socials i lúdiques”.
Seran 45.000€ - la resta de 
subvenció – els que el consis-
tori invertirà per continuar 
avançant amb la investigació 
i aixecament arqueològic del 
Castell d’Aulí de Castellolí 
(segle XII). Aquest bé d’in-
terès nacional també havia 
aconseguit, en diverses oca-
sions, altres ajudes, però amb 
aquesta aportació es podrà 
avançar en el descobriment 
del castell. Serra apunta que 
“també és una notícia fantàs-
tica, una part que encara no 
s’ha fet l’aixecament arque-
ològic, la podrem descobrir 
gràcies a aquests diners i ens 
permetrà conèixer millor el 

Castellolí destinarà 200.000€ a la rehabilitació i millora de l’Església 
Vella i al Castell d’Aulí

castell del nostre poble”.
El Programa sectorial de re-
habilitació i millora d’edi�cis, 
edi�cacions i jaciments ar-
queològics locals amb valors 
patrimonials va ser aprovat el 
febrer de 2022 per la Diputa-
ció de Barcelona per millorar 

la seguretat, el confort, l’acces-
sibilitat i l’e�ciència energètica 
d’aquests equipaments; garan-
tir la pervivència o l’adequació 
per a ús públic del patrimoni 
arquitectònic local, donar va-
lor i difondre les restes dels 
jaciments arqueològics, així 

com contribuir a la generació 
de riquesa i a la creació de no-
ves oportunitats per al teixit 
productiu i empresarial local. 
El Programa està dotat amb 15 
milions d’euros i va destinat a 
ajuntaments i entitats munici-
pals descentralitzades.

COMARCA · LA VEU 

El passat 20 d’octubre va 
tenir lloc, a Vilanova 
del Camí, la jornada de 

Networking de la cadena de 
valor del sector agroalimentari 
de l’Anoia, impulsada pel Con-
sell Comarcal de l’Anoia dins 
dels projectes comarcals dels 
programes de Treball, Talent i 
Tecnologia (TTT) i Xarxa de 
Productes de la Terra. Aquesta 
jornada tenia l’objectiu de po-
tenciar l’intercanvi i coneixe-
ment entre les diferents empre-
ses que es vinculen al sector a 
la comarca: des de productors 
agrícoles i ramaders, a profes-
sionals de la industria agroali-
mentària, passant pels serveis 
del sector agrari, comerços, 
restaurants o allotjaments tu-
rístics, així com serveis de lo-
gística i distribució. La jorna-
da va constar de dues taules 
de treball. En la primera es va 
abordar l’accés al producte lo-
cal i com els transformadors hi 
poden recórrer cada cop més. 
Les principals conclusions que 
van destacar els participants 
van ser el valor que suposa la 
creixent consciència col·lecti-
va dels bene�cis del producte 

de proximitat, les di�cultats 
que troben els petits produc-
tors a l’hora de distribuir el seu 
producte als punts de venda i 
també a l’hora d’atendre pun-
tes d’alta demanda com ara en 
l’època nadalenca. En la segona 
taula es van tractar aspectes 
de màrqueting i comunicació. 
Aquí les conclusions van ser 
que les petites empreses no 
valoren la necessitat d’invertir 
en aquest vessant perquè o bé 
ja venen tota la seva producció 
o bé tindrien problemes per 
incrementar stock si la deman-
da s’incrementés, que no tenen 
recursos humans propis per 
dedicar-s’hi i que no troben 
imprescindible assolir un bon 
posicionament a Internet. En 

canvi, però, sí que van destacar 
que resulta molt important de-
�nir els valors de la marca de 
l’empresa i del producte per 
diferenciar-se de la compe-
tència. A més, hi va haver una 
ronda de contactes entre em-
preses del territori, en què van 
poder intercanviar experièn-
cies i desenvolupar possibles 
aliances i sinergies. En total hi 
van prendre part una vintena 
d’empreses locals, que van va-
lorar molt positivament la tro-
bada. El programa TTT, una 
iniciativa que també compta 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, té l’objectiu de 
promoure el treball digne, la 
millora competencial del ta-
lent local i el creixement eco-

Les empreses agroalimentàries de l’Anoia comparteixen experiències 
en una jornada de networking impulsada pel Consell Comarcal

nòmic sostenible a través de 
la tecnologia. I vol fer-ho mit-
jançant accions, com aquest 
networking, que facilitin 
l’avenç tecnològic i acompa-

nyin la transició digital de per-
sones, empreses i institucions 
cap a un model socioeconòmic 
sostenible, inclusiu, competi-
tiu, solidari i igualitari.

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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MONTBUI · LA VEU 

Tenint en compte la ce-
lebració del Rec Stores 
entre el dimecres 9 i el 

dissabte 12 de novembre i es-
tant en marxa les obres de con-
nexió de la Ronda del Rec amb 
la Ronda Sud, l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
ha pres una sèrie de mesures 
de cara a limitar en la mesura 
del possible el pas de vehicles 
privats per la zona est del Nucli 
Urbà. 
L’objectiu és ordenar de la mi-
llor manera possible el trànsit 
i evitar afectacions negatives 
als veïns de la zona propera 
al certamen (barris del Pi, La 
Font i Sant Maure) com ara la 
impossibilitat d’entrar als guals 

o l’estacionament descontrolat 
de vehicles a les voreres. Des 
de l’Ajuntament montbuienc 
es realitzaran actuacions per 
evitar col·lapsar especialment 
la zona del carrer del Pont i el 
barri del Pi. 
Durant aquests quatre dies s’ha 
tallat l’accés de la carretera de 
Valls al carrer del Pont per la 
rotonda petita, obligant així als 
vehicles a circular en direcció 
Igualada per la carretera de 
Valls entre les 9.45 i les 21 h. 
En aquest mateix horari també 
s’obliga als vehicles que puguin 
accedir per altres vies a desvi-
ar-se per la Travessia del Pont 
en direcció a la carretera de 
Valls, excepte pels veïns afec-
tats i amb guals.
D’altra banda, s’ha tallat el car-

Montbui adapta la mobilitat de vehicles 
durant el Rec.0

MONTBUI · LA VEU 

Divendres passat va 
tenir lloc a la Sala de 
Juntes de l’Ajunta-

ment de Santa Margarida de 
Montbui l’acte de lliurament 
de la Diagnosi de Salut del mu-
nicipi montbuienc. L’acte de 
lliurament va anar a càrrec del 
diputat de Salut Pública i Con-
sum, Jesús Naharro, l’Alcal-
de montbuienc, Jesús Miguel 
Juárez, i la regidora de Salut 
Pública, Coral Vázquez.
El document, que  suposa  un 
primer pas per a la realització 
d’un Pla de Salut al municipi, 
permet identi�car i prioritzar 
els principals problemes en 
l’àmbit de la salut pública lo-
cal i proposa línies de treball.  
La diagnosi ha estat elaborada 
conjuntament per la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui.
En l’acte de presentació el 
diputat Jesús Naharro, que 
també va signar en el Llibre 
d’Honor de l’Ajuntament, va 
destacar que «la Diputació 
està sempre al servei dels ajun-
taments que, com el de Mont-
bui, treballen per oferir els mi-

La Diputació de Barcelona lliura a l’ajuntament de Montbui un 
diagnosi estratègica sobre salut pública

llors serveis possibles als seus 
ciutadans. Estem satisfets de 
poder lliurar aquesta diagno-
si que és un document realis-
ta, fet amb la col·laboració de 
tothom, i que pot vertebrar les 
accions en l’àmbit de la salut». 
Per la seva part, la regidora 
Coral Vázquez va valorar «de 
forma molt positiva la col·la-
boració de la Diputació de 
Barcelona, que ens ha permès 
treballar en una diagnosi que 
aporta accions futures de cara 
a la redacció d’un Pla Local de 
Salut». La regidora va expli-

car al Diputat la problemàtica 
existent al municipi a partir de 
la pandèmia, amb serveis que 
no s’ofereixen actualment al 
CAP Montbui com són el de 
Pediatria o el d’urgències de 
cap setmana.
La Diagnosi de Salut de Santa 
Margarida de Montbui identi-
�ca les principals tendències 
de l’estat de salut al municipi, 
com ara una mortalitat supe-
rior entre els homes que les 
dones, la prevalença de tu-
mors, malalties cardiovascu-
lars, obesitat i problemes de 

salut mental com a principals 
problemes de salut, baixa ad-
hesió a la dieta mediterrània 
entre dones o els baixos índex 
d’activitat física saludable, en-
tre d’altres.
Les principals conclusions del 
document s’orienten en 6 àm-
bits de treball:
a) Determinants socials de la 
salut: Millorar les situacions de 
treball, de les relacions i de la 
cohesió social, l’alimentació i 
els hàbits saludables de la po-
blació
b) Integració dels serveis de 
salut i socials i recuperació de 
l’accessibilitat.
c) Gent gran: atenció a la pro-
blemàtica en soledat no volgu-
da, i en disposar de xarxes de 
suport social.
d) Vulnerabilitats singulars al 
llarg del cicle de vida en 5 eta-
pes: infància, joves, immigra-
ció, persones grans  i persones 
a l’atur. Identi�cació i desenvo-
lupament d’estratègies de salut 
a totes les polítiques públiques 
locals
e) Millora de les condicions de 
salubritat: desenvolupament 
de les competències de salut 
pública municipals.

f) Incorporació de models de 
gestió de la salut i el benestar 
fonamentats en un model salu-
togènic, en el qual la recerca i 
l’acció se centren en factors ge-
neradors de salut.
La diagnosi aporta sis propos-
tes per a accions futures per 
avançar en la redacció d’un Pla 
Local de Salut: 
1. Prosseguir amb la iniciati-
va del pla de salut i elaborar 
el pla d’acció.
2. Construir un grup motor.
3. Ampliar l’acció del grup 
motor a altres sectors. 
4 Fer devolució a la població 
del resultat de l’anàlisi. 
5 Construir una taula ciuta-
dana de salut 
6 Organitzar una jornada de 
priorització i decisió.
L’elaboració de Plans locals 
de Salut és una de les línies 
de suport als municipis de 
la Diputació de Barcelona en 
matèria de Salut Pública, en 
bene�ci de la qualitat de vida 
de les persones, a través de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibi-
litat Social. Fins a l’actualitat 
s’han elaborat una vuitantena 
de plans de salut amb els mu-
nicipis de la província. 

rer Òdena amb el carrer del 
Pont per tal d’evitar estacio-
naments diferents dels usuaris 
normals de la via. De la matei-
xa manera, s’ha senyalitzat l’en-
trada del barri del Pi pel carrer 
Extremadura amb limitació 
d’accés als usuaris d’aquesta 
zona des de dimecres �ns dis-
sabte a la nit.
Val a dir que l’accés des d’Igua-
lada pel pont de la Palanca està 
restringit, cosa que obliga a tots 
els conductors a utilitzar prefe-
rentment el pont de Vistalegre.
La Policia Local de Montbui 
recomana als veïns i veïnes 
del municipi minimitzar en la 
mesura que sigui possible l’ús 
del vehicle particular i em-
prar altres vies de transport 
alternatiu.

MONTBUI · LA VEU 

Amb l’inici del mes de 
novembre, han comen-

çat les activitats ambientals 
promogudes des de l’Ajun-
tament del municipi, amb la 
col·laboració de les escoles 
Garcia Lorca, Antoni Gau-
dí i Montbou, i de l’Institut 
Montbui.
Aquest dimecres 9 de no-
vembre s’ha dut a terme 
per a l’escola Garcia Lorca 
l’activitat “Visita Compos-
tatge Escolar”, amb els nens 
“Guardians de la natura”, la 
darrera de les activitats que 
s’han fet en aquest centre.
Aquest divendres 11 de no-
vembre les activitats ambi-
entals de sensibilització arri-
baran a l’escola Montbou del 
Nucli Antic. Així, entre les 9 
i les 10.30 hores s’organitzarà 
un “Taller de creació de test, 
planter i usos del compost” 
pels alumnes de cicle mitjà. 

També el mateix divendres, 
però entre les 11.15 i les 
12.45 hores es farà un “ta-
ller-hort a l’escola”, adreçat 
als alumnes de cicle inicial 
de la mateixa escola. I també 
el mateix divendres, però en-
tre les 15 i les 16.30 hores els/
les alumnes de cicle superior 
de l’escola Montbou duran a 
terme un “Taller creació d’un 
compostador-vermicompos-
tador casolà”.
El dimecres 16 de novembre 
arribaran les propostes am-
bientals adreçades als joves 
de l’Institut Montbui. Entre 
les 10.50 i les 12.20 tindrà 
lloc una xerrada a càrrec de 
Mercè Cartañà, adreçada 
als/les alumnes de 3r. d’ESO 
sobre la  “importància de la 
prevenció, la reutilització i el 
reciclatge dels residus”
Durant les properes setma-
nes continuaran les activitats 
en els diferents centres edu-
catius montbuiencs. 

Activitats ambientals 
adreçades a infants i joves 
dels centres educatius

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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VILANOVA DEL C. · LA VEU 

L’Espai Jove Can Mus-
cons va començar 
aquest dilluns una nova 

edició dels tallers de suport 
i acompanyament educatiu. 
L’activitat s’allargarà fins a 
final de curs, i esdevé un 
reforç a l’alumnat de l’Insti-
tut Pla de les Moreres que té 
dificultats per fer front a les 
tasques acadèmiques durant 
l’etapa de l’ESO.
Una cinquantena de joves, de 
primer a quart d’ESO, s’ate-
nen en grups reduïts a les au-
les de l’Espai Jove. Els tallers 
es fan de dilluns a dijous, de 
16:00 a 17:30 h.
Els tallers formen part del 
Pla d’Actuació previst per al 
curs 2022–2023 en el marc 
del Pla Educatiu d’Entorn de 
Vilanova del Camí. Aquest 
projecte és finançat per 
l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí, la Generalitat de 

Catalunya i el Pla de recupe-
ració, transformació i resili-
ència del Govern d’Espanya 
que rep els fons de la Unió 
Europea – Next Generation 
EU.
Es preveu que, com en altres 

Comencen els tallers de suport i acompanyament 
educatiu amb l’alumnat de secundària a l’Espai Jove 
Can Muscons 

edicions, aquesta activitat es 
pugui oferir també a l’alum-
nat de primària dels tres cen-
tres educatius del municipi. 
En ambdós casos, correspon 
als centres educatius propo-
sar a les famílies l’assistèn-

VILANOVA DEL C. · LA VEU 

Promoció Econòmica ha 
programat tres noves 
formacions per aquesta 

tardor, per a persones empre-
nedores i també per a les que 
es troben en recerca activa de 
feina. La primera es dedicarà 
a de�nir les característiques i 
qualitat que ha de tenir qual-
sevol persona que es dediqui a 
la venda. 
El curs “Com ser una persona 
venedora més efectiva” serà 

VILANOVA DEL C. · LA VEU 

Aquest divendres 11 de no-
vembre, a les 18:00, tindrà lloc 
la primera: una aproximació 
a l’obra Bruixa de dol. Amb 
motiu del 70 aniversari del 
naixement de la poetessa Ma-
ria-Mercè Marçal la Biblioteca 
de Vilanova del Camí ha pre-
parat aquest acte divulgatiu, a 
càrrec de Montserrat Farrés, �-
lòloga i professora de literatura.
Dimecres 16 de novembre, a 
les 18:00, és previst un nou 
Club de lectura de clàssics ca-
talans. En aquesta ocasió, per 
comentar la novel·la Tres pre-
soners d’Aurora Bertrana. El 
moderarà Anna Perera, docto-
ra de la Universitat de Girona 
i especialista en l’obra d’Aurora 
Bertrana.
D’altra banda, recordem que 
des d’aquest dilluns i �ns al dia 
30 de novembre, el vestíbul de 
Can Papasseit acull l’exposició 
“Pedrolo, més enllà dels límits”. 
Una mostra de petit format 
que abasta tant la dimensió 
biogrà�ca com la literària de 
Manuel de Pedrolo. 

Noves activitats 
a la Biblioteca

impartit per Ramón Esteban 
Magañà i es farà de 9 h a 14 h, 
al Centre d’Innovació Anoia. 
Al llarg de cinc hores, ajudarà 
als participants a desenvolu-
par i assolir els objectius mar-
cats en l’entorn empresarial. 
El dia 18 de novembre comen-
ça una altra de les propostes 
formatives de Promoció Eco-
nòmica. En aquest cas, un 
curs de 30 h per preparar als 
participants a obtenir el certi-
�cat ACTIC nivell 3.
Està dirigit a persones que 

requereixen rebre el suport 
d’una persona experta en la 
preparació d’aquesta certi�ca-
ció acreditativa de la compe-
tència digital.
El curs es farà al llarg de sis 
dies (18, 22, 23, 25, 29 i 30 de 
novembre) en horari de matí; 
de 9 h a 14 h. Per poder-lo 
realitzar, cal estar inscrit a la 
borsa de Treball Xaloc.
I encara abans d’acabar l’any, 
s’impartirà una tercera for-
mació des de l’àrea de Pro-
moció Econòmica. “Connec-

ta i ven a través del mòbil”. 
Aquest és el títol d’aquesta 
proposta que es desenvolupa-
rà en tres dies: el 21 i 28 de 
novembre, i el  12 de desem-
bre, en horari de matí, de 9 h 
a 13 h. 
Està dirigit a persones que 
vulguin gestionar i liderar ac-
cions de màrqueting digital 
que funcionin i s’adaptin a les 
noves demandes del mercat.
L’impartirà Elisabeth Guillén 
Amaro qui facilitarà conei-
xements sobre les aplicacions 

mòbils que poden ajudar en 
la venda, plantejarà l’estratè-
gia digital més adient i aju-
darà a l’alumnat a seleccionar 
les plataformes a utilitzar.
Per a més informació us po-
deu adreçar a l’àrea de Pro-
moció Econòmica al Centre 
d’Innovació Anoia, al telèfon 
93 805 44 11 (extensió 5) o al 
correu peconomica@vilano-
valdelcami.cat
Les inscripcions es poden fer 
en línia a la pàgina web vila-
novaenlinia.cat. 

Tres noves propostes de formació emprenedora i de l’àrea TIC 

cia a aquests tallers. I és que 
com s’apunta des de les àre-
es de Joventut i Educació de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, “és imprescindible que 
el recurs es coordini amb els 
centres educatius, ja que són 
ells qui coneixen la situació 
acadèmica de l’alumnat”
La regidora de Joventut i 
Educació, Eva Vadillo, decla-
ra que “des de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí segui-
rem posant totes les eines per 
possibilitar l’equitat educati-
va entres els nois i noies del 
municipi. Aconseguir entrar 
a la xarxa de Plans Educatius 
d’Entorn va ser el primer pas 
i, de mica en mica, són més 
els recursos que es van po-
sant a disposició per a la mi-
llora del futur acadèmic dels 
infants i adolescents de Vila-
nova del Camí. És una feina 
de formigueta que seguirem 
fent amb la complicitat de la 
comunitat educativa”.

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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PIERA · LA VEU 

Més d’un centenar de 
persones van assis-
tir a l’acte que els 

republicans pierencs van or-
ganitzar per presentar la seva 
candidata a l’alcaldia, Neus 
Núñez i Bosch, el passat di-
vendres al Teatre Foment de 
Piera.
L’acte, presentat per la presi-
denta de la secció local Ra-
quel Calsina, va comptar 
primer amb la intervenció de 
diversos pierencs que van ex-
posar la seva visió sobre Piera 
i la candidata a l’alcaldia Neus 
Núñez.
Tot seguit, aquesta va conver-
sar amb la diputada a Madrid 
i alcaldable a Santa Margari-
da de Montbui, Carolina Te-
lechea sobre diferents temes 

que afecten Piera en el seu 
dia a dia.
Per acabar, la candidata a l’al-
caldia, Neus Núñez, va dirigir 
unes paraules al públic, a�r-
mant que “amb un nou i di-
ferent lideratge serà possible 
que us torneu a il·lusionar. És 
un repte molt gran que com-
portarà molta feina, però val 
a dir que tinc la gran sort de 
pertànyer a un grup de gent 
molt treballadora i compro-
mesa. Així que, continuarem 
teixint les bases de la Piera 
del futur, amb cinc eixos irre-
nunciables: e�ciència, parti-
cipació, màxima honestedat, 
rigor i transparència”.
L’acte també va comptar amb 
la presència de la presidenta 
en funcions al Parlament de 
Catalunya i alcaldable d’Igua-
lada, Alba Vergés.

ERC presenta la seva 
candidata a Piera, 
Neus NúñezPIERA · LA VEU 

La nostra localitat celebra 
una nova convocatòria de 
la Festa de l’Oli, una inici-

ativa creada per promocionar 
un dels productes locals més 
valorats de la nostra regió. La 
cita es durà a terme el pròxim 
diumenge 13 de novembre, de 
10 a 14 hores.
Al matí, la ciutadania partici-
pant en l’acte tindrà l’oportuni-
tat de visitar les instal·lacions de 
Cal Sadurní i Cal Nasi, els dos 
molins d’oli pierencs. Durant 
aquesta excursió, es mostrarà el 
procés d’elaboració de l’oli; des 
que les olives s’introdueixen al 
trull, passat pel procés de prem-
sat, �ns a convertir-se en el pro-
ducte novell envasat.
Després de la visita, hi haurà la 
possibilitat d’adquirir allà ma-
teix l’oli acabat de premsar i en-
vasar, mentre que, cap a migdia, 

es proposarà una degustació 
d’oli amb pa torrat i botifarra a 
la zona dels molins d’oli.

PIERA, REFERENT 
EN OLEOTURISME
Des de fa tres anys, el consisto-
ri treballa amb els ajuntaments 
del Bruc i de Collbató i amb el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
per oferir a la ciutadania una 
proposta turística que impliqui 

Tot preparat per una nova edició 
de la Festa de l’Oli

els diferents actors relacionats 
amb el sector de l’oli.
Amb aquesta �nalitat, s’ha 
elaborat un catàleg perquè les 
potencials persones visitants 
siguin conscients de la varietat 
de paisatges de la nostra co-
marca i a on també s’hi desta-
quen rutes pels espais naturals 
de la zona i s’hi remarquen el 
castell i el nucli antic de Piera 
com a zones d’interès turístic.

STA. COLOMA DE Q. · LA VEU 

Art Santa Colomaq ha 
celebrat la 17ª edició 
d’Un Pas per l’Art amb 

la inauguració de l’exposició 
“Anem a mercat” en com-
memoració dels 800 anys de 
mercat de Santa Coloma de 
Queralt.
Des del diumenge 6 de novem-
bre les obres de vint-i-cinc ar-
tistes llueixen a la sala Gran de 
Castell de Santa Coloma. Fruit 
d’un treball profund, cada cre-
ació convida a l’espectador a 
apreciar i valorar el que es fa 
amb el cor, i a poder adquirir 
les obres per incloure-les a la 
pròpia vida, evocant el que fe-
ien els ancestres al mercat. 
L’exposició estarà oberta els 

17a edició d’Un pas per l’Art a Santa Coloma de Queralt

dies 12, 13, 19 i 20 de novem-
bre de 12h del migdia a 14h i 
de 18h a 20h del vespre.
Art Santa Colomaq esdevin-
drà una Associació reglada i 
l’Espai en blanc és el llenç on 
aquesta associació es farà visi-

ble i es convertirà en escenari 
viu de creacions.
Donant vida a altres projectes 
com Record’Art amb la recu-
peració, visibilització de la 
Iconogra�a de la Portalada de 
l’Església de Bell-Lloch.

Aparells de fitness
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Carretera
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Ultimate 820gr
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150€ doble suspensió, 
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CAPELLADES · LA VEU 

El director general de Co-
merç de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Torra-

des, va reunir-se amb represen-
tants de Capellades Comerç, el 
regidor de Promoció Econòmi-

El govern capelladí es reuneix amb el 
Director general de Comerç

ca, Àngel Soteras, i l’alcalde de 
Capellades, Salvador Vives.
Torrades va explicar les acci-
ons i recursos que la conselleria 
posa a disposició de les botigues 
i serveis que promocionen l’ac-
tivitat econòmica dels munici-
pis. La reunió va acabar amb un 

visita per diferents establiments, 
per tal de mostrar la vitalitat i 
les necessitats del comerç ca-
pelladí. Abans de la reunió es 
va apro�tar la trobada per fer la 
signatura presencial del conveni 
que cada any es fa entre Cape-
llades Comerç i l’Ajuntament. 

CAPELLADES · LA VEU 

Pots trobar totes les pro-
postes a l’agenda de la 
pàgina web de l’Ajunta-

ment de Capellades. 
La primera proposta és aquest 
dijous 3 amb els membres del 
Club de Lectura d’adults, que 
es trobaran per parlar sobre el 
llibre “La vida al davant”, de 
Romain Gary.
El dimarts 8 hi ha una nova 
trobada de Club de Lectura, 
però en aquest cas per als petits 

lectors, que parlaran sobre el 
conte “Una mica més”. Caldrà 
fer reserva d’espai abans.
El dimecres 16 de novembre, 
també amb inscripció prèvia, 
es farà un Taller de lettering 
amb la Sara Bugs. Es recomana 
que hi participin a partir dels 9 
anys.
La darrera proposta és el taller 
de la Biblioteca, el dimarts 22 
també a les 6, que ensenyarà 
a fer ... aranya. En aquest cas, 
l’edat recomanada són 6 anys. 
També amb inscripció abans. 

A punt l’agenda d’activitats 
de la Biblioteca el Safareig

CAPELLADES · LA VEU 

Catalonia Sacra organit-
za una visita guiada a 
l’església de Santa Ma-

ria de Capellades per aquest 
dissabte 12 de novembre, a 
dos quarts de 12 del migdia.
La historiadora Joana Cam-
poy ens farà �xar la mirada 
en la façana i altres elements 
interessants i conèixer l’evo-
lució que ha experimentat al 
llarg dels segles. La inscripció 
val 6 euros i es pot fer en línia 
https://www.cataloniasacra.
cat/agenda/detall/info/629
Tal com es destaca des de 
Catalonia Sacra, “aquesta es-
glésia del Bisbat de Sant Fe-
liu de Llobregat té una llarga 
història. Les seves primeres 
notícies són del segle X, nota-
blement transformada al segle 
XIX, quan es va convertir en 
el  temple que ha arribat als 
nostres dies. Entre els punts 
on �xar la mirada, en l’actu-
al construcció de grans di-
mensions i estil neoclàssic, hi 

ha una façana imponent, un 
campanar de base poligonal i 
la curiosa cúpula coberta amb 
ceràmica vermella i blava. Ar-
tistes moderns, com ara Josep 
Maria Jujol o més tardana-
ment Llucià Navarro, hi han 
deixat la seva empremta”.
Catalonia Sacra és una inici-
ativa conjunta dels 10 bisbats 
amb seu a Catalunya, creat 
ara fa 10 anys amb la voluntat 
de promocionar i difondre la 
riquesa i diversitat del patri-
moni de l’Església.

Visita guiada a l’església de 
Santa Maria de Capellades

CAPELLADES · LA VEU 

A punt una nova edició 
de la Neandertal, la 
Cursa i caminada més 

popular a Capellades des de 
l’any 2010, que es va fer per 
primera vegada.
Enguany es farà el dia 13, amb 
diferents sortides en funció de 
la modalitat, sempre a la Font 
Cuitora. Recordem que tot-
hom qui vulgui participar-hi 
podrà inscriure’s a la web de 
l’entitat organitzadora, AEM-
deKP.
Algunes de les novetats més 
destacades són que quan aca-
bi la cursa es farà una arros-

sada amb tots els participants, 
i l’entrega de premis es farà 
mentre es dina.
Aquesta cursa té dues moda-
litats, de 17 i de 10 quilòme-
tres. A més a més hi ha una ca-
minada i una minineandertal, 
on hi poden participar els nens 
i nenes menors de 12 anys.
La sortida de la cursa de 17 
km es a les 10 del matí, i la 
de de la cursa de 10 km i la 
caminada, es farà mitja hora 
més tard, a les 10:30.
Els qui vulguin participar a 
la minineandertal poden ins-
criure’s de 9:30 a 10. La sor-
tida es farà entre les 10:30 i 
11:00 hores. 

Diumenge tindrà lloc una nova edició 
de la Cursa Neandertal
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LA TORRE DE C. · LA VEU 

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt ha deci-
dit fer una important 

disminució de l’enllumenat 
nadalenc amb l’objectiu de 
reduir el consum energètic. 
Així, la reducció tindrà lloc 
als 9 nuclis de la població, on 
aquest any hi haurà menys il-
luminació nadalenca a la via 
pública. 
La mesura busca l’equilibri 
entre estalviar i mantenir el 
dinamisme del comerç i l’es-
perit nadalenc. L’Ajuntament 
fa així un esforç per reduir en 
despesa energètica i fa un pas 
endavant en la sostenibilitat.
Els llums de Nadal s’encen-
dran del 9 de desembre �ns al 
6 de gener en el mateix horari 
que l’enllumenat ordinari.
Un any més, les llums de Na-
dal del municipi utilitzen sis-
temes d’enllumenat de baix 
consum, per tal d’estalviar 

energia.
L’alcalde del municipi, Jau-
me Riba, explica que “venen 
temps durs i els ajuntaments 
ens hem plantejat aplicar 
retallades en la il·lumina-
ció nadalenca. Tot i que els 
llums de Nadal constitueixen 
també un reclam per sortir 
de casa, per desafiar al fred 
i viure amb plenitud les en-
tranyables dates. Així que 
l’equilibri és difícil. A la Tor-
re hem decidit reduir la il·lu-
minació nadalenca”. 

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt disminueix 
l’enllumenat nadalenc 

VALLBONA D’A. · LA VEU 

Enguany, l’ajuntament de 
Vallbona d’Anoia felici-
tarà el Nadal a les veïnes 

i veïns del municipi amb un ca-
lendari solidari editat per l’As-
sociació DCA Anoia. El passat 
dimarts 7 de novembre, l’al-
caldessa de Vallbona d’Anoia, 

assistida de la secretària mu-
nicipal, i la presidenta de DCA 
Anoia, acompanyada de la tre-
sorera de l’entitat, van signar 
el conveni de col·laboració. La 
subvenció atorgada és de 3.500 
euros i l’associació es com-
promet al lliurament de 650 
calendaris que es distribuiran 
per les llars de Vallbona.

L’Ajuntament de Vallbona i DCA Anoia 
signen un conveni de col·laboració

Amb aquesta col·laboració, 
l’ajuntament de Vallbona 
d’Anoia contribueix al soste-
niment de les activitats adre-
çades a persones amb dany 
cerebral adquirit i manifesta 
el seu compromís i solidari-
tat amb les entitats que pres-
ten serveis d’atenció directa 
a les persones.
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MONTMANEU · LA VEU 

El diumenge dia 6 de no-
vembre es va celebrar 
la primera caminada 

popular MONTIGUAL, amb 
una participació de 200 per-
sones  . La caminada d’Igua-
lada a Montmaneu pel camí 
de Sant Jaume i Camí Igna-
sià. Hi havia tres recorreguts: 
llarg,mitjà i curt.
A les 8:00 h davant del recent 
inaugurat Alberg de peregrins 
de “Cal Maco” i amb la presèn-
cia del Sr. Alcalde de Igualada 
Marc Castells i el Sr. Alcalde 
de Montmaneu Àngel Farré, 
es van donar tret de sortida 
del recorregut llarg (24 km).
A les 9:00 hores, des de l’al-
berg de Jorba i desprès de què 
mossèn Enric fes la benedic-
ció, va tenir lloc la sortida de 
la caminada mitjana (15 km).

A les 10:00 hores, des de 
Santa Maria del Camí, es 
va donar tret de sortida a la 
caminada curta fins arribar 
a Montmaneu. En arribar 
tots els participants van po-

Celebrada la caminada popular Montigual

CALAF · LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha lliurat a l’Ajunta-
ment de Calaf, l’avant-

projecte de la nova biblioteca i 
arxiu municipal. El nou equi-
pament s’ubicarà al solar de 
l’antiga caserna de la Guardia 
Civil, que serà enderrocada 
per a poder executar el nou 
edi�ci cultural. Amb aquest 
avantprojecte l’Ajuntament 
disposa de la documentació 
de partida per a la redacció del 
projecte executiu, que haurà 
de permetre la construcció del 
nou equipament.
L’avantprojecte es fruit d’un 
concurs d’arquitectura amb 
jurat, que ha desenvolupat 
el programa funcional d’un 

equipament, tot ell en planta 
baixa, per aconsegueix uns 
espais diàfans i polivalents 
en una atmosfera confortable 
marcada per la presencia de 
les voltes de la coberta.
D’acord amb l’avantprojecte, 
l’edi�ci té un únic accés prin-
cipal des del carrer d’Antoni 
Martí Morera, tot i que la dis-
tribució permet la indepen-
dència d’ús de l’arxiu i la sala 
polivalent respecte la biblio-
teca. El projecte inclou la ur-
banització de l’entorn proper 
on crear-hi un espai públic 
mes saludable, pensat per als 
vianants, naturalitzat i amb 
gran presencia de vegetació i 
paviments permeables. La bi-
blioteca també disposarà d’un 
jardí propi com a espai de lec-

La Diputació lliura l’avantprojecte de la nova biblioteca i arxiu 
municipal de Calaf

tura a l’aire lliure.
L’equipament assolirà un con-
sum energètic gairebé nul 
(NZEB), gràcies d’una banda 
a l’estratègia passiva de l’edi-
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C/ Lleida, 15 (PAE) VIC

C/ Florenci Valls, 1 IGUALADA

T. 93 885 62 29

T. 93 804 50 99

�ci, de forma compacta amb 
grans obertures que perme-
ten la ventilació creuada i 
l’entrada de llum natural i la 
coberta verda, que millora 

l’aïllament tèrmic i acústic i, 
d’altra banda, a la utilització 
d’energies renovables mitjan-
çant geotèrmia i plaques so-
lars fotovoltaiques.

der gaudir d’una magnifica 
fideuà i iogurt del pastoret 
de la Segarra,  beguda i cafè. 
També cada participant va 
rebre una camiseta tècnica 
de regal de la caminada.

HOSTALETS DE P. · LA VEU 

El cap de setmana del 12 
i 13 i el del 19 i 20 de 
novembre es pot visitar 

l’exposició «Suaus perfums» 
de l’Eugeni Jané, l’hostaletenc 
que ha fet de l’a�ció a la fo-
togra�a una mostra per co-
municar el seu art. En aquest 
cas es tracta d’una tria de 
mig centenar d’instantànies 
de temàtica sensual i eròtica, 
majoritàriament en blanc i 
negre, de models femenines 
que ha anat capturant a través 
de la càmera des del 2005. La 
inauguració es farà el dissab-
te 12 a les 12, coincidint amb 
l’inici de l’exposició que s’obre 
al públic matí i tarda (de 12.00 
a 14.00 i de 17.30 a 20.30).
Eugeni Jané, autoproclamat 

«El censurat» i malgrat con-
siderar-se fotògraf amateur, 
ha rebut el reconeixement de 
companys professionals i ha 
fet diverses exposicions, tres 
d’elles a Barcelona i també a 
Igualada, Piera i als Hosta-
lets de Pierola. El seu treball 
s’ha especialitzat en paisat-
ges, matinades, capvespres i 
animals de nit dels quals, pre-
cisament, en va fer una expo-
sició l’octubre del 2020.

L’exposició més sensual 
d’Eugeni Jané
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MONTMANEU · LA VEU 

Aquest cap de setmana i 
després de dos anys de 
no poder-se celebrar 

degut a la pandèmia, Mont-
maneu acollirà la IX Trobada 
d’escudelles, ranxos i sopes 
històriques de Catalunya.
Tothom podrà gaudir d’aques-
ta festa gastronòmica tot de-
gustant les especialitats de 
cada colla convidada, com ara 
la colla d’Albons i les colles 
històriques de Capmany, Cas-
tellterçol, Gelida, Ponts, La 
Seu d’Urgell, Verges i Vidreres.
Montmaneu i la seva colla 
calderera, com a am�trions i 
participants amb la seva “Cal-
dera”, espera estar a l’alçada, ja 
que és el poble més petit que 
organitza aquesta Trobada.

PROGRAMA D’ACTES
Dissabte
\ a les 5 de la tarda a 
l’Ajuntament. 
Assemblea dels membres de 
la FERSHC.

\ a les 7 de la tarda
Rebuda per part dels mem-
bres del consistori i els Calde-
rers de Montmaneu, a totes les 
colles participants. Presenta-
ció de la IX Trobada.
\ Tot seguit
Xerrada i debat sobre la pre-
sència de la dona a les colles 
de la FERSHC
\ A les 9 del vespre a l’Ho-
tel Bayona
Sopar i ball amenitzat pel 
grup Vives Veus.

Diumenge
\ a partir de les 8 del matí
Encesa de focs i preparació 
de les escudelles
\ a les 9 del matí
Esmorzar (preu 5€)
\ a 2/4 d’11 del matí
Concurs de truita de patates 
amb ous de Montmaneu a càr-
rec dels grups participants (als 
tres grups guanyadors se’ls 
farà entrega d’un lot de pro-
ductes de la zona)
\ a la 1 del migdia
Repartiment de l’escudella

Montmaneu acull aquest cap de setmana la IX Trobada d’escudelles, 
ranxos i sopes històriques de Catalunya

\ a 2/4 de 3 de la tarda, a 
l’Hotel Bayona
Dinar de cloenda de les colles 
participants.

Durant els dies de la Festa 
els assistents i participants 

podran gaudir del Mercat de 
productes artesans. També hi 
haurà animació a càrrec de 
Pep Callau i la canalla podrà 
participar de jocs de carrer. 
També es farà talla de fusta 
amb xerrac mecànic i el con-

curs de truita de patates.
Els plats preparats per les di-
ferents colles d’escudellaires 
només es podran degustar ad-
quirint els tiquets i cada tiquet 
inclou 9 tastos. El preu de 6€ 
inclou el bol i la cullera. 
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S.M. SESGUEIOLES · LA VEU 

Un any més, en motiu de Sant 
Martí, Sant Martí Sesgueioles 
celebra la seva Festa Major 
d’hivern el 12 i 13 de novem-
bre. Enguany el programa 
d’actes compta amb activitats 
per a tots els públics, des dels 
més petits �ns als més grans. 
Tots els actes són gratuïts i es 
faran al Centre Polivalent Josep 
Ma Torras Cao “La Fàbrica”.
Aquest és el programa d’acti-
vitats:

- 9 a 12h Esmorzar al bar “El 
Racó” i gimcana familiar. La 
gimcana familiar és organitza-
da per la nova “Associació de 
joves de Sant Martí”.
Per participar-hi, cal inscripció 
prèvia.
- 19h Xerrada “Mil·lenari del 
Castell de Vilallonga” a càrrec 
de la Sra. Roser Parcerisas
- 21.30h Sopar de festa major, 
recollida de tiquets a l’ajunta-
ment
El sopar és entrepà i beguda. 
- 23h Karaoke i actuació del DJ 
Campà

- 13h Missa solemne en ho-
nor al nostre patró Sant Martí
- 18h “Rondalles catalanes” 
a càrrec de Jordina Bios-
ca. Narracions per a adults. 
Acte patrocinat pel Bibliobus 
Montserrat.

PUJALT · LA VEU 

Aquest cap de setmana 
tindrà lloc a Pujalt el 
2n Memorial Antoni 

de Solà que va morir  l’11 de 
novembre de 2020 en un acci-
dent de trànsit. 
En l’acte de comiat que es va 
fer el 18 de setembre de l’any 
passat, família, alguns veïns i 
amics van proposar fer un acte 
anual en memòria de l’Antoni, 
per recordar i seguir actualit-
zant els diferents camps que 
ell va treballar i incentivar 
durant els anys al capdavant 
del municipi: energies renova-
bles, turisme, memorial de la 
Guerra Civil, observatori, mú-
sica, cultura, tradició, estalvi 
energètic, pagesia, recupera-
ció del cultiu del cigronet..., 
mirant de connectar-ho amb 

l’actualitat; sense oblidar la 
part festiva amb música amb 
tast de productes de la zona i 
la part d’activitat; tot ells ele-
ments que sempre han estat i 
son presents a les activitats del 
municipi.

MEDI AMBIENT, MÚSICA, 
TAST I BTT, UN CAP DE 
SETMANA PEL RECORD
Enguany el Memorial consis-
tirà en un acte “acadèmic”, que 
es portarà a terme el dissabte 
12 de novembre a partir de les 
6 de la tarda a l’Observatori 
de Pujalt, a l’edi�ci del Parc 
Astronòmic, amb una xerra-
da  sobre el Canvi climàtic, a 
càrrec del conegut meteoròleg 
Tomàs Molina, amb una in-
troducció i repassada de dades 
meteorològiques de la zona, 
de la mà de l’Albert Borràs, di-

rector de l’Observatori.
Simultàniament, a l’observa-
tori meteorològic tindrà lloc 
un taller de manualitats amb 
materials de reciclatge per al 
nens.
Seguidament, hi haurà una 

Se celebra el 2n Memorial Antoni de Solà, a Pujalt

VECIANA · LA VEU 

Diumenge passat, 6 de 
novembre es va viure 
una jornada de portes 

obertes al castell de Segur diri-
gida a tots els veïns i veïnes del 
municipi de Veciana que van 
voler conèixer aquest conjunt 
patrimonial recentment inau-
gurat.
La setantena de persones que 
van participar de la jornada 
van ser rebudes per l’alcalde de 
Veciana, Jordi Servitje, qui els 
va explicar la complexitat que 
ha comportat la recuperació 
d’un edi�ci del qual no se’n sa-
bia res de la seva estructura ar-
quitectònica ja que fou ender-
rocat l’any 1616 sense disposar 
de cap imatge de com era en 

aquells moments. Servitje va 
explicar com l’any 2014, i amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona, es va redactar el 
pla director per la restauració 
de l’edi�ci amb el qual es van 
aconseguir les subvencions 
necessàries per poder tirar 
endavant les diverses fases re-
alitzades entre els anys 2015 i 
2022 i que han permès tornar 
les restes del castell a la seva 
esplendor original.
Després de la benvinguda els 
visitants van poder gaudir del 
centre de recepció que disposa 
d’un espai de botiga on es tro-
ba una exposició dels elements 
patrimonials més signi�catius 
recuperats durant les obres, i 
van conèixer la història i ar-
quitectura del castell a través 

d’un audiovisual.
A la sortida del centre de re-
cepció van iniciar la visita 
guiada per dins del recinte 
feudal podent contemplar ele-
ments com les dues torres qua-
drades, l’antic pati central o el 
túnel subterrani que porta �ns 
a les restes de la capella de Sant 
Miquel, entre altres elements.
Amb un tast de formatges 
artesans elaborats al mateix 
poble acompanyat de les mag-
ní�ques vistes panoràmiques 
que ofereixen els 806,00 me-
tres d’altitud de l’indret es va 
cloure la jornada.
La propera visita guiada està 
prevista pel diumenge 20 de 
novembre a les 12 hores amb 
prèvia inscripció al telèfon 
938090055.

Festa Major 
d’hivern a Sant 
Martí Sesgueiolesvetllada musical amb l’actua-

ció d’amics i coneguts de l’An-
toni que acabarà amb un mos.
Diumenge al matí, 13 de no-
vembre, tindrà lloc un “Tast” 
de la Ruta del 5 pobles de Pu-
jalt en BTT i BTT elèctrica, 
que s’iniciarà a Pujalt. Aquesta 
ruta també formava part dels 
seus projectes i hi estava molt 
il·lusionat. Per participar-hi 
cal inscripció prèvia (gratuïta) 
a ebikefriendscommunity@
gmail.com . En cas de no tenir 
BTT, se’n podrà llogar a laba-
cicleta.cat. Hi haurà una ruta 
llarga i una curta, perquè faci-
litar-ne la participació.
Recordem que Antoni de Solà 
havia estat alcalde de Pujalt 
durant  36 anys, i també presi-
dent de l’Ateneu Igualadí, del 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
del Consorci per a la promo-
ció turística de l’Alta Anoia. 
Des dels seus diferents càr-
recs sempre va treballar per 
estimular l’economia dels 
petits municipis, per reva-
loritzar els pobles rurals i la 
pagesia, per mantenir i res-
pectar l’entorn, per facilitar 
la vida dels veïns, per la cul-
tura... i en definitiva pel País.
Durant l’acte es farà entrega 
d’un punt de llibre a tots els 
assistents. 
Tothom que ho desitgi i hi 
estigui interessat està convi-
dat. 
La trobada serà possible per 
la col·laboració desinteressa-
da d’amics, veïns de Pujalt i 
amics de l’Antoni.

Els veïns i veïnes de Veciana van conèixer 
el Castell de Segur
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MARC VERGÉS · HOQUEI PATINS

Santa Perpètua de la Mo-
goda acull aquest cap 
de setmana les �nals a 4 

de la Lliga Catalana masculi-
na i femenina. I ha farà amb 
doble presència igualadina. 
Tant l’Igualada HC Rigat com 
l’Igualada Femení HCP Gru-
po Guzmán s’han classi�cat 
per l’última ronda de la lluita 
pel títol i disputaran les semi-
�nals de la competició aquest 
dissabte. En cas de guanyar, 
la �nal es disputaria l’endemà 
diumenge.
En el cas de l’Igualada HC, 
el darrer obstacle a superar 
abans de disputar la gran �-
nal serà el Calafell, que s’ha 
classi�cat després de guanyar 
els dos partits del seu grup. 
Per la seva banda, l’equip ar-
lequinat a quedat primer d’un 
grup molt més igualat, en què 
els tres equips, Girona, Reus i 
Igualada van guanyar un par-
tit i només el major número de 
gols marcats pels anoiencs els 
va permetre quedar primers. 
Aquesta semi�nal es disputarà 
a les 15h i el guanyador lluita-
rà pel títol contra qui s’imposi 
del partit entre Lleida i Noia.
Per la seva banda, l’Igualada 
Femení Grupo Guzmán tam-
bé dissabte a les 17h la seva se-
mi�nal contra el CP Voltregà. 
L’altra eliminatòria enfrontarà 
el PHC Sant Cugat i CHP Bi-
gues. Els dos equips guanya-
dors disputaran la gran �nal 
el diumenge, també a la pista 
vallesana.

L’IGUALADA HC RIGAT PERD A 
REUS PERÒ QUEDA PRIMER
Tot i que els arlequinats van 
perdre per 5 a 3 al pavelló 

del Reus Deportiu, han aca-
bat líders de grup perquè han 
marcat més gols que els rivals 
(7 pels igualadins, per 6 del 
Reus i 5 del Girona). Tots tres 
equips han acabat amb una 
victòria i una derrota i per 
tant empatats a 3 punts.
Els rigats van acabar perdent 
un partit que dominaven a la 
mitja part per 1 a 2 gràcies 
entre d’altres coses a una gran 
actuació del porter Guillem 
Torrents. L’IHC s’havia avan-
çat amb gols de Marimon, en 
una rematada de primera al 
segon pal, i de Cervera en una 
contra amb Riba. El gol local 
el va fer Gelmà, a falta de 5 
minuts pel descans, amb una 
entrada des de la lateral.
L’IHC encara va augmentar 
més la diferència amb l’1 a 3 
a l’inici de la segona meitat, 
amb un gol de Yeste rematant 
a mitja alçada un pilota caça-
da a l’aire, però els locals van 
protagonitzar una remuntada 
a pilota aturada, amb 4 gols 
en 20 minuts. Gelmà de penal, 
Salvat de FD, Bonillo en la se-
gona acció d’un altre penal i 
altre cop Salvat de FD per una 
blava a Riba. A falta de 30 se-
gons els àrbitres van expulsar 
al porter local, Zapater, per 
protestar una FD que Llenas 
no va poder apro�tar. 

L’IGUALADA FEMENÍ HCP 
NO FIRMA L’EMPAT I TAMBÉ 
ACONSEGUEIX BITLLET PER 
LA F4
Per la seva banda, l’Igualada 
Femení Grupo Guzman va su-
perar dissabte al vespre a Les 
Comes el CHP Bigues i Riells 
per 4-1, i va classi�car-se com 
a guanyador del seu grup de 
la lligueta prèvia per disputar 

la Final a 4 de la Lliga Catala-
na. L’equip que entrena Carles 
Marín va certi�car el triomf 
en un excel·lent segon temps, 
on va recuperar boles en zones 
de risc i va tenir múltiples oca-
sions per marcar a la porteria 
vallesana. Carolina Herrera, 
amb dos gols i una assistència, 
va tenir un gran protagonisme 
en un triomf merescut, i asso-
lit pel joc coral de les iguala-
dines.
El calendari va voler que el 
partit entre igualadines i va-
llesanes comencés amb el 
“morbo” afegit que un empat 
classi�cava als dos conjunts 
per a la Final a 4 de la Lliga 
Catalana. Lluny de remetre, 
les hostilitats entre els dos 
equips es van veure des de 
l’inici, això sí, amb un joc amb 
constants pèrdues de bola dels 
dos rivals, i amb dues porteres 
com Carla Batlle per les locals 
i Helena Saldaña per les visi-
tants, que eren autèntics murs. 
Les visitants van tenir les op-
cions més clares en aquest 
període, però tant Carla Batlle 
com Laia Navarrete aturant 
doblement un penal van evi-
tar que el Bigues s’avancés en 
el marcador. Amb 0-0 en el 
marcador i molt per millorar 
en els dos equips, es va arribar 
a la represa.
El segon període va ser molt 
més vistós, amb un Igualada 
Femení que va anar a buscar 
molt més amunt a l’equip va-
llesà, i fruit d’aquesta predis-
posició, una bola recuperada 
per Aida Mas a Gal·la Solé 
�nalitzava amb l’1-0, perfec-
tament executat per la igua-
ladina davant la portera visi-
tant Júlia Vilarrasa (el Bigues 
va canviar la seva portera en 
el descans). L’alegria va durar 
poc a les locals, que, enmig 
d’una allau de faltes xiulades 
en contra, arribaven a la dese-
na falta i la capitana del Bigues 
Marta Borràs transformaria la 
corresponent directa amb una 
acció de gran categoria.
El joc continuaria molt emo-
cionant i amb alternatives en 
ambdues porteries �ns que 
Carolina Herrera, a onze mi-
nuts de la conclusió, robaria 
una bola a mitja pista, enca-
raria la portera del Bigues i la 
superaria amb un llançament 
per baix al pal curt de la por-

teria del conjunt vallesà. Els 
darrers minuts de partit van 
deparar un joc de porteria a 
porteria, amb un Bigues més 
cansat (amb menys rotació 
de jugadores). Després que 
Carla Batlle evités amb una 
gran aturada el possible 2-2, 
va arribar el 3-1, fet per Blan-
ca Angrill amb assistència de 
Carolina Herrera. I pràctica-
ment de forma consecutiva 
va arribar una tarjeta blava 
a la visitant Maria Igualada, 
una falta directa que no poder 
transformar l’equip igualadí, 
però sí va marcar apro�tant la 

L’hoquei patins igualadí es reivindica i hi haurà doble representació 
a les Finals a 4 de la Lliga Catalana

superioritat la mateixa Caro-
lina Herrera.
D’aquí �ns el �nal, dues fal-
tes directes i una superioritat 
més a favor de les locals no 
apro�tades i gran alegria per 
a l’Igualada Femení Grupo 
Guzman, que va classi�car-se 
com a primer del seu grup. 
El Bigues també es va classi-
�car com a millor segon dels 
tres grups de la competició. 
Els dos campions dels altres 
grups han estat el PHC Sant 
Cugat (per davant del CP 
Manlleu) i el CP Voltregà (per 
davant del CP Fraga). 

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



REDACCIÓ · BÀSQUET

L’Events CB Igualada dis-
putava dissabte el par-
tit corresponent a la 6a 

jornada de Copa Catalunya a 
la complicada pista del CEEB 
Tordera Unigirona, en un par-
tit marcat per la intensitat.
Un primer parcial excel·lent 
de les igualadines, amb una 
defensa que va aconseguir 
anul·lar l’atac rival i marcant el 
ritme de partit evitant així que 
les torderenques se sentissin 
còmodes. L’encert en la línia 
de 3 també va permetre esta-

blir un marcador amb avan-
tatge.
El segon quart de les de Tor-
dera va estar marcat per seu 
fort joc interior, apro�tant els 
avantatges en els desajustos 
defensius de les igualadines. 
Els aparellaments interior-ba-
se després del bloc directe 
van castigar les igualadines 
que arribaven a la mitja part 
amb un marcador favorable 
de 28-33
En el tercer període les ju-
gadores de Xiki Almendro 
aconseguien anotar després 
de jugades llargues i treba-
llades, mentre que les de Tor-
dera van començar a anotar 
amb facilitat gràcies a les er-
rades igualadines provocades 
per la seva intensa defensa. 

Tot i això, les de l’Anoia van 
aguantar el marcador i només 
perdien el quart de quatre 
punts, entrant amb un punt a 
favor a l’últim quart.
El quart parcial va estar mar-
cat per l’augment constant de 
la intensitat de les de l’UNI 
que apro�taren les ocasions i 
van castigar el desgast físic de 
les igualadines per decantar 
el marcador. Final de 72-61 
amb regust amarg per l’últim 
quart d’un partit molt ben 
lluitat.
Aquest cap de setmana, les 
blaves diputaran un partit 
important contra Dra� Gra-
menet a les Comes, demà 
dissabte a les 17:30 en què el 
suport de l’a�ció serà més im-
portant que mai. 

L’Events CB Igualada competeix a 
Tordera però es desin�a en l’últim quart

72

61

CEEB TORDERA 
UNIGIRONA
EVENTS 
CB IGUALADA

vs.

REDACCIÓ · BÀSQUET

El passat dissabte el 
Monbus CB Igualada 
disputava a Les Comes 

la jornada número 6 de la lliga 
EBA contra el SESE. L’equip 
arrossegava tres derrotes 
consecutives contra equips de 
la part alta de la classi�cació. 
Se li exigia als igualadins co-
mençar a guanyar per evitar 
la zona de desens.
Per primer cop en tota la tem-
porada el partit es va iniciar 
amb un CB Igualada exul-
tant, aconseguint un gran 
ritme anotador gràcies a la 
connexió entre interiors i un 
seguit de bones lectures. Tot 
i això, l’equip visitant no es va 
quedar endarrere i gràcies a 
un parell de llançaments des 
de fora va aconseguir mante-
nir-se dins del partit. La bona 
dinàmica del CB Igualada es 
va veure ressentida un cop 

iniciat el segon quart a cau-
sa de la disminució en l’en-
cert i sobretot per les segones 
oportunitats concebudes. Els 
barcelonins van aconseguir 
capgirar el marcador just ins-
tants abans d’acabar la meitat 
del partit deixant un resultat 
de 30-31.
El partit es va reprendre amb 
una gran igualtat on la inten-
sitat defensiva dels dos equips 
no concedia cap cistella fàcil. 
Aquesta igualtat es va veure 
re�ectida en el marcador on 
durant tot el període es va 
alternar el lideratge. La dinà-
mica del període anterior es 
va mantenir i a poc a poc els 
minuts anaven passant sense 
que cap equip aconseguís dis-
tanciar-se.
Finalment, tot es va decidir 
en l’última jugada del partit 
on un tir puntejat va resoldre 
l’enfrontament de forma fa-
vorable per l’equip visitant. El 
marcador �nal va ser de 53-
55 afegint una derrota més a 
l’equip igualadí i augmentant 
les necessitats de l’equip de 
revertir la situació. 

53

55

MONBUS 
CB IGUALADA

SESE
vs.

Quarta derrota seguida 
del Monbus CB Igualada

Temporada 
2022 - 2023

Anem al teatre!

       

GREASE EL MUSICAL  Teatre Tívoli

Sortida amb el nostre autocar a les 15,30 hrs d’Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Tívoli. Entrades garantides a platea

GREASE El Musical
“Situat a �nals dels anys 50 a l'institut Rydell High, un grup d'estudiants de classe obrera navega per con�ictes atemporals, com les complexitats de la 
pressió de grup, els valors personals, l'amistat, l'amor, les errades sexuals de la adolescència i la consciència de classe, cosa que el converteix en el 
musical adolescent per excel·lència i la fa romandre eternament jove.”
GREASE EL MUSICAL és el fenomen de la cultura pop que narra la vida a l'institut d'una petita ciutat americana als anys 50, havent esdevingut el gran 
musical del Rock and Roll per excel·lència, a més d'una de les pel·lícules musicals més taquillera de la història.

Preu per persona: 85 €
Inclou: Transport + beguda + entrada a platea (Files 11,12, 13)
Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

Dissabte, dia 17 de desembre de 2022        Hora sortida: 15:30 h.

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 demostrar 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.

93 803 75 56Reserva la teva butaca a: Fer Frans viatges. Rambla Sant Isidre, 9.
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REDACCIÓ · HANDBOL

L’Igualada es desplaçava el 
passat dissabte a Polinyà 
per jugar la 6a jornada de 

lliga contra el líder imbatut del 
grup A.
Durant la primera part amb-
dós equips van jugar de tu a 
tu, amb un marcador molt 
igualat, però amb la iniciativa 
pel conjunt igualadí i en dife-
rents moments inclòs es posa-
va pel davant amb 2 o 3 gols en 
el marcador. La primera part 
acabava amb un ajustat 23 a 
25 que donava re�ex a allò que 

REDACCIÓ · FUTBOL

E l CF Igualada masculí 
tornava a jugar a Les 
Comes, després de 

quatre desplaçaments conse-
cutius. Els igualadins volien 
sumar la primera victòria de 
la temporada davant un rival 
que estava per sobre a la clas-
sificació.
Els igualadins rebien a una 
Pirinaica molt intensa i atre-
vida. La pressió alta dels 
visitants incomodava molt 
el joc dels blaus, que no es 
trobaven còmodes. L’equip 

generava perill a l’àrea rival, 
a partir de jugades ràpides, 
però no era precís en la cir-
culació.
La primera oportunitat de 
gol va arribar al minut 12, 
quan Òscar rematava de cap 
un córner i la pilota marxa-
va per sobre del travesser. Al 
minut 25, després d’una gran 
jugada col·lectiva, Tommy 
es plantava davant el porter 
visitant, però no el va poder 
superar. Als cinc minuts, en 
una gran jugada personal, 
Tommy era objecte de penal. 
Ell mateix el transformaria 
per fer l’un a zero. No obs-
tant, l’alegria duraria poc, ja 
que sis minuts més tard, una 
segona jugada era aprofitada 
pels visitants, que empata-

ven el duel. L’equip va patir 
fins al descans, però els vi-
sitants no van inquietar a 
Agus.
A la represa, amb una Piri-
naica més endarrerida de 
línies, els blaus van comptar 
amb la possessió de la pilota, 
però els atacs ràpids dels del 
Bages inquietaven la defen-
sa. L’equip no va ser capaç 
de generar moltes ocasions, 
però sí que va comptar amb 
dues aproximacions molt 
perilloses, dels peus d’Arnau 
Cuadras que van acabar al 
pal i fora. Una llàstima no 
aconseguir la primera victò-
ria en aquest inici de lliga.
Aquest cap de setmana es 
viurà el duel comarcal entre 
el San Mauro i l’Igualada. 

1

1

CF IGUALADA

FC PIRINAICA
vs.

Abonats a l’empat

s’estava produint a la pista.
A la represa, la tònica del par-
tit era la mateixa que a la pri-
mera part, l’Igualada continu-
ava portant la iniciativa, però 
el Polinyà no perdia oportu-
nitats i el marcador s’anivella-
va ràpidament. Va ser a partir 
del minut 50 quan l’entrenador 
Robert Aguilar del Polinyà va 
fer sortir a la pista al pivot Saúl 
Jiménez i l’equip vallesà es va 
enlairar en el marcador. El pi-
vot va ser imparable pels juga-
dors de l’Anoia.
Amb un pavelló ple i un am-
bient molt hostil contra l’equip 
igualadí, el partit es va decan-
tar en pocs minuts a favor del 
Polinyà.
Final amb un 42 a 39 merescut 
per l’equip vallesà. 

Derrota a la pista del líder

42

39

BM POLINYÀ

DESERFEVER CH 
IGUALADA

vs.

REDACCIÓ · WATERPOLO

Bona actitud de l’equip 
igualadí en el partit de 
dissabte passat contra 

el CN Tàrraco, tot i no poder 
endur-se la victòria i els dos 
punts. En un principi el par-
tit s’havia de jugar a casa, a la 
piscina Lluís Bassas, però �nal-
ment va tenir lloc a Tarragona, 
disputant el partit com a locals.

La dinàmica del partit va ser 
constant durant les quatre 
parts, un frec a frec entre els 
dos equips on la distància al 
marcador s’anava ajustant ju-
gada a jugada. Durant la pri-
mera part hi van haver moltes 
ocasions per ambdós equips, 
però l’encert dels porters va fer 
mantenir el marcador igualat. 
La defensa dels aigualits va 
ser molt e�caç, ja que el siste-
ma tàctic fent zona al dos per 
ajudar el defensor de boia, va 
impedir que el boia atacant 
podes encarar a porteria amb 
facilitat. Per la part ofensiva 

però, va faltar encert, sobretot 
en les jugades de superioritat 
numèrica, on els igualadins 
no van saber acabar-les amb 
encert i haguessin ajudat a 
distanciar-se en el marcador. 
Tot i així, l’equip va marxar 
satisfet cap a casa, i és que l’ac-
titud va ser molt bona i això és 
va notar molt a dins de l’aigua.
El proper partit serà aquest 
dissabte a Anglès, on coin-
cidiran les dues categories 
a la mateixa piscina. Primer 
jugaran els cadets igualadins 
a les 16.30h i després els ab-
soluts a les 18.30h. 

10

10

CN TARRACO 

CN IGUALADA
vs.

Empat dels aigualits a Tarragona REDACCIÓ · TENNIS TAULA

Aquest passat cap de set-
mana va ser molt favo-
rable pels interessos 

del CPPI. Dissabte a la tarda el 
primer equip visitava la pista 
del CN Mataró, en un partit 
que es preveia molt igualat, ja 
que el Mataró compta amb pa-
listes molt joves en clara pro-
gressió i venien de guanyar els 
dos últims partits, al revés del 
CPPI, que havia perdut els dos 
darrers enfrontaments.
La clau del partit va ser l’en-
frontament entre el vilafran-
quí Manel Menal, segona tem-
porada al club, contra el millor 

jugador rival, Guillem Pijoan, 
on Menal va salvar una pilo-
ta de partit al 4t 11 per acabar 
imposant-se al 5è. Ja era hora 
que el vilafranquí tingués for-
tuna en aquest tipus de boles, 
després d’haver tingut durant 
la temporada 2 cops pilotes 
de partit a favor i no haver-les 
pogut apro�tar. Francesc 
Masip va guanyar els seus 2 
punts, Menal va fer el mateix, 
i Bernat Luco tot i jugar a un 
bon nivell no en va poder 
guanyar cap, però bé, victòria 
per 2-4 a domicili que deixa a 
l’Igualada a la part mitja alta 
de la taula, molt aprop de les 
places d’ascens. 

Victòria del CPP Igualada 
a la pista del Mataró

38 Divendres, 11 de novembre de 2022ESPORTS



Divendres, 11 de novembre de 2022 ESPORTS 39

REDACCIÓ · MARXA POPULAR

Aquest proper diu-
menge tindrà lloc la 
IV Cursa Anoia en 

marxa Contra el Càncer, or-
ganitzada per l’Associació 
Contra el Càncer a Iguala-
da. Amb l’objectiu de cons-
cienciar i col·laborar amb la 
malaltia, l’Associació fa una 
crida a participar en aquest 
esdeveniment esportiu dirigit 
a famílies, joves, adults i tot 
aquell que es vulgui animar. 
Actualment, una gran part de 
les persones que viuen a Cata-
lunya tenen càncer. L’Obser-
vatori del Càncer de l’Associ-
ació Contra el Càncer estima 
que 18.880 dones i 25.719 
homes van ser diagnosticats 
de càncer l’any 2020. Això fa 
que la taxa d’incidència a Ca-
talunya sigui de 573 casos per 
cada 100.000 habitants. Tot i 
l’evidència cientí�ca que uns 
hàbits de vida saludable re-

dueixen el risc de sofrir càn-
cer, el 48% de la població té 
sobrepès i el 39% no realitza 
activitat física.
L’Associació Contra el Càncer 
impulsa diferents activitats 
per tal de col·laborar amb 
la malaltia i poder impulsar 
una investigació més potent 
per trobar solucions contra 
el càncer. En aquest cas, es 
tracta d’un recorregut de 5km 
que començarà a l’Estadi At-
lètic d’Igualada i on els parti-
cipants podran completar-lo 
corrent o caminant, perquè 
totes aquelles persones que 
vulguin, puguin partici-
par-hi. A l’acabar l’activitat, es 
farà una classe de Zumba per 
seguir gaudint de la jornada. 
Té un preu de 10€ que in-
clou una samarreta tècnica i 
la participació en un sorteig 
de diferents regals. La recolli-
da de dorsals i samarretes es 
farà el mateix dia de la cursa 
i els dies 9,10, 11 de novem-

bre al matí entre les 09:30h 
i les 14:00h i per la tarda de 
15:00h a 19:00h, i el dissabte 
12 de novembre de 10:00h a 
13:30h a la Rambla Nova, 32, 
d’Igualada. 
A més, per tal de poder faci-
litar més informació tant de 
la cursa com de la malaltia, 
el dimecres dia 2 de novem-
bre es realitzarà una roda 
de premsa a l’Ajuntament 
d’Igualada. 
Les inscripcions a la cursa es 
poden fer online o presenci-
als a Cal Font Welness Centre 
de dilluns a divendres ( de 7h 
a 21.30) i Dissabte (de  9.00h 
a 20h).
Es tracta d’una activitat sense 
ànim de lucre. L’entitat Ro-
tary Club d’Igualada com a 
patrocinador principal i  em-
preses com: Cristobal Terron, 
Comercial Godó, S.L., Kertas 
Packaging, S.L., Sita Murt, La 
Renda Urbana i RCN  com a 
patrocinadors. 

Igualada acull diumenge la IV Cursa 
Anoia en marxa Contra el Càncer

REDACCIÓ · MUNTANYA

Dissabte 5 els de la sec-
ció de muntanya de 
la UECANOIA van 

realitzar una nova sortida del 
calendari del club. Aquesta 
vegada es tractava d’una ruta 
circular enllaçant els cims de 
la Gallina Pelada i la Creu de 
Ferro, ambdós cims de la co-
marca del Berguedà.
Començaren a caminar i al 
cap de poc arribaren a la font 
Freda per en�lar-se seguida-
ment fent llaçades �ns a les 
Planelles, on el camí com el 
seu nom indica, per �, va pla-
nejar una estona i els dugué 
prop del refugi d’Ensija on, 
després d’un darrer tram amb 
un pendent suau, arribaren al 

cim de la Gallina Pelada. Dalt 
del cim, a 5º de temperatura, 
varen gaudir d’unes vistes es-
pectaculars del Pirineu amb 
les primeres neus de la tem-
porada.
Desfent un tros de camí i pu-
jant de nou pels rasos d’Ensija 
arribaren a la Creu de Ferro 

(que ara és d’acer) on van di-
nar.
Un cop fet el segon cim i re-
cuperat forces, baixaren �ns 
el gran pal d’Ensija, el Serrat 
Voltor, camí del barranc de les 
Llobateres �ns arribar a la car-
retera, on agafaren el camí de 
ronda �ns arribar al cotxe. 

La UECAnoia a la Gallina Pelada

REDACCIÓ · PANNA

Diumenge Sant Martí 
de Tous va tornar-se a 
convertir en una gran 

festa de la Muntanya amb la 9a 
Hivernal Panna el Bandoler.
Fins a 5 proves es van dur a ter-
me amb diferents modalitats 
i distàncies: BTT50, BTT30, 
BTT Familiar, TRAIL16 i 
TRAIL8, a més dels E-Bikers 
que van poder gaudir tant del 
circuit de 50 com del de 30km.
Fins a 70 membres de les di-
ferents seccions competitives 
(Bttrus UECANOIA, Esco-
la Esportiva UECANOIA, 
2Rodes Escola de ciclisme 
UECANOIA, UECANOIA 
Popular i la secció de trail-
running) del club anoienc hi 
van prendre sortida.

Va ser a la prova de TRAIL8 
de 9,2km i 420m de desnivell 
positiu on es van aconseguir 
els 4 podis de la UECANOIA. 
Els dos primers per Laia Alon-
so en primera posició i Laura 
Albinyà en tercera, ambdues 
de l’Escola Esportiva, en cate-
goria femenina, i els altres dos 
per Gerard López de l’Escola 
Esportiva en primera posició 
i David Patiño de la Secció de 
trail en tercera per la classi�-
cació masculina.
La Panna d’enguany va comp-
tar amb la participació de gai-
rebé 700 atletes que, després 
de les curses, van poder gau-
dir del Dinar del Bandoler. De 
nou una gran jornada pel Ter-
ritori Panna on, l’any vinent 
en la seva desena edició, s’es-
peren un munt de novetats. 

4 Podis UECANOIA a la 
Cursa del Panna

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA
Organitza el Taller de fotografia 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.
Què i com fotografiar.
Ús manual i automàtic.
Edició directament des del mòbil.
Què 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

Enviant un correu a
activitatsafi@gmail.com

amb nom, cognom i número 
de telèfon

Les dependències de l’AFI
IGNOVA TECNOESPAI

Av. Barcelona, 105 Igualada



REDACCIÓ · GIMNÀSTICA

El passat diumenge 6 de 
novembre, es celebrava 
a Blanes el Campionat 

de Catalunya Copa Base in-
dividual, en el qual els clubs 
competien per assolir una de 
les poques places per al Cam-
pionat d’Espanya que es cele-
brarà pròximament a Saragos-
sa. Tant sols cinc gimnastes de 
cada categoria aconseguien 
classi�car-se per aquest esde-
veniment.
Clàudia Pérez, en categoria 
aleví i amb aparell de cèrcol, 
es va proclamar campiona de 
la seva categoria realitzant una 
gran competició executant el 
seu exercici amb una gran tèc-
nica 
Martina Quintana, cadet amb 
aparell de cèrcol, va realit-
zar el seu exercici amb molt 
bona execució, resultat que la 

va portar a la quarta posició 
i classi�cació pel Campionat 
d’Espanya.
I per �nalitzar, Maria Cosano, 
juvenil amb l´aparell de cin-
ta, va sortir a pista amb l´ex-
pressivitat que la caracteritza 
i va assolir realitzar un gran 
exercici, assolint també la seva 
classi�cació.
Per totes tres era el seu primer 
classi�catori a nivell Copa 
Base, trobant  una competició 
de molts nervis, complicada 
i molt nivell entre les partici-
pants. Van sortir a pista amb 
una gran temprança, lluitant 
cada moment del seu exercici, 
ja que no es podia tenir errors 
per assolir l’objectiu. 
Des de el Club volen felicitar 
a gimnastes i   cos tècnic, ara 
només queda gaudir d’aquesta 
experiència i seguir treballant 
amb força i els valors que ca-
racteritzen al Club. 

Clàudia Pérez, campiona 
de Catalunya Copa Base 
individualREDACCIÓ · ATLETISME

Els atletes del CAI Petro-
miralles Jan Solà i Júlia 
Solé s’imposaren en les 

categories respectives en la 
seva participació, diumenge, 
en el 22è Cros ciutat de Cer-
danyola, que va comptar amb 
l’organització del C.A. Cerda-
nyola.  
Jan Solà era el guanyador 

en Sub-18 amb 16’03” sobre 
4.450 m. de cursa, entrant 5è 
Ivàn Bermúdez, amb 18’08”. 
Júlia Solé era 1a en catego-
ria Sub-20 amb 24’18”, sobre 
5.750 m. de cursa. Eudald 
Ymbernón era 13è en Sub-16 
masculí, amb 14’15”, sobre 
3.150 m. de cursa.
El guanyador absolut mas-
culí va ser Pablo Carnero 
(U.A. Terrassa), amb 27’35”, 

sobre 7.800m. de cursa, i en 
femenines s’imposava Sira Bo 
(C.A. Tarragona) amb  33’34”, 
sobre la mateixa distància.        
D’altra banda, l’atleta Sub-14 
femení del CAI Petromira-
lles/Aigua de Rigat Selma 
Hernández, era 11a a la �nal 
“B” dels 1.000 m.ll. a la 3a Jor-
nada del Campionat de Cata-
lunya de Tardor, dissabte a les 
pistes de Mataró. 

Victòries de Jan Solà i Júlia Solé, del CAI, 
al Cros de Cerdanyola 

REDACCIÓ · HOQUEI PATINS

La selecció Sub 19 dels ar-
lequinats Eloi Cervera i 
Xavier Bosch s’ha penjat 

la medalla de bronze als WGR 
de l’Argentina després d’im-
posar-se per 7 a 5 en un partit 
que va necessitar de la pròrro-
ga per decidir-se, igual que ja 
havia passat en les semi�nals 
que el combinat espanyol va 
perdre contra Argentina.

Els de Sergi Macià van ha-
ver de superar el cop moral 
d’haver quedat fora de la 
final també a la pròrroga i 
també el veure’s per darrera 
en el marcador des de bon 
principi, com ja havia pas-
sat en el partit que els havia 
enfrontat a la fase de grups. 
Com en aquella ocasió el 
temps reglamentari va aca-
bar amb empat a 4 (amb un 
gol de Moncusí a 2 minuts 

del final) però a la pròrroga 
el combinat espanyol van ser 
més eficaços i es van acabar 
emportant la medalla cap a 
casa.
Eloi Cervera va tornar a ser 
titular però en aquesta oca-
sió no va marcar. Sí que ho 
han fet Saavedra (2), Moncu-
sí (2), Curtiellas, Jansà i Au-
tet. Per part portuguesa van 
marcar Oliveira (2), Sanches, 
Rodrigues i Henriques. 

Eloi Cervera i Xavier Bosch, bronze al 
mundial sub-19 d’hoquei patins
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Primer equip: Nicolàs Nahuel Aguilera, Gabriel Balsells, Sergi Bisbal, Nígel Boada, 
Mohamed El Agarri, Ian Fernàndez, Àlex Garcia, Gerard Garriga, Marc Hernando, Albert 
Llaràs, Marc Llaràs, Marc Lòpez, Ibrahem Maaroufi, Ana Moufti, Izan Pacheco, Isaac Pa-
via, Eric Pons, Jan Prats, Albert san José, Daniel Sanchis, Pol Soriano, Adrià Vázquez, Roc 
Vidal. Entrenadors: Eduard Saez i Andreu Pèrez

Juvenil A: Oleguer Balsells, Pol Bernadet, Joaquim Casas, Eduard Cos, Josep Maria 
Cuervo, Guillem Domènech, Hatim El Himer, Pol Fernández, Jaume Fillat, Hugo Jurado, 
Jaume Passolas, Mikel Perez, Alex Pomès, Guim Prats, Albert Prieto, Héctor Samaniego. 
Entrenadors: Peluso i Fray Lòpez
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seateneu@gmail.com
670 788 985
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REDACCIÓ · FUTBOL

El passat dissabte 5 de 
novembre el club de 
futbol Ateneu Igualadí 

va aplegar a�cionats, fami-
liar, jugadors i jugadores al 
Camp municipal de futbol 
“Les Comes” per presentar 
els equips base de l’Ateneu.
El futbol Ateneu va organitzar 
una presentació espectacu-
lar per agrair a totes aquelles   
persones que fan possible el 
batec del club. Es va agrair a 
les famílies, que con�en els 
joves esportistes al club, a 
tots els socis i sòcies, als pa-
trocinadors i simpatitzats; 
als membres del consistori 
que donen suport; i el tre-
ball incansable de la junta.
Van des�lar per sota l’arc de 
presentació 19 equips de l’Ate-
neu. 5 formacions més que la 
temporada passada. En total 
251 jugadors i jugadores com-
promesos amb els colors blau-
grana, i un sta� tècnic de 35 en-
trenadors i entrenadores que 
estan fent una magni�ca feina.
El fotògraf Toni Regordos-
sa va fer les fotos per equips, 
i gràcies a la col·laboració 
de radio sales Audiovisu-
al, el dron va poder fer una 
fotogra�a divertida i captar 

el dibuix d’una A-19 que el 
conjunt dels jugadors i en-
trenadors formaven al centre 
del camp; representant la A 
d’Ateneu i el número d’equips i 
any de fundació del club 1919.
L’acte va concloure amb l’him-
ne del club, cantat pels espec-

tadors que van gaudir d’una 
festa en que no hi van faltar els 
parlaments institucionals i una 
estirada d’orelles als polítics. 
Van intervenir el President del 
club de futbol Ateneu Igualadi 
Toni Codina, el representant 
de la Federació Catalana de 

L’Ateneu presenta els equips de la temporada 2022/2023
futbol Francesc Borrega, i la 
Regidora d’Esports de l’Ajun-
tament d’Igualada Patrícia 
Illa, que va haver d’escoltar 
el prec de “Volem un camp! 
durant els 5 minuts que van 
estar cridant unànimement 
els assistents a la graderia.

També van fer acte de presèn-
cia el vicepresident i responsa-
ble d’esports de l’Ateneu Igua-
ladí, Joan Pont i del President 
de la Penya Blaugrana d’Igua-
lada, Toni Claramunt. Entitats 
a qui el club de futbol els de-
uen el nom i els colors.
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Juvenil B: Enric Barrionuevo, Àlex Bocache, Jan Clemente, Iu Combalia, Héctor Espinar, 
Enric Florensa, Alex Gañan, Jordi Malet, Alfons Menacho, Hugo Nisa, Marvin Daniel Pala-
da, Marc Ramírez, Biel Rentero, Nil Riera, Biel Santaularia, Marc Serrano. Entrenadors: 
Pepe Galan i Morel

Cadet B: Pol Carballo, Carles Carner, Eric Criado, Gael Delgado, Ahmed El Miri, Nicola 
Fernandez, Pol González, Ricard Hermoza, Joan Llacuna, Iker Nisa, Luca Pàmies, Mikel 
Prats, Josep Puig, Martí Puig, Albert Rulló, Miquel Tolosa, Biel Torrecillas, Ilyasse El Ma-
mouni. Entrenadors: Alex Fernàndez i Andreu Pérez

Infantil B: Martí Baranda, Aliou Dieng, Jan Estarda, Eric Fernández, Guillem Ferrer, Ar-
nau Figueras, Oriuol González, Daniel González, Jude Hillary Ihekweme, Víctor Invers, 
Pasqual Jiménez, Bruno Lacoma, Aitor Muñoz, Bernat Salom, Jordi Salvador, Àlvaro Tira-
do, Guiiu Torres, Ot Veraguas. Entrenadors: Pol Belenguer i Marius Palau

Cadet A: Benet Albareda, Arnau Alegre, Quim Arola, Àlex Baranda, Ot Baya, Nil Camps, 
Carles Castro, Jan Combalia, Martí Franquesa, Liam Junyent, Gerard Junyent, Mohcine 
Matkali, Quim Orts, Ismael Oubihi, Oriol Parera, Guillem Parras, Alexandre Pérez, Gui-
llem Pérez, Marc Riba. Entrenadors: Guti i David Ramirez

Infantil A: Nizar Benhamou, Joan Blasco, Joan Joel Campos, Marc Carrero, Ayman Chou-
tti, Jofre Compte, SorinPaul Dascalu, Ferran Duran, Adam El Aggari, Guillem Gene, Martí 
López, Oriol Mabras, José Martín, Pol Morató, Iu Riera, Max Rijo, Albert Tolosa, Javier 
Villegas. Entrenadors: Raúl Jurado i David Comino

Infantil Femení: Crisleidy Acosta, Gisela Chaparro, Núria Conesa, Laia Dalmau, Eva Hi-
dalgo, Aina Marquez, Claudia Muñoz, Alba Ramírez, Ana Maria Rodríguez, Abril Vera, Rula 
Alsiaf. Entrenadors: Victor Mendez i Raul Hebles
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Aleví A: Guim Bernadí, Álex Codina, Xavi Criado, Elias El Khlifi, Sergi Farré, Pol Ferrer, 
Alejandro Gel, Mihai Razvan Rotaru, Jordi Vilajoana, Eder Villatoro, Rayane El Ouafi. En-
trenadors: Guille i Marc Morera

Aleví C: Rayan Azzakriti, Yeray Crespillo, Mustapha El Miri, Marc Fernández, Luca Jun-
yent, Bernat Morera, Walid Ouaziz, Isaac Pujabet, Nico Salminici, Eric Adrián Sànchez, 
Walid Sarabo, Oriol Tirado. Entrenadors: Carlitos de la Torre i Hatim

Aleví Femení Blau: Esther Galindo, Julia Guillen, Arlet Montiel, Ivet Pelfort, Júlia Pérez, 
Gaia Quereda, Anna Salavador, Laia Tirado. Entrenadores: Aina Sola, Marta Caro i Nerea 
Bernudo

Aleví B: Pol Delgado, Jaume Domingo, Victor Galdeano, Lucas Garcia, Roc Margalef, Ge-
rard Méndez, Nil Monroig, Roc Morató, Enric Pérez, Gerard Roig, Nil Ruiz, Moatassim 
Soussi. Entrenadors: David i Jaume Domingo

Aleví D: Gerard Cutanda, Nil Gómez, Gerard Hernández, Jan Llobet, Biel Marco, Pol Mas, 
Jan Roca, Pep Sendra, Roger Tomas Basart, Roger Tomas Sorolla, Adrià Torra, Jan Va-
llès. Entrenadors: Marc Marsinyach i Marc Ramírez

Aleví Femení Grana: Aneu Bernadí, Helena Chuecos, Carla Espinosa, Judit Galdeano, 
Sabrina Jouhari, Anna Martínez, Jordina Solans. Entrenadores: Aina Sola, Marta Caro i 
Nerea Bernudo

Penya Blaugrana d'Igualada, 
la Igualada culer

www.penyablaugranadigualada.cat 

Divendres, 11 de novembre de 2022 EQUIPS ATENEU 43



1
anys

1919
-201

9 TEMPORADA 2022-2023

44 Divendres, 11 de novembre de 2022EQUIPS ATENEU

Benjamí A: Albert Casanellas, Bismark Gyimah, Pep Mestres, Biel Ortiz, Guerau Prat, 
Marc Quintana, Ton Riba, Pol Romero. Entrenadors Pepe Galan i Xavi Romera

Benjamí C: Martí Caro, Gerard Domingo, Pep Galan, Quim Galan, Rayan Jouhari, Ismael 
Jouhari, Pep Martí, Quim Mestres, Mark Moreno, Aritz Pérez, Amir Aklil, Jared Adriano 
Caro, Adam Hassoun, Mounir Said, Rabia Aikar. Entrenadors: Andreu Perez i Hugo Jurado

Prebenjamí: Edgar Calvo, Kilian Cobo, Dídac Pujabet, Denis Vidal, Jan Vila, Eliel Nicolas 
Aguilera, Jan Roma. Entrenadors: Nil Riera i Hector Espinar

Benjamí B: Thomas Barrueto, Martí Beltrán, Claudio Carvajal, Martí Corrons, Jofre Du-
ran, Quim Farnós, Bernat Ferre, Sami Kabouri, Martí Lladó, Daniel Torres. Entrenadors: 
Pol Fernandez, Enric Florensa i Quim Arola

Benjamí Femení: Maia Gel, Noa José, Paula Llacuna, Berta Masana, Emma Pelfort, Pau-
la Sanchez, Anna Soler, Alexia Valldosera, Lia Valldosera, Ona Vidal. Entrenadors: Fermí 
Chaparro i Abril Riba

Escola de Tecnificació: Jordi Garcia, Martí Bermúdez, Isaac Díaz, Sami, Mateu, Jordi Jor-
ba, Emir, Pau Pedrero, Unai, Inbram David Puga, Aleix, Adan Ilias David, Mounir, Zaid Toui-
mi, Enzo Jelloul Rabia, Mathew, Joshua, Jared. Entrenadors: Meritxell, Mireia, Andreu, 
Hugo, David, Marc, i Nigel
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AUDIOVISUAL · LA VEU 

Una de les activitats des-
tacades d’enguany és 
que el Zoom Festival 

comptarà amb diversos pro-
grames televisius de TV3 de 
màxima audiència. La Corpo-
ració Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA), col·labo-
ra, un any més, amb el Zoom 
Festival, que tindrà lloc del 22 
al 27 de novembre a Igualada 
–amb algunes activitats a Bar-
celona i emissions online- i que 
enguany arriba a la 20a edició.
Crims, el programa presentat 
per Carles Porta i que ha acon-
seguit grans èxits d’audiència, 
també serà present al Zoom 
Festival 2022. El divendres 25 
de novembre es podrà veure a 
la Sala Gran del Cinema Ate-
neu d’Igualada un capítol inè-
dit del programa, que estrena 
nova temporada aquest proper 

14 de novembre. La projecció 
serà a dos quarts de 9 del ves-
pre i es podrà veure de manera 
gratuïta, tot i que caldrà reser-
va prèvia.
El talent show de cantants Eu-
fòria, presentat per Miki Nuñez 
i Marta Torné que va ser líder 
a TV3 les nits del divendres 
amb més de 300 mil especta-
dors, serà present al festival 
amb un acte inèdit que portarà 
el nom d’Experiència Eufòria
i que tindrà lloc el dissabte 26 
de novembre a les 6 de la tar-

da al Teatre Municipal Ateneu. 
Entre d’altres sorpreses, l’acte 
comptarà amb un avançament 
del programa especial de Nadal 
de TV3 amb imatges inèdites 
del concert d’Eufòria del Pa-
lau Sant Jordi. De fet, diverses 
cares conegudes del programa 
musical Eufòria seran presents 
a l’acte.
Les entrades per poder assis-
tir a l’acte es podran reservar a 
partir del dia 11 de novembre 
a través de la pàgina web del 
Zoom, de l’Ajuntament i del 
Teatre Municipal Ateneu.

TV3, LA XARXA, MOVISTAR I 
TVE APOSTEN PEL ZOOM
Són diversos els programes te-
levisius de TV3 que enguany 
seran presents a la vintena edi-
ció del Zoom. A més d’Eufòria
i Crims, hi participarà el nou 
canal infantil i juvenil SX3 i di-
ferents programes de cuina de 

Els programes “Eufòria” i “Crims”, presents al Zoom Festival

la cadena.
En aquesta edició, el certamen 
ha signat dos acords amb els 
que seran els mitjans o�cials 
del Zoom Festival. Gràcies a 
l’acord de col·laboració amb la 
CCMA, que té una durada de 
dos anys, tan TV3 com Catalu-
nya Ràdio informaran i faran 
un ampli seguiment de totes 
les activitats del festival a tra-
vés de diferents espais. Aquest 
acord s’emmarca en la missió 
de promoció i difusió de la 
cultura que té la CCMA, i en 
el seu compromís per garantir 
la cobertura dels grans esde-
veniments culturals i dels fes-
tivals més rellevants del país, a 
través de la col·laboració amb 
aquelles institucions que tre-
ballen per fomentar la cultura, 
l’educació, la creació i la inno-
vació.
A banda de les produccions 
de la CCMA, també hi seran 

presents produccions de Mo-
vistar com Locomía i La Liga 
de los Hombres Extraordina-
rios, els quals es projectaran 
durant la setmana que se ce-
lebra el certamen. TVE també 
ha seguit apostant pel Zoom i 
participarà al festival amb una 
de les Zoom Class que hi ha 
programades durant la setma-
na amb la sèrie Ser o no ser, de 
la plataforma PlayZ.
D’altra banda, la Xarxa de 
Televisions Locals també ha 
signat un conveni com a mit-
jà o�cial del Festival. Aquest 
acord farà que, entre d’altres 
cobertures, la Xarxa faci la re-
alització i emissió en directe 
de la Gala de Cloenda i lliura-
ment dels Premis del Festival 
Zoom, que tindrà lloc el dis-
sabte 26 de novembre al Teatre 
Municipal Ateneu d’Igualada 
i es podrà veure en directe al 
Canal Taronja Anoia.

AUDIOVISUAL · LA VEU 

Les produccions locals 
també tindran el seu es-
pai en el Zoom Festival 

Internacional de Continguts 
Audiovisuals de Catalunya 
amb la secció Zoom Km0. El 
certamen, que enguany cele-
bra 20 anys, tindrà lloc del 22 
al 27 de novembre a Igualada 
i compta amb un total de  cinc 
projeccions de collita local, 
que es podran veure al Cine-
ma Ateneu entre el dimecres 
23 i dissabte 26 de novembre 
de forma gratuïta.
La programació donarà el 
tret de sortida amb la projec-
ció del �lm Sis nits d’agost, 
coproduïda per Mallerich 

Films, del productor iguala-
dí Paco Poch, Nanouk Films, 
amb la col·laboració de la 

CCMA. La pel·lícula catala-
na, dirigida per Ventura Du-
rall, està basada en el llibre de 
Jordi Lara i se centra en els 
darrers dies de vida de Lluís 
Maria Xirinacs, interpretat 
per Manel Barceló. El prota-
gonista, un religiós, �lòsof i 
activista polític, surt de Bar-
celona camí a la muntanya un 
dilluns d’agost de 2007 quan 
complia setanta-cinc anys. Sis 
dies més tard, un boletaire 
el troba tirat sobre un prat, 
mort. Deu anys més tard, la 
Duna, una escriptora en crisi 
creativa i personal, busca el 
sentit últim d’aquesta mort. 
Sis nits d’agost és un dra-
ma biogrà�c que s’ha rodat 
aquest 2022 a Barcelona, Ri-

poll i Ogassa i es podrà veure 
el dimecres 23 de novembre a 
les 21:30h a la Sala Petita del 
Cinema Ateneu d’Igualada.
El dijous 24 de novembre, 
serà el torn d’Una película 
sobre parejas, un �lm dirigit 
pel capelladí Oriol Estrada i 
la seva parella Natalia Cabral 
estrenat el 2021 que relata les 
peripècies d’una parella de 
directors que decideixen fer 
un documental sobre parelles 
enamorades.
La resta de projeccions tin-
dran lloc el dissabte 26 de no-
vembre a partir de les 19:30h 
de la tarda amb una sessió 
continua a la Sala Petita del 
Cinema Ateneu; es podran 
veure dos curtmetratges rea-

La coproducció igualadina sobre Xirinacs “Sis nits d’agost” encetarà 
les projeccions de Zoom Km0

litzats per anoiencs: el curt-
metratge de 8 minuts I quan 
la vida cau, dirigida per Víc-
tor Sastre, i el curtmetratge 
Los Pajarillos, dirigit per Ge-
rard Aguilera i produït per 
Maria José Garcia amb una 
durada de 12 minuts. Tanca-
rà la sessió del Zoom Km0 el 
documental Amics, dessous 
la cendre, dirigida de Víctor 
Simal.
Les entrades per veure aques-
tes cinc projeccions seran 
gratuïtes, però caldrà reser-
va prèvia, que es podrà fer a 
partir del dia 11 de novembre 
a través de la pàgina web del 
Zoom www.zoomigualada.
org , de l’Ajuntament i del Te-
atre Municipal Ateneu.

Divendres 25 s’estrenarà 
un capítol inèdit de 

Crims, i dissabte 26 es 
farà l’acte “Experiència 

Eufòria” amb la 
presència de cares 

conegudes del programa



TEATRE · LA VEU 

El grup La Xarxa d’Igua-
lada se suma als actes 
musicals de Santa Ce-

cília presentant una funció 
de la companyia De_Paper. 
Miranius: l’aventura d’habitar 
el món, que van estrenar a la 
darrera Mostra Igualada i va 
guanyar el Premi Xarxa Alco-
ver 2022. Miranius és un es-
pectacle sobre la coexistència 
de diverses espècies animals, 
i sobre les conseqüències que 
hi té l’empremta humana, creat 
pel titellaire Joan Alfred Men-
gual i la música Núria Lozano. 
Aquest espectacle musical il-
lustrat es representarà el pro-
per diumenge dia 13 de no-
vembre,  a ¼ d’una del migdia, 
al Teatre Municipal Ateneu.
Les entrades són a 7 € i a 5 
€ per als socis de Xarxa. La 
venda d’entrades és en línia 
a https://teatremunicipalate-
neu.cat/la-xarxa/ i el diumen-
ge des d’una hora abans de 
l’inici de la funció a la taquilla 
del Passatge Vives. Espectacle 
per a públic familiar, a partir 
de 4 anys.

DE_PAPER
Joan Alfred Mengual, artista 
visual i titellaire, i la música 
Núria Lozano, van comen-
çar a treballar junts al projec-
te Musiquetes de Paper, una 
coproducció de Fem Sonar Les 
Musiquetes i Joan Alfred, pro-
posta amb la qual van guanyar 

la 3a Beca d’Innovació en Cul-
tura Popular Jaume Casade-
mont. És en aquest projecte on 
el Joan Alfred emprèn el treball 
i la recerca sobre els teatres de 
paper i la il·lustració bidimen-
sional portada a l’espai escènic. 
A principis de l’any 2014 ini-
cien el camí com a De_paper 
amb la voluntat de crear una 
plataforma on desenvolupar 
espectacles multidisciplinaris 
com ho han estat: Dins la pan-
xa del llop (estrenada al Festi-
val Guant de Valls 2015) i Una 
poma, un pomer (2018).
Per a Miranius el Joan Alfred 
i la Núria s’han acompanyat 
d’altres grans professionals, 
com el dramaturg Jordi Palet, 
el titellaire i escenògraf Eudald 

Ferré, el músic Oriol Cases, els 
il·luminadors Roc Laín i Oriol 
Ra� que també és sonidista. La 
Marta Gorchs els ha assessorat 
en el moviment escènic i An-
toni Serra en l’apartat cientí�c. 
El vestuari és de la Txell Miras. 

MIRANIUS: L’AVENTURA 
D’HABITAR EL MÓN
Miranius parla de com els hu-
mans fem caus i nius (és a dir: 
cases, carreteres i pàrquings) 
allà on els tenen els animals. 
La parella artística presenta 
un fragment de vida que es 
va desplegant com un conte 
il·lustrat. L’espectacle és una 
metàfora del seu procés artís-
tic, però també el de la natura. 
“És com un test on al principi 

només hi ha terra i de seguida 
hi apareix herba o una formi-
ga. Com un full en blanc on el 
llapis es passeja o un espai que 
s’omple de música”. Aquesta 
pulsió per crear i construir 
que tenim els humans els va 
portar a pensar com articulem 
la vida i la convivència amb els 
altres éssers vius. L’espectacle 
va anar prenent forma després 
del con�nament, que recor-
den que va ser un moment on 
tothom semblava sortir a la 
natura per gaudir dels espais 
verds. En paral·lel, el seu �ll 
els deia: “ens estem carregant 
el món!” Totes aquestes re-
�exions van anar casant amb 
d’altres inquietuds que ja ha-
vien tingut com a companyia.

“Miranius”, de De_Paper, porta titelles i música a l’Ateneu
Hi apareixen grills, aranyes, 
abelles, ocells, talps i formi-
gues. La vida s’escampa per 
tots els racons. A la riba d’un 
riu, les bestioles compartei-
xen un tros de terra. Cadascu-
na amb el seu niu, el seu cau, 
el seu catau. De vegades com 
veïnes ben avingudes, d’altres 
no tant. Un bon dia hi arriba 
una nova espècie, la humana. 
Una pagesa que també hi fa 
el seu niu: una barraqueta de 
canya i fang. Amb el pas dels 
anys, però, aquell niu humà 
anirà creixent. Com s’ho fa-
ran les bestioles per continuar 
vivint en aquell indret? Mira-
nius és la història d’un paisat-
ge. Un paisatge on cada ani-
mal, cada arbre, cada pedra o 
cada meandre del riu hi té el 
seu encaix, i com si de peces 
d’un tàngram es tractés, amb 
cada moviment fan néixer no-
ves �gures, noves realitats.
Els animals i la natura sem-
pre han estat molt presents 
als espectacles de De-_Paper, 
aquí fan una reivindicació de 
la terra. L’espectacle, lluny de 
ser un documental pam�e-
tari és una faula musical que 
connecta perfectament amb 
tota mena d’espectador. El 
jurat va atorgar el 5è Premi 
Xarxa Alcover de la Mostra 
d’Igualada a Miranius per la 
indiscutible qualitat artística, 
plàstica i musical i pels valors 
que transmet sobre la coexis-
tència de les diverses espècies 
animals amb l’home. 

Busca'ns i subscriu-te
Canals disponibles:

INFORMATIUS - RÀDIO IGUALADA

ESPORTS - RÀDIO IGUALADA

PROGRAMES - RÀDIO IGUALADA

CULTURA - RÀDIO IGUALADA
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TEATRE · LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
programa aquest cap 
de setmana Les bones 

intencions amb Míriam Iscla 
i Joan Negrié, que protago-
nitzen una comèdia fresca i 
divertida carregada de bones 
intencions.
A la Paula i en Pere les coses 
mai no els han sortit com espe-
raven. Una nit d’al·lucinacions 
decideixen muntar una em-
presa. Una empresa de festes 
temàtiques, personalitzades. I 
avui és la gran nit, perquè te-
nen un client molt important, 
que els pot obrir moltes por-
tes. Tot preparat per la celebra-
ció, mentre assagen els darrers 
detalls amb els �gurants de la 
festa, en Pere rep un missatge 
que ho canviarà tot. A vegades 
el camí per a fer les coses bé, el 
camí de les bones intencions, 
es fa llarg o no arriba mai.
Una divertida comèdia de la 
Sala Trono escrita per Marc 
Artigau, dirigida per Joan Ma-
ria Segura, i interpretada per 
dos actors amb una llarga tra-
jectòria teatral i televisiva, Mí-

riam Iscla i Joan Negrié, on el 
públic també hi tindrà un pa-
per important. Perquè el riure, 
com les bones intencions, si les 
compartim ens fan la vida més 
fàcil.

HORARIS I VENDA 
D’ENTRADES
Les funcions de Les bones 
intencions tindran lloc el di-
vendres 11 i el dissabte 12 de 
novembre a les 20 h i el diu-
menge 12 de novembre a les 

La comèdia “Les bones intencions” amb
Míriam Iscla i Joan Negrié, al Teatre de
l’Aurora

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 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informa-
ció a www.teatreaurora.cat.

LLIBRES · LA VEU 

Coincidint amb la com-
memoració del cente-
nari del naixement de 

Guillem Viladot, Òmnium 
Anoia ha organitzat per al pro-
per dimarts 15 de novembre la 
presentació de la biogra�a El 
silenci de l’angle. Guillem Vi-
ladot o el des�ci pel jo, de la 
historiadora Teresa Ibars.
L’apotecari i escriptor Guillem 
Viladot, nascut a Agramunt el 
1922, va ser un creador poli-
facètic d’avantguarda. Més 
enllà de la seva vessant com a 
poeta i narrador, Teresa Ibars 
en fa un retrat des de la seva 
vessant més psicològica i des 
del descobriment de l’home 
que va centrar-se en la recerca 
del Jo i en la paci�cació dels 
que ell considerava els seus 
fantasmes. L’autora repassa la 
correspondència de Viladot, 
els originals de narrativa i de 
poesia, els articles de premsa, 
les gravacions d’entrevistes, les 
fotogra�es i molts altres re-
talls de la vida d’aquest autor 
ponentí recollits al seu arxiu 
personal.
Teresa Ibars és llicenciada en 
Geogra�a i Història i Cap del 
Servei d’Arxius, Estudis i In-

formació de la Diputació de 
Lleida. Actualment, treballa 
en el tractament del fons do-
cumental de Guillem Viladot 
dipositat a la Fundació Pri-
vada Lo Pardal d’Agramunt. 
El dia 15 Ibars serà a Igualada 
per presentar el seu llibre El 
silenci de l’angle. Guillem Vi-
ladot o el des�ci pel jo, en un 
acte que també comptarà amb 
la presència de l’editor de l’edi-
torial Fonoll, Josep Gelonch, i 
el president d’Òmnium Anoia, 
Pere Joan Vinós. L’acte, obert a 
tothom i d’entrada lliure, tin-
drà lloc a les 19h al local Òm-
nium Anoia (carrer de Santa 
Maria, número 12) i compta 
amb la col·laboració de la lli-
breria Llegim...?.

Es presenta a Igualada 
la biogra�a de Viladot 
coincidint amb el centenari 
del seu naixement

POESIA · LA VEU 

Dissabte vinent, dia 12 
de novembre, a les 12 
del migdia, a la  Ca-

pelleta de la Mare de Déu de 
Montserrat del Passatge Ca-
pità Galí tindrà lloc un reci-
tal poètic participatiu, de ca-
ràcter reivindicatiu i solidari, 
organitzat per Llegim...? Lli-
breria en el seu 19è aniversari. 
Tothom qui vulgui és convidat 
a llegir o escoltar poemes de la 
poeta iraniana Forugh Farrou-
jzad en solidaritat amb la lluita 
per la llibertat de les dones de 
l’Iran contra la dictadura dels 
aiatol·lahs i l’acarnissament 
que s’hi està duent a terme. Es 

tracta d’una veritable revolta 
sense treva des de l’assassinat 
en mans de la policia de la jove 
kurda Masha Amini el passat 
mes de setembre, que està te-
nint una àmplia ressonància 
mundial, sobretot en nuclis 
de dones d’arrel musulmana, 
malgrat que no sempre els 
mitjans re�ecteixen com es 
mereixeria un moviment tras-
cendent d’aquestes caracte-
rístiques. En l’acte, ens diuen 
les organitzadores, “deixarem 
els nostres mocadors al carrer 
com a símbol de complicitat 
amb aquestes dones que s’hi 
estan jugant la vida i farem 
nostra el seu lema “DONA, 
VIDA  LLIBERTAT”.

Llegim..? llibreria celebra 
el  seu 19è aniversari 
amb un acte poètic, 
reivindicatiu i solidari

TEATRE · LA VEU 

L’actor igualadí Joan Va-
lentí va representar, els 
passats dies 12 i 13 d’oc-

tubre, a la sala Carme Teatre de 
València el seu espectacle Mo-
lotov, vida i mort de Cipriano 
Martos Jiménez militant anti-
franquista.
El muntatge, de David Pintó i 
el propi Valentí, va ser estrenat 
al Teatre de l’Aurora l’octubre 
de 2020 i ret homenatge a Ci-
priano Martos, activista que 
va morir en el transcurs d’un 
interrogatori, a la caserna de la 
Guàrdia civil de Reus, després 
de ser detingut per repartir oc-
tavetes davant la fàbrica Punto 
Blanco el 10 d’agost de 1973. És 
un del casos més greus d’impu-
nitat policial.
L’espectacle, amb la partici-
pació de l’actriu vilanovina 
Montse Pelfort i el tècnic Ar-
nau Alcoverro va tenir molt 
bona acollida de públic. L’asso-
ciació Acció Ciutadana contra 
la impunitat del franquisme, la 

sala Carme i sis entitats més de 
Memòria Democràtica van ser 
les organitzadores de les dues 
funcions.
El tàndem Pintó-Valentí, cre-
adors el 2018 de l’exitosa Mort 
a les cunetes, estan ultimant: 
La Primera, que homenatja a 
la primera alcaldessa de Cata-
lunya Nativitat Yarza Planas, a 
les mestres de la República i a 
les primeres a trencar barreres. 

L’actor Joan Valentí porta “Molotov”
 a València i prepara “La primera”

L’estrena serà el dijous 22 de 
desembre al Teatre de l’Auro-
ra, coincidint amb l’exposició 
Any Yarza que s’inaugurarà 
tres dies abans, el 19. 
S’oferiran dues funcions els 
dies 23 i 24. Aquest darrer a 
les 12 del migdia, el dia que 
es compliran 150 anys del 
naixement d’aquesta activista 
feminista, mestra, primera al-
caldessa i miliciana.



10 anys d’espectacles a Igualada i l’Anoia ( 1982-1991)
Part 5

48 Divendres, 11 de novembre de 2022CULTURA

Al llarg de l’any 1986 visiten Igualada dues 
grans senyores del teatre espanyol, Mary 
Carrillo i Maria Luisa Merlo. Al mateix es-

cenari del Cercle Mercantil, la companyia del Tea-
tre Lliure representa Al vostre gust, obra de William 
Shakespeare. També fan parada a l’Anoia els grups 
escènics Dagoll Dagom, La Cubana i Tricicle. A les 
distintes discoteques de la comarca i properes, ac-
tuen algunes conegudes bandes del 
darrer pop-rock espanyol, cas de Olé 
Olé, Gabinete Caligari o els llavors ul-
tra comercials Hombres G. S’estrenen 
les pel·lícules Amadeus, La misión i El 
color púrpura.

CRONOLOGIA 
Maig 1986.  Es representa al Teatre 
Cercle Mercantil l’obra Buenas noches, 
madre, interpretada per Mary Carrillo 
i Maria Luisa Merlo.
  
Juny 1986. Actuacions a la discoteca 
Bananas : Olé Olé, Hombres G. i els 
alemanys Modern Talkin.
A la discoteca de la Quinta Forca, ac-
tuacions d’Huapacha Combo i dels 
madrilenys Gabinete Caligari. 
A Scorpia, actuacions de l’Orquestra 
Plateria, del còmic Joe Regoli i elecció de Miss Top-
less Internacional.

Juliol 1986. Al teatre Cercle Mercantil, la companyia 
del Teatre Lliure presenta Al vostre gust, adaptació al 
català de la coneguda obra de William Shakespeare.
El Ballet Contemporani de Barcelona presenta a 
Igualada De metros a metros.

El cinema Kursal estrena una pel·lícula guanyadora 
de 4 premis Oscar: Amadeus.

Agost 1986. La famosa parella �amenca Lola y Ma-
nuel ofereix un concert a Vilanova del Camí.
Festa Major a Igualada amb els grups Dagoll Dagom 
(El Mikado), Tricicle (Slàstic) i Pidgeon Dop.
Rodatge a la Tossa de Montbui de la pel·lícula Da-
nyina, el jardí de l’Edèn, amb participació de Laura 
del Sol, Fermí Reixach i Marie-Christine Barrault.

Setembre 1986. El conegut trompetista català 
Rudy Ventura actua a Jorba i Hostalets de Pierola.
La companyia teatral La Cubana presenta a Hosta-
lets de Pierola una obra inspirada en la literatura 
de William Shakespeare, La Tempestat.
Al teatre Cercle Mercantil d’Igualada es represen-
ta amb l’aforament venut la comèdia Pel davant i 
pel darrere.

CULTURA · RAMON ROBERT Octubre 1986. Actuacions a la discoteca Scorpia 
(Òdena) del còmic Bigote Arrocet i de la multifa-
cètica Bibi Andersen, que presenta el seu primer 
disc de llarga durada.

Novembre 1986. El grup alemany de funambu-
listes motoritzats Aranis Klaas actua a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada. Una actuació espectacu-
lar.

Desembre 1986. S’estrena a Igualada la 
pel·lícula La Misión, mentre que Vila-
nova del Camí estrena El color púrpura.
El grup punk-rock basc La Polla re-
cords actua al Camp d’esports de l’Ate-
neu.
Actuació de �e Platters a la discoteca 
Scorpia. S’hi constata que ja no hi que-
da cap membre de la formació original.

Gener 1987. Lina Morgan triomfa al 
teatre Apolo de Barcelona amb l’obra 
còmica Hay que decir que sí al amor.
Tal i com va succeir amb el Cyrano de 
Josep Maria Flotats, una agencia turís-
tica igualadina organitza viatges per 
anar a veure a la Morgan.
El cantant discotequer Ken Laszlo ac-
tua a les discoteques Bananas i Scorpia.

Febrer 1987. La discoteca Scorpia celebra l’anome-
nada Festa Playboy. Presenta l’espectacle el radio-
fonista Albert Malla, amb la participació d’atracti-
ves senyoretes.

Març 1987. S’estrena al cinema Kursal la pel·lícula 
bèl·lica Platoon, que ha estat recompensada amb 4 
premis Oscar. 

MANEL BARCELÓ (actor teatral)  
“Dario Fo és un home que domina a la perfecció totes les pos-
sibilitats de l’expressió teatral. El seu llenguatge es molt directe, 
sense utilitzar simbolismes. I ens obliga a fer-nos algunes pre-
guntes molt importants”.

BOLIC BULLANGA (grup igualadí d’animació)

“Vàrem començar de zero i el que ara fem es el resultat de dos 
anys de feina. Al principi nomes fèiem correfocs i cercaviles. 
Ara hem millorat el que fèiem i també podem presentar espec-
tacles infantils (pallassos, titelles, malabars...), espectacles amb 
danses i �ns i tot un cercavila medieval”.

JOSE LUIS GUERIN (cineasta) 

“Hi ha un moment en el que saps que la càmera ha de situ-
ar-se a un lloc concret. A mi em sembla impossible fer-ho 
com si es tractes del sistema americà, amb tres càmeres. M´a-
grada treballar sobre la psicologia de les imatges; de mica en 
mica vaig descartant, fins arribar a concretar, arribant a un 
únic enquadrament”. 

TONY ROLAND (cantant d’origen holandès)

“El primer lloc on vaig actuar fora de Barcelona, a l’any 1965, va 
ser Molins de Rei. El segon cop, ho recordo perfectament, vaig 
venir a Igualada. I crec recordar el nom del local, a l’aire lliure. 
Em sembla que es deia Trebol”. 

AGUSTÍ (membre del grup musical Los Diablos)

“El país està trist i vol alegria. No hi ha cap grup que faci una 
musica alegre com la nostra. La gent està cansada de tecno, de 
rock, de new wave. Volen cançons alegres i senzilles com les 
nostres”.

NÚRIA FELIU (cantant)

“Soc catalana, i es aquí, a Catalunya, on jo canto. Que hi he da-
nar a fotre jo a Nova York, nen?... Jo faig musica internacional, 
però el meu lloc no es Nova York, ni Madrid, ni Badajoz. O 
es que els catalans no tenim dret a escoltar totes aquestes can-
çons en català, siguin escrites per francesos, nord-americans o 
sud-americans?”. 

PERE GENÉ (membre del grup musical Lone Star)

“Nosaltres, a la nostra manera, fem una guerra particular. A 
Madrid no saben com catalogar-nos, i a Barcelona tampoc. No 
saben si som un grup de rock dur o un grup dels seixantes. Anar 
sense etiquetes pel món de la musica es molt complicat”. 



La companyia ha fet 
residència a Tous i 
ara presenta el seu 

espectacle
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DANSA · LA VEU 

Dimecres a l’Ateneu 
Cinema es podrà gau-
dir d’una altra sessió 

en directe des del Royal Opera 
House de Londres. en aquesta 
ocasió serà ballet i anirà a càr-
rec del �e Royal Ballet que 
interpretarà l’obra A diamond 
Celebration, sota la direcció 
de Christopher Wheeldon, 
Valentino Zucchetti, Pam 
Tanowitz, George Balanchine, 

Joseph Toonga.
Els principals ballarins de 
�e Royal Ballet encapçalen 
l’elenc d’un espectacle inobli-
dable amb un talent a l’alçada 
d’aquest aniversari de dia-
mant. El programa celebra el 
60è aniversari de �e Friends 
of Covent Garden i rendeix 
homenatge al magní�c suport 
de tots els membres passats i 
presents de la ROH.
L’espectacle mostrarà l’exten-
sió i la diversitat del repertori 

de �e Royal Ballet en obres 
clàssiques, contemporànies i 
de llegat. A més, inclou l’estre-
na de ballets curts dels core-
ògrafs Pam Tanowitz, Joseph 
Toonga i Valentino Zucchetti, 
així com la primera represen-
tació de �e Royal Ballet de 
For Four, creat pel seu soci 
artístic Christopher Wheel-
don, i una representació de 
Diamonds, de George Balanc-
hine. L’acte començarà a 1/4 
de 9 del vespre.

“A Diamond Celebration”, dansa en 
directe des de Londres, a l’Ateneu

TEATRE · LA VEU 

Teatre Nu celebrarà 
aquest cap de setmana 
la Festa Major del mu-

nicipi amb teatre, com no po-
dia ser d’altra manera. I ho fa 
amb un espectacle arribat de 
l’Argentina. La Paula Al�eri 
Ferreres vinguda des de Bue-
nos Aires presentarà “Irupé, la 
niña que quería tocar la luna”, 
un espectacle per a tots els pú-
blics. Divendres a les onze del 
matí  i dissabte a les sis de la 
tarda a la Casa del Teatre Nu.
Paula Al�eri Ferreres amb la 
cia Muyuyay Teatro vinguts 
des de l’Argentina han fet resi-
dència a La Casa del Teatre Nu 
i ara ens presenten Irupé. Irupé 
vivia en un bosc natiu (abori-
gen/ autòcton), era molt feliç 
allà, però un dia tot va canvi-
ar, uns homes van calar foc al 
bosc. Irupé cada nit intenta to-
car la lluna, perquè es complei-
xi el seu desig: vol que la mun-
tanya torni a ser muntanya. La 

lluna complirà el seu desig?
Així la cita serà divendres 11 a 
les onze del matí i dissabte 12 a 
les sis de la tarda. Les entrades 
es poden reservar al 677519625 
o fer la compra directament 
per internet a la web:  https://
entradium.com/events/irupe-
de-muyuyay-teatro.

Teatre de Festa Major, 
aquest cap de setmana 
al Teatre Nu

Dimecres, 16 de novembre
Retransmissió en directe a les 20:15h

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

A diamond celebration

Els principals ballarins de The Royal Ballet
encapçalen l'elenc d'un espectacle inoblidable
amb un talent a l'alçada d'aquest aniversari
de diamant.

mitjà oficial

La Veu de l’Anoia sorteja 
2 entrades dobles.

Si vols participar 
envia un email a 

hola@ateneuigualada.org 
amb les teves dades 

(nom i telèfon de contacte) 
amb l’assumpte

LAVEUde
l’Anoia

VEUANOIA.CAT



40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA JOAN SOLÉ OLLER
Fotògraf.

Aquest any també ha costat trobar dues fotos que no 
fossin professionals i fossin de la comarca. Suposo 
que el fet de tenir un nen de dos anys i un de tres 

hi deu influir, perquè quan tenia un dia de festa aprofitàvem per fer 
sortides familiars.
Amb tot he triat dues fotos de les obres de reforma del carrer de la 

Concepció/passeig de les Cabres/carrer Santa Anna; una de cada 
punta del carrer. Com sempre no cal fer gaires comentaris, només 
mirant les imatges ja ens ho expliquen tot. Potser afegir només que a 
la imatge de la banda de la Plaça de la Creu veiem sobretot les obres 
de l’aparcament subterrani.

2002.

Obres de l’aparcament subterrani a la plaça de la Creu. 2002 Obres de reforma del carrer de la Concepció/baixada del Calot. 2002.
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TEATRE · LA VEU 

En Peyu torna a l’escena-
ri Igualadí amb un nou 
espectacle teatral: “L’il-

lusionista”, un títol que deixa 
entreveure que la màgia serà 
el principal �l conductor de 
l’obra i que representarà al Te-
atre Municipal el proper 12 de 
Novembre abans fer una esta-
da de quatre setmanes al Tea-
tre Borràs de Barcelona.
“L’il·lusionista” no és pròpia-
ment un espectacle de màgia, 
però la parafernàlia li serveix 

per construir una narració so-
bre l’artista i els egos desmesu-
rats. Peyu fa un pas endavant 
amb el relat que vol explicar, 
amb girs de guió i misteris que 
no es descobreixen �ns al �nal. 
Tanmateix, durant l’espectacle, 
també hi haurà moments pel 
format de monòlegs “stand 
up”, on apro�tarà per carregar 
contra tot i contra tothom.
Es poden comprar les entra-
des a la pàgina web de www.
tiquetsigualada.cat i a www.te-
atremunicipalateneu.cat a un 
preu de 22 i 18€.

El teatre Municipal Ateneu 
rep el nou espectacle d’en 
Peyu:  ‘‘L’il·lusionista’’

CULTURA · LA VEU 

El passat 7 de novembre, 
en motiu del cinquante-
nari de la creació  de l’As-

semblea de Catalunya, en Pere 
Bosch va fer una conferència 
molt clara sobre l’origen, l’objec-
tiu i el llegat d’aquesta platafor-
ma que pretenia ser un referent 
contra la dictadura de Franco 
i la seva lluita per les llibertats 
democràtiques.
L’historiador Josep Benet va de-
�nir-la com el “moviment uni-
tari més ampli i important de 
tota la història de Catalunya”.
L’Assemblea de Catalunya 
(1971-1977) va ser una plata-
forma unitària de l’antifran-
quisme que agrupava l’oposició 
catalana política i social contra 
la  dictadura. En formaven 
part partits polítics, entitats 
culturals, sindicats i associaci-
ons més o menys clandestines. 
Hi havia representació  des de 
la dreta nacionalista demòcra-
ta  (Unió democràtica de Ca-
talunya) �ns a alguns sectors 
de l’extrema esquerra, passant 
pels diversos corrents nacio-
nalistes i amb la participació 
de destacats intel·lectuals in-
dependents i dels sectors pro-
gressistes de l’església. El seu 
lema va ser: Llibertat, Amnis-
tia i Estatut d’Autonomia.

També es va organitzar  en 
l’àmbit comarcal i local cons-
tituint assemblees democrà-
tiques. Això va permetre la 
participació de la ciutadania 
diversa compromesa amb la 
lluita antifranquista.
En Pere Bosch va comentar els 
quatre objectius bàsics de l’As-
semblea:
1. La reivindicació de lliber-
tats socials i polítiques.
2. L’amnistia per als presos po-
lítics de la dictadura.
3. El restabliment a Catalunya 
de l’Estatut d’autonomia de 
1932 amb totes les institucions 
implícites, com a pas previ per 
a l’ autodeterminació
4. Coordinar aquestes accions 
amb les organitzacions demo-
cràtiques dels altres pobles de 
l’estat espanyol.

Amb les eleccions de 1977 i el 
retorn de la democràcia par-
lamentària es va acabar aquest 
moviment unitari però les se-
ves reivindicacions  es van con-
vertir en objectiu d’una gran 
majoria de catalans.

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA, 
PROPERA SESSIÓ
Dilluns tindrem amb nosaltres 
Ramon Sans que ens parlarà 
de: “La transició energètica: 
llums i ombres”.
És  un treball en què demos-
tra, amb dades ben concretes 
i contundents, que una tran-
sició, que anomena TE21, cap 
el 100% renovable és absolu-
tament viable tant econòmica, 
com energètica, com territori-
alment, com, i sobretot, climà-
tica i mediambientalment.

“L’origen de l’Assemblea de Catalunya” 
a l’AUGA
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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

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

FLORS I ART DE NADAL

Fàtima Vasconcellos. Aquarel·les i bijuteria amb 
�ors i elements naturals. Creacions amb temàtica 
nadalenca.
Del 7 de novembre al 2 de gener al Punt de lectors 
de la Biblioteca Central.

PINTURES DEL MÓN ONÍRIC (1998-1999)

Jordi Sanahuja.

Una exposició retrospectiva d’una de les primeres 
etapes de l’artista.
Del 8 al 30 de novembre a la sala d’exposicions de 
l’Ateneu Igualadí

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.

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

MESTRE JOAN JUST I BERTRAN. 125 ANYS

Exposició comissionada per Daniel Mestre i Dal-

mau, amb textos extrets de les publicacions de Jor-
di Dalmau i altres autors.
Del 4 a l’11 de novembre a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.

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 Cultural

BESTIARI FESTIU DE CATALUNYA

Igualada es converteix en l’epicentre de la cultura 
popular amb la trobada de bèsties d’arreu de Ca-
talunya que romandran exposades.
Del 13 al 18 de novembre a la nau central de l’Es-
corxador

LLIBRES · LA VEU 

Ple total el proppassat 3 de 
novembre, a la Bibliote-
ca Central, en la presen-

tació del llibre Coral de Santa 
Maria d’Igualada (1939-2020)
del periodista Lleonard del Rio 
C..
“Avui és un dia important per 
aquesta veterana Entitat igua-
ladina -comentà la secretària 
de la Coral, Concepció Cu-
adras- i us agraïm de cor que 
puguem comptar amb tan 
nombrosa companyia”. La di-
rectora de la Biblioteca Montse 
Lobato, feu la presentació de la 
vetllada posant de relleu que 
aquella sala ja havia acollit en 
moltes ocasions les diverses ac-
tivitats de la Coral igualadina. 
Tot seguit, sota la direcció de 
Coni Torrents i amb l’acompa-
nyament al piano de Gina Mi-
randa, la Coral de Santa Maria 
oferí un concert de sis cançons.
La sessió va continuar mb la 
intervenció de M. Rosa del Rio 
Torrents, excantaire i disse-
nyadora grà�ca que ha tingut 
el seu càrrec la part �nal de 
l’edició del llibre. “Hem volgut 
que el llibre fos fet totalment a 
Igualada i per això hem treba-
llat amb gent i amb empreses 
de casa nostra”. 
A continuació Lleonard del 

Rio, autor del llibre feu ús de la 
paraula dient entre d’altres co-
ses: “Estic content, perquè amb 
l’edició d’aquest llibre, hem fet 
justícia a cantaires i dirigents 
de la Coral, i molt particular-
ment a Maria del Rio Mont-
fort, la fundadora i primera 
directora de l’Entitat, que va 
fer de la música un extraordi-
nari servei a la ciutat d’Iguala-
da”. 
Recordà que l’any 2013, més 
d’un miler de conciutadans i 
una trentena d’entitats van de-
manar que es dediqués un car-
rer a Maria del Rio Montfort, 
per la seva altruista dedicació a 
la música i al cant coral durant 
més de 60 anys. Afegint que 
aquesta sol·licitud va arribar a 
l’Ajuntament d’Igualada l’abril 

de 2014 -fa vuit anys-i que 
d’aleshores ençà se n’ha sabut 
ben poca cosa. 
L’alcalde d’Igualada Marc Cas-
tells va tancar la vetllada amb 
un elogiós agraïment a la fei-
na duta a terme per l’autor del 
llibre, remarcar que s’afegien 
una colla d’informacions �ns 
ara inèdites a la història de la 
ciutat. Felicità la Coral per la 
seva activitat que seguia, va 
dir, a través del butlletí “El 
Trumfo”. Finalment en respos-
ta al recordatori fet per l’autor 
del llibre, va avançar la volun-
tat de l’Ajuntament, de materi-
alitzar la sol·licitud del miler 
de conveïns i d’una trentena 
d’entitats, de donar el nom de 
Maria del Rio Montfort a un 
carrer de la ciutat.

Presentat del llibre “Coral de Santa 
Maria d’Igualada (1939-2020)”

CULTURA · LA VEU 

El clown JAM va ser la 
setmana passada a Mè-
xic per participar amb 

la seva obra ‘El Mêtre’ al Festi-
val Internacional de Santa Lu-
cía, a la ciutat de Monterrey. 
Des de dilluns �ns divendres, 
JAM va actuar a cinc indrets 
diferents de la ciutat i rodalia, 
a la regió de Nuevo León.
En els tres primers dies d’actu-
ació, JAM va actuar per a au-
diències d’entre 500 i 600 per-
sones, despertant autèntiques 
passions entre els assistents.
Les funcions es van fer en llocs 
als municipis limítrofs de Pes-
quería, Montemorelos i Ma-
rín, així com també al Centro 
Comunitario San Bernabé del 

mateix Monterrey i al Centro 
Comunitario Monte Kristal de 
Juárez.
Les actuacions van coincidir 
amb la celebració a Mèxic del 
Día de Muertos, fet que va 
permetre a la companyia de 
gaudir d’una de les tradicions 
més sentides del país.
Amb ‘El Mêtre’, JAM ha actuat 
arreu del món, havent-lo re-
presentat en més de 700 ocasi-
ons. Ara, dos anys després del 
con�nament, JAM està recu-
perant l’agenda internacional.
El 2019, de fet, amb ‘El Mêtre’ 
va guanyar el premi al millor 
espectacle del festival Poeti In-
vasion Contest de Sibiu (Ro-
mania), i el 2015 va ser �na-
lista al festival Gauklerfest de 
Koblenz (Alemanya).

El clown coponenc JAM 
actua en un Festival 
Internacional a Mèxic



l’espectacle: “Apartem la mi-
rada de tot allò que no sigui 
plenitud productiva o repro-
ductiva. Un tracte edatista, 
discriminatori, que ve donat 
per l’envelliment d’un cos. (...) 
Una mena de por de nosaltres 
mateixos que ens fa treballar 
a la recerca ingènua de sentit, 
exercitant la memòria del cos, 
raonant amb la tensió dels 
nostres músculs, la mirada 
�xa i el gest que uneix: instint 
de supervivència i caos”.
Sol Picó també ha participat 
en aquest nou muntatge cre-
ant-ne la coreogra�a.
Imma Colomer, Montse Co-
lomer, Oriol Genís, Arthur 
Rosenfeld, Magda Puig, Erol 

Dies d’un possible festeig per fer rea-
litat l’itinerari de�nitiu del ferrocarril, 
des d’Igualada �ns a Barcelona.

Recerca a càrrec de Carmel·la Planell, 
com a historiadora i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’au-
tor. Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons 
de Documentació de l’Agrupació Foto-
grà�ca d’Igualada (AFI). Material re-
centment digitalitzat. 

ANY 1919.
MUNIÓ DE GENT DAVANT DE L’ESTACIÓ DEL TREN, A PROPÒSIT DEL DEFINITIU ENLLAÇ DEL TREN 

D’IGUALADA, DES DE L’ESTACIÓ DE MARTORELL A LA DE BARCELONA, PLAÇA D’ESPANYA.

Història de la Fotogra�a a Igualada 
i de l’Agrupació Fotogrà�ca.

El projecte artístic 
s’estrena aquest dijous 

10 de novembre al 
festival Temporada 

Alta de Girona i  
posteriorment farà 

temporada al Teatre 
Nacional de Catalunya
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Ens pots trobar també a:

AFI HISTÒRIA DE LA 
FOTOGRAFIA A IGUALADA

TEATRE · LA VEU 

Després de l’èxit d’En-
cara hi ha algú al bosc, 
el Teatre de l’Aurora i 

el col·lectiu Cultura i Con�ic-
te s’alien de nou amb un emo-
tiu i sorprenent espectacle 
multidisciplinar sobre com la 
nostra societat tracta la velle-
sa, escrit per Anna Maria Ri-
cart, amb coreogra�a de Sol 
Picó i direcció de Joan Arqué, 
i amb set grans intèrprets a 
l’escenari encapçalats per l’ac-
triu Imma Colomer.
L’obra parla de la vellesa, de la 
soledat, el deteriorament físic 
i el sentiment d’inutilitat, en-
front de la rebel·lia, la memò-
ria, la fantasia i els records. El 
muntatge recorre escenes que 
confronta una societat cada 
vegada més envellida, però 
on tot allò que és vell i que 
és memòria, no hi té cabuda. 
Des de la soledat i l’aïllament 
�ns a la infantilització de la 
vellesa, però amb una inten-
ció poètica i irònica alhora.
La proposta artística s’ha fet a 
partir d’un procés de recerca 
previ, i de contrastar els di-

ferents aspectes que aborda 
l’obra amb persones residents 
en centres per a gent gran, 
cuidadors, i professionals de 
diferents àmbits. Moriu-vos, 
arriba després d’Encara hi ha 
algú al bosc, el primer pro-
jecte que la companyia va 
estrenar a Temporada Alta 
el 2020. Anna M. Ricart sig-
na la dramatúrgia d’aquesta 

espectacle, produït per Cul-
tura i Con�icte i el Teatre de 
l’Aurora, i que compta amb la 
coproducció de Temporada 
Alta (es veurà el 10 de no-
vembre al Teatre de Salt) i del 
Teatre Nacional de Catalunya 
(farà temporada del 17 de no-
vembre a l’11 de desembre).
Joan Arqué, el director de 
l’obra explica així el sentit de 

El Teatre de l’Aurora i Cultura i Con�icte estrenen al festival  
Temporada Alta “Moriu-vos”, la seva nova producció sobre la vellesa

Ileri i Piero Steiner/Enric 
Ases conformen l’elenc.
Coincidint amb l’estrena de 
Moriu-vos al Teatre de Salt, 
els dies 9 i 10 de novembre 
al vestíbul i espai exterior del 
teatre s’hi podrà veure una 
exposició de fotogra�es de 
gran format que recorrerà 
des de l’àmbit documental les 
problemàtiques amb què es 
troben els cossos vulnerables 
durant la vellesa.
Signada per Oriol Casanovas 
Puigjané i Marta Garcia Car-
dellach, per una banda posa 
en focus en l’obscenitat de la 
vellesa retratant els protago-
nistes en espais no hegemò-
nics, pertorbador, intensos, 
incompatibles, contradictoris
o transformadors, i per l’al-
tra s’exploren les possibilitats 
de l’erotisme i el desig com a 
punts de fuga de les proble-
màtiques que giren entorn de 
la vellesa.
L’exposició també es podrà 
veure al Teatre Nacional de 
Catalunya entre el 17 de no-
vembre i l’11 de desembre al 
vestíbul de la Sala Petita i l’es-
pai exterior del teatre.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Coral de Santa Maria d’Igualada (1939-2020)”, de Lleonard del Rio i Campmajó:
una valuosa aportació artística i cultural a la història d’Igualada

Endemés del llustrós acte de presentació, el passat 
3 de novembre, a la Biblioteca Central, del llibre 
“Coral de Santa Maria d’Igualada (1939-2020)”, 

obra de l’insigne periodista, poeta i rapsode igualadí 
Lleonard del Rio i Campmajó, amb l’acompanyament 
de l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells; Pere Camps, 
com a regidor de Promoció Cultural; Carlota Carner, 
com a 3a. Tinent d’Alcalde; a més d’altres regidors del 
Consistori. En aquesta convocatòria, el mateix autor 
va celebrar, no sense agrair la notòria concurrència de 
públic, que amb la presentació d’aquest llibre, a més 
de retre un merescut homenatge a llarga trajectòria 
i als diferents components d’aquesta coral, es veuen 
rescatats alguns rellevants episodis de la història de la 
ciutat d’Igualada. I, en el mateix acte, com si es tractés 
d’un enaltit punt i �nal, sota la direcció de Coni Tor-
rents i Gubianes, i amb l’acompanyament al piano de 
Gina Miranda, la Coral de Santa Maria va oferir un 
breu concert de peces populars, entre les quals no po-
dia faltar-hi “L’Himne de Santa Maria”, de Lluís Millet.
A redós de l’esmentada presentació, resulta del tot in-
excusable d’aprofundir en el llibre en qüestió, no sense 
subratllar d’antuvi que es tracta d’una completíssima 
obra d’un segell inequívocament testimonial, elaborada 
i confeccionada totalment a Igualada, amb col·labora-
dors d’aquesta ciutat. En aquest sentit, atès el valor d’una 
història memorable, i en paraules de l’autor: “Aquest 

és un llibre especialment necessari per a fer justícia a 
cantaires i dirigents de la Coral, i molt particularment 
a Maria Del Rio i Montfort, professora de música, com-
positora, fundadora i primera directora. Aquesta dona 
valerosa i decidida, juntament amb la seva germana 
Mercè, van fer de la música i del seu Cor Parroquial de 
Santa Maria un pròdig servei a la ciutat i, sempre, des 
d’una ferma aposta per la llengua, �ns a aconseguir 
prestigiar Igualada portes enfora; un servei de caràcter 

públic –tot sigui dit i no per casualitat– 
en una època en què les dones estaven 
pràcticament relegades a l’àmbit privat 
de la llar. Això és, aquestes dues dones, 
juntament amb les noies que van fundar 
la pròpia coral, van ser unes avançades 
en el temps, si bé van viure un llarg perí-
ode sense poder cantar al mateix cor de 
l’església essent desplaçades en un altar 
lateral, i darrere d’una gelosia. Des de fa 
23 anys, després del cessament en la di-
recció de Maria Del Rio, va assumir el 
càrrec la també professora de música i 
cantaire  Coni Torrents i Gubianes; es-
sent qui, ben aviat, va convertir aquesta 
coral femenina en una coral mixta.
Ara, i de�nitivament, Igualada i tota la 
ciutadania ja disposen d’una obra d’au-
tor, un treball d’historiador, laboriós 

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
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i rigorós, que apunta a ser un sentit homenatge als 
83 anys d’existència d’aquesta coral; és a dir, la histò-
ria d’un col·lectiu incansable i entregat que, al llarg 
de més de vuit dècades, ha treballat gratuïtament i 
desinteressada per a la ciutat, i amb una total pro-
fessionalitat. De retruc, si bé Del Rio et participa de 
l’orgull de sentir-se estretament lligat -per raons de 
parentiu- amb les fundadores i promotores d’aquesta 
entitat, també et participa de l’incondicional, però re-
servat, acompanyament de la seva muller, Coni; i ho 
fa, a partir d’una expressa redacció escrita en plural.
Quant al seu contingut estricte, el llibre et presenta 
una crònica de la història de l’entitat dividida en vui-
tanta-dos anys; que va des de la seva fundació a l’any 
1939 �ns al 2020 inclusivament. Tot seguit, any rere 
any, la crònica d’un tint periodístic precís està con-
feccionada a la manera d’un dietari, enunciant totes 
les activitats dutes a terme per l’entitat. Així mateix, 
per a cada període d’un any s’hi incorporen articles 
de premsa, anotacions, informacions diverses, per�ls 
i distincions dels diferents membres, de la mateixa 
manera que no podien faltar algunes de les lletres i 
partitures interpretades per la coral, a propòsit d’unes 
plurals actuacions. Al cap i a la �, et trobes davant 
d’un llibre que és una valuosa contribució a la histò-
ria d’Igualada;  i, per descomptat, un reconeixement 
complet i admirable a la tasca d’aquesta entitat d’una 
viva i ininterrompuda continuïtat. Expedició de la  Coral al Vaticà per rebre la benedicció de la senyera 

per part del papa Joan XXIII



L’AGENDA

Dissabte a les 6 de la tarda a l’Obser-
vatori de Pujalt

CONCURS DE TEATRE
Piera 

El grup de teatre Tàndem de Santa 
Perpètua de  la Mogoda presenta “Un 
cop l’any”.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
Foment

TEATRE
Sant Martí de Tous 

Muyuyay Teatro han fet residència a la 
Casa del Teatre Nu i presenta l’obra 
“Irupé”. Irupé vivia en un bosc natiu 
(aborigen/ autòcton), era molt feliç 
allà, però un dia tot va canviar, uns 
homes van calar foc el bosc
Dissabte a les 6 de la tarda a la Casa 
del Teatre Nu

\ DIUMENGE 13
TITELLES

Igualada 
“Miranius, l’aventura d’habitar el 
món” amb De_Paper. Miranius és la 
història d’un paisatge on cada animal, 
cada arbre, cada pedra hi té el seu en-
caix.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Tea-
tre Municipal l’Ateneu

CREACTIVA’T AL MUSEU
Igualada 

Bosseta per a mòbil o ampolla de pell 
reciclada. Taller de disseny amb pell.
Diumenge a les 12 del migdia en línia.

TEATRE
Igualada 

“Les bones intencions” amb Míriam 
Iscla i Joan Negrié i dirigida per Joan 
Maria Segura. Una comèdia fresca i 
divertida, carregada de bones inten-
cions.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora

CINEMA FAMILIAR
La Pobla de Claramunt 

Projecció de la pel·lícula de cinema 
familiar “Canta 2”.
Diumenge a les 12 del migdia a l’Ate-
neu Gumersind Bisbal.

\ DILLUNS 14 
CONFERÈNCIA

Igualada 
“Transició energètica. Llum i ombres” 
a càrrec de Ramon Sanz Rovira. Es  un 

\ DIVENDRES 11 
CLUB DE LITERATURA I CINEMA

Igualada 
“Expiació, més enllà de la passió”. 
Novel·la d’Ian MacEwan adaptada al 
cinema per Jose Wrigth. Els partici-
pants llegeixen el llibre i visionen la 
pel·lícula i després es troben per co-
mentar-ho.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

TEATRE
Igualada 

“Les bones intencions” amb Míriam 
Iscla i Joan Negrié i dirigida per Joan 
Maria Segura. Una comèdia fresca i 
divertida, carregada de bones inten-
cions.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

XERRADA
Igualada 

“Límits que cuiden” a càrrec de Laura 
Santiago. Xerrada sobre la parentali-
tat positiva i l’educació respectuosa.
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a la 
sala de socis de l’Ateneu

CONCERT
Igualada 

Concert a càrrec d’alumnes de 
l’Scuola Media A. Stoppani de Lecco 
i de l’Escola i Conservatori de Música 
d’Igualada.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a 
l’auditori de l’Escola de Música.

TALLER
Sta. Margarida de Montbui 

Crea el teu Artbot. Taller BiblioLab 
infantil per construir un robot amb 
material reciclat i fer que pinti sol, 
dibuixant o no patrons
Divendres a les 6 de la tarda a la bi-
blioteca Mont-Àgora

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 

Tertúlia al voltant de l’obra “Solitud” 
de Víctor Català
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a la 
sala polivalent del nucli antic

TALLER
Capellades 

Beating Da’Match, taller de rap per 
a nois. Es farà una aproximació per 
començar a prendre consciència del 
poder social i del seu impacte, mit-
jançant el rap i el hip-hop per fomen-
tar l’expressió i la creació.
Divendres a les 5 de la tarda a Cape-
llades

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Òdena 

Presentació del llibre “Trenqueu en 
cas d’emergència: manual per a vícti-
mes i supervivents de violències mas-
clistes” a càrrec de al seva autora i 
advocada Carla Vall i Duran.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a la 
biblioteca l‘Atzavara

LLENGUA
Vilanova del Camí 

Aproximació a l’obra “Bruixa de dol” 
de Maria Mercè Marçal (amb motiu el 
70 aniversari del seu naixement).
Divendres a les 7 de la tarda a Can 
Papasseit

CINEMA
Capellades 

Projecció de la pel·lícula “Alcarràs” 
de Carla Simon. Cicle Gaudí.
Divendres a les 7 de la tarda al cine-
ma de la Lliga

\ DISSABTE 12 
TEATRE
Igualada 

“L’il·lusionista” amb en Peyu. En 
aquesta ocasió la il·lusió d’en Peyu 
ha estat endinsar-se en el món de les 
cartes, l’escapisme... esperant sor-
prendre al públic.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 

“Les bones intencions” amb Míriam 
Iscla i Joan Negrié i dirigida per Joan 
Maria Segura. Una comèdia fresca i 
divertida, carregada de bones inten-
cions.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

POESIA
Igualada 

Recital poètic participatiu, de caràc-
ter reivindicatiu i solidari, organitzat 
per Llegim...? Llibreria en el seu 19è 
aniversari per llegir o escoltar poe-
mes de la poeta iraniana Forugh Far-
roujzad
Dissabte a les12 del migdia a la cape-
lleta de la Mare de Déu de Montserrat

CONFERÈNCIA
Pujalt 

Conferència-xerrada sobre el Canvi 
Climàtic a càrrec del meteoròleg To-
màs Molina. Inclosa dins els actes del 
2n memorial Antoni de Solà.

treball en el que demostra amb dades 
ben concretes i contundents que una 
transició, que anomena TE21, cap el 
100% renovable és absolutament vi-
able tant econòmica, com energètica, 
com territorialment, i sobre tot, cli-
màtica i mediambientalment. Orga-
nitza Auga. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

\ DIMARTS 15
XERRADA 

Igualada 
“Censura i repressió en el Codi Pen-
sal”. Entre vista a Alba Mondejar, de 
NoCallarem. Xerrada inclosa dins el 
cicle Altres Veus: cultura perseguida.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació de la biografia “El si-
lenci de l’angle. Guillem Viladot o el 
desfici pel jo”, de la historiadora Te-
resa Ibars. L’acte acte comptarà amb 
la presència de l’editor de l’editorial 
Fonoll, Josep Gelonch, i el president 
d’Òmnium Anoia, Pere Joan Vinós 
Dimarts a les 7 de la tarda a la seu 
d’Òmnium Cultural

\ DIMECRES 16
DANSA
Igualada 

Retransmissió en directe des del 
Royal Opera House de Londres del ba-
llet “A diamond celebration” a càrrec 
del The Royal Ballet.
Dimecres a 1/4 de 9 del vespre a 
l’Ateneu Cinema.

HORA DEL CONTE
Òdena 

“El millor regal del món”. Amb teatre 
d’ombres. La Bruna vol fer un bon re-
gal per l’aniversari del seu pare, però 
no sap què fer. A càrrec de Marta Es-
marats.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca l’Atzavara.

CLUB DE LECTURA
Vilanova del Camí 

Club de lectura de clàssics catalans 
amb l’obra “Tres presoners” d’Aurora 
Bertrana
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca can Papasseit
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Hola, soc l’Alba Ferrer Vidal i vaig néi-
xer el 2000 a Igualada, la meva ciutat, 
la meva ciutat perquè és on hi tinc la 
família i els amics i amigues, i la ciutat 
que m’ha vist créixer.

He estudiat màrqueting i publicitat i la 
meva passió és, a través de les imatges 
i textos, arribar a la gent, transmetre 
emocions, alegries, coses bones, i com 
us podeu imaginar, tot això a les xarxes 
socials, soc generació Z.

Ara estic treballant a Massimo Dutti a 
Igualada, i a part gestiono les xarxes socials d’algunes empre-
ses igualadines. 

Al meu temps lliure m’agrada jugar a pàdel i des de fa molts anys jugo a l’equip 
femení d’hoquei línia.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que els joves d’Igualada estiguin orgullosos de viure-hi. Que no es vegin obligats a 
marxar per falta de feina o per falta d’habitatge.

#242 ALBA FERRER VIDAL

No només hem de veure com l’#express de l’@his-
panofail_passa de llarg de la parada perquè ja va 
ple sinó que al següent, per pobles, hi ha viatgers 
que han de seure a terra. La “normalitat en el ser-
vei” de @monbusinfo

JORDI CÒDOL MONTAGUT    @jordicodol

Els fons #NextGenerationEU serveixen per a tot 
menys pel que s’haurien de fer servir, ara que 
caldria innovació i digitalitzar procesos els fem 
servir per arreglar piscines… #igualada

EDUARD DÍAZ   @edp

Com és una jornada de treball en una granja de 
xais? Un proposem una visita a Cal Serrats a 
#Argençola per conèixer el dia a dia d’una pas-
tora d’un ramat d’ovelles i com es crien els xais.

ANOIA TURISME   @Anoia_Turisme

La veritat sempre surt a la llum. El periodisme 
real sempre acaba guanyant…

NOELIA GARCÍA SÁNCHEZ   @noegarciia141

El CAP Anoia reprèn les caminades saludables a 
#Igualada i voltants amb l’objectiu de promou-
re l’activitat física i altres hàbits saludables en-
tre els participants, així com el contacte amb la 
natura. Tindran lloc el 1r i 3r divendres de cada 
mes.

ICS CATALUNYACENTRAL   @icscatcentral

La nostra setmana preferida! Per fi el RecStores: 
no poder aparcar, capitalisme salvatge, pixapins 
modernets per tot arreu, 0 impacte pel comerç 
local, greenwashing 

EL RECOPOLY   @recopoly

L’Alta Segarra vol treure de l’oblit el seu patri-
moni #miner i posar-lo en valor. S’ha engegat 
un projecte per localitzar, referenciar i descriure 
tots els elements patrimonials  @CATPatrimoni 
@AjuntamentCalaf @calongesegarra

ACNCATCENTRAL     @ACNcatcentral

#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.Núria Riba comença un 
mural dedicat als Reis 
d’Igualada2.Desnonament a Igualada 

amb un fort desplegament 
policial1. El PSC vincula el per�l anònim 

IgualadaNews amb Esquerra i 
demana explicacions urgents 

per l’”enorme irresponsabilitat”

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@tatupe @turismeigualada @mireia.lanova

XARXES 
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Cine sense complexos
A TOUS •  LICORICE PIZZA

El progrés a pagès
EL RACÓ DEL CINECLUB •  ALCARRÀS

RICARD FUSTÉ

El dijous 17 de novembre, el Cine-
club presenta, a les vuit del ves-
pre, a l’Ateneu Cinema i dintre 

del Cicle Gaudí, la producció del 2022 
Alcarràs, dirigida per Carla Simón.
Després de sorprendre amb el seu 
debut Estiu 1993, Carla Simón, sense 
abandonar la seva mirada naturalista, 
ja gairebé renoiriana, va un pas més 
enllà amb Alcarràs, �amant Os d’Or a 
Berlín i un èxit insospitat, i aborda els 

problemes d’uns pagesos del poble que 
dona títol al �lm, que veuen amb tris-
tesa com el seu món desapareix engolit 
per plaques solars. La malenconia im-
plícita en la història no impedeix que 
el millor títol en català que haureu vist 
en molt temps destaqui la felicitat dels 
petits moments en família, una família 
molt ben avinguda (tot i els con�ictes 
quotidians) en què la distància entre 
l’avi que enyora el temps en què la pa-
raula tenia el valor d’un contracte i el 
net que, quan no cull préssecs, fa bots a 
la discoteca, és només aparent. 

REDACCIÓ · LA VEU 

El 1970, Sant Ferran Valley, Los 
Angeles. Gary és un adolescent 
de 15 anys que estudia en l’insti-

tut de la ciutat, on coneix a Alana, una 
jove jueva de 25 anys que treballa en 
un estudi de fotos que s’encarrega de 
realitzar cada any l’orla dels estudiants 
del centre. Quan Gary i Alana es cre-
uen per primera vegada, ràpidament 

sorgeix una connexió entre ells que serà 
molt difícil de trencar.
Mentre tracten de descobrir cap a on els 
porta aquesta nova amistat, Gary a poc 
a poc es va enamorant més d’ella, però 
la diferència d’edat serà una barrera que 
Alana no deixarà a un costat. Va passant 
el temps i Gary i Alana aniran formant 
part de la vida de l’altre d’alguna manera, 
des de ser socis d’un negoci de llits d’ai-
gua �ns a còmplices de vandalisme.

REDACCIÓ · LA VEU 

U ta, la cantant número u del 
món, es disposa a fer el seu 
primer concert en directe 

enfront d’un públic format per pi-
rates, marinis i tota classe de fans. 
Uta és considerada la cantant més 
volguda de tot el món. A pesar que 
sempre ha ocultat la seva identitat, 
es diu que la seva veu en cantar és 
tan meravellosa que sembla proce-
dir de “una altra dimensió”. Ara, se 
celebrarà un concert en directe en 
el qual apareixerà en persona per 
primera vegada enfront del públic. 
La tan esperada veu que tothom vol 

sentir es disposa a ressonar mentre 
multitud de colorits pirates, marinis 
que no li lleven l’ull de damunt, els 
Pirates de Barrets de Palla de Luffy, 
qui se sent atret per la veu de Uta 
sense saber res, i tota classe de fans 
de Uta omplen el lloc. La història 
arrenca amb la impactant revelació 
que Uta és la filla de Shanks.
Aquesta és l’enèsima aventura de la 
banda del Barret de Palla. Qui seguei-
xi de prop els passos de la famosa tri-
pulació de pirates coneixerà de sobres 
a aquests protagonistes, però mai els 
havia vist immersos en una història tan 
musical com aquesta.

Excel·lent animació japonesa
ESTRENA •  ONE PIECE FILM RED

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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BLACK ADAM

SALA 1

BLACK PANTER: WAKANDA 
FOREVER

Dv a Dg i Dc: 15:45/19:00/22:15

SALA 3

BLACK ADAM
Dv a Dg i Dc: 16:50/19:30/22:00
Dll Dt i Dj: 17:05/19:30/22:00

SALA 4

BLACK PANTER: WAKANDA 
FOREVER

Dv a Dg i Dc: 18:00/21:15
Dll i Dj: 19:00/22:15
Dt: 19:00 (VOSE)/22:15

TADEO JONES 3
Dv a Dg i Dc: 16:00
Dll Dt i Dj: 17:10

SALA 5

BLACK PANTER: WAKANDA 
FOREVER

Dv a Dj: 17:00/20:15

SALA 6

13 EXORCISMOS
Dv a Dg i Dc: 16:10
Dj: 18:20

EL CUARTO PASAJERO
Dv a Dg i Dc: 18:20/20:30/22:40
Dj: 20:30/22:40

SALA 7

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO
Dv a Dg i Dc: 17:05
Dll Dt i Dj: 17:15

LOS RENGLONES TORCIDOS 
DE DIOS

Dv a Dg i Dc: 19:20
Dll Dt i Dj: 19:25

SMILE
Dv a Dg i Dc: 19:20
Dll Dt i Dj: 19:25

SALA 8

13 EXORCISMOS
Dv a Dg i Dc: 19:50
Dll i Dt: 19:55
Dt: 22:25

ONE PIECE FILM RED (VOSE)
Dv a Dg i Dc: 17:25
Dll Dt i Dj: 17:30

ONE PIECE FILM RED
Dv a Dg i Dc: 22:00
Dll Dt: 22:05

SINTIÉNDOLO MUCHO
Dj: 20:00

�����
Ateneu Cinema

IGUALADA

CANTA 2 (CAT)
Ds: 17:30

DOWNTON ABBEY. UNA NUEVA 
ERA

Ds: 19:15
LICORICE PIZZA (VOSE)

Ds: 22:30

SALA GRAN

AMSTERDAM  
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 17:15
Dll: 19:30
Dc: 17:15

ONE PIECE FILM: RED  
Dv: 17.30
Ds: 17:30 (VOSE)
Dg: 20:00

ALCARRÀS (CINECLUB) 
Dj: 20:00

SALA PETITA

VASIL
Dv: 17:45/20.30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:30/20:15
Dll: 19:45
Dc: 17:30/20:30

Gràcies per con�ar en nosaltres*NOUS TRACTAMENTS AMB RADIOFREQÜÈNCIA 
CORPORAL-FACIAL-CAPILAR
*PROMO PERMANENT DE PESTANYES+TINT+CELLES (21€)

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

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

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments
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BINTI

AMSTERDAM

BLACK PANTER: WAKANDA FOREVER

13 EXORCISMOS

VASIL

ONE PIECE FILM RED

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.

Bèlgica. Drama. De Frederike Migom. Amb Bebel Tshiani Baloji, 
Mo Bakker, Joke Devynck, Baloji, Aboubakr Bensaihi,
Binti, una nena de 12 anys, va néixer al Congo, però viu amb el seu 
pare a Bèlgica des que era un bebè. Malgrat no tenir documents 
legals, Binti vol tenir una vida normal i somia amb ser una vlogger 
famosa com el seu ídol Tatyana.

Estats Units. Drama. De David O. Russell. Amb Christian Bale, 
Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola
Epopeia romàntica sobre tres amics que es veuen embolicats en 
una de les trames secretes més impactants de la història dels Estats 
Units. Basada en fets que es barregen amb �cció.

Estats Units. Acció. De Ryan Coogler. Amb  Angela Bassett, Letitia 
Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba,
La reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye i les Daura Milaje, lluiten 
per a protegir la seva nació de la ingerència de potències mundials 
arran de la mort del rei T’Challa. Mentre els wakandians s’esforcen 
per adaptar-se a la seva nova etapa, els herois han d’actuar units, 
amb l’ajuda del Gos de la Guerra Nakia i Everett Ross, i forçar un 
nou destí per al regne de Wakanda.

Espanya. �riller. De Jacobo Martínez. Amb María Romanillos, 
Ruth Díaz, Urko Olazabal, José Sacristán
Després d’una sessió d’espiritisme, Laura Villegas comença a com-
portar-se de manera estranya. Alarmats pel sinistre comportament 
de la seva �lla i convençuts que el dimoni l’ha posseït, els seus pares 
acudeixen al Pare Olmedo, un dels 15 exorcistes autoritzats pel Va-
ticà per a intervenir en casos de possessions demoníaques. 

Espanya. Drama. De Avelina Prat. Amb Ivan Barnev, Karra 
Elejalde, Alexandra Jiménez, Sue Flack, Susi Sánchez.
Vasil és intel·ligent, carismàtic i un número u jugant al bridge i als 
escacs, però dorm al carrer des que va arribar de Bulgària. Alfredo, 
un arquitecte jubilat, l’acull a la seva casa durant un temps davant 
la mirada atònita de la seva �lla Luisa. Els dos homes no tenen res 
en comú, excepte la seva passió pels escacs. 

Japó. Animació. De Gorô Taniguchi
Uta, la cantant número u del món, es disposa a fer el seu primer 
concert en directe enfront d’un públic format per pirates, mariners 
i tota classe de fans. Uta és considerada la cantant més volguda de 
tot el món. A pesar que sempre ha ocultat la seva identitat, es diu 
que la seva veu en cantar és tan meravellosa que sembla procedir de 
“una altra dimensió”. Ara, se celebrarà un concert en directe en el 
qual apareixerà en persona per primera vegada enfront del públic.

�����
Yelmo Cines 3D

ABRERA

�����
Casal

ST. MARTÍ DE TOUS

CINEMA A 
L’ANOIA

SALA PETITA

BINTI
Dg: 18:00

�����
Mont-Àgora

STA. MARGARIDA DE MONTBUI



“El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro”, l’antologia 
de terror, gore, monstres i fantasia que no et deixarà dormir

REDACCIÓ · TERROR 

El gabinete de curiosida-
des de Guillermo del 
Toro es tracta d’una de 

les noves sèries de terror de 
Net�ix perfectes per veure en 
una setmana, ja que consta 
d’una temporada de vuit epi-
sodis amb històries i directors 
totalment diferents. El premi-
at i aclamat cineasta Guiller-
mo del Toro s’encarrega sem-
pre de presentar al principi la 
història i el director o direc-
tora que veurem a continu-
ació, al més pur estil Alfred 
Hitchcock. I com bona sèrie 
antològica, et pots trobar de 
tot i connectar més amb una 
història de terror que una al-
tra i triar quina és la que més 
t’agrada. 

EL GABINET 
Entre els segles XVI i XIX a 
l’alta societat europea es van 
estilar les habitacions de me-
ravelles o gabinets de curio-
sitats. Col·leccions privades 
d’articles exòtics viatjats des 
dels confins del món, des de 
jocs de taula xinesos fins a 
relíquies de sants o sang de 
drac. Eren considerats com a 
petits museus apòcrifs i nò-
mades, i ho mostraven als 
qui no podien permetre’s el 

viatge per contemplar les me-
ravelles del món. Guillermo 
del Toro és amo, precisament, 
d’una casa a Los Angeles ba-
tejada com Bleak House, una 
fantasia neogòtica estil Tudor 
construïda en 1884 i que al-
berga la seva col·lecció parti-
cular de rareses. 

VUIT DIRECTORS/ES
Vuit capítols dirigits per vuit 
d’aquestes veus del terror: Panos 
Cosmatos, David Prior, Vincen-
zo Natali, Ana Lily Amirpour, 
Jenni�er Kent, Guillermo Na-
varro, Keith �omas i Catherine 
Hardwicks, que adapten relats 
de Lovecra�, Henry Kuttner, 
l’autora de webcomics Emily 
Carroll i del propi Del Toro.

SINOPSIS
Cada capítol presenta una te-
màtica diferent així com altres 
personatges, localitzacions i 
guions. A continuació t’expli-

quem una petita sinopsi de ca-
dascun d’ells perquè triïs quin 
veure primer. 

La autopsia (David Prior)
Un xèrif veterà investiga un cas 
bastant espinós. Per a poder re-
soldre-ho, contacta un vell amic 
perquè l’ajudi amb les autòpsies. 
Fent l’autòpsia a les víctimes tro-
barà molt més que el cos d’un 
mort: una bèstia de l’espai que té 
intensions de fer mal a la huma-
nitat...

La visita (Panos Cosmatos)
Un dels episodis visualment més 
impressionants de la sèrie. La 
premissa és senzilla: un grup de 
quatre persones són convidades 
a una luxosa mansió per a viure 
una experiència única. I efectiva-

ment, la viuen...
El modelo de Pickman (Keith 
�omas) 
Un aspirant a pintor anomenat 
Will coneix a un introvertit Ric-
hard, i les seves curioses i terro-
rí�ques obres d’art l’afecten d’una 
forma inquietant, �ns al nivell 
d’arribar a veure coses que no con-
corden amb la realitat. Un ambient 
sinistre i uns grans actors.

La apariencia (Ana Lily Amir-
pour)
Una historia moral. Stacey és 
una noia que sempre ha volgut 
caure bé, però creu que per la 
seva aparença no pot arribar a 
fer-ho. Però gràcies a una festa, 
aconsegueix una loció amb la 
qual s’obsessiona i que li provo-
ca una reacció alarmant i una 
transformació pertorbadora. Un 
símil a l’obsessió de la gent que 
per agradar als altres és capaç de 
canviar sense pensar en les con-
sequències. 

Ratas de cementerio (Vincenzo 
Natali)
Un lladre de tombes s’obssiona 
per les riqueses d’un nouvin-
gut al cementiri. Per a aconse-
guir-les, ha de perseguir unes 
rates que es dediquen a llevar tot 
el que tingui de valor als cossos 
enterrats. 

Sueños en la casa de la bruja 
(Catherine Hardwicke)

Les millors sèries
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Anys després de la mort de la 
seva germana bessona, un in-
vestigador fa el que sigui per 
a poder portar-la de tornada. 
Però la seva curiositat desperta 
a un altre esperit. Una història 
de terror i gore que et deixarà 
sense paraules.

El murmullo (Jennifer Kent)
Una parella d’ornitòlegs decidei-
xen anar-se a una casa aïllada 
per a estudiar a uns ocells. Però 
després d’una tràgica pèrdua, 
Nancy comença a investigar so-
bre els últims inquilins i a veure 
terrorí�cs fantasmes. 

El trastero 36 (Guillermo Na-
varro)
La història gira entorn d’un 
home que busca en trasters 
abandonats joies que puguin 
salvar-lo del seu deute. No obs-
tant això, un amaga l’imaginable 
i no dubta en arriscar la seva 
vida...

La sèrie és, en de�nitiva un 
mostrari d’excentricitats, algu-
nes més clàssiques i altres més 
arriscades, un passeig des dels 
fonaments del terror clàssic 
però sempre a la cerca de noves 
fórmules. El gabinete de las cu-
riosidades és la joguina d’un di-
rector apassionat pel terror que 
ens permet, durant vuit hores, 
endinsar-nos en el desordre del 
seu cap ple de monstres. 

Guillermo Del Toro, 
amb un estil purament 

d’Alfred Hitchock, 
presenta un gabinet 

amb vuit elements que 
són el centre d’una 

història perturbadora
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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 11:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DISSABTE 12:
MR SINGLA

Pujades, 47

DIUMENGE 13:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
JUVÉ

Av. Montserrat, 27
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 14:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIMARTS 15:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIMECRES 16:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIJOUS 17:
SECANELL

Òdena, 84



SANTORAL: Novembre
11 Martí de Tours; Menna.
12 Josafat; Emilià 
13 Leandre; Dídac; Estanislau de Kostka; Homobò
14 Serapi; Josep Pignatelli; Veneranda.  
15 Albert el Gran; Eugeni; Leopolde.
16 Margarida d’Escòcia; Gertrudis; Edmon  
17 Isabel d’Hongria; Gregori Taumaturg; Iscle

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

Tots tenim experiència 
del que costa el man-
teniment personal i fa-

miliar. Encara més en aquests 
temps d’in�ació i d’incertesa 
econòmica, degudes, en menor 
o major mesura, a la situació 
de guerra a Ucraïna. Penso en 
les famílies que han d’arribar a 
� de mes amb les despeses ine-
ludibles. En aquesta situació no 
gens fàcil, l’Església truca a les 
portes de la nostra consciència 
per dir-nos que entre tots hem 
de sostenir-la en les seves ne-
cessitats. Des del punt de vista 
personal costa més d’entendre 
i de viure, perquè, en ser molts, 
sempre podem pensar que és 
qüestió dels altres, i així ens po-
dem passar la pilota els uns als 
altres sense que ningú afronti 
de cara el tema del sosteniment 
de la nostra Església.
Gràcies a Déu, però, no és així. 
Són molts els qui senten la co-
munitat cristiana com a pròpia, 
implicant-s’hi de moltes mane-
res, dins les seves possibilitats. 
Són els qui esmercen temps en 
col·laboracions, a tall de volun-
tariat, en els camps propis de 
l’Església: la caritat, la formació, 
la catequesi, la litúrgia, la neteja; 
sense oblidar els qui fan aporta-
cions periòdiques o puntuals a 
la parròquia o al mateix bisbat. 
Són molts, i per això podem fer 
tantes coses. Sense les aportaci-
ons de dedicació, de col·labora-
ció, de recursos econòmics, no 

seria possible la presència viva 
de l’Església en els nostres po-
bles i ciutats.
Estem vivint el Sínode Diocesà; 
en concret, la fase de l’Assem-
blea Sinodal. És un moment 
de gràcia perquè tots els mem-
bres de la nostra Església local 
prenguem consciència de la 
missió que tenim en aquesta 
nostra terra. Justament, un dels 
aspectes que s’haurà de tractar 
en l’Assemblea Sinodal és el del 
sosteniment de la nostra Esglé-
sia. Solament des de la consci-
ència que l’Església em pertany 
-encara més, que som Esglé-
sia- podem afrontar el repte del 
�nançament de les seves obres 
pròpies: la caritat, el culte, 
l’evangelització, la manutenció 
dels qui es dediquen al treball 
pastoral.
Això demana la recerca de for-
mes de �nançament que im-
pliquin tots els membres de la 
comunitat, així com l’admi-
nistració adequada dels béns 
eclesials, tenint cura dels im-
mobles necessaris de manera 
sostenible. Els reptes que com a 
Església tenim de cara a l’anunci 
de Crist, en el camp
dels joves, de les famílies, dels 
ancians i persones soles, de les 
escoles i la catequesi, de l’evan-
gelització en les perifèries de la 
pobresa, tant material com es-
piritual, tot això requereix per-
sones i recursos. 
Romà Casanova, bisbe de Vic.  

El sosteniment de la nostra 
Església
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ESGLÉSIA · LA VEU 

Aquest primer cap de 
setmana de novembre, 
al voltant de 230 cate-

quistes de Catalunya i les Illes 
Balears es van trobar a Solsona, 
per rebre la formació que ofe-
reix cada any el Secretariat In-
terdiocesà de Catequesi (SIC). 
A la trobada van assistir el 
bisbe de Solsona, Francesc Co-
nesa, i el director del Secreta-
riat Interdiocesà de Catequesi 
Mn. Joan Àguila, que a l’inici 
van donar la benvinguda i van 
presentar les jornades.
L’objectiu d’aquestes jornades, a 
més a més de la formació cate-
quètica que s’ofereix, és donar 
l’oportunitat de compartir amb 
catequistes d’altres parròquies, 
les diferents realitats. “Veure 
com dur a terme allò que hem 
escoltat a les ponències i conèi-
xer el més interessant d’allò que 
ens acull”, expliquen l’equip de 
catequistes de la parròquia de 
Santa Tecla de Barcelona.
El primer dia va ser el dia idoni 
per aquesta posada en comú i 
coneixença entre els diferents 
assistents, ja que van participar 
en unes activitats lúdiques de 
visita cultural. Mentre un grup 
va anar a visitar la Catedral 
de Solsona, l’altra meitat es va 
dirigir al Museu Diocesà i des-
prés ho van alternar.

MISTAGOGIA: VALORAR 
I AGRAIR EL DO REBUT
Dissabte, a primera hora va 
tenir lloc la pregària de Lau-
des. Posteriorment, Mons. José 

Rico, bisbe de Jerez i convidat 
especial, va fer la ponència 
sobre «Mistagogia: valorar i 
agrair el do rebut», en la qual 
va introduir el tema de les jor-
nades. Amb un llenguatge clar 
i planer, va explicar què és la 
mistagògia i com l’Església ens 
ajuda a posar en pràctica les 
tres accions: fer memòria, as-
saborir i participar.
“Se’ns fa curta la ponència. 
Coincidim que l’hem de re-
llegir, perquè hi ha molts con-
ceptes per a pensar, meditar i 
anar-los fent nostres”, diuen els 
catequistes de la comunitat de 
Santa Tecla.
A continuació, Mn. Joan Àgui-
la va valorar a la llum d’allò que 
s’havia explicat, els nous mate-
rials del SIC.
En primer lloc, per fer memò-
ria, ens ajuda la dinàmica de 
l’oratori i el quadern de vida. 
Com també la participació en 
la celebració del memorial de 
Crist a la missa. D’altra ban-
da, per ajudar a assaborir els 
nens el misteri, la dinàmica 
del “veure- jutjar- actuar”, que 
fa mirar amb els ulls de Jesús. 
Introduint a la pregària i a les 
celebracions per poder “tas-
tar” l’esperança a la qual estem 
cridats. En tercer lloc, amb el 
compromís setmanal, conduir 
els nens, amb petites tasques en 
favor dels altres, cap a la pràcti-
ca de les obres de misericòrdia, 
fent-los sentir que formen part 
activa de l’Església.
La primera sessió de la tarda, 
va anar a càrrec del president 
de l’Associació Espanyola de 

Professors de Litúrgia, Mn Jau-
me González, el qual va lligar 
la mistagògia amb la litúrgia. 
“Per veure el transcendent, a 
partir dels signes visibles, ens 
cal una explicació, veure des de 
dintre i demanar la gràcia, per-
què sols no podem”.

PRÀCTICA AMB FETS
Finalment, Mn Jordi Font va 
fer un taller, en el qual parlar 
de la importància dels signes 
litúrgics: saber reconèixer el 
llenguatge no verbal i la im-
portància d’educar en el si-
lenci, perquè és l’espai on ens 
parla l’Esperit. En un moment 
pràctic, va convidar, en petits 
grups, a triar un símbol i inten-
tar trobar el nivell antropolò-
gic, teològic i litúrgic.
Al Santuari del Miracle, es va 
celebrar l’Eucaristia i tot seguit 
la comitiva van sopar plegats i 
van fer una vetlla a la Catedral.
Diumenge, Juan Carlos Car-
vajal va parlar de la dimensió 
mistagògica de la iniciació 
cristiana, que ha de travessar la 
proposta catequètica. Va con-
vidar a descobrir com els sa-
graments d’iniciació ens trans-
formen, per veure què he rebut 
i a quina missió estic cridat.
Finalment, un cop celebrada 
la missa de cloenda van can-
tar “l’hora dels adéus”. “Ara ens 
toca degustar, assaborir, pair 
tot el que hem escoltat, deixar 
que vagi fent pòsit al nostre cor 
i veure com ho transmetem als 
nens, adolescents i joves de la 
parròquia”, asseguren els cate-
quistes de Santa Tecla. 

Al voltant de 230 catequistes es troben en 
les Jornades de Formació del SIC a Solsona
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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 CALATAYUD 

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

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

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

938 03 18 64

Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

GUIA DE RESTAURANTS
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Av. Països Catalans, nº105,  
08700 Igualada

RESTAURANT
HAMBURGUESES, GRAELLA, 

TAPES, VEGETERIÀ

Tel. 937 064 296
Mob. 640 671 043

Esmorzars de forquilla, 
dinars i sopars. 

Servei d’habitacions.
B&B

Telèfon: 722 753 994
Dijous de 08:00 a 17:00
Divendres i dissabte de
08:00 a 00:00
Diumenge i festius de
08:00 a 00:00
Carretera Antiga N-II, 
Santa Maria del Camí

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
CASTELL
RESTAURANT

aV. EUROPA II
08700 

IGUALADA
93 135 42 00
646 382 938
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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

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!

������������������������

· ��� �� ��� ���
· 
	 ��� ��� ���

INSTAL·LACIONS 
& REFORMES 
EL CANARIO

• Reformes en general
• Instal·lació del parquet
• Muntatge de pladur
• Instal·lació de tendals
• Servei de lampisteria
• Pintura interior i exterior
• Impermeabilitzat de 

terrasses, cobertes, etc

Telf. 697 595 135
elcanarioinstala@gmail.com

IGUALADA

Instalaciones & 
reformas El canario



Lluís Jutglar, “Peyu”
Actor i humorista

Dissabte presentes el teu nou espectacle, L’Il·lu-
sionista, a Igualada. De què va aquest espec-
tacle?
Pretensionsament és un espectacle de màgia, 

però el tema de fons és recuperar la il·lusió de quan algú va 
a teatre, escolta una història per primera vegada i hi entra. 
Sembla que la màgia només és per gent jove i al final el teatre 
no deixa de ser màgia i ha de servir per il·lusionar-nos. En 
paral·lel, també parlo de la lluita d’egos que hi ha entre els 
artistes, aquells que ens agrada pujar a dalt de l’escenari. Al fi-
nal totes les subtrames que puguin haver-hi hi són amb l’únic 
objectiu d’aconseguir l’única que cosa que sabem fer, que és 
fer riure a la gent. No deixa de ser un espectacle d’humor.

Ets d’aquells que de petit li cridava molt l’atenció la màgia?
No era la meva afició principal de petit, no. Però la màgia sí 
que té una cosa que no té l’humor i que jo sempre reivindico. 
L’humor està com en una segona divisió. A nivell de pro-
gramacions de grans teatres és molt difícil que se’t prenguin 
seriosament. I el que intentem fer nosaltres és reivindicar 
que fem espectacles d’una factoria completament professi-
onal. Intentem portar l’humor a la primera divisió teatral. 
La màgia això ho ha aconseguit, amb espectacles com el del 
Mago Pop, per exemple. 
Amb El Gallardo Español ja apuntàvem cap aquí i crec que 
amb L’Il·lusionista ho acabem d’aconseguir que és que la gent 

rigui i mentrestant reconeguin un exercici de dramatúrgia i 
actoral.

L’stand-up comedy en català està traient el cap.
Sí, i tant! I està molt bé que hi sigui. Com més producte en 
català hi hagi per la gent jove, millor. Però nosaltres juguem 
a una altra lliga. El que reivindiquem nosaltres és posar l’hu-
mor en el terreny del drama, de les grans obres teatrals que 
es fan a Catalunya. Els nostres espectacles tenen un principi, 
un nus i un desenllaç i intentem que la gent marxi del teatre 
diferent de com hi ha entrat, perquè hi ha una història que 
la interpel·lat. 

Vas estrenar L’Il·lusionista a principis de setembre. Esteu 
contents amb la rebuda que n’ha tingut el públic?
Estem molt contents. Vam estar tot l’estiu tancats al teatre as-
sajant i l’estrena i els tres o quatre bolos que hem fet han anat 
molt bé. Tenim la sensació que la gent quan surt del teatre 
pensa que no s’esperava un espectacle com aquest, pensaven 
que només anaven a riure. 

Heu girat per pobles abans d’estrenar a Barcelona. No és 
habitual...
Intentem ser coherents amb la nostra manera de ser. I també 
volem ser agraïts. Quan vaig estrenar el primer espectacle 
el 2009 ho vaig fer al Teatre de Torelló, van confiar en mi 
per fer-ho i tot i que ara ja tenim la demanda en altres llocs 
com Barcelona, seria molt fàcil anar de pet allí, però crec que 
els ho devem a aquests teatres petits i que sempre ens han 
tractat bé i seguir estrenant allí on han confiat amb mi des 
del principi. I més enllà de Barcelona, cal dir-ho, i ha molts 
teatres ben parits a Catalunya.

A Igualada ja hi has actuat abans.
Sí, i recordo que el teatre és molt bonic, amb la gent molt a 
prop. És un teatre molt maco.

Presentes El Búnquer a Catalunya Ràdio i col·labores en di-
versos espais a TV3, però tot i així segueixes amb el teatre. 
És el que més t’agrada?
Sempre he dit que faig ràdio i televisió perquè m’agrada, però 
al cap i a la fi és el meu esquer per portar gent al teatre, que 
és on gaudeixo més. Per aquells que fem humor, aguantar 
un gag durant 10 segons, carregar-lo de l’energia del públic i 
rematar-lo just quan a tu t’interessa per fer esclatar de riure 
500 o 600 persones de cop, en directe, això no ho té cap altre 
mitjà que no sigui el teatre. És com una droga, és complicat 
deixar-ho quan ho has provat.

El fet de ser més conegut et limita a l’hora d’escriure les 
teves obres?
L’única diferència que hi ha amb el pas dels anys és l’experi-
ència prèvia. No soc el mateix ara que el 2009, els temes dels 
quals parlo i la manera d’enfocar-los van evolucionant amb 
la maduresa que vas agafant a la vida. Però pel fet de ser més 
conegut no em condiciona. Al teatre ve gent que ja sap què 
ve a veure.

Has creat una productora fora de Barcelona, que per molts 
semblava impensable.
M’ha costat uns anys, però al final ho hem aconseguit, sí. 
Hem pedalat per assolir-ho i un cop he tingut la marca i el 
nom per poder fer-ho, ho hem fet. Sovint ens omplim la boca 
de què s’ha d’evitar la despoblació de les zones rurals. I una 
manera és que hi hagi oferta laboral de diversos àmbits, com 
pot ser en aquest cas el sector audiovisual. 

Per acabar, què il·lusiona a en Peyu?
A curt termini el que em fa més il·lusió és que la gent gau-
deixi de L’Il·lusionista. Fer teatre és una gran inversió d’hores 
i quan el tens fet només tens ganes d’ensenyar-lo. I després 
seguir tirant altres projectes endavant, a veure si arrenquem 
algun projecte de televisió, fa temps que tinc l’espina clavada 
de fer una altra temporada de Natura Sàvia.

“Reivindiquem posar l’humor a l’altura del 
drama, de les grans obres teatrals que es fan”
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Espai patrocinat per:

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.

 MARC VERGÉS ALBAREDA @marcverges8

diuen...
El “Pinxo” li va dir al “Panxo” vols que els punxi amb el punxó? I el “Panxo” li va respondre: No que ara hem de “créixer” i negociar “la sedició”. Tot perquè els “togats 
suprems” van “interpretar a la espanyola” aquest delicte, esperant que després Luxemburg no els ho “tombi”. Els “pròfugs, que “segueixen lluitant” contra l’estat, no 
en volen sentir a parlar perquè signi�ca “blanquejar” els “negres de les punyetes”, quan estan segurs de guanyar a Luxemburg. El govern de l’estat vol “homologar el 
precepte” a Europa, per tal d’anticipar-se a “la clatellada” i així “quedar bé”. Els “magistrats” no ho volen, perquè “afebleix” els “arguments” que van utilitzar per “sen-
tenciar i engarjolar”. Els “de la gavina” els fan costat perquè van ser qui els va “embolicar” en “aquest procés” i creuen que els continuaran “necessitant” per evitar allò 
de que “ho tornarem a fer”. El “descendent” d’en Paco, “el de les medalles”, exigeix la “sagrada unitat” per acabar amb “el verí”. Els que “patiren presó” per demostrar 
ser els “més legals”. Tots “busquen raons”. Però “passarà el de sempre”. “Guanyen” els qui “apliquen”  les “mil i una” variants de la repressió, els “punxin” o no.  




