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Que ve el fred!
l’editorial

Sembla que aquest cap de setmana va de debò i el 
fred hivernal arribarà, com ja fa anys que passa, 
de ple, sense temps ni a adonar-nos-en. Fa temps 
que la primavera i la tardor passen sense pena 

ni glòria pels nostres calendaris, i de la màniga curta a 
la llarga hi ha un temps massa curt, gairebé inexistent. 
Els experts insisteixen 
que tot plegat  té a veu-
re amb el canvi climàtic, 
que aquests dies ha estat 
motiu de debat a Egipte 
entre les 20 principals 
potències mundials, si 
bé els polítics s’han pas-
sat més estona parlant 
de la guerra d’Ucraïna i 
el paper de Rússia que de 
cap altre assumpte...
És clar que els preus de 
l’energia, que ja venien pujant des d’abans del con�icte 
bèl·lic, tenen una corba a l’alça que no té el fre posat i 
això ha contribuït a una in�ació preocupant a tota Euro-
pa, amb més o menys in�uència segons els països. Om-
plir el carretó del supermercat costa cada vegada més i 
això repercuteix, i molt, en les butxaques de les famílies. 
De retruc, s’amplien les diferències entre els qui més te-

nen i els que no, i, com sempre, els més damni�cats són 
els que els costa arribar a �nal de mes. Els bancs d’ali-
ments tornen a tenir una demanda que, a poc a poc, va 
recordant-nos als pitjors anys de la crisi de la bombolla 
immobiliària. 
Aquesta setmana, parlem a La Veu de l’increment es-

pectacular de la demanda de 
llenya i pèl·lets com a alter-
natives d’algunes famílies als 
sistemes convencionals de 
calefacció, o, almenys, com 
a complement. Tot per evitar 
factures astronòmiques de 
gas, electricitat o gasoil. Ma-
lament anem com a societat 
si la gent ha de comprar lle-
nya -els pèl·lets és diferent- 
per escalfar-se, com feien els 
pagesos a les masies fa un 

segle. Una solució molt sostenible, certament, però hi ha  
qui hi veu al mateix temps un pas enrere com a societat 
teòricament moderna i tecnològica. I, és clar, els preus 
també s’han apujat.
Això tindrà conseqüències, no pas bones, en un futur a 
curt i mig termini, i acabarà afectant-nos a tots. El món 
és global, ja ho sabem de sobres.  

Malament anem com a societat si 
la gent ha de comprar llenya -els 
pèl·lets és diferent- per escalfar-

se, com feien els pagesos a les 
masies fa un segle.

José Barrionuevo, exministre de l’In-
terior en el govern de Felipe González, 
ha declarat que “jo vaig manar agafar 
l’etarra Larretxea que era a Hendaya. És 
això guerra bruta?” i segueix “els etarres 
deien que era una guerra i jo no puc ac-
tuar contra dels que estan disparant des 
de la meva trinxera, malgrat hi hagi al-
gun tret equivocat. Les regles diuen que 
jo soc el responsable de tot el que passi 
en el meu ministeri mentre hi sigui.”  

Clara Ponsatí, eurodiputada indepen-
dentista catalana, ha dit que “Som mas-
sa benestants per a fer una revolució 
al segle XXI? Potser sí, però sense una 
revolució no continuarem essent cata-
lans! No tenim més remei que fer-la.”

Elisenda Paluzie, expresidenta de 
l’ANC, ha dit que “És lamentable que 
ERC digui que l’informe dels Catalan-
gate corrobora la taula de diàleg”.

Sophi in‘t Veld, eurodiputada liberal, 
ha redactat un esborrany, que encara 
ha de ser rati�cat per la resta de mem-
bres de la comissió, que diu “no n’hi 
ha prou amb argumentar que s’utilit-
za el programa Pegasus per motius de 
seguretat nacional, sinó que s’ha de 
demostrar que els espiats són un pe-
rill real per al país i no sembla que els 
espiats catalans poguessin haver tingut 
un impacte immediat o constituir una 
amenaça imminent per a la seguretat 
nacional o a la integritat de l’Estat.”

Enrique Santiago, diputat de Pode-
mos al Congrés, després de visitar Me-
lilla, va desmentir la versió o�cial del 
govern dient que “No hi ha cap dubte 
que l’allau que va produir les morts i 
els ferits més greus va tenir lloc en ins-
tal·lacions de la frontera espanyola [...], 
un espai sota claríssim control de l’au-
toritat espanyola i sota competència 
espanyola”. 

Alberto Núñez Feijoo, President del PP 
ha dit que “la política s’ha de preocupar 
dels vius i deixar els morts en pau.”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la 
Comunitat de Madrid, ha dit que “Pe-
dro Sánchez vol tenir l’oposició a la 
presó, com a Nicaragua, Vol destrossar 

l’oposició perquè en les dictadures 
no hi pot haver oposició i el que 
busquen és perpetuar-se” i també 
“el canvi climàtic és una mentida 
propagada pel comunisme”.

Patxi López, portaveu del PSOE 
a Corts, ha dit “Amb la reforma 
del delicte de sedició no hi torna-
ran a haver santuaris enfronts dels 
atemptats contra l’ordre públic.” 

Pedro Sánchez, President del go-
vern d’Espanya ha dit que “Haurí-
em d’haver aplicat l’article 155 amb 
les lleis de desconnexió. Puigde-
mont, quan comparegui davant la 
justícia, retrà comptes pels delictes 
del 2017.”

Pere Aragonès, President de la Ge-
neralitat, s’ha referit a la derogació 
de la sedició com “un pas endavant 
en el camí de la resolució del con-
�icte polític.”

Alberto Núñez Feijoo, President del 
PP, ha dit que “Comparteixo amb la 
majoria d’espanyols la indignació i la 
tristesa. L’independentisme mai es 
conforma. Quan arribem a la Mon-
cloa treballarem per recuperar el de-
licte de sedició al Codi Penal.”

Observo amb interès les intervencions 
públiques i les actuacions pràctiques 
que en els últims set anys han anat fent 
els governants de Barcelona, és a dir, la 
colla colauista i els seus socis o�cials 
(PSOE), els o�ciosos (ERC) i, també, 
els cupaires, que no es mullen mai, 
però aplaudeixen de portes endins les 
mesures de l’equip d’Ada Colau.
Els colauistes tenen una obsessió des 
del primer dia, i és la seva ferma vo-
luntat de perjudicar amb tots els mit-
jans possibles al seu abast el trànsit de 
vehicles gasolina i dièsel, i també els 
elèctrics. El seu objectiu és que aquests 
vehicles acabin desapareixent en be-
ne�ci del trànsit de vehicles de tracció 
humana, bicicletes, patinets i artefactes 
similars, i potenciar una cosa tan cara i 
obsoleta com és el tramvia.
Per la ciutat no sóc usuari dels vehi-
cles de tracció humana, però també 
tinc motius de satisfacció. Així, estic 
content que a la gent que acostumem 
a anar a peu per la ciutat, no se’ns cri-
minalitzi gaire, i de moment només 
se’ns castiga a compartir unes voreres 
que abans eren per a ús exclusiu dels 
vianants amb els conductors de bicis i 
patinets.
Ara bé, pretendre com volen alguns 
suprimir els vehicles que passen per la 
Via Augusta té un inconvenient insal-
vable, i és que la continuació d’aquesta 
via és el Túnel de Vallvidrera, amb tot 
el que això comporta per a la mobilitat 
ciutadana. La Via Augusta és l’única 
via d’entrada i sortida de la ciutat que 
connecta amb el túnel que va cap al 
Vallès.
Però els defensors de la teoria del de-
creixement diuen que això també té 
solució, i aquesta implica replantejar 
la utilitat del túnel. Hi ha des d’algun 
forassenyat que proposa tapiar-lo i 
destinar aquell espai a altres activitats, 
�ns als que suggereixen deixar només 
un carril de circulació per a urgències i 
reconvertir els altres en carrils bici se-
gregats d’anada i tornada. Com veieu, a 
Barcelona tenim gent amb idees.
El decreixement, tan de moda entre 
uns col·lectius clarament minorita-
ris, implica no només destruir llocs 
de treball -la primera tinent d’alcal-
dia de Barcelona va arribar a insinu-
ar que es podria tancar la Seat- sinó 
di�cultar que se’n creïn de nous. Qui 
defensa el decreixement sembla obli-
dar la legítima aspiració de les moltes 
persones que busquen feina o aspiren 
a trobar-ne una de millor. Però, per a 
alguns, la seva ideologia sembla tenir 
prioritat sobre els interessos més gene-
rals. La �ta que somnien alguns seria 
convertir la Via Augusta en una mena 
de Via Amish sense ni un sol cotxe; es-
pero que no se’n surtin.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

De la Via Augusta 
a la Via Amish?
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

En sis mesos estarem triant alcaldies, o 
el que és més exacte, el maig de 2023 
estarem votant en les eleccions mu-
nicipals i elegint regidores i regidors. 

Després ja veurem com els pactes i les sumes de 
vots dels municipis faciliten alcaldies i els go-
verns supralocals (diputacions, consells comar-
cals, AMB...).
Les eleccions municipals són, per mi, les elecci-
ons políticament més interessants. Són les elec-
cions on, de cop, et pots trobar a la teva veïna i 
al teu veí de candidata en una llista, de regidora 
o, �ns i tot, d’alcaldessa.
També són les eleccions on més diversitat de 
programes i de propostes electorals et pots tro-
bar. I també són unes eleccions on fàcilment ens 
trobem a “alcaldables” fent propostes de políti-
ques socials municipals d’allò més “innovado-
res” sense por al ridícul o que de cop ens poden 
fer endarrerir als serveis socials dues dècades.
Per això, per si per casualitat, tenim alguna 
persona lectora que preveu ser candidata a re-
gidora, o tenim algú que coneix a algú que vol 
ser candidat o candidata a les municipals, em 
permeto la llicència de fer alguns suggeriments 
pels seus processos d’elaboració de programes i 
propostes.
Escoltar a professionals i població afectada. 
Candidates i candidats, escoltin les persones 
professionals dels equips dels ajuntaments i 
també escoltin a les entitats que treballen amb 
la vulnerabilitat social i, si poden, parlin també 
amb les persones que la pateixen. Però no par-
teixin només dels diagnòstics socials o de la va-
loració dels serveis socials que fa la població en 
general o una entitat concreta; sigui Càritas del 
seu poble o la PAH, per basar les seves propos-
tes socials. Ningú coneix millor la realitat social 
d’un municipi que els equips socials municipals 
que hi treballen.
Invenció versus innovació. Els serveis socials de 
molts municipis de Catalunya necessitem una 

profunda actualització. Necessitem modernit-
zar, endreçar, reforçar, ampliar i reorientar els 
serveis socials municipals perquè esdevinguin 
uns veritables serveis d’atenció a les persones, 
perquè tinguin una actuació molt més intersec-
cional, una funció molt més d’acompanyament 
a la ciutadania davant les noves necessitats so-
cials i molt més empoderadora de la comuni-
tat. No necessitem que es facin invents amb els 
serveis socials. Compte amb propostes que po-
den ser molt “populars” perquè semblen molt 
de sentit comú i que van a l’arrel dels problemes 
social, però que després acaben essent “Assis-
tencialisme 5.0” o directament reforcen encara 
més els eixos de desigualtats o les situacions de 
vulnerabilitat que es pretenen canviar. No pro-
posin més menjadors socials si us plau.
Competències i incumbències. Potser també 
tenim entre les persones lectores a alguna inter-
ventora o tresorera municipal. En qualsevol cas 
és important recordar que l’administració local 
té competències clares i obligatòries en política 
social, i que aquestes competències les recull 
l’Estatut de Catalunya, la Llei de bases de règim 
local i les diverses lleis de serveis socials. Alhora, 
és rellevant recordar que els ajuntaments no te-

nen competències exclusives en serveis socials. 
Per això, abans de fer una proposta en política 
social cal preguntar-se: Això no serà competèn-
cia de la Generalitat, no?
No vull dir que no es facin propostes que puguin 
anar més enllà de les competències municipals 
estrictament, hi ha molt problemes socials que 
ens incumbeixen directament als municipis i 
ens hem d’implicar, com en el cas de l’habitatge 
o de la salut mental, però primer hem de garan-
tir que fem bé allò que sí que ens toca fer.
Visió de ciutat i mirada de barri. Les propostes 
municipals han de tenir una mirada de ciutat, 
volen construir un model de ciutat, però cap 
municipi de Catalunya és homogeni. Tothom 
té un barri o un sector més segregat socialment 
i territorialment. Per això, recomano que facin 
propostes ajustades als seus barris o urbanitza-
cions. En l’actualitat cal dir que el mal estat dels 
habitatges, la manca de subministraments i de 
serveis tecnològics, el deteriorament dels espais 
públics, la inexistència de serveis i recursos so-
ciosanitaris i educatius o la llunyania o insu�ci-
ent cobertura d’aquests són avui un tret caracte-
rístic de molts barris de Catalunya.
Però quan parlem de barris cal saber que 
també parlem d’urbanitzacions i de nuclis 
poblacionals aïllats. No podem oblidar que 
Catalunya encara pateix el desgavell urbanís-
tic impulsat a les dècades dels 50 i dels 70 del 
segle XX, quan es construïen urbanitzacions 
sense cap mena de pla urbanístic de cobertura 
i que van viure un recreixement amb la bom-
bolla immobiliària. Els barris vulnerables o 
en risc de ser-ho avui ja no són només els 
“famosos” barris metropolitans de Barcelona 
o d’altres grans ciutats catalanes. Els indica-
dors de segregació social i urbana que tenen 
els barris com Sant Roc, Sant Ildefons, Fondo, 
Sant Cosme o la Mina encara són greus, però 
comencen a ser compartits per molts més 
barris i nuclis poblacionals de Catalunya. 

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat

Idees socials per a les alcaldies del 2023

T’esperes al “Black Friday” per fer algunes compres?

Sí 40% No 60%

ARNAU FUNES
Educador i treballador soci-
al. Llicenciat en Humanitats 

i Màster en Govern Local
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

FESTIVITAS BESTIARIUM: Demà dissabte Igualada serà envaït 
per bestiari festiu vingut d’arreu de Catalunya en la gran gala anu-
al que celebren les colles. Tota una jornada festiva en què dracs, 
víbries, bocs i altres bèsties fantàstiques faran les delícies de tots.

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

AGRAÏMENT                      
A LA FUNDACIÓ SANITÀRIA 
SANT JOSEP

Pere Balcells

Voldria tenir unes paraules d’agraïment 
a la Fundació Sanitària Sant Josep, i en 
especial a tot el personal mèdic, sanita-
ri, administratiu, i al personal de neteja, 
per la tasca professional i humana que 
estan desenvolupant dia rere dia durant 
tot l’any. La meva mare va ingressar el 
dia 5 de juliol d’enguany, en la tercera 
planta d’aquesta Fundació Sanitària, 
i al principi no tenia clar si acabaria 
adaptant-se a les noves circumstàncies 
d’aquest ingrés, produïdes a causa del 
seu deteriorament físic i cognitiu quan 
s’arriba a la senectut de les nostres vides. 
Quan la vaig deixar en aquest centre per 
primera vegada, el cor se’m va trencar, 
semblava com si m’envaís un sentiment 
de culpabilitat per deixar allí a una per-
sona estimada, si bé també era consci-
ent que el seu deteriorament avançava 
inexorablement. Els primers dies van 
ser d’adaptació, potser una mica difícils 
al principi,  tant per a ella com per a mi, 
però de mica en mica, i gràcies al treball 
efectuat per tot aquest meravellós equip 
mèdic i assistencial vaig observar que 
la meva mare anava progressant cap a 
millor, �ns al punt que les visites cada 
vegada eren més animades, i al mateix 
temps ella semblava trobar-se més a 
gust en aquest centre. El personal mè-
dic i assistencial sempre tenia alguna 
paraula que la confortava, una carícia, 
o un gest d’apropament, i ella responia 
amb una forta presa de mans. Així han 
anat passant els dies, �ns el dia 16 de 
novembre que s’acabava la seva esta-
da, però la veritat és que tant la meva 
mare com jo ens portem un molt bon 
record de tot el seu personal, tot recor-

dant el primer dia que vàrem ser rebuts 
per l’Assistenta social, Maite, i després 
per la doctora Balaguer i la infermera 
Concepció. No vull oblidar tampoc el 
personal auxiliar, assistencial, i servei 
de neteja del quals desconec el seu nom, 
però que sempre tenen un somriure o 
unes paraules que reconforten i acom-
panyen a les persones ingressades. Mol-
tes gràcies per tot!.  

L’AJUNTAMENT D’IGUA-
LADA NO EMPADRONA 
TOTES LES PERSONES 
QUE VIUEN A LA CIUTAT
Càritas, Creu Roja, Igualada 
Acull i PAH-Anoia

Les entitats sotasignades volem donar 
a conèixer les di�cultats que tenen al-
gunes persones per empadronar-se 
a Igualada. Segons la llei, l’empadro-
nament és un dret, no una obligació, 
i els ajuntaments l’han de tramitar 
independentment de la situació ad-
ministrativa en què es trobi la perso-
na interessada. Cal ser conscients que 
només amb l’empadronament es pot 
accedir a serveis bàsics com la sani-
tat, l’escolarització, etc. I que moltes 
persones han d’acreditar tres anys de 
padró per poder regularitzar la seva si-
tuació administrativa, de manera que 
tot el temps que triga l’Ajuntament a 
empadronar-los és temps de més que 
aquestes persones trigaran a poder ob-
tenir la documentació que els permeti 
treballar.
L’empadronament és un tràmit senzill 
si es disposa d’una escriptura de pro-
pietat o un contracte de lloguer. Però, 
què passa quan, per la manca d’oferta 
de pisos o per la discriminació racial 
que pateixen, algunes persones no po-

den accedir a un habitatge en condi-
cions normals i han de viure en una 
habitació rellogada o bé “ocupar” un 
pis buit d’un banc o d’un gran teni-
dor? La normativa estatal ja preveu 
l’empadronament d’aquestes persones 
mitjançant inspeccions per part de la 
policia o de serveis socials per veri�-
car el domicili, i �ns i tot l’empadro-
nament en una adreça municipal quan 
el propietari del lloc on viuen no vol 
o no pot empadronar. Molts municipis 
ja ho compleixen. 
Però a Igualada això és molt complicat. 
Les persones que viuen en habitacions 
o pisos rellogats, o bé senzillament 
acollides temporalment a casa d’amics 
o familiars, no es poden empadronar 
(perquè no disposen d’un contracte de 
lloguer). Sí que s’empadronen les que 
viuen en pisos ocupats, però el proce-
diment dura mesos. Això fa que moltes 
persones prefereixin pagar a les mà�es 
per accelerar el procés. S’han arribat a 
pagar �ns a 600 euros perquè algú les 
empadroni a casa seva. Pagar per po-
der exercir un dret? A més, sense pa-
dró l’Ajuntament no pot saber quantes 
persones viuen a Igualada. Sense pa-
dró no existeixen? 
L’empadronament hauria de ser un 
mecanisme d’inclusió i convivència, 
és a dir, un instrument per garantir 

els drets i deures de la ciutadania, no 
una di�cultat afegida per a les perso-
nes que arriben a la nostra ciutat a la 
recerca d’una vida més digna.

A LES PERSONES        
QUE NO TENEN COR
Montse Raja

Amb aquest escrit vull fer pública la 
meva indignació envers aquelles per-
sones que no tenen ni cor ni respecte 
pel dolor dels altres. Em refereixo a 
aquelles persones que es dediquen a 
robar les �ors que deixem pels nostres 
éssers estimats al cementiri. No sóc 
persona d’anar-hi sovint, jo als meus 
éssers estimats que ja no tinc al meu 
costat els porto al cor i els recordo cada 
dia sense necessitat d’anar-hi. En poc 
temps, ens hem trobat vàries vegades 
que ens han pres les �ors que deixem 
als pares. A qui ho hagi fet, si llegeix 
aquest escrit, dir-li que estic molt dis-
gustada i indignada per la seva manca 
de sensibilitat, i li demano que tingui 
respecte i compassió per les altres fa-
milies, si és que vostè sap el que és te-
nir sentiments. A mi em van ensenyar 
a respectar, si us plau, faci-ho també 
vostè i no causi més dolor.

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

del lector
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DAVID ALQUÉZAR
Delegat del Govern al Penedès

E l passat juliol es va aprovar el Decret 
de Reglament de la Llei de facilitació 
de l’activitat econòmica, que el Govern 
va impulsar per designar projectes em-

presarials que, per les seves característiques, són 
projectes estratègics en l’àmbit de la indústria i 
dels serveis a la producció.
El Decret preveu que 
aquests projectes estratè-
gics puguin beneficiar-se 
d’una agilització de tràmits 
sense precedents per acce-
lerar-ne la implantació, que 
suposarà fins a 9 mesos de 
reducció en el termini or-
dinari per a la seva implan-
tació, traduint-se també en 
un gran estalvi econòmic 
per aquestes iniciatives em-
presarials.
Entre altres criteris per 
considerar estratègic un 
projecte empresarial, 
aquest ha de suposar una 
generació mínima de 75 
llocs de treball directes durant un període mí-
nim de 3 anys, a partir d’una inversió mínima 
de 20 milions d’euros. A partir del coneixement 
de les diverses realitats territorials, del diàleg 
entre la Delegació del Govern al Penedès i el 
Departament d’Empresa i treball, aquests requi-
sits al nostre territori es redueixen a la meitat. 
És a dir, al Penedès es consideraran estratègics 
aquells projectes en l’àmbit de la indústria amb 
una inversió mínima de 10 milions d’euros i la 
creació de 35 llocs de treball. Aquesta és una 
gran notícia pel nostre territori que ens ha de 
permetre avançar en la reindustiralització de la 
nostra economia, fent-nos encara més atractius 
a l’arribada de nous projectes empresarials.
Aquest decret també estableix l’esperit simplifi-

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Darrere tan original i impactant espot 
publicitari, hi ha l’igualadí Camil Ros 

que és  el disenyador habitual dels 
anuncis de la Marató 

Un bon ensurt Impulsem l’economia del Penedès
cador de la llei, ja que consolida el paper clau de 
la Finestreta Única Empresarial (FUE) per mitjà 
de Canal Empresa com a portal únic al qual els 
professionals i les empreses han d’adreçar-se per 
relacionar-se amb les administracions. I, a més, 
també estableix la creació del directori d’empre-
ses, establiments i registres, eina que concentrarà 

tota la informació que les administracions tenen 
sobre els titulars de les activitats econòmiques i 
els establiments on es desenvolupen.
El Penedès és una zona estratègica pel país, te-
nint la capacitat ser-ne un referent econòmic, 
vertebrant tot el seu territori a partir del llegat 
industrial que ja té, a la vegada que preserva els 
seus valors paisatgístics com a tret diferencial.
És per tots aquests motius, que davant d’aquest 
nou marc normatiu, s’obren de nou grans oportu-
nitats per al desenvolupament industrial al Pene-
dès, a través de l’impuls de projectes estratègics 
de l’àmbit industrial i dels serveis a la producció 
que aportaran al nostre territori la reindustrialit-
zació, la generació d’ocupació i la innovació que 
tant necessitem. 

Novembre de 2006. El World 
Trade Center (WTC) d’Igualada 
va camí de convertir-se en una 
realitat. Finalment, l’empresa 
que gestiona el centre del 
mateix nom a Barcelona es 
farà càrrec de la construcció 
i gestió d’un enorme complex 
a l’avinguda de Catalunya 
d’Igualada amb una inversió de 
70 milions d’euros en 8 anys.

ERA NOTÍCIA AVUI FA16 ANYS

D imecres a les 10 del vespre, em vaig 
endur un bon ensurt. M’havia prepa-
rat per a veure Quan el cor s’atura una 
telesèrie protagonitzada per un  ma-

trimoni “igualadí de tota la vida”, protagonitza-
da per dos grans actors, la Cristina Genebat i en 
Julio Manrique que, a més, són parella en la vida 
real.
La proposta, amb bons actors, protagonisme 
igualadí i -per primera vegada a TV3 especta-
dors a l’estudi- feia molta patxoca. Vet aquí però 
que pocs minuts després de començar la repre-
sentació, la protagonista queia fulminada pel que 
semblava un atac de cor. Que es parés l’emissió 
i sortís una caràtula de TV3, no presagiava res 
de bo. Per sort tot era una ficció per recordar als 
espectadors que la propera Marató de TV3 està 
destinada a les malalties del cor.
Com a idea em sembla genial, car ens va posar 
davant dels ulls que els atacs de cor són impre-
visibles i es poden donar en qualsevol moment. 
Afavorits, això sí, per situacions d’estrès, tal com 
transcorria la primera escena del que hauria estat 
la telesèrie.

Darrere tan original i impactant espot publicitari, 
hi ha l’igualadí Camil Ros que és  el dissenyador 
habitual dels anuncis de la Marató que sempre sor-
prenen per la bona factura i la qualitat dels seus ar-
guments. En Camil Ros mai s’ha limitat a anunciar 
la Marató, sinó que s’endinsa completament dins de 
la problemàtica que planteja l’objectiu de la campa-
nya solidària més important d’Europa, acreditat any 
rere any.
No us negaré que aquesta primera escena de l’avor-
tada sèrie m’estava agradant molt pels detalls cent 
per cent igualadins que hi apareixien i no puc més 
que lamentar que fos únicament una escena, car 
l’argument prometia. Això no obsta, ans al contra-
ri, per a agrair-li a Camil Ros l’excel·lent treball en 
favor d’una Marató que, a partir d’un espot en ho-
rari de màxima audiència, té l’èxit assegurat. Que la 
Marató recapti molts diners ens bene�ciarà a tots, 
car i com va quedar palès en l’escena esmentada, 
tots nosaltres podem ser víctimes d’un atac de cor 
fulminant i només la investigació pot donar-nos les 
claus per anar limitant el nombre d’afectats a Cata-
lunya i al món.
Són molts anys d’aportació solidària i gratuïta d’en 
Camil Ros a la Marató que ell, tot i ser publicista, 
mai n’ha fet gala. N’ha deixat, això sí, el seu segell 
de qualitat i, en el cas que ens ocupa, ha aconseguit 
trasbalsar-nos durant uns minuts que, no sé a vos-
altres, però a mi se’m varen fer eterns. A l’alegria 
de comprovar que la Cristina Genebat no tenia cap 
problema coronari, es va afegir la tristesa de copsar 
que una telesèrie que engrescava, es queda en un 
brillant espot publicitari. Estic segur que després de 
tan brillant inici, la Marató tornarà a ser un èxit de 
participació i captació de fons per a la investigació.
En Julio Manrique és tan bon actor que m’ha deixat 
un dubte: voleu dir que no és d’Igualada “de tota la 
vida”? Mai un igualadí m’ha semblat tan autèntic. 

IGUALADA TINDRÀ 
UN WORLD TRADE 
CENTER
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TV3 sorprèn tothom amb Quan el cor s’atura, l’espot 
camuflat de la Marató amb Igualada de “protagonista”

JORDI PUIGGRÒS

TV3 va estrenar dimecres 
al vespre, en horari de 
màxima audiència, la 

sèrie “Quan el cor s’atura”, una 
proposta innovadora que és 
una producció realitzada i in-
terpretada en directe davant de 
públic. En l’espot de presenta-
ció, els dos actors, Julio Manri-
que i Cristina Genebat, que són 
parella en vida real, apareixen 
identi�cant-se com “d’Igualada 
de tota la vida”. És la primera 
vegada que una sèrie de la tele-
visió pública catalana presenta 
a la capital de l’Anoia com a re-
ferent de localització....
Bé, això és el que ens pensàvem 
tots. Fins i tot TV3 va publicar 
una nota de premsa amb tots 
els  detalls de la “sèrie”, exacta-
ment igual que succeeix amb 
altres produccions. Però, al �-
nal, no va ser així.

Julio Manrique i la seva 
dona real, Cristina 
Genebat, són una 

parella “igualadina” i, 
de cop i volta, a ella

 li agafa un infart 
en ple directe
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Quan TV3 va iniciar a les deu 
i cinc de la nit el primer episo-
di, i després d’uns minuts en 
els quals Igualada ja va sortir 
en unes quantes ocasions -”la 
nostra cavalcada de Reis és la 
més maca del món”, va dir l’ac-
tor, que, pel que a�rmava, era 
de la Comissió de Reis- l’actriu 
protagonista li agafava un in-
fart en ple directe... Un ensurt 
dels més grossos que s’han pa-
tit a la televisió pública catala-
na en tota la seva història. Tot 
plegat, era l’espot promocional 
de la Marató de TV3 d’aquest 

any, dedicada a les malalties 
cardiovasculars...
Els responsables publicitaris 
del popular espai televisiu han 
utilitzat el format per difondre 
la temàtica d’aquest any. Tot 
plegat una �cció per demostrar 
“de la manera més impactant 
possible” què és una malaltia 
d’aquest tipus. 

Així, la campanya d’aquest any 
s’ha centrat en fer creure que 
TV3 havia creat una nova sè-
rie en directe. La producció 
inventada s’ha promocionat a 
televisió, ràdio, mitjans digitals i 
premsa com un format innova-
dor de televisió en directe. L’ob-
jectiu era generar la màxima ex-
pectació per al dia de l’estrena, 

on havia de passar el que ningú 
esperava: un infart en directe a 
la televisió. L’espot de La Marató 
de TV3 i Catalunya Ràdio per la 
salut cardiovascular ha estat ro-
dat per la productora Oxigeno i 
ha estat dirigit per Roger Villa-
roya i Edgar Lledó, especialistes 
en formats audiovisuals publici-
taris i també de �cció.
A més, l’eslògan, que �ns avui 
havia estat ‘La Marató sempre 
batega’ s’ha fusionat amb el títol 
de la sèrie �ctícia �ns al lema 
�nal: ‘Quan el cor s’atura... La 
Marató sempre batega’.
La campanya està formada per 
un conjunt d’espots que partei-
xen de la peça màster de l’es-
trena de la sèrie de 5,5 minuts, 
dues peces d’1,2, 1,25 i 1,3 
minuts, tres peces de 20, 30 i 
40 segons, i dues versions per 
xarxes socials de 15 i 6 segons, 
a més a més d’una falca de rà-
dio de 30 segons. 

ENTRADA
GRATUÏTA

P R E S E N T A C I Ó

NOVES COL·LECCIONS D'ULLERES
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“La llenya no és una 
alternativa viable”, 
diu Josep Tomàs, de 

Biomassa Forestal Anoia

Espectacular augment de la demanda de llenya i pèl.lets 
pel temor a l’escalada de preus de l’energia

Biomassa Forestal Anoia, a Sant Martí de Tous. Foto: Marc Vergés.

JORDI PUIGGRÒS

La por a una escalada 
encara més important 
dels preus de l’energia 

quan arribi el fred -sembla que 
aquest cap de setmana arriba-
rà de debò- ha fet incrementar 
d’una forma espectacular la 
demanda de biomassa, espe-
cialment pèl·lets i llenya, que 
serveixi almenys per a evitar 
números massa grossos a les 
factures. Ja fa mesos que els 
més espavilats, i que s’ho po-
den permetre per gaudir d’es-
pai a casa, van optar per com-
prar material combustible  per 
a emmagatzemar-lo abans que 
pugessin els preus. 
La situació ha provocat que ho-
res d’ara sigui molt difícil, per 
no dir impossible, trobar llenya 
seca en els punts de venda ha-
bituals de l’Anoia. S’ha acabat. 
I serà complicat tenir estoc du-
rant aquest hivern. La “febre” 
de la biomassa s’ha disparat, 
perquè, si ja és car tenir una 
caldera de gasoil per a tot l’hi-
vern, o assumir les  mai ben-
vingudes factures d’electricitat 
o de gas -sigui natural o propà- 
la crisi derivada de la guerra a 
Ucraïna farà escalar els preus, 
malgrat els topalls i la reducció 
de l’Iva. D’altres famílies han 
optat també per a les plaques 
fotovoltaiques, de les que us en 
vam parlar fa unes setmanes a 
La Veu.

LA DEMANDA HA CRESCUT UN 
50%, SEGONS EL  CLÚSTER DE 
LA BIOENERGIA
Segons el Clúster de la Bioe-
nergia a Catalunya, que vice-
presideix l’anoienc Joan Roma-
ní, la demanda ha crescut un 
50%. Però amb la pujada dels 
costos de producció, els preus 
també s’han en�lat. Malgrat 
alguns temors, el sector creu 
que no hi haurà desabastiment 
i veuen el moment com una 
“oportunitat”, però alerten de 
factors limitants com la falta 
d’ajuts per mecanitzar els tre-
balls. Acció Climàtica defensa 
la inversió en maquinària. El 
darrer any s’hi van destinar 6 
milions d’euros i el mes que ve 
s’obrirà una nova convocatòria 
pel mateix valor.
“Si abans el creixement anu-
al era d’un 10%, ara ha passat 
a ser d’entre un 30% i un 50% 
en alguns mercats”, remarca 
Romaní. I amb l’augment dels 
costos de producció i la de-
manda, els preus d’aquestes 

matèries també han augmentat 
així com l’especulació a nivell 
internacional. El cas més clar 
és el del pèl·let, que ha doblat 
el preu respecte fa un any: si 
abans costava 4 euros el sac, ara 
el preu és de 8 euros en amunt.
Catalunya és la tercera massa 
forestal d’Europa, un potencial 
que actualment “no s’apro�ta”, 
lamenta Romaní, perquè �ns 
ara no hi havia prou demanda 
ni tampoc una aposta decidida 
per la descarbonització. Creu 
que en l’escenari actual i en 
plena emergència climàtica, tot 
s’ha “accelerat” i és el moment 
de fer canvis decisius. 
En primer lloc, reclamen que 
s’actualitzi el pla estratègic de la 
biomassa i que l’administració 
doni ajuts per poder mecanit-
zar els treballs al bosc i fer-los 
més rendibles.
En aquest sentit, consideren 
que hi ha massa “proteccio-
nisme” al bosc i reclamen la 
creació de noves zones d’explo-
tació de biomassa sense perdre 
de vista la protecció del medi. 
Això permetria augmentar els 
estocs i “contenir” millor la 
pressió dels preus. “A dia d’avui 
el bosc és intocable i això fa 
que haguem de buscar aprovi-
sionament fora de Catalunya”, 
admet. I afegeix que, “tenint 
un gas o un petroli verd com 
és la massa forestal no té sentit 
anar-ho a buscar fora”.

LLENYA A L’ANOIA: 
TROBAR-LA ARA SECA, 
QUASI IMPOSSIBLE
El gerent de Biomassa Forestal 
Anoia, Josep Tomàs, una de 
les empreses punteres amb la 
venda de llenya a la comarca, 
ubicada a Sant Martí de Tous, 
ha explicat que “fa tres mesos 
que no venem a ningú que no 
sigui client nostre. Hi ha una 
sobredemanda brutal”, expli-
ca. “Aquells clients que abans 
demanaven una tona de llenya, 
ara demanen 1.500 quilos, o 
dos mil, �ns i tot. És el mateix 
efecte crida que va succeir du-
rant l’inici de la pandèmia amb 
la covid-19”.
La situació, com ha passat en 

altres indrets del país, ha pro-
vocat que hi hagi di�cultats 
per trobar ara llenya per poder 
vendre l’hivern vinent. “Nosal-
tres sempre treballem d’un any 
per a l’altre, de manera que pu-
guem disposar de llenya seca 
per quan vingui l’hivern pro-
per. Ara tenim molt problemes 
per a refer l’estoc. No trobem 
material, no hi ha manera. Fins 
i tot hem buscat alguna solució 
fora del país, però no ens sor-
tiria a compte, perquè s’ha de 
comptar el transport”.
Algú podria pensar que a les 
empreses gestores de la llenya 
la situació els ha agafat per sor-
presa. Fins a un punt potser sí, 
però no del tot. En aquesta em-
presa touenca “ja vam produir 
llenya un 20% més de quantitat 
l’any passat pensant en aquest 
hivern, i ja veus com estem, 
de manera que, com a mínim, 
n’hem venut un vint per cent 
més, però segur que la xifra és 
molt mes alta. Al setembre ja 
no teníem llenya seca”.
Per a Josep Tomàs, acostumat a 
tractar amb les llenyes habitu-
als que cremen a estufes i llars 
de foc -com el roure, l’alzina o 
el faig, i en menor mesura el pi- 

“hem de tenir present que, per 
a la immensa majoria de famí-
lies, la llenya és un producte de 
luxe. Mai pot ser una alterna-
tiva viable per poder escalfar 
tota una casa. Imagina’t les ki-
localories que caldrien per a es-
calfar un habitatge sencer du-
rant bona part del dia, i quanta 
llenya caldria. Aquí a l’Anoia 
tenim molt pi, però els clients 
no en volen gaire, perquè cre-
ma massa ràpid i no produeix 
tanta escalfor com l’alzina, per 
exemple”. El responsable de Bi-
omassa Forestal Anoia recorda 
que “fa cinc o sis anys, eren els 
proveïdors els que venien a no-
saltres per vendre’ns el produc-
te, i ara som nosaltres els que hi 
anem. Però hem de ser sincers, 
l’augment de les llars de foc que 
hi ha hagut en els darrers anys 
no és per la crisi, és per gust”.

EL SECTOR DE LA 
BIOMASSA TAMBÉ NECESSITA 
PERSONAL QUALIFICAT
Fa unes setmanes dèiem en 
aquestes pàgines que el sector 
de les plaques fotovoltaiques 
necessitava urgentment tècnics 
instal·ladors quali�cats. Costen 
de trobar. Doncs passa el ma-
teix en el sector de la biomassa. 
Augmentar l’ús de biomassa 
permetria reduir un 30% la 
problemàtica, però avisen que, 
per fer una bona gestió i tenir 
el sector preparat, caldran anys 
de feina. Una idea que compar-
teix el gerent de Boscat, Jordi 
Terrades. “Les empreses i par-
ticulars volen passar del gas a 
la biomassa en un termini molt 
curt”, detalla. Per cobrir aquest 
augment de la demanda, però, 
el sector necessita un o dos 
anys d’adaptació. “La gestió del 
bosc és una cosa lenta i les em-
preses necessiten més recursos 
per fer aquests canvis”, remar-
ca.
No disposar de personal qua-
li�cat per fer feines al bosc és 

un altre dels “factors limitants”, 
segons Terrades. Per això, tam-
bé creu que caldria apostar per 
una major mecanització de les 
feines i menys burocràcia ad-
ministrativa. “Hi ha molta in-
seguretat jurídica i càrregues 
administratives que fan que les 
empreses no puguin fer inver-
sions ni contractar més perso-
nal”, assenyala. També es quei-
xen que només poden treballar 
uns mesos a l’any per restricci-
ons com ara el risc d’incendi o 
la protecció d’hàbitats.
En el seu cas, explica que el 
preu de l’estella que venen s’ha 
apujat entre un 30% i un 40% 
per l’augment de costos. El pè-
l·let i altres subproductes com 
l’estella d’ús tèrmic s’ha apu-
jat més perquè requereix més 
energia per produir-los.

EL 70% DELS BOSCOS 
CATALANS SÓN PRIVATS
Gairebé el 70% dels boscos de 
Catalunya pertany a propietaris 
privats. La resta és de titularitat 
pública. Des del Departament 
d’Acció Climàtica la directora 
general d’Ecosistemes Fores-
tals i Gestió del Medi, Anna 
Sanitjas, també veu el moment 
actual com una oportunitat per 
“gestionar bé” els boscos del 
país. Un dels problemes que 
es troben els gestors del bosc 
a l’hora de fer una tallada és la 
gran quantitat de propietaris 
amb què s’han d’entendre. “En 
els boscos públics, la plani�-
cació i ordenació ja està feta. 
Nosaltres recomanem que als 
privats també s’associïn i facin 
aquesta feina de plani�cació”, 
ha dit Sanitjas. A efectes pràc-
tics, això signi�ca que una em-
presa que vulgui fer una tallada 
en un bosc de diferents propi-
etaris es dirigirà a l’associació, 
que ja haurà fet la feina prèvia 
de plani�cació i ordenació, i es 
podrà rebre l’autorització d’una 
manera més àgil. 

El cas més clar és el del 
pèl·let, que ha doblat el 
preu respecte fa un any: 
si abans costava 4 euros 
el sac, ara el preu és de 

8 euros en amunt

El poblatà Joan Romaní, 
vicepresident del Clúster de la 

Bionergia de Catalunya.

8 Divendres, 18 de novembre de 2022IGUALADA



Pla intensiu de neteja a tot el Passeig 
Verdaguer, amb un futur canvi de rajoles

REDACCIÓ

L’Ajuntament d’Iguala-
da ha impulsat un pla 
intensiu de neteja al 

Passeig Verdaguer per tal de 
millorar l’estat d’alguns trams 
d’aquesta via. 
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada, ha explicat que després 
de realitzar una important 
operació per fer fora de l’es-
tació de trens i autobusos di-
verses aus que hi habitaven 
aquestes s’han traslladat a di-
verses zones del Passeig Ver-
daguer provocant molèsties 
en algunes zones a causa de 
les seves defecacions. 
Per aquest motiu l’Ajunta-
ment ha impulsat aquest pla 
de neteja intensiu al Passeig 
que anirà acompanyat de la 
dispensació de pinso anticon-
ceptiu a les aus per evitar que 
proliferin. Castells ha explicat 
que el pla de neteja “és el pri-
mer pas per deixar el Passeig 
Verdaguer com es mereix i 
donar resposta a algunes de-

ACN

El pilot de l’helicòpter 
dels Mossos que va estar 
a punt de rebre l’impacte 

d’un coet l’octubre del 2019 en 
una manifestació a Barcelona 
contra la sentència de l’1-O ha 
assegurat aquest dimarts que 
si l’artefacte arriba a impactar 
contra l’aparell, hauria estat 
una tragèdia “catastrò�ca”. 
Després ha declarat l’acusat,  
veí de Santa Margarida de 
Montbui, que ha assegurat que 
va tirar tres coets que li havien 
sobrat de Sant Joan, però molt 
allunyats de l’helicòpter. De fet, 
el primer coet va veure l’he-
licòpter a uns 300 metres de 
distància, en el segon a uns 50 
o 75 metres i en el tercer ja no 
el va veure. Ha assegurat que 
pensava que l’helicòpter era 
d’algun mitjà de comunicació i 
que els coets els va tirar en ver-
tical i en zones on no hi havia 
arbres ni cap aparell volant. De 

mandes de veïns i veïnes que 
hi volien més neteja”. 

CANVI DELS BANCS AL 
PASSEIG I MILLORS ESPAIS 
INFANTILS
Paral·lelament, ha explicat 
Castells, “diversos tècnics 
municipals ja fa temps que 
estudien i treballen millores 
per aquesta via, centrades so-
bretot en el canvi de les rajo-
les per unes antilliscants i de 
baix manteniment”. 

Aquest pla de neteja, que 
s’ha iniciat aquesta mateixa 
setmana, va lligat a un pro-
jecte de canvi dels bancs del 
Passeig Verdaguer. Els nous 
bancs seran de material re-
ciclat, un material molt mes 
sofert i que necessita molt 
menys manteniment que els 
actuals de fusta. 
Alhora s’està treballant per 
fer una millora integral dels 
espais infantils per moder-
nitzar-los. 

Demanen 9 anys de presó 
al montbuienc acusat de 
llençar un coet als Mossos

fet, ha dit que si hagués volgut 
tocar l’helicòpter ho hauria 
aconseguit perquè no és gaire 
difícil, segons ell.
Després del tercer coet va veu-
re com l’helicòpter suposada-
ment s’acostava cap a ell i ell es 
va amagar sota la marquesina 
d’una parada d’autobús per 
“por”. Uns policies de paisà 
es van �xar en ell, li van pre-
guntar si portava més coets, 
l’home va deixar el tub llan-
ça-coets a la vista i va marxar 
del lloc. Però de cop i volta va 
veure que el seguien, va inten-
tar fugir corrent però el van 
atrapar. Ha explicat que no es 
va resistir però de cop el van 
deixar anar. 
El judici ha quedat vist per a 
sentència i la �scalia ha man-
tingut la petició de 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-
ons, i la defensa, l’absolució. 

Aqualogia és el programa escolar de l’aigua d’Aigua de Rigat 
que apropa els cicles natural i urbà de l'aigua als centres 
d’educació primària.

És un programa educatiu gratuït que promou la conscienciació 
mediambiental, amb un enfocament basat en la cura de 
l’entorn, la sostenibilitat dels recursos i l’actuació sobre el 
canvi climàtic. Perquè el futur del planeta està en mans de les 
generacions més joves!

*Aigua de Rigat ofereix els seus programes d’educació ambiental als municipis 
on gestiona el servei d’abastament d’aigua.

Submergeix-te en 
el cicle de l’aigua 
amb Aqualogia! Descobreix els personatges 

d’Aqualogia i com pots 
inscriure la teva classe aquí!

https://www.aiguaderigat.cat/
ca/aqualogia

Amb aplicacions 
i jocs interactius 

en línia

@AiguadeRigat_ aiguaderigat.cat
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La professora Cristina 
Navarro i Reixachs 

substituirà a Montse 
Argelich com a nova 
regidora al consistori

Cristina Navarro.

Dimiteix la regidora Montse Argelich de l’Ajuntament i 
ERC apro�ta per situar Joan Valentí com a nou portaveu

JORDI PUIGGRÒS

La regidora Montse Arge-
lich, que va presentar-se 
a les eleccions munici-

pals del 2019 com a gran �t-
xatge d’ERC en el número 2 
de la candidatura que encap-
çalava Enric Conill, diu adeu 
de�nitivament a l’Ajuntament. 
Dilluns va presentar formal-
ment la seva dimissió per carta 
a l’alcalde Marc Castells, des-
prés que, durant tot el cap de 
setmana, la rumorologia fos 
molt insistent respecte aquesta 
possibilitat. 
Argelich -també  coneguda 
per ser la presidenta de l’Antic 
Gremi de Traginers- tanca així 
un capítol con�ictiu dels repu-
blicans en el seu grup munici-
pal, que ha tingut diversos epi-
sodis públics de desavinences. 
Així, va ser notori quan Alba 
Vergés va ser nomenada nova 
candidata a l’alcaldia i es va 
conèixer que Argelich també 
havia fet passes per esdevenir 
l’alcaldable a les properes elec-
cions municipals, obrint una 
crisi important en el comitè 
local d’ERC a Igualada, amb 
opinions per a tots els gus-
tos que es van esbombar a les 
xarxes socials. Les fredes re-
lacions d’Argelich amb alguns 
regidors -especialment David 
Prat i Enric Conill- van arri-
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Entitats de medi 
ambient de la 
Conca presenten 
la campanya 
Impuls Sostenible

El proper divendres 2 de 
desembre, a les 19:30 
h. de la tarda al Centre 

Cívic Nord, diferents entitats 
ambientalistes de la Conca 
d’Òdena presentaran “Impuls 
Sostenible”, una campanya 
que ja va engegar a principis 
de mes, i que té com a objectiu 
posar sobre la taula diferents 
propostes que interpel·lin els 
programes polítics, de cara les 
properes eleccions municipals 
del maig de 2023.
La campanya, que ja s’ha do-
nat a conèixer a través de xar-
xes socials, té com a lema “ac-
tivem una política ecològica 
integral”. 
L’acte està dirigit a la ciutada-
nia i en especial als partits po-
lítics, als quals se’ls entregarà 
el material elaborat, que cons-
ta d’una diagnosi, objectius 
i propostes en àmbits com: 
gestió de l’aigua, mobilitat, 
urbanisme, territori, energia, 
natura, alimentació, residus, 
participació ciutadana, bos-
cos, governança, teixit associ-
atiu i model econòmic. 
Impuls Sostenible també ha 
fet públic un manifest per 
tal que veïns i entitats de la 
Conca d’Òdena puguin ad-
herir-s’hi telemàticament a 
(https://perlaconca.org/mani-
fest-per-limpuls-sostenible), i 
donar suport a la campanya. 
Davant la proximitat de les 
eleccions municipals i farts 
d’una retòrica buida que no 
afronta els urgents problemes 
ambientals, els promotors 
d’Impuls Sostenible exigeixen 
als polítics que treballin per a 
un canvi profund en totes les 
polítiques locals.
El desenvolupament de l’ac-
te, constarà d’una presentació 
inicial, on s’exposaran els mo-
tius que han impulsat la cam-
panya, i es farà una explicació 
general de la seva estructura i 
organització. Tot seguit, repre-
sentants de les diferents enti-
tats que participen d’Impuls 
Sostenible faran un breu anà-
lisi de cadascun dels àmbits 
sobre els quals s’ha treballat, 
remarcant les propostes plan-
tejades.
L’acte clourà amb la presentació 
d’un conjunt de propostes de 
mínims, amb la voluntat d’in-
terpel·lar els diferents grups 
polítics dels municipis de la 
Conca. La campanya seguirà 
després del Nadal amb activi-
tats i contingut divulgatiu. 

REDACCIÓ

La formació Poble Ac-
tiu, vinculada a la CUP, 
presentarà una moció al 

proper ple reclamant al govern 
Castells un gran pas endavant 
per a la gestió pública del ser-
vei de l’aigua i una aposta clara 
per la producció i la comercia-
lització d’energia renovable.
Recordem que ja fa anys que la 
formació va fer públic que els 
serveis d’aigua d’Igualada, Vi-
lanova del Camí i la Pobla de 
Claramunt es troben en una 
situació jurídica irregular en 
no haver-hi contracte de con-
cessió del servei d’aigua. Des 
de llavors, Poble Actiu ha re-
clamat diverses vegades durant 
aquests darrers anys que el go-
vern Castells torni a convocar 
la comissió d’estudi per la re-
gularització del servei d’aigua i 

Poble Actiu proposa crear una empresa municipal per 
gestionar l’aigua... i també l’energia en espais municipals

ha volgut fer declaracions, 
també haurà de deixar el seu 
lloc de consellera a l’oposició al 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
en perdre la seva condició de 
regidora. Ha manifestat, però, 
que vol continuar lligada a la 
política. De fet, ja té assignat 
un nou càrrec -amb nòmina- a 
la federació del partit a la Ve-
gueria Penedès.
El partit republicà -immers les 
últimes setmanes en diversos 
con�ictes públics- ha volgut 
treure ferro a aquest nou capí-
tol de soroll, explicant que Ar-
gelich “assumeix noves respon-
sabilitats laborals i orgàniques 
d’ERC en l’àmbit regional de la 
vegueria del Penedès, amb la 
mirada posada a les properes 
eleccions municipals del maig 
del 2023. Des del grup munici-
pal s’ha posat en valor la feina 
feta per Argelich i el fet que el 
seu potencial es posi a dispo-
sició de l’estructura territorial 
de cara a les eleccions munici-
pals”. Una “sortida” al con�icte 
que, tot sigui dit, se sabia ja en 
l’entorn polític de la ciutat des 
de fa moltes setmanes.

CANVIS AL GRUP D’ERC A 
L’AJUNTAMENT
Cristina Navarro serà la nova 
regidora d’ERC a l’ajuntament, 
substituint Montse Argelich. 
És diplomada en Treball So-
cial i llicenciada en Sociolo-

Argelich plega, però 
tindrà un càrrec amb 
nòmina a la federació 

del partit a la 
Vegueria Penedès

bar al punt de no dirigir-se la 
paraula amb acusacions molt 
greus, revelades en reunions 
internes del partit. 
En l’anterior ple municipal, 
Argelich va demanar explíci-
tament abans d’iniciar-se la 
sessió no asseure’s entre Conill 
i Prat, per fer-ho en el darrer 
lloc de les cadires assignades a 
ERC.
Montserrat Argelich, que no 

gia, habilitada com Educadora 
Social i actualment docent del 
departament d’Educació en el 
Programa de Formació i In-
serció, modalitat PTT, a l’ins-
titut Milà i Fontanals. Navarro 
s’incorpora al grup municipal 
“amb entusiasme, il·lusió i 
moltes ganes de treballar per 
Igualada” i es mostra molt sa-
tisfeta d’incorporar-se al grup 
municipal al costat “de grans 
companys i companyes amb 
una vocació clara de servei a la 
ciutat i als veïns i veïnes”.
Aquesta reestructuració també 
porta canvis en l’organització 
de les tasques i responsabilitats 
en el si del grup municipal. Hi 
haurà canvis de representants 
de cada comissió, organismes 
dependents de l’ajuntament, 
així com també canvi en la 
�gura del portaveu de grup 
municipal que serà el regidor 
Joan Valentí, encarregat de 
l’organització interna del grup 
municipal així com qui assis-
tirà a les juntes de portaveus i 
desenvoluparà les funcions de 
coordinació interna amb polí-
tica municipal. 

n’ha reivindicat la gestió públi-
ca, un dret bàsic que no hauria 
de ser objecte de negoci.
La regidora Neus Carles, ha 
posat d’exemple ciutats similars 
a Igualada, com Manresa, Vila-
franca del Penedès, Vilanova i 
la Geltrú, Reus o, recentment, 
Girona, que prioritzen la gestió 
pública de l’aigua. Carles ha re-
cordat que en alguns d’aquests 
casos, el govern municipal està 

liderat, o bé forma part, de 
Junts per Catalunya, que són 
part del mateix espai postcon-
vergent que el govern Castells. 
El model de gestió actual de 
l’aigua està enfocat a la gene-
ració de bene�cis per part de 
l’empresa que gestiona el ser-
vei, tot i fer-ho sense un con-
tracte regularitzat. Aquest be-
ne�ci, s’ha xifrat anteriorment 
en uns 500.000 € anuals, que 

representa un sobrecost molt 
important per a la ciutadania 
d’Igualada. Per això, els regi-
dors de Poble Actiu a�rmen 
que “passar a gestió pública 
suposaria que tots els diners 
recaptats reduirien la factura 
de l’aigua i serien invertits en 
el servei, prioritzant la gestió 
e�cient i sostenible d’un bé 
comú com l’aigua evitant que 
els bene�cis econòmics siguin 
per una gran multinacional 
com Agbar. 
L’aposta per un model conjunt 
d’aigua i energia renovable ja 
s’està començant a dur a ter-
me en ciutats properes, com el 
cas de Manresa. L’empresa pú-
blica Aigües de Manresa, que 
�ns ara gestionava el cicle de 
l’aigua a la capital del Bages, 
s’ha transformat en una em-
presa que també pot produir i 
gestionar energia pels equipa-
ments municipals. 



Convocades 
eleccions a la 
Junta Rectora 
del Consell Local 
de la República

El comerç igualadí, content del Made.Igd durant el Rec.0
REDACCIÓ

Igualada Comerç s’ha 
mostrat molt satisfeta del 
Made.Igd, que va tenir 

lloc al pavelló de l’escola de la 
Mare del Diví Pastor durant la 
celebració del Rec.0.
Des de l’entitat expliquen que 
“aquesta edició hi ha hagut 
més participació de botigues. 
En general es fa una valoració 
molt positiva pel que fa a l’or-
ganització de l’espai, la logísti-
ca i de tots els participants. Per 
altra banda, la resposta de la 
gent ha estat molt important 
pel que ha ajudat en les vendes 
i sobretot en donar a conèixer 
el comerç local d’Igualada”.
L’associació de comerciants ha 
fet un treball acurat per condi-
cionar l’espai del pavelló, amb 
els diferents stands mantenint 
el format modern i atractiu de 
l’anterior edició. També amb 

Ahir dijous al vespre 
va tenir lloc a la Sala 
de Socis de l’Ateneu 

Igualadí una sessió informa-
tiva que iniciarà el procés 
electoral per escollir la Junta 
Rectora d’Igualada. S’hi va de-
tallar en què consisteix i com 
serà el procés electoral; es-
tructura i objectiu de la Junta 
Rectora, presentació de candi-
datures i el seu termini, i com 
serà el procés de votació.
El grup impulsor del Consell 
Local de la República d’Igua-
lada, expliquen en una nota 
informativa, va néixer amb la 
vocació de ser transversal, per 
abastar tot l’espectre indepen-
dentista de la ciutat, agluti-
nant en el mateix grup de tre-
ball a ciutadans i entitats, per 
treballar colze a colze, i culmi-
nar els seus 2 principals objec-
tius: estar present a la ciutat i 
escollir la Junta Rectora que el 
dirigirà els pròxims 2 anys.
El grup impulsor va fer la seva 
presentació pública el passat 
29 d’abril, a la Sala d’Actes del
Museu de la Pell d’Igualada, 
amb la participació de la igua-
ladina Neus Torbisco-Casals, 
membre del Govern del Con-
sell, i del jurista Josep Costa 
i Rosselló, que fou vicepresi-
dent primer del Parlament de 
Catalunya (2018-2021).
El Grup Impulsor es va com-
prometre a treballar, sota les 
directrius del Consell per la 
República, per fer difusió del 
Consell i per pilotar el Consell 
Local d’Igualada pel procés 
�ns a la seva legitimació �nal, 
que arrencarà amb aquesta 
Sessió Informativa i que cul-
minarà amb una Assemblea 
Ciutadana Local Constituent i 
el seu període electoral.
Des del grup impulsor s’anima 
a participar activament tots 
els registrats en aquest procés, 
per fer del consell Local, el 
Consell de tots. 

tots els serveis necessaris, com 
seguretat, wi�, bar i neteja. 
Durant cada dia hi ha hagut 
la participació del DJ David 
Beatz que ha amenitzat amb 
música de tots els temps.
Hi ha participat, Bumback 
Moda, By Noelia, Capritx, 
Franquesa, Gonzalo, Guim 
Joier, La Corseteria, Male-
ting, Mimami, Moda i Com-
plements de Dona, My Sweet 

Step, Myriam Val Personal 
Shopper, Original 1915, Sen-
sitive Cbd, Spai Outlet, Verd 
de Blau, Women Moda i 
Complements. Les botigues 
de fàbrica: Bluton-Knitware i 
Ingrid Munt.
Els quatre dies del Made.Igd 
han transcorregut molt actius 
amb una important a�uència 
de gent. Els diferents comer-
ços que han participat han fet 

un rellevant esforç en la deco-
ració i preparació dels seus es-
pais i en poder donar un molt 
bon servei. 
L’altra activitat amb qual 
s’ha estat treballant ha estat 
l’Slowshopping en què comer-
ços de la ciutat oferien atrac-
tius descomptes. S’ha fet el 
màxim de difusió i promoció 
per donar-ho a conèixer i ani-
mar a participar-hi. 

REDACCIÓ

El President José Monti-
lla ha estat el convidat 
a una nova edició del 

cicle Debat a Taula organit-
zat pel PSC Anoia. Es tracta 
de l’espai de re�exió impulsat 
pels socialistes de la comar-
ca que cada mes compta amb 
personalitats rellevants del 
partit com a ponents.
Durant el col·loqui, celebrat a 
Scorpia d’Òdena, Montilla ha 
fet un anàlisi de la situació ac-
tual de Catalunya i de la força 
que té el PSC després de gua-
nyar les eleccions al Parlament 
de fa un any i mig. Essent el 
primer partit del país, ara l’ob-
jectiu és que també guanyi 
les eleccions municipals del 
proper 28 de maig. El Presi-
dent també ha destacat l’arrel 
municipalista de la política 

REDACCIÓ

Impulsem el Penedès s’ha 
constituït o�cialment com 
a nou partit polític de cara 

a les eleccions municipals del 
2023. Després d’una presen-
tació pública a l’abril, el par-
tit ha aprovat aquest dissab-
te l’executiva i les ponències 
ideològiques en un congrés 
fundacional a Sant Jaume 
dels Domenys (Baix Penedès) 
amb una setantena de partici-

El President Montilla, convidat als debats del PSC Anoia

del PSC i de com el partit fa 
política a peu de carrer i des 
de cada barri i cada ciutat per 
a donar solucions a la gent, ja 
sigui des del govern o des de 
l’oposició.
Al llarg de l’acte, des del PSC 
Anoia han destacat l’acció de 
govern de José Montilla com 
a president del 2006 al 2010, 
ja que va ser el mandat en el 
qual la comarca va rebre les 
majors inversions de la Ge-

neralitat de tota l’etapa de-
mocràtica amb equipaments 
com l’Hospital d’Igualada, la 
Ronda Sud, el Parc de Bom-
bers de Calaf, els nous Jutjats 
d’Igualada, el CAP d’Iguala-
da, Piera i Vilanova del Camí, 
la Llei de Barris a Sant Mar-
tí de Tous, Òdena, Montbui, 
Vilanova, Igualada, Calaf i 
Piera, l’Institut de Masquefa, 
l’Escola Dolors Martí d’Igua-
lada, l’aprovació del traçat del 

futur Eix Transversal Ferro-
viari, la reforma de l’Escola 
Garcia Fossas d’Igualada i de 
l’Escola Herois del Bruc de 
Piera, l’ampliació de l’Institut 
Milà i Fontanals d’Igualada, 
l’Eix Diagonal i l’Escola de la 
Beguda.
El col·loqui ha comptat amb 
la presència de diferents re-
gidors del PSC de tota la 
comarca i també militants i 
simpatitzants del partit. 

El president del Consell Comarcal, en un nou partit polític
pants. La majoria de creadors 
del partit provenen de l’òrbita 
post convergent, desencisats 
amb les sigles dels grans par-
tits. “Tots han passat del Pe-
nedès i s’ha demostrat que no 
ens defensa ningú”, ha asse-
gurat el president, Jaume Ca-
sañas. Amb tot, Impulsem el 
Penedès neix deixant la porta 
oberta a signar coalicions amb 
Junts i el PDeCAT. El presi-
dent del Consell Comarcal i 
alcalde de Masquefa, Xavier 

Boquete, forma part d’aquest 
nou partit polític. Per ara no 
hi ha cap llista segura a l’Ano-

ia, tot i que l’executiva dona 
per fet que també hi haurà 
candidatura a Piera. 
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L’oferta, amb 210 
places, se centrarà 
en cicles de l’àmbit 
sanitari, que ara es 
poden fer al Milà i 

Fontanals, de manera 
que podrà alliberar 
part dels seus espais

El Fòrum 
Empresarial de 
l’Anoia es farà 
el proper 30 de 
novembre

L’Institut Badia Margarit oferirà també set cursos de FP

REDACCIÓ

El conseller d’Educació, 
Josep Gonzàlez-Cam-
bray, ha presidit el 

passat divendres l’acte d’inau-
guració o�cial del nou edi�ci 
de l’Institut Badia i Margarit 
d’Igualada, tot i que ja funcio-
na des del 2020. El conseller ha 
anunciat que el proper curs es 
reordenarà l’oferta de forma-
ció professional a la comarca i 
ha avançat que el Badia i Mar-
garit impartirà 7 cursos d’FP 
amb un total de 210 places. 
“Això ens permetrà alliberar 
espais i fer una oferta més am-
plia d’FP per garantir que tots 
els joves d’Igualada puguin 
cursar aquests ensenyaments”, 
ha apuntat. La de disposar de 
més places d’FP és una llarga 
reivindicació a la ciutat, ja que 
molts joves es van quedar fora 
en les preinscripcions.
El conseller ha explicat que 
l’oferta per al proper curs en 
l’àmbit de la formació profes-
sional a l’Institut Badia i Mar-
garit se centrarà en cicles de 
l’àmbit sanitari de servei a les 

REDACCIÓ

El president de la Ge-
neralitat, Pere Arago-
nès, va visitar dissabte 

al matí el Rec.0 per conèixer 
de primera mà iniciatives de 
moda local i sostenible, entre 
d’altres. “El Rec.0 posa en va-
lor la riquesa del nostre passat 
històric i dels barris que mol-
tes vegades no han estat els 
més visitats quan gaudim de 
les nostres ciutats”, va explicar 
el president un cop acabada la 
visita, que va fer acompanyat 
de la vicepresidenta del Parla-
ment de Catalunya en funci-
ons de presidenta, Alba Ver-

persones que actualment es 
poden cursar a l’Institut Milà i 
Fontanals, que alliberarà part 
dels seus espais. Segons infor-
ma el Departament, s’oferiran 
3 grups dels cicles de cures 
auxiliars d’infermeria, 2 grups 
de farmàcia i parafarmàcia -a 
primer i segon curs- i 2 grups 
d’higiene bucodental –també 
a primer i segon curs-.
La inversió del Departament 
d’Educació en el nou edifici 
del Badia i Margarit ha estat 
de 4.263.065 euros. L’Institut 
Badia i Margarit va iniciar la 
seva activitat lectiva el 2015-
2016 i fins l’any 2020 estava 
situat en mòduls prefabri-
cats al costat de l’escola Ga-

briel Castellà i Raich. Actu-
alment és un centre amb 309 

alumnes d’ESO i 94 alumnes 
de batxillerat. 

La Unió Empresarial de l’Ano-
ia (UEA) prepara una nova 
edició del Fòrum Empresarial 
de l’Anoia. Serà el 30 de no-
vembre a l’Ateneu. La UEA, a 
partir de recerca, entrevistes, 
tallers i taules de treball amb 
empresaris/es, agents socials 
i econòmics, administració i 
ciutadania elabora un infor-
me anual de diferent temàti-
ca i la presentació  es fa en el 
marc d’aquest esdeveniment. 
Aquest informe, Empresa 
i Progrés, proporciona in-
formació de context, anàlisi 
i propostes, i dona pautes i 
eines per millorar l’economia 
del territori en el context del 
moment. 

SISENA EDICIÓ, CENTRADA
EN LA INNOVACIÓ
Amb “La innovació en l’en-
torn empresarial”, el Fòrum 
Empresarial de l’Anoia encap-
çala la seva sisena edició con-
secutiva. L’objectiu d’aquesta 
nova edició és presentar l’in-
forme econòmic VI Empresa 
i Progrés – La innovació en 
l’entorn empresarial, elaborat 
per la patronal anoienca du-
rant el transcurs de l’any 2022. 
Aquest document contindrà 
una retrospectiva i radiogra-
�a de la innovació en el mapa 
actual del món empresarial, 
pautes i propostes per treba-
llar la innovació en les orga-
nitzacions i també, un recull 
de casos d’empreses de Cata-
lunya i de l’Anoia que estan 
apostant per la innovació. 

El president Pere Aragonès va fer dissabte una visita al Rec.0
gés i de l’alcalde de la localitat, 
Marc Castells. La Generalitat 
no va fer cap convocatòria 
als mitjans de comunicació 
d’aquesta visita, i les declara-
cions del president es van tra-
metre des de la seva o�cina de 
premsa.
Per a Aragonès, el Rec.0 és 
“sobretot una llavor per la 
transformació d’aquest espai 
d’Igualada i és un exemple 
per la resta d’aquests espais 
d’aquest ric patrimoni indus-
trial de Catalunya”, va afegir el 
president. Aragonès va agraïr 
als creadors de moda i als or-
ganitzadors la iniciativa, per-
què, ha dit “part de la societat 
civil, dels emprenedors i espe-

cialment de creadors de moda 
circular que tenen com a base 
la sostenibilitat”, va destacar.
El president va visitar pri-

mer la zona Pati Vila, on es 
troba la marca Beans Bar-
celona, de moda infantil, i 
Little Lia, també de moda 

infantil impulsada per la 
cantant Beth Rodergas. Des-
prés es va desplaçar a la zona 
Cal Granotes, amb les boti-
gues de Míriam Ponsa, Txell 
Miras i Josep Abril, va con-
tinuar per la zona Adoberia, 
on hi havia els espais de les 
creadores Núria Morera i la 
Sita Murt.
Per finalitzar, el president va 
visitar la primera planta del 
Museu de la Pell, on es va 
trobar amb els guanyadors 
del concurs de moda soste-
nible de la passada edició de 
la 080: The Artelier, Seren-
dipity, Shuia Shuia i The Al-
phabet i també l’espai dedicat 
al comerç local d’Igualada. 
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Les activitats, totes elles 
gratuïtes, van iniciar-se 
el 2 de novembre, però 
la major part es faran 

a partir d’ara i �ns 
el 4 de desembre

La Conca d’Òdena organitza una cinquantena d’actes per denunciar 
la violència contra les dones amb motiu del 25N

REDACCIÓ

La Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena ha orga-
nitzat moltes activitats 

per reivindicar el 25N, dia in-
ternacional per l’eliminació de 
la violència contra les dones, 
que aplega gairebé cinquanta 
activitats gratuïtes que tindran 
lloc a la Conca d’Òdena �ns a 
principis de desembre. 
Amb aquest seguit d’actes es 
vol conscienciar la ciutadania 
que la violència masclista no 
afecta només un sol tipus de 
persona i que és crucial saber 
identi�car-la per poder-hi fer 
front. La punta de l’iceberg de 
la violència masclista són els 
assassinats, les violacions i la 
violència física, però també és 
present en la societat patriar-
cal amb actituds més subtils 
i fruit dels rols tradicionals, 
com quan s’accepta com a 
normal un acudit sexista, un 
comentari sobre l’aspecte físic 
de les dones o casos com el de 
la manada del Col·legi Major 
de Madrid, i en canvi també 
són violència. 
Així doncs, per la MICOD, cal 
revisar mirades i imaginaris, 
identi�car, remoure i sobre-
tot trencar la impunitat de la 
violència masclista. A més de 
lluir pancartes contra la vio-
lència masclista als balcons i 
il·luminar de color lila la faça-
na dels ajuntaments, durant la 
setmana del 25N els municipis 
han organitzat desenes d’actes 
com ara una penjada de parai-
gües en homenatge a les víc-
times de violència masclista 
a la Pobla de Claramunt o bé 
la inauguració de l’espai Alter-
nateka Lila als equipaments 
juvenils la Kaserna i Cal Badia 

d’Igualada, on el jovent podrà 
gaudir de llibres i informació 
sobre gènere, sexualitat, auto-
coneixement corporal, i altres 
temàtiques sobre igualtat i di-
versitat. 
Els municipis de la Manco-
munitat també arrenquen 
conjuntament una campanya 
publicitària que es podrà veu-
re als diferents carrers i places 
per tal de prevenir, identi�-
car i visibilitzar les violències 
masclistes amb diferents mis-

satges interpel·ladors. 
En total són gairebé una cin-
quantena d’actes com ara 
presentacions de llibres, pro-
jeccions de �lms de dones, 
exposicions, marxes explo-
ratòries per recórrer barris 
i detectar si ofereixen prou 
percepció de seguretat, con-
tacontes o tallers per a nois 
sobre masculinitats. Al Centre 
cívic de Fàtima es farà xerra-
da per prevenir les violències 
en l’àmbit digital; a la Pobla 
de Claramunt i Òdena tallers 
de pancartes reivindicatives; a 
Igualada, Castellolí i Jorba ta-
llers d’autodefensa feminista, 
a Vilanova del Camí i al barri 
de Montserrat d’Igualada un 
taller i teatre de sensibilització 
per a la gent gran; Teatre fò-
rum a Òdena, La Pobla i Jor-

ba; i un cinefòrum del docu-
mental “Defensores” sobre els 
drets sexuals i reproductius a 
Montbui, entre molts altres 
actes. 
L’agenda d’activitats per al 25N 
l’han impulsat les regidores 
Carlota Carner Carrer d’Igua-
lada, Laura Pavón Pérez de 
Vilanova del Camí, Coral Vá-
zquez Hontoria de Santa Mar-
garida de Montbui, Amparo 
Hernández Dengra d’Òdena, 
Berta Pons Molina de La Po-
bla de Claramunt, Sílvia Es-
cura i Sabaté de Jorba i Carla 
Peña Pelegrí de Castellolí. 
Totes elles conviden a la ciuta-
dania de la Conca d’Òdena a 
participar en els diversos actes 
i a assistir a les concentracions 
ciutadanes que tindran lloc el 
mateix divendres 25 de no-
vembre. 
L’agenda completa del 25N es 
pot descarregar des la pàgina 

web www.micod.cat. Totes les 
activitats del 25N són gratuï-
tes i es desenvolupen des del 
2 de novembre �ns el 4 de de-
sembre. 
L’agenda ha estat coordinada 
per la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena amb el suport 
del Departament d’Igualtat 
i Feminismes de la Gene-
ralitat de Catalunya, l’Ins-
titut Català de les Dones, la 
Diputació de Barcelona i el 
Ministeri d’Igualtat, i les ac-
tivitats han estat organitzades 
per la Mancomunitat, el Ser-
vei d’Informació i Atenció a 
les Dones de la MICOD, les 
Dones de les tardes dels di-
mecres, Associació de dones 
Asocprocat, Dones amb Em-
penta, l’Associació de drets 
sexuals i Reproductius, la Ka-
serna i Cal Badia, Cau Jove de 
la Pobla de Claramunt, Espai 
Jove Can Muscons, Ampans, 
Intermedia, Espai Jove Òde-
na, Mont-Jove de Montbui, 
Sanitat i Salut pública d’Igua-
lada, Drac Màgic, les bibliote-
ques de Vilanova del Camí, la 
Pobla de Claramunt i Òdena, 
el Centre Cívic de Fàtima, 
l’espai de les arts i del conei-
xement Mont-Àgora, el Cine-
club Ateneu i el Departament 
de Drets Socials de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Les regidores d’igualtat 
dels set municipis de 

la Conca d’Òdena 
recorden que la 

violència física només 
és la punta de l’iceberg 

de la violència 
masclista, molt 

present a la societat

Entre els actes hi ha 
presentacions de llibres, 

pel.lícules, teatre, 
exposicions, marxes 

per barris, contacontes, 
tallers, xerrades i una 
penjada de paraigües 

en homenatge 
a les víctimes

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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Una empresa del Bages 
compra Supermercats 
Sebastian

Pares de l’escola Emili Vallès reclamen 
més seguretat recollint signatures després 
d’un atropellament a l’av. Gaudí

Mari Ángeles Sánchez, mare de la menor atropellada, 
amb les signatures recollides.

REDACCIÓ

Un grup de mares i pa-
res de l’escola Emili 
Vallés d’Igualada ha 

recollit més de 500 signatures 
per reclamar més seguretat al 
pas de vianants de l’avingu-
da Gaudí d’Igualada arran de 
l’atropellament d’una menor 
de 6 anys el passat mes de se-
tembre. La campanya de reco-
llida, liderada per la mare de 
la nena atropellada, ha acabat 
aquesta passada setmana amb 
el lliurament de les signatures 
a l’Ajuntament d’Igualada. 
Amb aquesta iniciativa s’espe-
ra acabar amb la inseguretat 
d’aquest punt, ubicat a la cruï-
lla de l’Avinguda Gaudí amb el 
carrer Prat de la Riba, i sol·li-
citar a l’Ajuntament d’Igualada 
la instal·lació d’un pas elevat 
i/o bandes transversals d’aler-
ta que facin reduir la velocitat 

REDACCIÓ

La �rma de distribució 
alimentària Grup Llo-
bet, molt coneguda a 

la comarca del Bages, ha in-
corporat a la seva xarxa els 
establiments de la igualadina 
Supermercats Sebastián. Les 
tres noves botigues que el grup 
manresà incorpora aquesta 
setmana s’orientaran a la pro-
ximitat i a una conveniència 
de qualitat: supermercats per 
a una alimentació quotidiana 
de valor afegit, versàtil, equili-
brada i saludable.
L’adquisició, que ha suposat 
una forta inversió pressupos-
tària, no només amplia la pre-
sència de Llobet a les comar-
ques centrals de Catalunya. 
També aprofita les sinergies 
de Grup Llobet, des de la 
seva aposta pels productors 

dels vehicles que hi passen. 
Per aquest pas de vianants (a 
nivell pla i sense regulació de 
semàfor) circulen diàriament 
vehicles a gran velocitat sen-
se respectar aquesta senyal 
viària i provocant nombroses 
situacions de perill pels vi-
anants que el creuen (molts 

d’ells alumnes de l’escola Emi-
li Vallés i estudiants dels Ins-
tituts Pere Vives i Milà i Fon-
tanals). Segons els signants, 
l’avinguda Gaudí és una via 
molt transitada i l’actual se-
nyalització en aquest punt és 
insu�cient per garantir la se-
guretat dels vianants. 

locals fins a l’elaboració prò-
pia, per mitjà d’empreses del 
grup, de productes frescos i 
plats cuinats amb ingredi-
ents i processos de qualitat.
Amb les noves adquisici-
ons, Grup Llobet arriba als 
40 supermercats i suma una 
plantilla de 380 professio-
nals. Més enllà de la xifra 
de negoci, el creixement en 
volum d’activitat permetrà 
reforçar la seva aposta per 
oferir sortida comercial a 
milers de productes de pro-
ximitat. De fet, Grup Llobet 
treballa amb més de 500 pro-
veïdors ubicats en un radi a 
menys de 100 quilòmetres 
de Manresa, i inverteix en 
aquests productors més de 
9,5 milions d’euros anuals. 
Aquests productors tindran 
ara l’oportunitat de guanyar 
presència a tres establiments 
amb una forta activitat. 

Implementen a Igualada un prototip 
de tèxtils híbrids en arquitectura

REDACCIÓ

L’empresa Denvelops 
juntament amb el cen-
tre tecnològic Eurecat 

han ideat un prototip de tèx-
tils híbrids arquitectònics que 
afegeixen noves funcionalitats 
a les façanes dels edi�cis en 
l’àmbit de l’energia i la il·lu-
minació, a més d’aportar més 
e�ciència, sostenibilitat, inno-
vació, adaptabilitat i disseny.
El prototip d’aquesta nova 
pell arquitectònica imple-
mentada a Igualada per Eu-
recat i l’empresa Denvelops 
afegeix al sistema patentat 
de façanes penjants noves 
tecnologies lumíniques i fo-
tovoltaiques que podran in-
corporar als seus projectes 
despatxos de prescripció, 
enginyers, arquitectes, inte-
rioristes o constructores que 

Dimecres, conferència amb 
Federalistes d’Esquerres, 
d’Antoni Puigverd

REDACCIÓ

El grup local de Fe-
deralistes d’Esquer-
res organitza un nou 

acte el dimecres dia 23 de 
novembre, amb l’escriptor i 
poeta empordanès Antoni 
Puigverd, col·laborador de 
La Vanguardia, a les 19 ho-

busquin solucions alterna-
tives més competitives, així 
com empreses de serveis amb 
edi�cis corporatius com ara 
hotels, centres comercials, 
hospitals o centres esportius, 
entre d’altres.
Com indica l’arquitecte i el 
CEO de Denvelops Jaume 
Colom, l’objectiu del projec-
te era demostrar que aquest 

tipus de solucions i funci-
ons, gràcies al nou sistema 
constructiu de tèxtils híbrids 
desenvolupat per Denvelops, 
“són totalment viables i com-
petitives”. En aquest sentit, 
explica que “els tèxtils són 
100% d’origen digital, cosa 
que permet customitzar mi-
lers de dissenys diferents sen-
se sobrecostos”. 

res, a l’Espai Cívic Centre, a 
la Sala Jordi Sellarès.
Puigverd parlarà d’“El la-
berint català”. Puigverd, 
autor d’una extensa biblio-
grafia en poesia, novel·la i 
narrativa curta i guardonat 
amb diversos premis, oferirà 
una anàlisi acurada i crítica 
de la realitat social i política 
del nostre país. 

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

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

666 46 87 86
rosetjardins@rosetjardins.com

c/Òdena,14 -Igualada
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Els aturats cauen un 
7,9% en comparació 

a l’any passat se situen 
en la xifra més baixa 

comptabilitzada 
des del 2007

L’Anoia repunta a tota velocitat en la creació de llocs de treball, 
per damunt de la mitjana de Catalunya

LES 3O PRIMERES EMPRESES DE 
L’ANOIA SEGONS INGRESSOS 2022

REDACCIÓ

El mercat del treball de 
l’Anoia ha evolucionat 
positivament durant el 

tercer trimestre de l’any, perí-
ode en el qual la comarca ha 
assolit la segona xifra més ele-
vada de llocs de treball des de 
desembre del 2008 i la millor 
dada d’a�liació segons residèn-
cia padronal per a un mes de 
setembre des del 2012. Paral-
lelament, la xifra d’empreses ha 
experimentat un creixement 
anual més moderat i l’atur, tot 
i que el nombre ha disminuït 
en comparació a l’any anterior, 
el ritme de descens ha estat el 
menys intens des del juny del 
2021.
Aquestes són les principals 
conclusions que es desprenen 
de l’Informe trimestral del tei-
xit empresarial i mercat del tre-
ball a l’Anoia elaborat pel Ga-
binet d’Estudis Econòmics de 
la Cambra de Barcelona i que 
a partir d’aquest trimestre in-
corpora una infogra�a amb les 
principals dades econòmiques 
que recull la publicació.
El nombre d’empreses (comp-
tes de cotització) a l’Anoia ha 
augmentat un 0,3% a �nals de 
setembre del 2022 respecte a 
un any enrere, �ns a les 3.056 
empreses, una evolució lleu-
gerament menys intensa que 
la del conjunt de Catalunya 
(0,9%). Tanmateix, respecte al 
trimestre anterior s’han per-
dut 25 comptes de cotització 
(-0,8%).
Per sectors, el teixit empresa-
rial ha augmentat en termes 
interanuals a l’agricultura, els 
serveis i a la indústria (6,3%, 
0,6% i 0,4% respectivament) 
mentre que a la construcció el 
nombre d’empreses ha dismi-
nuït un 2,2%.
Segons la grandària, el nombre 
d’empreses s’ha mantingut a les 

empreses �ns als 9 treballadors 
i a les de 10 a 49 treballadors, 
ha augmentat entre les empre-
ses de 50 a 249 treballadors 
(+15,9%) i ha disminuït entre 
les de 250 i més treballadors 
(-12,5%).

LA  COMARCA SUPERA ELS 
36.000 LLOCS DE TREBALL
El nombre total de llocs de tre-
ball (a�liacions a la Seguretat 
Social segons seu de l’empresa 
al règim general i al règim 
especial de treballadors au-
tònoms) a la comarca ha aug-
mentat un 3,9% respecte a un 
any enrere �ns als 36.060, la 
segona xifra més elevada des 
de desembre del 20081, només 
per darrere de la del trimestre 
anterior. Aquest creixement és 
més intens que el registrat pel 
conjunt de Catalunya (3,6%).
Segons el tipus de règim d’a�-
liació s’observa un creixement 
més notable entre els assalari-
ats/es (5,0%) que entre els au-
tònoms/es (0,3%). Per grans 
sectors econòmics, el nombre 
d’autònoms/es només ha cres-
cut respecte a l’any anterior a 
la construcció (3,0%), mentre 
que als serveis s’ha mantingut 
(0,3%) i al sector primari i a la 
indústria ha disminuït (-2,4% 
i -1,1%, respectivament). El 
nombre d’assalariats/es ha aug-
mentat el 5,5% als serveis i el 
3,8% a la indústria, mentre que 
a la construcció i a l’agricultu-
ra ha disminuït (el -3,1% i el 
-4,3%, respectivament).
Pel que fa a la grandària de 
l’empresa, els assalariats/es han 

crescut a 3 dels 4 segments ana-
litzats respecte a un any enrere, 
però amb diferents intensitats: 
un 1,5% entre les empreses de 
�ns a 9 treballadors (microem-
preses), un 0,8% entre les em-
preses de 10 a 49 treballadors 
(empreses petites), un 19,4% 
a les de 50 a 249 treballadors 
(empreses mitjanes). En canvi, 
a les de 250 treballadors o més 
(empreses grans) ha minvat un 
1,2%.
Si s’atén a la residència padro-
nal de l’a�liat, els a�liats/es a 
l’Anoia han augmentat un 3,0% 
respecte a un any enrere �ns a 
les 52.586 persones a �nals de 
setembre del 2022, la xifra més 
elevada per aquest mes des del 
2012 (inici de la sèrie disponi-
ble). Tanmateix, es tracta del 
creixement menys intens des 
del març del 2021.
El creixement ha estat més 
notable entre les dones (3,9%) 
que entre els homes (2,3%). Els 
a�liats registren un augment 
a tots els grans grups d’edat, a 
excepció de les persones com-
preses entre els 30 i 44 anys 
(-1,7%). Per nacionalitat, el 
creixement relatiu d’a�liats de 

nacionalitat estrangera —el 
8,4% del total— ha estat més 
elevat que els de nacionalitat 
espanyola, un 8,7% i un 2,5%, 
respectivament.
Si es comparen les a�liacions 
segons seu social i per resi-
dència padronal, el nombre és 
bastant superior en el segon 
cas (un 46% més). El motiu de 
la diferència és que molts tre-
balladors/es residents a l’Ano-
ia es traslladen a una comarca 
diferent per treballar. Concre-
tament, segons dades de l’es-
tudi prop de 16.000 anoiencs/

es s’han de desplaçar fora de la 
comarca.
El nombre de persones atura-
des registrades a les o�cines 
de Treball ha estat de 6.828 a 
�nals de setembre, un 0,5% 
més que el mes anterior, però 
la xifra més baixa de persones 
aturades comptabilitzades en 
un mes de setembre des del 
2007. En termes interanuals, 
l’atur disminueix un 7,9%, el 
descens menys intens des del 
juny del 2021, però més no-
table al registrat al conjunt de 
Catalunya (-6,4%).
La disminució anual és més 
notable entre els homes 
(-9,7%) que entre les dones 
(-6,7%). La reducció de l’atur 
per trams d’edat ha estat més 
intensa en el grup d’edats de 
30 a 44 anys (-11,9%) i de 45 
a 54 anys (-10,2%), i menys 
entre les persones de 55 anys 
o més (-4,2%) i entre els joves 
menors de 30 anys (-3,6%). 
Finalment, l’atur disminueix 
a tots els tipus d’ocupació —
destaca la disminució absoluta 
entre les ocupacions elemen-
tals (-178 persones)– excepte 
entre els directors i gerents 
(+31,1%, 14 persones més).
L’estimació de la taxa d’atur 
registral se situa en l’11,5% el 
setembre, la xifra més baixa 
per aquest mes des de 2008, 
però tres dècimes més ele-
vada que la del trimestre an-
terior (11,2%) i gairebé dos 
punts percentuals per sobre 
la registrada al conjunt de 
Catalunya (9,6%). 

La xifra d’empreses 
registra un petit 

creixement (0,3%), tot 
i que és menys intens 
que el del conjunt de 

Catalunya (0,9%)

VARIACIÓ PERCENTUAL DEL NOMBRE 
D’EMPRESES A L’ANOIA (2020-2022)

LLOCS DE TREBALL A TOTA LA COMARCA 
(2013-2022)

Empresa Plantilla Ingressos (€)
1. Aldi Masquefa Supermercats SLU 1.251 424.958.000
2. Petromiralles SL 183 290.797.000
3. Petromiralles 3 SL 3 244.247.000
4. Snop Estampación SA 806 180.813.000
5. Unión Industrial Papelera SA 77 99.085.000
6. Novares Ibérica Automotive SAU 459 86.880.000
7. Constructora de Calaf SA 182 85.608.000
8. Graphic Packaging International SA 163 51.700.000
9. Paperera J. Vilaseca SA 228 47.466.000
10. Cereales y Abonos Casamitjana SA 5 42.306.000
11. Proyecto Fontanellas y Martí SL 81 41.193.000
12. Original Bu� SA 219 39.567.000
13. Casas i Fills SA 21 38.649.000
14. Curtidos Badia SAU 86 37.569.000
15. Fundiciones de Odena SA 267 35.630.000
16. Berneda SA (Munich) 134 30.127.000
17. La Hispano Igualadina SL 165 28.518.000
18. Begudes Igualada SA 25 27.988.000
19. Dillepasa SL 54 26.369.000
20. Rofeica Energia SA 9 26.145.000
21. Telas y Fabricados No Tejidos SA 68 21.712.000
22. Estación de Servicio El Bruch SA 48 21.454.000
23. Proyecto Catalana del Cuero SL 17 21.050.000
24. Fundición Ductil Fàbregas SA 25 20.481.000
25. Xavier Bisbal SL 78 19.757.000
26. Xbsteel Trade SL 7 19.567.000
27. Anoia Automoció SL 15 18.225.000
28. Industrias Químicas Masquelack SA 50 17.483.000
29. Proquip SA 41 16.954.000
30. Distribuidora Primeras Marcas SAU 37 16.585.000
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La iniciativa es 
desenvolupa a Igualada 
i compta amb 230 hores 

de formació tècnica, 
30 hores de formació 

on-line i 12 hores 
d’orientació laboral

L’Hospital 
s’adhereix a la 
iniciativa de 
La Capsa dels 
Records

Arrenca un curs gratuït per a joves, de programació 
de videojocs, disseny 3D i realitat virtual

Saad Ghanem, de Palestina, un dels joves guanyadors.

REDACCIÓ

Recentment ha arrencat, 
a l’equipament juvenil 
de Cal Badia, a Igua-

lada, el Curs de Programació 
de Videojocs, Disseny 3D i 
Realitat Virtual a l’Anoia, ori-
entat a persones joves bene�-
ciàries de la Garantia Juvenil i 
co�nançat pel Fons Social Eu-
ropeu (FSE). Aquesta és una 
iniciativa que s’emmarca en 
el projecte Tu Carrera Digital, 
impulsat per Red.es i Adecco, 
amb el suport del departa-
ment de Joventut del Consell 
Comarcal de l’Anoia. 
El curs s’imparteix presen-
cialment en horari de matí 
i s’allargarà �ns al 23 de de-
sembre. La formació, que és 
gratuïta, inclou 230 hores de 
formació tècnica en progra-
mació i disseny de videojocs, 
30 hores de formació on-line 
d’ocupabilitat i 12 hores d’ori-
entació laboral amb un coach.
El vicepresident primer del 
Consell, Jordi Cuadras, ha 
mantingut una trobada amb 
els joves participants i ha des-

REDACCIÓ

El projecte europeu 
CRE@CTIVE per in-
troduir la innovació al 

sector tèxtil-moda del medi-
terrani ja té guanyadors: 16 
joves dissenyadors han estat 
seleccionats per poder fer re-
alitat les seves creacions in-
novadores, que presentaran 
el proper 24 de novembre a 
Igualada en un acte obert al 
públic.
Des dels seus països d’origen, 
els setze joves guanyadors han 
ideat productes com ara una 
armilla intel·ligent calefacta-
ble, tintes vegetals per a peces 
de punt, bioteixits a partir de 
residus de l’agricultura o de la 
producció del suro, bufandes 
fetes a mà per dones palestines 
barrejant tècniques antigues i 
modernes, una plataforma per 
emprovar-se virtualment la 
roba, una gamma de colorants 
procedents de residus d’horta-
lisses, o una col·lecció feta de 
residus de veles de niló que no 
s’arruga, entre d’altres.
Tots setze guanyadors treba-

tacat que “en l’actual context 
resulta fonamental que, des 
de les institucions, impulsem 
opcions formatives orientades 
a sortides professionals reals i 
que, al mateix temps, servei-

xin als i les joves que hi prenen 
part per a adquirir coneixe-
ments teòrics i pràctics adap-
tats a allò que el mercat labo-
ral els exigirà des del primer 
minut. Esperem que aquest 
curs els ajudi a descobrir el 
món de la programació digital 
i que molts vulguin continu-
ar especialitzant-se i puguin 
treballar en aquest sector”. Hi 
participen joves entre 16 i 29 
anys, que actualment no estan 
estudiant ni treballant i que 
són bene�ciaris de la Garantia 
Juvenil. No calia tenir conei-

xements previs, però sí interès 
en l’àmbit digital. 
La metodologia de la forma-
ció és principalment pràcti-
ca, amb casos reals, projec-
tes i formadors professionals 
del sector. Aquesta formació 
aporta eines per, posterior-
ment, treballar en el desen-
volupament de so�ware i 
aplicacions, la programació 
de motors de jocs, el disseny 
i desenvolupament multimè-
dia, la producció de videojocs 
o bé continuar la formació en 
aquest àmbit. 

L’Hospital Universita-
ri d’Igualada s’adhereix 
a l’associació La Capsa 

dels Records, una iniciativa per 
acompanyar les famílies que 
pateixen una mort gestacional, 
perinatal o neonatal en el pro-
cés de dol.
L’associació, creada fa dos anys 
per un grup de mares i pares 
que van perdre els seus �lls du-
rant la gestació o en els primers 
dies de vida, facilita als hospi-
tals adherits unes capses amb 
elements molt meditats per tal 
de poder acollir un conjunt de 
records del �ll, com un gorret 
i manteta de mida especial pel 
nadó, un llibret per registrar la 
història i les seves empremtes, i 
un potet per posar la pinça del 
cordó umbilical.
Aquestes capses són una eina 
per començar a treballar la 
pèrdua del nadó en un mo-
ment de molta vulnerabilitat, 
quan les famílies encara es tro-
ben en el centre hospitalari i la 
pèrdua és molt recent. Sovint 
la capsa es converteix en l’únic 
record que les famílies tindran 
dels seus �lls i és també una ma-
nera de posar en valor la seva 
vida i de reconèixer-los com a 
mare i pare, malgrat han perdut 
el seu �ll.
Per les professionals de la Sala 
de Parts de l’hospital igualadí, 
la vinculació amb l’associació 
La Capsa dels Records suposa 
un pas endavant en l’acom-
panyament de les famílies en 
el dol gestacional i perinatal. 
Segons explica Montse Ber-
nadet, coordinadora de lle-
vadores, l’hospital comptava 
amb un material especí�c per 
aquests casos, però l’adhesió a 
aquest projecte millora el su-
port i reconeixement a aques-
tes famílies en el seu camí per 
superar el dol, ja que el mate-
rial està escollit per persones 
que han passat per aquest pro-
cés, donant-li un valor afegit.
La Capsa dels Records actu-
alment ja està en funciona-
ment a 35 centres hospitala-
ris de Catalunya i ha arribat 
a 1.500 persones. 

Joves dissenyadors de països mediterranis es troben a 
Igualada per presentar idees innovadores en moda

llaran des d’ara i �ns al proper 
mes de maig en laboratoris 
tèxtils d’arreu de la mediter-
rània on desenvoluparan les 
seves peces físiques, algunes 
de les quals s’espera que es pu-
guin comercialitzar. L’objectiu 
del projecte és que esdevin-
guin 16 start-ups que es tra-
dueixin en almenys 24 nous 
llocs de treball directes a llarg 
termini. Abans, però, seran a 
l’Igualada Fashion Lab d’Igua-
lada durant dos dies -23 i 24 
de novembre- per conèixer 
diverses empreses tèxtils igua-
ladines, presentar les seves 

creacions i exposar els seus 
prototips.
La presentació dels projectes 
es farà en el marc de la Jor-
nada “Mediterranean Cre@
ctive Days” que tindrà lloc el 
dijous dia 24 al matí, i s’espe-
ra que aplegui una nodrida 
representació empresarial 
i institucional del territori. 
Arrencarà a les 11.30h amb la 
ponència “Digitalització per 
trencar fronteres a la indús-
tria de la moda” a càrrec de 
Jordi Balsells –exdirectiu de 
marques tan rellevants com 
Sita Murt, Desigual i Futbol 

Club Barcelona-, continu-
arà amb la presentació dels 
prototips a càrrec dels joves 
dissenyadors amb l’acompa-
nyament del vicepresident 
de Modacc, Bernat Biosca, i 
es tancarà amb la inaugura-
ció de l’exposició, que estarà 
oberta al públic �ns el dia 1 
de desembre. L’acte, que es 
durà a terme principalment 
en anglès, és obert i gratu-
ït, i es demana con�rmació 
prèvia d’assistència al correu 
mcarbonell@modacc.cat.
El projecte europeu CRE@
CTIVE aborda els principals 
reptes dels sectors tradici-
onals del tèxtil, el calçat, la 
confecció i la pell a la regió 
mediterrània, i ho fa posant 
la creativitat i la innovació 
al centre i construint vincles 
entre empreses i clústers cre-
atius.
Compta amb un pressupost 
de 3,2 milions d’euros –dels 
quals 2’9 són �nançats per la 
Unió Europea en el marc del 
programa ENI CBC Medi-
terranean Sea Basin- i té una 
durada de 30 mesos. 
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El 27 de novembre, 
Dia de l’Exalumna 
de la Divina Pastora

Trobada del president del Consell 
Comarcal amb la consellera Vilagrà per 
buscar solucions a l’absència d’Interventor

REDACCIÓ

El president del Consell 
Comarcal de l’Ano-
ia, Xavier Boquete, ha 

mantingut una reunió amb la 
consellera de la Presidència 
de la Generalitat de Catalu-
nya, Laura Vilagrà, el secretari 
d’Administracions Locals i Re-
lacions amb l’Aran, David Ro-
dríguez, i la directora general 
d’Administració Local, Mont-
serrat Fornells, per traslladar 
l’actual problemàtica de gestió 
interna que viu l’ens comarcal. 
En les darreres setmanes, la 
institució va veure com coinci-
dien en el temps la marxa vo-
luntària del seu Interventor i la 
baixa mèdica del seu Secretari, 
fet que va provocar una atura-
da temporal i una interrupció 
en el seu funcionament habi-
tual. Ja s’ha incorporat un nou 
Secretari, un funcionari d’Ha-
bilitació Nacional que presta 
servei en Règim d’Acumulació, 
però encara resta incorporar 
una persona al capdavant de la 

CARMEL.LA PLANELL

Un any més, al tom-
bant de novembre, al 
col•legi de la Divina 

Pastora se celebra el tradicio-
nal esmorzar de germanor, al-
trament la festa de les exalum-
nes. 
Enguany, una altra vegada, 
des de la comissió organit-
zadora, es vol fer pública la 
invitació a aquesta nova con-
vocatòria, el 27 de novembre 
del 2022, a totes les exalum-
nes d’Igualada i comarca. I, la 
festa en qüestió, que celebra el 
Dia de l’Exalumna, tal i com 
és acostumat, consisteix en un 
acte en què es participa d’un 

REDACCIÓ

El Consorci Sociosanita-
ri d’Igualada (CSSI) ha 
presentat un innovador 

projecte de teràpia amb nines 
per les persones de la Resi-
dència Pare Vilaseca d’Iguala-
da i l’ha obert a la participació 
comunitària i ciutadana mit-
jançant la plataforma www.
kunectors.com
El CSSI, entitat creada l’any 
2005,  dona atenció i suport 
a persones amb dependència 
i les seves famílies a Igualada 
i comarca mitjançant 2 equi-
paments de pisos amb serveis, 
un hospital de dia, el servei 
d’atenció a domicili, 3 centres 
de dia i la Residència Pare Vi-
laseca. I ho fa innovant per 
adequar-se a les necessitats de 
les persones grans o amb ne-
cessitats de suport que atén, 
per donar un servei de qualitat 
i humà.
Actualment busca trobar ali-
ances, suports  i donacions per 
poder ampliar la teràpia amb 

Intervenció. 
El president del Consell Co-
marcal explica que “volem 
obrir totes les vies possibles 
per a trobar un Interventor o 
Interventora el més ràpid pos-
sible; per això hem demanat 
suport a la Generalitat i, fetes 
les consultes pertinents a Ma-
drid, sembla que una possible 
via passaria per l’accés a una 
borsa d’interins en situacions 
com aquesta”. 
Boquete agraeix el fet que “tot 
i que la Generalitat no té com-
petències per solucionar direc-

tament aquest tema, la conse-
llera Vilagrà i el seu equip han 
mostrat una gran predisposi-
ció a ajudar-nos i con�em que 
conjuntament podrem trobar 
una solució el més aviat possi-
ble”. La voluntat de la trobada, 
per a Boquete, és “treballar 
de la mà de la Generalitat per 
trobar a una resolució àgil a la 
nostra problemàtica i plantejar 
la creació de mecanismes que, a 
partir del nostre cas, en el futur 
permetin ajudar aquelles Ad-
ministracions locals que trobin 
en situacions similars”. 

Innovador projecte de teràpia amb nines 
a la Residència Pare Vilaseca que cerca 
suports i finançament 

o�ci religiós, amb acompa-
nyament musical, a la capella 
del col·legi, a les 10 del matí; i, 
seguidament, a les 11, a la sala 
d’actes del centre, es procedeix 
a celebrar aquest tradicional 
esmorzar de germanor; això 
és, la reunió inestimable de les 
exalumnes de les distintes ge-
neracions.
Per a una l’oportuna organit-
zació, anticipadament i abans 
del dia 24 de novembre, cal fer 
la reserva per a prendre part 
de l’acte, amb el pertinent pa-
gament de 10 euros, a la por-
teria del col·legi, de dilluns a 
divendres, de 9:30 a 12:45 i de 
15:15 a les 18 hores.
Us hi esperem a totes amb el 
mateix entusiasme de sempre! 

El Consell dels Infants 
recull 160kg d’olives en la 
seva primera collita 

REDACCIÓ

Diumenge 13 de no-
vembre el Consell 
dels Infants d’Igua-

lada ha fet la primera collita 
d’olives del camp d’oliveres que 
van ajudar a plantar al mes de 
febrer en un terreny munici-
pal al barri de Ses Oliveres. Es 
tracta d’un espai didàctic pen-
sat per mostrar als més petits 
quin és el procés d’elaboració 
artesanal de l’oli que tradicio-
nalment s’havia dut a terme al 
nostre territori.
Els petits consellers i conselle-
res, que aquesta setmana han 
constiuït o�cialment aquest 
organisme participatiu per el 
curs 22/23 han participat de la 
recollida d’olives acompanyats 
de pares, familiars i regidors 
del consistori igualadí. Equi-

nines que ha iniciat i que està 
donant molts bons resultats. 
Aquesta proposta innovado-
ra d’intervenció no farmaco-
lògica en persones amb di-
agnòstic de demència facilita 
l’experiència de vinculació de 
la persona gran amb la nina, 
i permet el desenvolupament 
de la capacitat de socialització 
i d’expressió emocional. Això 
ajuda a mantenir les habilitats 
cognitives i la memòria.  
L’objectiu principal del projec-
te de “Teràpia amb nines” és 

crear un espai especí�c, mo-
blat i equipat a la residència 
per poder oferir una experi-
ència immersiva que augmen-
ti els resultats positius asso-
lits. El projecte vol ampliar el 
nombre de persones que se’n 
bene�cien, que actualment 
son 25, i també es desitja po-
der oferir aquesta teràpia en 
altres centres del CSSI.
Qui vulgui donar suport a 
aquest projecte socialment in-
novador i millorar la qualitat 
de vida de les persones grans 
d’Igualada i l’Anoia, pot con-
sultar tots els detalls i impac-
tes en aquest enllaç https://
kunectors.com/donations/te-
rapia-nines-anoia.
Si alguna empresa volgués 
esdevenir partner i col•labo-
rar en el desenvolupament 
d’aquestes accions pot con-
tactar hola@kunectors.com i  
rebrà informació de manera 
personalitzada dels impactes 
i contribució als ODS que ge-
nera aquest tipus de col•labo-
ració en la estratègia en RSE 
de l’organització. 

pats amb borrasses, rasclets, 
cistells i sacs, els nois i noies 
han recollit un total de 160 kg 
d’olives que han estat dutes al 
molí del Sindicat dels Pagesos 
d’Igualada on serà premsat 
per extreure’n l’oli. Aquest oli 
s’envasarà i serà el fruit de la 
primera collita de les oliveres 
del Consell dels Infants de la 
ciutat d’Igualada. 
L’Alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va explicar als parti-
cipants de la collita que aquest 
hivern està previst que es 
plantin més oliveres en un dels 
camps contigus a l’actual per 
seguir ampliant aquest projec-
te “que permetrà als més petits 
descobrir la tradició de fer oli 
de forma tradicional, un pro-
cediment que no podem dei-
xar perdre i que amb aquest 
projecte l’explicarem a tots els 
infants de la ciutat”. 
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“El Govern té, per primera vegada, una transformació feminista”
Entrevista a Tània Verge i Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya

El Departament d’Igual-
tat i Feminismes del 
Govern de la Generali-

tat de Catalunya, creat el 25 de 
maig de 2021,  treballa per les 
competències en polítiques 
per a la igualtat efectiva entre 
homes i dones, feminismes, 
drets LGTBI, antiracisme i 
altres formes de discrimina-
ció. Amb poc més d’un any 
de treball, La Veu de l’Anoia 
ha entrevistat a la seva con-
sellera, Tània Verge i Mestre 
per posar sobre la taula temes 
relacionats amb el masclisme, 
els col·lectius LGTBIQ+ i la 
societat catalana. 

Formes part d’una conse-
lleria que es va crear des de 
zero fa poc temps. Què su-
posa aquest repte?
No és només la creació d’una 
conselleria, sinó que el Go-
vern tingui per primera vega-
da la transformació feminista 
com a eix de tota la seva actu-
ació. Això implica que tenim 
la capacitat ara mateix, de te-
nir una cadira al Consell Exe-
cutiu, de poder in�uir en tota 
l’agenda de govern, de fer que 
les polítiques feministes arri-
bin al conjunt de conselleri-
es i de fer que les polítiques 
d’igualtat importin. El pres-
supost de la Conselleria es va 
doblar en el primer exercici 
pressupostari i això ha re-
percutit en les polítiques dels 
ens locals. En el cas d’Iguala-
da i del Consell Comarcal de 
l’Anoia, hem passat d’un �-
nançament de 900.000€ en el 
període 2018 2021 a 1,7 mili-
ons per al període 2022 2025.

Com s’aconsegueix frenar 
el discurs d’odi dels partits 
d’ultradreta?
Estem veient a tots els països 
la contrareacció. Són plata-
formes d’antidrets fonamen-
talismes religiosos diversos. 
El que hem de fer des de les 
institucions és plantar cara 

NOELIA GARCÍA

i dir que “no passaran” com 
vam fer per exemple a Barce-
lona aturant i immobilitzant 
un autobús amb un missatge 
transfòbic que pertany a una 
organització antidrets. Vam 
aconseguir que no pogués 
circular per tot el territori 
català i que es cobrís el mis-
satge.

Quins projectes de futur té 
la Conselleria?
En té en tots els àmbits. Una 
conselleria que és transversal 
vol que les polítiques feminis-
tes arribin a totes i cadascuna 
de les actuacions de Govern. 
Tenim una �nestra d’oportu-
nitat que se’ns obre perquè 
amb la reestructuració de 
Govern tenim la possibilitat 
de treballar de manera molt 
més profunda amb les dife-
rents conselleries, i ja tenim 
projectes en marxa, amb to-
tes i cadascuna d’elles. Des 
de les polítiques centrals del 
departament d’Igualtat i Fe-
minismes, clarament treba-
llem per un canvi profund en 
l’abordatge de les violències 
masclistes per posar no no-
més èmfasi en la reparació i 
en la millora de l’acompanya-
ment a les dones i als seus �lls 
i �lles en tots els casos de vi-
olència masclista, sinó també 
en la prevenció, perquè aquí 
la corresponsabilitat és del 
conjunt de la societat. D’altra 
banda, en la igualtat de tracte 
i la no discriminació, tant ga-
rantint els drets de les perso-
nes LGTBIQ+ en tots els àm-
bits de la societat com en la 
lluita contra el racisme. Una 

Una conselleria que 
és transversal vol 
que les polítiques 

feministes arribin a 
totes i cadascuna de les 
actuacions de govern.

conversa que encara tenim 
pendent com a societat que 
hem après a fer amb el mas-
clisme, però no el racisme. 
Encara estem lluny i ens costa 
identi�car-lo.

Què ha aconseguit �ns ara la 
Conselleria? 
Doncs hem assolit posar a 
l’agenda política tota una sè-
rie de qüestions que �ns ara 
no hi havíem estat. El dret a 
les cures, per exemple, que 
poden ser des del canguratge, 
els casals, ludoteques, acolli-
des matutines o de tarda. En 
el cas del Consell Comarcal 
de l’Anoia i de l’Ajuntament 
d’Igualada, s’estan desple-
gant diferents serveis a través 
d’aquest programa, amb bor-
ses de canguratge amb serveis 
relacionats amb casals o al-
tres espais per quan son fora 
de l’horari escolar. El dret 
al temps. Amb el temps que 
dediquem a les cures, preci-
sament quan tenim aquesta 
corresponsabilitat pública, el 
que fem és alliberar de temps 
a les famílies i especialment a 
les dones. I això vol dir temps 
per a la participació social, 
política, per fer esport, per 
aprendre idiomes, per for-
mar-se i, evidentment, també 
per la conciliació. El dret a 
l’equitat menstrual. Per com-
batre la pobresa menstrual, 
perquè encara hi ha moltes 
dones que no poden triar el 
tipus de productes que fan 
servir, però també per trencar 
tabús i estigmes, perquè hem 
de poder parlar de la mens-
truació o de la menopausa 

La violència masclista 
és el principal problema 

de seguretat pública 
d’aquest país. 

amb tota la normalitat del 
món, perquè la tenim al llarg 
de tot el cicle vital i per conèi-
xer també productes que són 
més saludables i, a més a més, 
reutilitzables. El dret a no 
patir racisme o no patir dis-
criminació en cap àmbit de 
la vida, el dret a viure lliures 
de violències masclistes. Tots 
aquests drets són drets que 
han vingut per quedar-se, que 
han de ser drets de la ciuta-
dania.

El 2021 Catalunya va ser la 
comunitat autònoma amb 
el número més alt de viola-
cions denunciades. Com es 
pot millorar aquesta dada? 
Tot i no celebrar les dades, 
sí que és bona notícia que 
les denúncies vagin a�orant. 
Que augmentin les denúncies 
no és sempre una dada nega-
tiva. Evidentment, voldríem 
que n’hi hagués zero, però 
moltes violències masclistes, 
que poden passar en l’àmbit 
de la parella, familiar, comu-
nitari o laboral, �ns ara havi-
en estat invisibilitzades i no hi 
havia prou consciència social 
per identi�car-les o uns ser-
veis su�cientment preparats 

per atendre-les. A mesura 
que aquesta consciència soci-
al s’ha implantat i hi ha més 
serveis d’ajuda, és normal que 
les denúncies creixin. Des de 
la Conselleria plantegem un 
canvi d’aproximació perquè 
el focus no ha d’estar en la 
denúncia sinó en com acom-
panyem a les dones perquè se 
sentin fortes per fer el passi i 
puguin després construir i se-
guir amb la seva vida.

Una de les tasques de la Con-
selleria ha estat augmentar 
els recursos destinats a les 
violències masclistes. 
És un objectiu priorita-
ri d’aquesta Conselleria i 
d’aquest Govern la radicació 
de les violències masclistes, 
i sí, això són més recursos, 
però també és un canvi quali-
tatiu en el seu abordatge.
La violència masclista és el 
principal problema de segu-
retat pública d’aquest país. Els 
recursos salven vides i servei-
xen per fer polítiques, i, per 
tant, sí que calia augmentar 
els recursos per fer més i mi-
llors polítiques. Els recursos 
també ens serveixen per fer 
campanyes de consciencia-
ció i arribar a més sectors de 
la població, necessitem més 
recursos per treballar amb 
entintats, agents econòmics i 
socials o xarxes veïnals i per 
fer un abordatge comunitari 
de la prevenció. La corres-
ponsabilitat en la radicació de 
les violències masclistes és el 
conjunt de la societat.

De la mateixa manera que 
a la nostra societat creix el 
moviment i la consciencia-
ció feminista, d’igualtat i de 
més, també creixen els dis-
cursos d’odi. Solucions?
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D’entrada no considerar 
als actors antridrets com a 
interlocutors. Des del De-
partament hem de�nit una 
estratègia claríssima per de-
sacreditar les seves mentides 
i de fer evident que aquestes 
organitzacions o partits d’ex-
trema dreta són �nançats per 
fonamentalismes religiosos 
i per les grans fortunes. Les 
seves polítiques no són co-
herents amb allò que diuen 
defensar, i tenen missatges 
populistes que apel·len als 
sentiments basats en estereo-
tips que busquen estigmatit-
zar col·lectius i per això, com 
deia, no els podem legitimitat 
com a interlocutors.

I no creu que així es ta-
lla la llibertat d’expressió 
d’aquells que no fomenten 
aquesta igualtat?
La llibertat d’expressió no és 
absoluta, això ho diu el Tribu-
nal Europeu dels Drets Hu-
mans. La llibertat d’expressió 
és totalment incompatible 
amb el masclisme o els de-
lictes d’odi. Negar les violèn-
cies masclistes, la misogínia, 
atacar a les persones trans o 
LGBTIQ+ no és fer servir la 
llibertat d’expressió perquè 
està vulnerant els drets hu-
mans d’altres persones, i, per 
tant, aquí l’actuació del Go-
vern ha de ser ferma.

Sempre es diu que per frenar 
l’odi, la solució és l’educació. 
Creu que és su�cient? Creu 
que es fa una tasca correcta 
a l’hora d’educar sobre femi-
nistes i igualtat?
Des de l’àmbit educatiu s’hi 
estan abocant molts esforços, 
per exemple a través del pro-
grama Coeduca’t (Educació 
Inclusiva) però no ens podem 
centrar només en l’educació 
perquè el conjunt de la so-
cietat que ja ha �nalitzat els 

La Conselleria 
d’Igualtat i Feminismes 
ha aconseguit posar a 
l’agenda política tota 
una sèrie de qüestions 

que �ns ara no
havien estat.

La llibertat d’expressió 
és totalment 

incompatible amb 
el masclisme o els 

delictes d’odi. 

estudis també ha d’aprendre. 
Per tant, s’han de fer campa-
nyes dirigides al conjunt de la 
societat i accions de manera 
especí�ca que vagin dirigides 
als homes perquè la transfor-
mació feminista també els 
interpel·la directament i el 
patriarcat els ha imposat con-
seqüències molt greus que 
impacten a la seva vida nega-
tivament.

Ara que parla sobre la impli-
cació dels homes en la lluita 
feminista, perquè sovint 
trobem que queden exclosos 
per dones de manifestacions 
o altres mostres de suport a 
les dones...

En el cas de les manifestaci-
ons, crec que és bastant evi-
dent que on hi ha una lluita 
històrica per aconseguir drets 
les persones afectades esten-
guin davant de la manifes-
tació i siguin les principals 
protagonistes, per tant, és 
normal que al capdavant hi 
hagi dones o contra el racis-
me siguin les persones radi-
calitzades. Crec que els ho-
mes són benvinguts, i de fet 
s’espera la seva implicació per 
tenir molta més força.

El Gobierno va reduir l’IVA 
dels productes menstruals 
d’un 10% al 4%. Creu que és 
su�cient?
És un pas endavant sí, però és 
insu�cient i crec que podria 
haver estat IVA zero perquè 
hi ha països europeus que ho 
tenen així. Aquesta mesura 

hauria d’incloure també els 
bolquers, tant per a criatures 
com per a persones grans per-
què són productes de primera 
necessitat. Cal ser també molt 
més potents en la provisió de 
productes menstruals de ma-
nera gratuïta. El Govern ha 
començat aquest any la cam-
panya La meva regla les meves 
regles als instituts on es distri-
bueix un kit menstrual acom-
panyat d’una sessió de salut 
menstrual impartida per lle-

vadores i infermeres dirigi-
da a nois i noies per trencar 
tabús. També tenim un pla 
d’equitat menstrual perquè 
volem arribar a totes les do-
nes amb l’objectiu d’assegurar 
el dret menstrual de les dones 
i arribar a tothom. 

Des del govern de l’Estat Es-
panyol, es parla d’abolir la 
prostitució. Què n’opina?
L’abolicionisme no pot ser 
només una reforma del codi 
penal, que és el que planteja el 
partit socialista del govern es-
panyol. És molt difícil abolir 
la prostitució si abans no es 
modi�ca de manera substan-
tiva l’actual Llei d’estrangeria 
espanyola perquè això genera 
molta irregularitat adminis-
trativa, deixa a moltes dones 
en risc d’explotació i, per tant, 
tenen menys opcions de te-
nir una vida digna. També 

s’hauria de treballar les sorti-
des laborals i quins recursos 
d’acompanyament dignes tin-
dran perquè aquestes dones 
puguin deixar la prostitució. 
Un altre element molt impor-
tant: les principals afectades 
han de tenir veu aquest de-
bat, és una pràctica feminista 
escoltar a les dones afectades 
per una determinada política, 
i això ara mateix no està pas-
sant.

Creu que hi ha igualtat de 
condicions laborals per a les 
persones que s’identi�quen 
dins del col·lectiu LGT-
BIQ+?
No. Hi ha enquestes que s’han 
fet en l’àmbit de les empreses 
o de les universitats i el que 
es veu és que només una pro-
porció molt baixa -al voltant 
d’una quarta part- de les per-
sones LGTBI se senten cò-
modes per expressar la seva 
orientació sexual en el lloc de 
treball. Això ens mostra que 
fan falta moltes més políti-
ques també de promoció de 
la diversitat sexual i de gènere 
en l’àmbit del treball, i veiem 
també com les persones trans 
són les que pateixen una ma-
jor discriminació. 

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, en la sessió ordinària de data 12 de 
gener de 2022, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment, amb caràcter provisional, el 
següent codi:

EL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTA-
LETS DE PIEROLA

En compliment del tràmit d`informació pública, els acords esmentats i el text com-
plet de l’esmentat Codi es poden consultar a les o�cines municipals tots els dies 
feiners, entre les 9 i les 14 hores, i en el e-tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament 
durant el termini de trenta de dies hàbils del present Anunci al Butlletí O�cial de la 
Província.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del 
mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, la Ordenança esdevindrà aprovada 
de�nitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com dispo-
sen l’article 178 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concor-
dança amb l’article 66 del ROAS.

Els Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica 

L’alcalde 

Gerard Parcerisas Valls
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El projecte del Jardí 
dels Sentits consisteix 
en la creació d’espais 

terapèutics i sensorials 
i una anella verda als 

jardins de la Residència

Poble Actiu 
organitza pel 
divendres vinent 
una xerrada 
sobre la sobirania 
energètica

El projecte “El jardí dels sentits” de la Residència 
Pare Vilaseca, finalista als premis CSC Impulsa

REDACCIÓ

El projecte “El Jardí 
dels Sentits” de la Re-
sidència Pare Vilase-

ca, finalista dels premis CSC 
Impulsa.
El Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) ha presen-
tat el projecte “El Jardí dels 
Sentits” a la primera edi-
ció dels premis d’innovació 
CSC Impulsa, atorgats pel 
Consorci de Salut i Social de 
Catalunya (CSC) en col·la-
boració amb Roche Farma, 
guardons que permeten de-
tectar i reconèixer iniciati-
ves innovadores en els cen-
tres que formen part de la 
xarxa del CSC.
El projecte del Jardí dels 
Sentits consisteix en la crea-
ció d’espais terapèutics i sen-
sorials i una anella verda als 
jardins de la Residència Pare 
Vilaseca, per tal d’omplir-la 
de vida i optimisme, apor-
tant benestar, salut i qua-
litat de vida a les persones 
grans ateses a la residència i 
al centre de dia. El fil con-
ductor del projecte, al llarg 
del temps i l’espai, seran les 
plantes i les flors. 
El contacte amb la natu-
ra com a valor terapèutic 
ha estat present al llarg de 
la història i els beneficis de 
realitzar activitats en un en-
torn natural o naturalitzats 
estan científicament provats 
en el que s’anomena “Efecte 
Ulrich”, en honor al sociò-
leg alemany Ulrich Beck. Es 
tracta que les persones ate-
ses, independentment dels 
seus graus d’autonomia o de-
pendència, puguin gaudir de 
l’entorn natural que es crearà 
als jardins de la residència, i 
que el descobreixin i hi par-
ticipin mitjançant tots els 

IGUALAD’ACULL

El passat diumenge dia 
13, l’Associació Igua-
lad’Acull va organitzar 

una sortida a Sitges per a tots 
els seus membres. En total hi 
van assistir unes cinquanta 
persones de diverses naciona-
litats. En arribar vam passe-
jar una estona pels carrerons 
i places de Sitges, i després, 
com que el temps acompanya-

sentits (vista, olfacte, oïda, 
tacte i gust).  
Està previst incrementar 
l’atractiu dels múltiples es-
pais exteriors de la Residèn-
cia Pare Vilaseca emprant les 
flors i la biodiversitat com 
a fil conductor, tot creant 
un entorn amable i atrac-
tiu que fomenti l’activitat 
a l’aire lliure i l’estimulació 
sensorial de les persones 
grans a través del contacte 
amb la natura. Per desenvo-
lupar aquest projecte es vol 
col·laborar amb el Col·lec-
tiu Eixarcolant, que té per 
objectiu fomentar un model 
de producció, distribució, i 
consum més sostenible, ètic 
i just, emprant com a eina la 
recuperació de les espècies 
silvestres i les varietats agrí-
coles tradicionals.
La cerimònia de lliurament 

dels guardons va tenir lloc el 
passat 27 d’octubre, al Cos-
mocaixa de Barcelona. L’es-
deveniment va comptar amb 
més de 200 professionals del 
sector sanitari de Catalunya i 
va ser conduït pel periodista 
Ramon Pellicer. El Jardí dels 
Sentits va ser un dels 14 pro-
jectes finalistes que van obte-
nir un diploma, seleccionats 
d’entre 61 projectes que s’hi 
van presentar. Les tres pro-
postes guanyadores es van 
decidir a la mateixa cerimò-
nia, després que els equips 
haguessin presentat les seves 
candidatures. La decisió �nal 
va anar a càrrec del conjunt 
d’assistents i d’un jurat d’ex-
cepció, format per destacats 
professionals de l’àmbit de la 
salut i la innovació. El pro-
jecte del Jardí dels Sentits va 
ser presentat per Carla Jorba, 
Educadora Social del CSSI.
El primer premi, que com-
porta una aportació econò-
mica de 30.000 euros, va ser 
per Badalona Serveis Assis-
tencials, pel projecte ‘La pre-
venció dels trastorns mus-
culoesquelètics en personal 
sanitari mitjançant l’ús de 
l’exoesquelet’. Aquest projec-

te permet l’ús d’exoesquelets 
per evitar els accidents labo-
rals per sobreesforços entre 
el personal sanitari. 
La segona entitat premiada 
va ser l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, que va re-
bre 20.000 euros pel projecte 
‘TRANSFORM: Transfor-
mant l’endometriosi’. Tracta 
de desenvolupar un model 
innovador d’abordatge inte-
gral de l’endometriosi, que 
inclogui no només l’esfera 
estrictament ginecològica, 
sinó d’altres com la física i la 
psicològica.
El tercer premi va recaure 
en la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, que 
comptarà amb 10.000 eu-
ros per impulsar el projec-
te ‘HomeConnect’. Aquesta 
proposta pretén dissenyar i 
implementar una platafor-
ma mHealth per als profes-
sionals de salut dels dispo-
sitius d’atenció domiciliària, 
que permeti la integració 
i intercanvi de dades en 
temps real d’altres platafor-
mes ja utilitzades, que facin 
servir tant dades obtingudes 
pels professionals com pels 
pacients. 

El divendres 18 de no-
vembre, Poble Actiu 
organitza una xerrada 

per exposar projectes i pro-
postes per avançar cap a la 
sobirania energètica a Igua-
lada. L’Anoia, i moltes altres 
comarques de l’entorn, es-
tan veient com es plantegen 
nombrosos projectes de ma-
croparcs eòlics i solars im-
pulsats per les grans elèctri-
ques, sense la participació de 
la gent i amenacen d’agreujar 
el despoblament i l’abando-
nament agrícola que viu el 
món rural. El projecte de la 
MAT, que creua de Bellprat 
a Hostalets de Pierola, els 
parcs eòlics de l’Alta Anoia 
o el parc solar de Mataclan 
a Sant Martí de Tous, són 
només alguns dels projectes 
que poden suposar un greu 
impacte ambiental i social. 
“Hem d’afrontar l’emergència 
climàtica i, per fer-ho, neces-
sitem una aposta decidida 
per les energies renovables 
per aconseguir avançar cap a 
la sobirania energètica. Però, 
hi ha alternatives a aquests 
grans projectes, imposats des 
de Madrid i que tenen per 
objectiu donar grans bene-
ficis econòmics per les elèc-
triques? Des de Poble Actiu 
considerem que si i que és 
important visualitzar les al-
ternatives que existeixen: 
autoconsum, Comunitats 
Energètiques Locals, petits 
projectes o el projecte de co-
brir de plaques tota l’AP-7”, 
diuen. L’acte tindrà lloc el 
divendres 18 de novembre, a 
les 7 de la tarda, a la Sala de 
Socis de l’Ateneu Igualadí. 
Per plantejar alternatives, s’ha 
convidat a Dani Cornellà, di-
putat de la CUP al Parlament, 
i Jaume Fons Esteve, membre 
de Som Energia Anoia. Corne-
llà exposarà el projecte que ha 
plantejat la CUP per instal·lar 
plaques solars fotovoltaiques 
en tot el recorregut de l’AP-7 
per generar una part important 
de l’energia que necessita Cata-
lunya. Jaume Fons exposarà 
quines accions realitzen des de 
Som Energia, què es pot fer des 
dels particulars, empreses, en-
titats i ajuntaments per avan-
çar cap a la sobirania energèti-
ca, i parlarà de les Comunitats 
Energètiques Locals. 

Sortida d’Igualad’Acull a Sitges
va, vam estar una bona esto-
na jugant a la platja on petits 
i grans s’ho van passar d’allò 
més bé, �ns i tot amb alguna 
bona remullada. Vam dinar de 
pícnic al parc Terramar i en 
acabat vam tornar a la sorra 
per acabar de passar la tarda.
Com sempre, la �nalitat de 
les nostres activitats i aquestes 
sortides és aprofundir en la 
coneixença mútua i fomentar 
la inclusió. En resum, gràcies a 
la bona disposició de tothom, 

va ser una jornada agradable 
de lleure i convivència. Amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada.
Si us interessa conèixer les 

nostres activitats o bé col·la-
borar amb nosaltres, no dub-
teu a trucar-nos al 623155090 
o escriure a igualada.acull@
gmail.com. 
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El CAP Igualada 
Nord organitza 
la conferència 
“Empoderem 
els pacients amb 
diabetis”

Trobada d’especialistes de tot el país en fractures d’ossos 
i osteoporosi a Igualada

REDACCIÓ

Dimecres dia 9 de no-
vembre ha tingut lloc 
la 1a Trobada FLS 

(Fracture Liaison Service) Ca-
talunya, sobre actualització en 
osteoporosi i fractures osteo-
poròtiques. 
Una trobada que ha servit per 
reivindicar el treball en uni-
tats transversals, amb la im-
plicació de professionals de 
diferents especialitats i nivells 
d’assistència, per prevenir i 
tractar l’osteoporosi i les fac-
tures per fragilitat òssia.
Igualada ha estat l’am�triona 
d’aquesta primera edició de 
la Trobada FLS Catalunya, ja 
que ha estat organitzada per la 
Unitat de Fractura Osteoporò-
tica de l’Anoia (FLS Anoia), 
que formen el Consorci Sani-
tari de l’Anoia (CSA), el Servei 
d’Atenció Primària de l’Anoia 
l’ICS Catalunya Central i la 
Fundació Sanitària Sant Josep. 
L’acte ha fet ple d’assistència, 
esgotant les 125 places dis-
ponibles a la sala d’actes del 
Centre Cívic Nord d’Igualada, 
i ha comptat amb més d’una 
dotzena de ponents, especia-
listes d’Atenció Primària, Hos-
pitalària i Sociosanitària, que 
han participat en les diferents 

REDACCIÓ

El Departament d’Acció 
Social i Habitatge de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada ha posat en marxa un 
grup de suport emocional i 
d’ajuda mútua per a cuida-
dors. Aquest grup, que, con-
duït per una psicòloga, inicia 
l’activitat el divendres dia 11 
de novembre i tindrà con-
tinuïtat un dia a la setmana 
durant els mesos de novem-
bre, desembre, gener i febrer 
fins a un total de 10 sessions 
d’hora i mitja cadascuna a 
l’Espai Cívic Centre.
Les persones interessades en 
rebre informació i/o partici-
par de les sessions del grup 
cal que es posin en contacte 
abans amb un/una professio-
nal de Serveis Socials Bàsics 
a través del telèfon 93 115 54 
53 per demanar una entre-
vista prèvia.

conferències i taules rodo-
nes, compartint experiències 
i coneixements per atendre 
la població amb fractures per 
fragilitat òssia des d’un enfoc 
multiprofessional i multini-
vell, segell d’identitat de les 
FLS.
La taula inaugural va comp-
tar amb la presència de Jordi 
Monedero, director assisten-
cial del CSA; Rosa Planesas, 
coordinadora tècnica de Salut 
del Sector Sanitari Anoia; En-
ric Duaso, cap de l’àrea Soci-
osanitària i Atenció a la De-
pendència i Discapacitat del 
CSA i coordinador de la FLS 

Anoia; Carme Riera, directora 
de Servei d’Atenció Primària 
de l’Anoia de l’ICS Catalunya 
Central; i Lluís Pujol, gerent 
de la Fundació Sanitària Sant 
Josep.
Aquesta 1ª Trobada FLS Ca-
talunya ha posat en valor la 
tasca realitzada per la FLS 
Anoia, que en consolida el 
lideratge a nivell nacional. 
Així ho van mostrar les da-
des aportades pel Dr. Xavier 
Suris, director del Pla Direc-
tor de l’Aparell Locomotor i 
Malalties Reumatològiques 
del Departament de Salut. 
En la seva ponència, Xavier 

Suris va remarcar que l’Ano-
ia és l’àrea de Catalunya que 
més fractures ha evitat, grà-
cies al seu model d’atenció 
en que es capta a les perso-
nes amb fractura, se’ls estu-
dia l’osteoporosi i el risc de 
caiguda, se’ls tracta i se’ls 
fa un seguiment al llarg del 
temps. Aquest fet, apunta En-
ric Duaso, coordinador de la 
FLS Anoia, “fa de la FLS Ano-
ia una unitat líder i referent 
indiscutible, motiu pel que, 
entre altres reconeixements i 
premis rebuts en els darrers 
sis any ara s’hi ha d’afegir el 
premi que se’ls va. 

El CAP Igualada Nord, 
amb el suport de l’As-
sociació de Diabètics 

de Catalunya – Delegació 
de l’Anoia (ADC Anoia), or-
ganitza la conferència “Em-
poderem els pacients amb 
diabetis. Eines personals i 
recursos de l’Anoia per faci-
litar el benestar”. L’activitat, 
impulsada en el marc del Dia 
Mundial de la Diabetis, tin-
drà lloc el divendres dia 2 de 
desembre a les 11h del matí 
al Centre Cívic Nord d’Igua-
lada. Les places són limitades 
i cal fer la inscripció prèvia 
a través de https://adc.cat/
activitat/conferencia-empo-
derem-els-pacients-amb-di-
abetis.
La conferència anirà a càr-
rec de diferents professio-
nals del CAP Igualada Nord; 
d’una banda, Sílvia Soler, 
referent de Benestar Emoci-
onal i Salut Comunitària, i 
Alícia Zamora, integradora 
social, presentaran els recur-
sos comunitaris existents a 
la comarca de l’Anoia i a la 
ciutat d’Igualada que poden 
facilitar el benestar físic i 
emocional als pacients amb 
diagnòstic de diabetis, com 
tallers, xerrades, grups de 
benestar emocional, o activi-
tat física. Per la seva banda, 
Esther Maldonado, respon-
sable de l’ADC Anoia presen-
tarà, també, les eines i recur-
sos que ofereix l’associació.
En un segon bloc, l’infermer 
Adolf Castro i la nutricio-
nista Núria Duran parlaran 
sobre el programa d’activitat 
física per a pacient diabètic, 
i se centraran en el paper de 
l’alimentació i l’esport com a 
factors clau per mantenir la 
qualitat de vida de les perso-
nes amb diabetis.
L’activitat finalitzarà amb 
un exercici de Mindfulness 
d’uns 15 minuts, conduït per 
Sílvia Soler i Alícia Zamora, 
per treballar la gestió de l’es-
très, que pot repercutir en un 
augment de la glicèmia. 

Torna el grup de suport emocional i d’ajuda mútua 
per cuidadors no professionals

El Grup de suport emoci-
onal i d’ajuda mútua és un 
espai de relació, de suport 
psicològic i d’intercanvi 
d’experiències i ajuda mútua 
entre persones cuidadores 
no professionals. El GSAM 
es pot constituir per cuida-
dors i cuidadores de perso-
nes grans, de persones amb 
dependència o de persones 
amb discapacitat o proble-
mes de salut mental. No és 

un curs de formació.
La Diputació de Barcelona 
en la seva Àrea d’Atenció a 
les Persones ofereix a l’Ajun-
tament d’Igualada el Servei 
de Suport de Programes So-
cials amb el Grup de suport 
emocional i d’ajuda mútua.
Els objectius del grup són 
evitar la sobrecàrrega emo-
cional i física de la cura, 
conèixer altres persones cui-
dadores i evitar la soledat i 

disminuir l’estrés per millo-
rar així la qualitat de vida de 
les persones en situació de 
dependència.
El grup estarà format per 
un màxim de 15 persones 
que viuen a Igualada i que 
són cuidadores no profes-
sionals de persones en situ-
ació de dependència i que, 
des de Serveis Socials se’ls 
ha orientat a que participin 
d’aquestes sessions. 
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GEMMA FONTSECA AMICJORDI TARRAGONA Conseller de famílies empresàries
Tel. 619 741 357  |  jordi@bowfc.com

Radiografia del món laboral: 
neix el Work Tech Hub a Barcelona

Les 5 “p” de l’empresa familiar

Aticco, l’ecosistema de suport 
a l’emprenedoria i la inno-
vació, en col·laboració amb 
l’agència d’innovació SDLI, 

han presentat la jornada d’inauguració 
del Work Tech Hub, una comunitat 
que busca connectar professionals dels 
recursos humans per debatre, apren-
dre i construir sobre com la tecnologia 
pot ajudar a crear entorns de treball 
més humans. Aticco i SDLI es propo-
sen fer de Barcelona un HUB global 
del worktech enfocat a crear entorns 
corporatius més humans.

I si el treball impulsés el potencial i el 
talent creatiu de les persones? Aquesta 
és la premissa d’Ignasi Clos, director del 
Work Tech Hub i soci de l’agència d’in-
novació SDLI. “Qualsevol innovació 
tecnològica ha de ser a temps real i que 
impacti, a més de ser integrada al nostre 
�ux de treball i no ser un afegit”, apunta 
l’expert en innovació. Per tant, l’objectiu 
de Work Tech Hub consisteix a connec-
tar persones per millorar els entorns de 
treball a través de la tecnologia. Més hu-
manització amb pilars com la salut i el 
benestar organitzacional, compensació, 
bene�cis, col·laboració, comunicació i 
treball en remot, a més de nous sistemes 
de recursos humans.

Radiogra�a de les startups worktech
Quines empreses emergents formen 
part del sector i milloren les experi-
ències de treball a les organitzacions? 
“Moltes d’elles han nascut durant la 
pandèmia”, apunta Clos. “Durant els 
últims 12 anys s’han aixecat 785 mili-

A l’empresa familiar hi ha una 
sèrie de cinc puntals per ga-
rantir al màxim la seva con-
tinuïtat. Són: Paciència, Par-

lar, Professionalitzar, Port de destí clar i 
Plani�car.

Paciència és el primer que cal per ges-
tionar una família empresària, perquè 
l’ordeno i mano avui ha perdut molta 
força, a l’empresa i a la família. S’ha de 
convèncer, quan no enamorar, per asso-
lir la implicació. Les escales de prioritats 
nostres i dels altres poden diferir. N’hi 
ha un que va dir, “Déu meu, dona’m pa-
ciència, però dona-me-la ja!”.

Parlant s’entén la gent. I en el parlar no 
compta el que dius sinó el que l’altre 
entén. I pot ser més important el com 
es diu, que el que es diu. Tenim dues 
orelles i només una boca, per escoltar 
el doble del que parlem. I hem d’escolar 
de forma empàtica, és a dir comprenent 
a l’altre. I també hem d’escoltar amb els 
ulls, perquè la comunicació no verbal 
pot dir moltes coses. Els silencis també 
parlen.

Professionalitzar l’empresa familiar no 
vol dir que la família no hi pugui treba-
llar, dirigir-la o governar-la. Ser famili-
ar i professional no està necessàriament 
renyit, encara que tampoc garantit. Pro-
fessionalitzar l’empresa familiar vol dir 
que els criteris d’accés, la retribució i 
promoció siguin professionals. Que els 
sistemes d’informació, control i decisió 

ons d’euros en rondes de �nançament 
al sector worktech a l’estat espanyol”, 
continua. La clau de tot plegat: només 
el 2022 s’ha aconseguit més de 340 
milions d’euros de �nançament, sent 
Factorial, Odilo, Hyrise i Pay�ow, les 
principals operacions.

Madrid i Catalunya representen l’ori-
gen del 80% de les startups worktech 
i, en el cas català, és del 40%. “Com a 
contrapartida, només hi ha un 18% 
de fundadores que són dones al sec-
tor worktech, fet que sorprèn, ja que al 
sector de recursos humans hi acostu-
ma a haver més dones”, continua l’im-
pulsor del hub. “I, per tant, queda molt 
camí a recórrer”, destaca.

En aquests moments i, segons el Mapa 
de startups worktech espanyoles, hi ha 
més de 3.400 treballadors en 90 startups 
worktech i 10 d’elles concentren més del 
65% de la força laboral del sector.

Entre les startups més interessants hi 
ha Blindstairs, que evita el biaix de 
gènere, racial i d’edat en els processos 
de selecció. També hi ha Emocional, 
que identi�ca l’estat emocional de les 
persones d’una organització, sempre 
de forma anònima. O Hrider, que és 
una plataforma per gestionar el talent 
de les organitzacions i facilita el procés 
de donar feedback a les persones. I �-
nalment la insígnia de Factorial, que és 
un sistema SaaS capaç de cobrir totes 
les necessitats bàsiques de recursos hu-
mans que pot necessitar una empresa 
independentment de la seva mida. 

siguin com si l’empresa no fos familiar. I 
que els òrgans empresarials (comitè de 
direcció), mercantils (junta i consell) i 
familiars (assemblea i consell) siguin 
adequats a les dimensions respectives 
(no és el mateix una empresa d’un que 
de cent milions, ni una família de cinc o 
cinquanta-cinc) i tinguin un funciona-
ment professional.

Port de destí clar i compartit és un altre 
dels pilars per l’èxit de l’empresa famili-
ar. On estem? A on volem anar? Com 
va dir el gat a Alícia: “si no saps on vols 
anar no importa quin camí aga�s”, o 
com va dir Sèneca “no hi ha vent favo-
rable per qui no sap quin és el seu port 
de destí”.

Plani�car com farem el camí, sabent 
que hi haurà imprevistos. Tenint en 
compte a tots els interessats. Ningú es 
planteja pujar a l’Everest sense plani�-
cació, i a més a més se sol fer l’ascens 
amb l’ajut d’un xerpa que sap on es tre-
pitja. A la plani�cació s’estableixen �tes 
amb calendari, i s’analitza els mitjans 
necessaris per assolir l’èxit. Plani�car 
sense executar és paper mullat. I entre 
les coses que cal plani�car hi ha el relleu 
i la continuïtat o discontinuïtat.

Aquests cinc puntals, que són la paci-
ència, el parlar, la professionalització, 
el port de destí clar i la plani�cació, 
permeten construir el pont que porta-
rà a la durada en el temps del projecte 
de la família empresària. 

Destinem una línia d’ajuts, dotada amb 15 M€, per impulsar la 
transformació digital i sostenible del #comerç de Catalunya, 
per augmentar-ne la competitivitat i fer-lo més atractiu a la 
ciutadania, reforçant el model de proximitat català.

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)

Cal avançar, globalment, cap a un model multilingüe, perquè el món 
és multilingüe, però amb la llengua catalana com a pal de paller. Les 
dues coses són compatibles perfectament.
Aquest és el compromís de @UPFBarcelona

Es un error que el salario mínimo sea idéntico en todos los luga-
res de un país porque todas las zonas no tienen el mismo poder 
adquisitivo.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.
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“Ningú es planteja pujar a l’Everest 
sense plani�cació”

“I si el treball impulsés el potencial i el talent 
creatiu de les persones?”



Fes del teu sopar o dinar d’empresa una 
experiència memorable 

E ls sopars o dinars d’em-
presa són una activitat 
que motiva als treba-

lladors. El més habitual és 
que se celebrin durant el mes 
de desembre encaminats a 
les festes de Nadal. Tant si és 
una empresa petita com una 
gran, estudis han demostrat 
que els treballadors i treba-
lladores convidats als sopars 
d’empresa desenvolupen les 
seves tasques usuals amb 
més positivitat si saben que 
en les pròximes setmanes 
podran gaudir d’una estona 
amb els seus companys fora 
de la feina. Per aquesta raó, 
La Veu de l’Anoia vol reco-
manar-te una sèrie de petits 
inputs que pots seguir si es-
tàs pensant a organitzar un 
sopar d’empresa aquest Na-
dal i fer d’aquesta experièn-
cia una estona més amena i 
divertida.

AMIC INVISIBLE 
La idea més típica per un 

sopar és jugar a l’amic invi-
sible. Es tracta d’un joc molt 
simple i senzill, però que us 
podrà ajudar a trencar el gel 
i a crear llaços més estrets 
entre els vostres treballa-
dors. Així mateix, si us atre-
viu també podeu organitzar 
una gimcana o un concurs 
de disfresses, o de karaoke.

UN ESTIL DIFERENT
Els àpats d’empresa són una 
ocasió única per parlar i 
connectar amb els teus com-
panys i companyes de feina. 
Per generar un ambient més 
distès, podeu organitzar un 
càtering tipus còctel i així 
tothom podrà anar per lliu-
re i mantenir converses amb 
diferents persones sense la 
necessitat de mantenir-se 
asseguts a la mateixa cadi-
ra tota l’estona envoltat dels 
mateixos companys.

DECORACIÓ 
La decoració que inclogueu 
en l’àpat també serà impor-
tant a l’hora de crear un bon 
ambient i de sorprendre els 
vostres treballadors. Podeu 

jugar, en funció del tipus de 
càtering que es tracti, amb 
diferents opcions: Si opteu 
per un sopar tipus còctel o 
bufet, per exemple, podeu 
fer taules diferents amb es-
pecialitats: canapès, dolços, 
cava i vi, etc. Una altra op-
ció, és crear un sopar o di-
nar temàtic que representi 
la imatge corporativa de 
l’empresa o bé, que tots els 
convidats portin un com-
plement igual o un detallet.

REGALS I DETALLS
A tots ens agrada rebre re-
gals, i més per Nadal. Un 
petit detall sempre serà una 
bona opció per fer feliços als 
nostres treballadors i com-
panys que durant l’any tre-
ballen al peu del canó per a 
l’empresa. En aquest cas, és 
molt comú que les empreses 
regalin lots de Nadal, però 
si creus que això s’excedeix 
de preu, sempre pots regalar 
una ampolla de vi o cava, un 
parell de torrons, una agen-
da, un llibre...

IMMORTALITZAR MOMENTS
Un sopar o dinar d’empresa 
és un bon moment per fer 
fotos que després seran 
un bonic record per a tots. 
Pots preparar un photocall
i no cal que sigui una gran 
estructura, bastarà amb un 
marc de cartó decorat amb 
goma eva i una mica d’ima-
ginació.

SORPRESA!
Els sopars d’empresa poden 
estar acompanyats d’artistes 
convidats, que oferiran el 
toc d’humor i de diversió al 
vostre acte, com per exem-
ple, algun mag professional, 
o bé, es podran realitzar 
shows segons temàtiques. 

NOELIA GARCÍA

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)

93 805 41 84
658 179 897

  info@restaurantaqua.es

Sabors mediterranis, 
qualitat i bon preu

Descobreix a Aqua una 
nova forma de degustar 

els sabors mediterranis de 
la nostra gastronomia, des 
d’un enfocament original.

FES EL TEU SOPAR 
D’EMPRESA AMB 

NOSALTRES!

Fem menú 
per a grups 
d’empresa!

Av. Països Catalans, 103
IGUALADA

93 806 65 96

AsadorAsadorAsadorAsadorAsador
El AbueloEl AbueloEl AbueloEl Abuelo

MesónMesónMesónMesón

desde 1981desde 1981desde 1981desde 1981
Vine a fer el teu sopar 

d’empresa amb nosaltres!
Avinguda del Doctor Pasteur, 45

08700 Igualada, Barcelona
938 04 33 51

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

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 17:00
Carretera Antiga N-II, 
Santa Maria del Camí

PREGUNTA PELS NOSTRES 
SOPARS D’EMPRESA
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Estem en època de sopars, 
sopars d’empresa, sopars 
de família. Els sopars de 

Nadal en general donarien per 
escriure uns quants fascicles 
sobre anècdotes i comporta-
ments. Són oportunitats per 
descobrir segurament aspec-
tes que ens sorprendran o que 
con�rmarem dels assistents. 
Podem trobar persones que 
ens semblen súper serioses i 
descobrir amb alegria que no 
és així. També podem desco-
brir que hi ha persones que 
realment són encara més des-
agradables del que ja ens ima-
ginàvem. Podem descobrir 
a�nitats secretes etc... 
En el millor dels casos, sopars 
que uneixen més als equips o 
a les famílies. Ens trobarem 
xafarderies, moments que 
s’apro�ten per lligar, també 

Sopars nadalencs
depenent de com et compor-
tis pot ser que al dia següent 
tinguis un malnom o tots par-
lin de tu. Hi ha centenars de 
consells per no �car la pota 
en aquests sopars. Per la meva 
part et diria que hauries de ser 
la mateixa persona que sempre 
has mostrat. Sobretot en el cas 
dels sopars d’empresa. Encara 
que sigui un sopar segueixen 

sent els companys de treball i 
hauries mostrar de la mateixa 
forma. Millor no assisteixis si 
no creus que puguis ser igual 
i sobretot vigila amb l’alcohol. 
No és el moment ni el lloc per 
desinhibir-se. Recordeu que 
no és lloc per parlar ni de tre-
ball ni de família. Cerca con-
verses disteses que no puguin 
portar discussions. 

Els Murparty o MurderParties, un joc per 
fer més entretingut el teu sopar d’empresa

JUAN JUNCOSA · OPINIÓ

Murder parties, és una 
paraula anglesa que 
serveix per a deno-

minar els jocs de misteri per 
a adults que giren al voltant 
d’un assassinat i en el qual els 
assistents han d’esbrinar qui 
és l’assassí alhora que tracten 
d’aconseguir els diferents ob-
jectius que se’ls planteja, ja 
que cadascun ha d’assumir el 
rol d’un personatge del qual 
prèviament se li ha lliurat in-
formació.
Aquests jocs també es deno-
minen Murder Mistery Ga-
mes, Cluedo en Viu (en honor 
al joc de taula) o Sopars de 
misteri i suposen una forma 
diferent i original de celebrar 
un esdeveniment d’empresa 
com ara un sopar.
Els Murder parties, tenen dife-
rents formats, podent-se jugar 
en línia, en directe (guiats per 
una empresa especialitzada 
amb actors presencials), o bé 
organitzada de manera parti-
cular.
Per a desenvolupar el joc i �-
car-se més en cada personatge, 
els participants poden disfres-
sar-se concorde a la temàtica, 
així com ambientar el lloc de 
la celebració amb música i una 
decoració adequada.

EVA REMOLINA · AMIC Actualment, podem tro-
bar jocs ja creats que es po-
den descarregar en internet 
llestos per a ser usats, o bé, 
crear-ne un, a mida, perquè 
s’adapti perfectament a l’espai 
del qual disposem, al nombre 

de convidats, així com a l’edat 
i personalitat d’aquests.
Independentment de com 
es plantegi, els Murderparty 
són sens dubte un pla dife-
rent per a passar una bona 
vetllada en companyia. 

CASTELL
RESTAURANT

aV. EUROPA II · 08700 IGUALADA
93 135 42 00 · 646 382 938

HORARI
Dilluns i dimarts de 10 a 16h

Dimecres a dissabte de 10 a 16h 
i de 20 a 23:30h
Diumenge TANCAT

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DISSABTE

TAPES · CARNS · PEIXOS · MARISC
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Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc

Ronda de Fàtima, 18 Igualada  ·  Tel. 938 03 13 57  /   618 12 22 76

FEM SOPARS 
PER EMPRESES
TRUCA I T’INFORMAREM

Av. de Barcelona, 184, 
08700 Igualada, Barcelona

938 04 60 06

Sopars 
d’empresa al 
Somiatruites
Més informació:
info@somiatruites.eu
93 803 66 26



Des de vins 
i “montaditos”

... a tacos 
i micheladas!

Vine a 
la plaça de 

l’Ajuntament 
a buscar el 
teu lot de 

Nadal!
Es Moss: 930 13 63 20

L’Oficina MX: 931 317 620

ESPECIAL

Lots de Nadal
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Els productes que no poden faltar dins d’un lot de Nadal 

És costum que per Nadal 
les empreses o �ns i tots 
particulars regalin als 

seus millors clients o treballa-
dors un lot de Nadal. Aquest 
regal consisteix, normalment, 
en una cistella plena dels ali-
ments típics que consumim 
durant aquestes dates: torrons, 
embotits, dolços, vi, cava... So-
vint, però, quan encarreguem 
els nostres lots de Nadal po-
dem tenir dubtes sobre quins 
productes són els més adients, 
quina quantitat he de triar, 
si els dolços han de ser sen-
se sucre... En aquest article et 
volem fer un petit resum amb 
els aliments i begudes que ha 
d’incloure la teva cistella de 
Nadal per quedar satisfet i fer 
un bon regal. 

ELS TÍPICS DE NADAL
Si hi ha una categoria que no 
pot faltar en un cistell de Na-
dal, sens dubte és la dels pro-
ductes típicament nadalencs. 
Però a què ens referim quan 
diem “productes típics na-

NOELIA GARCÍA · REDACCIÓ 

dalencs?” Parlem dels dolços 
més tradicionals, aquells que 
mengem exclusivament per 
Nadal.
Els productes dolços que es 
poden posar en les cistelles de 
Nadal són: torrons, polvorons,
massapans, mantegades, ros-
cos d’anís, neules, alfajores, 
bombons, entre altres.

CAVES I VINS
Nadal és època de celebraci-
ons, de reunions familiars i de 
brindis. Per això, resulta im-
prescindible que el nostre lot 

de Nadal inclogui vi, cham-
pagne, cava o una altra begu-
da per a brindar en família.

El més habitual sol ser afe-
gir una (o diverses) ampolles 
de cava o vi, però existeixen 
variacions com la Sidra o el 
cava sense alcohol (pensat 
també per als més petits). 

LICORS
Els licors i les begudes d’alta 
graduació són una altra de 
les coses que no solen fal-
tar en una cistella de Nadal. 
Si, en canvi, havies pensat 
afegir algun licor, tens múl-
tiples alternatives: des dels 
clàssics whisky o conyac fins 
a les tan de moda ginebres 
prèmium. Altres opcions 
són el rom, els licors dol-
ços (xumets) o els vins per a 
prendre en les postres.

EL PERNIL I ELS EMBOTITS 
Quan algú et pregunta què ha 
de tenir una cistella nadalen-
ca segur penses en un pernil. 
I és que és sens dubte és el 
protagonista de qualsevol lot 
o cistella de Nadal. Pots tro-
bar cistelles de Nadal amb 
una pota de pernil sencera o 
amb un o diversos paquets 
de pernil envasats, llest per a 
servir.
Regalar una pota de pernil 
sempre queda bé, però és més 
car i augmenta el preu de la 
cistella. El format del paquet 
de pernil a talls és una bona 
opció, i més econòmica. 

Per altra banda, els embo-
tits també són productes a 
incloure en les cistelles na-
dalenques. Pots triar entre di-
verses opcions en funció del 
teu pressupost. Els típics són 

el xoriço o salsitxó de porc 
o gall dindi i solen ser més 
econòmics, mentre que les pe-
ces senceres surten una mica 
més cares (depenent de la seva 
grandària).

ELS FORMATGES
Un altre dels favorits per als 
lots de Nadal i que aporta un 
toc de qualitat i so�sticació. 
Els formatges de les cistelles 
nadalenques solen incloure’s 
sencers, en diferents grandà-
ries i, malgrat que poden en-
carir el preu, no solen suposar 
un increment tan gran com en 
el cas dels embotits. Pots tri-
ar entre formatges de cabra, 
d’ovella, curats o semis. 

ALTRES PRODUCTES
Hem presentat els productes 
que han d’incloure gairebé obli-
gatòriament tota cistella de Na-
dal, però també tenim una llista 
d’aliments que ompliran el lot i 
solen ser més econòmics. 
Oli d’oliva. L’or líquid. Els olis 
d’oliva verge extra sempre són 
un producte molt ben rebut. 
Són saludables i pots utilit-
zar-ho en tota mena d’elabora-
cions.
Les conserves. Es consumeixen 
durant tot l’any i són més salu-
dables. 
Patés. El producte més gurmet i 
deliciós, ideal per a donar-li un 
toc de glamur.
Productes vegans, vegetari-
ans, sense sucre, sense lactosa, 
baixos en sal... 

Venda de cistells, paneres, lots, regals i pernils
Personalitzem el teu lot d'empresa o particular!

BOTIGA: c/ Calaf 7 -Igualada- tel: 938041800
Venda online i catàleg: www.lotsnadal.com

Catalana de lots i regals

CELLER ANNA ROSELL  
C/Vilanova, 6   |  08289  |   COPONS

Telèfon: 610071559   |  francesc.calaf@telefonica.net

ELABOREM VINS TRANQUILS I VINS 
ESCUMOSOS DE FORMA 

TOTALMENT ARTESANAL I AMB LA 
MÍNIMA INTERVENCIÓ

FEM
LOTS DE 
NADAL!
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De la sportula romana als lots de Nadal

Possiblement tots en al-
gun moment de la nostra 
vida hem rebut un lot de 

Nadal de part de la nostra em-
presa o els hem regalat. Com el 
seu nom indica, un lot de Na-
dal és un conjunt de productes 
alimentaris que acostumen a 
consumir-se durant les festes 
nadalenques. Tot i que són per-
sonalitzats i podem trobar de 
diversos preus i mides, els lots 
solen incloure embotits, caves, 
vins, licors, conserves, dolços, 
neules, torrons... Però, alguna 
vegada t’has plantejat d’on prové 
l’origen d’aquesta tradició? 
Per entendre d’on ve el costum 
de regalar una cistella amb ali-
ments per part de les empreses 
als seus treballadors ens hem 
de traslladar �ns a l’antic im-
peri romà on els patrons amb 
motiu de les festivitats més as-
senyalades del calendari oferi-
en als seus esclaus la sportula, 
una cistella amb aliments va-
riats en les quals  ja incloent 

raïms, vi, dolços i molta fruita. 

Durant els segles XV i XIX exis-
tia una moda anglesa que també 
podem relacionar amb l’origen 
dels lots de Nadal, es tracta de la 
celebració del boxing day durant 
el 26 de desembre. Aquesta tra-
dició consistia per una banda, 
en els regals que els nobles do-
naven als treballadors i treballa-
dores domèstics pel seu servei 
�del durant tot l’any. El present 
consistia en una caixa plena de 
pa, dolços, galetes i sucs. Pel que 
fa a les classes socials més bai-

NOELIA GARCIA  

xes, acudien a les esglésies on 
podien trobar unes caixes més 
petites i humils que també con-
tenien aliments.  
Si parlem del nostre territori, 
aquesta tradició de regalar lots 
de Nadal va començar a tenir 
més popularitat durant el segle 
XIX i segle XX quan les empre-
ses, junt amb la paga extra de 
Nadal repartien lots alimentaris 
que els treballadors esperaven 
de bona gana per que molts 
dels productes que s’hi afegien 
a la cistella només se’ls podien 
permetre gràcies a aquest detall 
nadalenc. 
Situant-nos ara al segle XXI, pas-
sant per grans davallades econò-
miques com ara la crisi del 2008 
les empreses van haver de retallar 
pressupostos i així és com els lots 
de Nadal van començar a deixar-se 
de regalar o bé se’n regalaven de 
més petits. 
A partir del 2014 la tradició va tor-
nar a créixer de la mateixa manera 
que es va notar la millora econòmi-
ca de les empreses. 

Treballadors contents amb el seu lot de Nadal (1940) • Pep Campúa

Fotomuntatge de Saturn lliurant cistelles de Nadal als seus fidels
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Coneixes la diferència entre el cava i el xampany?

Potser no sabies que exis-
teix una gran diferencia 
entre el cava i el xam-

pany i sempre has pensat que 
era el mateix tipus de beguda 
i no, no és així. Totes dues són 
un tipus de vi escumós que 
consumim en festes o cele-
bracions i venen acompanyats 
de la tradició de brindar. Ara 
que tenim ja gairebé activat el 
compte enrere per Nadal, és 
moment de plantejar-nos si 
acompanyarem els nostres so-
pars i dinars amb cava o xam-
pany i quina opció és millor 
en cada ocasió.. 

SISTEMA D’ELABORACIÓ
El procediment d’elaboració 
del vi espumós es va desen-
volupar a la regió francesa de 
Champagne de la mà del mon-
jo abat Dom Piérre Perignon, i 
des del segle XVIII és el mèto-
de que s’utilitza tant a França 
com a Espanya per a fer xam-
pany i cava.Aquest mètode es 
basa en una fermentació en 
dues fases, una primera en 
un tonell i l’altra en la matei-
xa ampolla. Després d’aquesta 
doble fermentació, la beguda 
ha de madurar en prestatgeries 
de caves a temperatures molt 
estables on els pòsits cauen al 
coll de l’ampolla. Cada dia, les 
ampolles han de girar-se per a 
permetre que les restes de lle-

vats i sucres usats per a la fer-
mentació es dilueixin a parts 
iguals. Després de nou mesos 
de fermentació com a mínim, 
es duu a terme un procés on 
s’expulsen els pòsits de llevat i 
es procedeix a tornar a tapar 
l’ampolla, deixant-la llesta per 
a la seva distribució.

DIFERÈNCIES ENTRE CAVA
 I XAMPANY
Malgrat utilitzar aquest sis-
tema d’elaboració tant per al 
cava com per al xampany, no 
són la mateixa beguda per 
tres grans motius diferents: la 
climatologia, el tipus de raïm 
utilitzat i el sòl del cultiu.

Climatologia
La regió de Champagne és 
una zona freda i plujosa que 

impedeix que el raïm tingui 
llargs períodes de madura-
ció, perquè els estius són molt 
curts i la tardor és bastant 
fred. D’aquesta manera, els 
vins sorgits d’aquest raïm són 
més àcids, com és el cas del 
xampany.

La zona del Mediterrani on es 
produeix el cava té un clima 
molt més suau i càlid, per-
metent la maduració del raïm 
sense cap problema. Així, els 
vins d’aquesta zona són més 
secs deixant a un costat l’aci-
desa.

Tipus de raïm
Les varietats del raïm d’un 
xampany o d’un cava no és la 
mateixa, perquè la climatolo-
gia obliga a utilitzar un tipus 
de raïm o un altre que s’adapti 

a les condicions del clima.
El raïm del xampany tenen 
una maduració més curta que 
el raïm del cava.
Per a elaborar xampany 
s’usen tres grans varietats de 
raïm: chardonnay, pinot noir 
i pinot meunier. 
El raïm chardonnay és un 
raïm blanc, mentre que les 
pinot són varietats de raïm 

REDACCIÓ  negre, amb menys acidesa 
que la primera opció. Les va-
rietats de raïm emprades per 
al cava són totes blanques: 
xarello, macabeu i parellada 
principalment. Són raïms que 
no aporten acidesa al vi, i a 
vegades es fa servir raïm ne-
gre per a elaborar cava rosat.

Tipus de sòl
També in�uït pel tipus de cli-
ma, els sòls de totes dues regi-
ons no són iguals, i cadascun 
d’ells aportarà unes caracte-
rístiques o altres al raïm que 
es conreï en ells.

Els sòls de la regió de Cham-
pagne són sòls àcids i pobres 
en substrat. 

D’altra banda, els sòls del Me-
diterrani són calcaris i argi-
lencs, perfectes per a l’elabo-
ració de raïm per a cava, i que 
permet que no sigui necessari 
afegir sucre en la segona fer-
mentació del cava. 

Les caves Torrens Moliner ens oferim 
per fer lots de Nadal.

Us desitgem unes Bones Festes!

BV-2242, 08784 La Fortesa (Piera), Barcelona · 616936710 · www.torrensmoliner.com

93 131 34 54
www.plademorei.com 
plademorei@plademorei.com

· Lloguer sala celler 
  per esdeveniments d’empresa.
· Lots dels nostres vins
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Xavier Figueres i 
Gemma Cruz han fet 
una gran aposta en 

un local de 380 metres 
quadrats que inclou la 
botiga de vins i caves, 
i diverses sales per a 
tasts, degustacions i 
reunions privades

Figueres convida tothom al seu nou local a l’avinguda Barcelona 
mantenint el mateix esperit de sempre i amb moltes sorpreses

La Sala Xarel.lo, un espai privat per a trobades 
amb la família o els amics.

JORDI PUIGGRÒS

Demà dissabte, Xavier 
Figueres i Gemma 
Cruz obren a l’avin-

guda Barcelona 182 Figueres, 
Vins, Passió i Tradició, un nou 
espai de venda de vins, caves 
i licors que és fruit d’un llarg 
any de treball en el qual han es-
merçat molta atenció i cura en 
el més mínim detall. El local, 
de 380 metres quadrats, marca 
una culminació d’un projecte 
endegat per la família Figue-
res l’any 1992, quan va obrir el 
seu primer celler de venda al 
públic a l’avinguda Caresmar, 
traslladat el 2003 a l’avinguda 
Pau Casals, esdevenint un re-
ferent molt acreditat per a tots 
els igualadins en el sector del vi 
i el cava. 
Amb la nova ubicació, Figueres
puja un graó més per a, mante-
nint l’esperit de sempre, oferir 
a tothom un espai innovador a 
la ciutat, ple de sorpreses per a 
que tots en gaudim. “És l’evolu-
ció d’un negoci que a Igualada 
ha funcionat durant tres dè-
cades,  i que ha anat creixent i 
canviant amb la societat. Hem 
passat de vendre només vi a 
doll, a anar fent tot un procés 
d’adaptació a la degustació. 
Quan la Gemma em va animar 
a introduir-me en el món de la 
degustació de vins, va ser un 
punt d’in�exió. A partir d’aquí 
tots dos hem fet aquest pas en-
davant”, diu Xavier Figueres. 
“Mantenim la idea que hem 
tingut sempre del negoci, però 
ampliem molt el ventall de què 

Xavier Figueres i Gemma Cruz.

Figueres compta amb un gran espai de venda de vins, caves i licors per a tots els paladars. 

A Figueres hi podreu trobar, com sempre des de 1992, els vins i licors a granel per al dia a dia.

Vins, Passió i Tradició 
és el nou lema de 

Figueres, que acollirà 
activitats de forma 

regular al voltant del 
món del vi

podem oferir, com la professi-
onalització de tasts i esdeveni-
ments”, apunta Gemma Cruz. 
“Però continuarem venent vi 
a doll, i vi d’ampolla de quali-
tat, perquè ens agrada. Creiem 
en el comerç de sostenibilitat, 
i això també passa per aquí”. 
Una de les noves aportacions 
serà la venda de vi a granel, 
però d’uns cellers determinats, 
amb denominació d’origen.
El nou local compta amb un 

ampli estoc per a tots els gus-
tos i pressupostos, en un espai 
obert, en el qual no hi man-
quen els dipòsits inoxidables 
de vins i licors a doll, un dels 
trets característics de sempre 
de Figueres. Una barra i unes 
taules conviden als clients a 
asseure’s per fer una copa, tot 
degustant aperitius. 
Un dels trets més novedosos 
de Figueres, Vins, Passió i Tra-
dició són les sales -curosament 
decorades- Garnatxa, Xarel·lo 
i Sumoll, tres varietats molt 
apreciades en el nostre país. 
En la primera s’hi podran fer 
tastos i maridatges, en la se-

gona un espai privat en el qual 
compartir trobades amb la fa-
mília i els amics, �ns i tot amb 
una petita cuina a disposició, i 
guixetes on guardar els vins o 
licors per a futures ocasions. La 
tercera sala és un espai diver-
tit, més informal. Tot els espais 
compten amb els colors de la 
vinya, el vi i la terra. 
“Hi ha un vi per a cada mo-
ment, i un moment per a 
cada vi”, ens explica Figue-
res. “Aquestes sales ens con-
necten amb el món de les 
experiències, quelcom que 
és molt creixent. La gent vol 
descobrir el món del vi. El 

millor vi del món és el que es 
comparteix. Hem procurat 
fer espais confortables, aco-
llidors i funcionals, i també 
hi farem activitats, com tasts 
de vi, o de cerveses amb xo-
colata, per exemple”.
Benvinguts al nou Figueres. 
Gaudiu-lo! 

Divendres, 18 de novembre de 2022 LOTS DE NADAL 29

NOU ESPAI!
Av. Barcelona, 182

93 803 35 74
621237135
@figueresigualada

www.cellerfigueres.com



Llopart Panoramic, medalla d’or als 
campionats del món de vins escumosos

REDACCIÓ

El jurat del concurs in-
ternacional de vins es-
cumosos Champagne 

and Sparkling Wine World 
Championships (CSWWC), 
format per Tom Stevenson, 
Essi Avellan MW i George 
Markus, ha atorgat la medalla 
d’or al Llopart Panoramic i l’ha 
reconegut com a Best in Class 
Corpinnat i millor de la seva 
categoria regional en una gala 
que va tenir lloc recentment al 
Merchant Taylors’ Hall de Lon-
dres.
Al CSWWC s’hi ha presentat 
prop de 1.000 referències, de 21 
països diferents. El tast ha con-
cedit 147 medalles d’Or, només 
aquestes opten a rebre també 
la distinció de Best in Class. La 
Master of Wine Essi Avellan ha 
volgut remarcar la “qualitat de 
tots els vins tastats” i ha felicitat 
els cellers guanyadors.
Llopart Panoramic és un Cor-
pinnat elaborat amb Xarel·lo, 
Macabeu i Parellada, Brut, i 
amb més de 60 mesos d’enve-
lliment. L’han descrit com un 
vi “elegant”, amb una bombo-
lla “de carícia delicada”, “molt 
equilibrat i plaent”. En desta-
quen la seva “llargada eterna”.
El Panoramic és un dels escu-
mosos històrics de Llopart: es 
va començar a comercialitzar 
a principis dels anys 70 i ha 
mantingut al llarg dels anys la 

personalitat: predomini de la 
varietat xarel·lo, buscant cos, 
domini tonalitats d’envelli-
ment, i subtils tocs oxidatius. 
El seu nom i la seva etiqueta 
parlen del paisatge de Llopart: 
l’Heretat comprèn 500 hectàre-
es on conviuen vinyes de mun-
tanya i bosc mediterrani, a una 
mitjana de 360m d’altitud, ori-
entades cap a una panoràmica 
excepcional de Montserrat i el 
Penedès. Per la seva alçada i 
orientació les vinyes de Llopart 
creixen en un microclima únic 
a la regió.
Aquesta distinció s’afegeix a 
la Medalla d’or que el Llopart 
Panoramic va rebre recent-
ment al certamen Mundus 
Vini, on, a més, va ser recone-
gut com a Best of Show Spain 
Sparkling Wine, amb la millor 
puntuació en la seva categoria.
Llopart és un celler familiar 
històric situat a les muntanyes 
de Subirats. La família Llo-
part és una de les nissagues 

amb més tradició vinícola al 
Penedès, que s’inicia al segle 
XIV segons documenta un 
pergamí en llatí del 1385. Les 
seves 102 hectàrees de vinyes 
de muntanya creixen en sòls 
miocènics de les muntanyes 
d’Ordal, a una alçada entre 
240 i 420m sobre el nivell del 
mar. Part de la �nca, amb vi-
nyes velles plantades fa prop 
de 90 anys, es troba en una 
àrea inclosa en el Pla d’Espais 
d’Interès Natural de Catalu-
nya (PEIN). El celler s’ha es-
pecialitzat en l’elaboració de 
vins escumosos, fent especial 
èmfasi en les llargues crian-
ces i el Brut Nature, i compta 
també amb una línia de vins 
tranquils i most ecològic. Llo-
part és membre cofundador 
de Corpinnat, la marca col-
lectiva que distingeix els grans 
escumosos elaborats al cor del 
Penedès, amb raïm autòcton, 
100% ecològic, veremat a mà i 
vini�cat a la propietat. 

www.masrodo.com

Voleu regalar un lot amb vins d'alta qualitat?
Us farem el lot a mida, segons les necessitats de cada 
empresa, per tal que els vostres treballadors quedin 

encantats. I amb cada lot: una invitació al celler!

Finca Can Feixes
08718 Cabrera d’Anoia

T. +34  93 771 82 27   
canfeixes@canfeixes.com

www.canfeixes.com
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LA MODA EN L’ÀMBIT LABORAL

Hi ha un codi de vestuari 
enfocat a la feina?

Avui en dia, el que va ser el 
“Dress Code” o�cial per a em-
preses, bancs, bu�ets d’advo-
cats... podem dir que s’ha tornat 
molt més �exible, donant pas a 
noves tendències.

Sense perdre l’essència de cada 
un, de mica en mica s’han anat 
incorporant peces i comple-
ments que han fet del vestit clàs-
sic un look més polivalent tant 
per a les dones com per als ho-
mes. Fusionant ambdós estils i 
fent-los totalment unisex.

Part d’aquest canvi es deu al fet 
que el treballador s’ha de moure 
per diferents tipus de contextos 
en un mateix dia, des de la seva 
jornada laboral a l’o�cina, pas-
sant per un dinar, �ns a com-
partir una tarda-vespre de copes 
amb els amics. 

D’acord amb el càrrec que ocu-
pis a l’empresa, dependrà de 
com de �exible o rigorós serà 
aquest codi de vestuari ja que, 
en els sectors �nancers i la ju-
risprudència preval el protocol 
i s’exigiran looks molt executius 
de vestit i corbata per als homes 
i sastres i bruses elegants per a 
les dones. Al contrari que en 
els sectors més creatius com la 
publicitat, els mitjans de comu-
nicació, podem combinar peces 
formals i informals, que et por-
taran a un look molt més casual.

Partirem sempre, això sí, d’una 
base de conceptes que hem 
de tenir en compte, el càrrec, 
l’edat, el clima on treballarem, 
l’alçada i el pes. 

No es tracta de QUÈ portem 
posat, sinó de COM ho portem 
i què transmetem amb el nostre 
vestuari, ja que és una mane-

ra d’expressió i dirà molt de la 
nostra persona. 

ESSENCIALS A L’OFICINA
Abans de comentar els Tips que 
t’ajudaran a crear l’out�t, hem 
de saber que aquests cinc as-
pectes són igual d’importants:
• La cura del teu cabell
• Sabates ben lluïdes
• Planxa, planxa i més planxa
• Coneixement de la forma del 
teu cos
• El teu entorn de feina

Dit això, has de tenir en comp-
te també que hi ha certes peces 
bàsiques que hauràs de tenir al 
teu armari, és el que coneixem 
com un Fons d’Armari, i que 
t’ajudaran sempre a l’hora de 
crear els teus looks per anar a 
la feina. 

La camisa o brusa blanca és 
la peça estrella. Pots optar per 
l’opció més bàsica o atrevir-te 
amb colls diferents i detalls que 
la facin predominar quan el 
moment ho requereixi.

Els pantalons negres, un altre 
“must” amb què podràs anar a 
l’o�cina i assistir després a un 
acte de nit. Igual que la camisa, 
pots optar des dels pantalons 
clàssics, als amples que tant són 
tendència.

L’abric, essencial al nostre ar-
mari. Atreveix-te i dona-li un 
toc de color i personalitat.

Aquest any es porten els colors 
i apostar per una peça impor-
tant com aquesta en un color 
diferent,  donarà un plus al teu 
look, ja sigui al dia a dia o en 
una ocasió especial.

Si parlem de complements, 
hauríem de tenir una bossa 
de mà elegant, de bon mate-
rial i en un sol to.

Fer una inversió en aquest cas, 
és clau i elevarà la teva presèn-
cia.
El rellotge és un altre comple-
ment a l’hora de construir una 
imatge assertiva.

No hem d’oblidar-nos del per-
fum. Complement que no es 
veu i del qual poc se’n parla però 
és un dels detalls que diu molt 
de nosaltres.

TREBALL EN EQUIP 
Anem a donar ara el PLUS a tots 
aquests bàsics, on la tendència 
s’uneix per fer un gir i triomfar 
a les jornades més cool.

El color aquest any ja és un fet. 
És una guia de colors que s’ha 
convertit en una norma ja arreu 
del món. Les �rmes més impor-
tants i dissenyadors ja han apos-
tat per ell i l’han incorporat a les 
seves col·leccions.

Cal recordar  abans de res, que 
la formalitat no desapareix si 
no que es reinventa.

Apro�tar la independència 
que donen certes empreses als 
treballadors a l’hora de vestir, 
és un avantatge sense límits ni 
restriccions. La qüestió és saber 
treure el màxim pro�t als teus 
looks apostant per la moda i les 
noves tendències sense perdre 
el teu estil. Ja que, com va dir 
Gabrielle Chanel, “La moda se 
pasa de moda, el estilo jamás”.

Looks ideals per anar a l’o�ci-
na, amb caràcter i personalitat, 
mantenint la línia so�sticada i 
elegant en tot moment.

En tots podem veure com les 
últimes tendències són pre-
sents en cada un d’ells: faldilles 
tubulars, pantalons amples, 
vestits d’home tradicionals, 

de quadres,  faldilles prisades, 
camises amb tocs especials i 
complements.

Hem parlat de canvis, tendèn-
cies i moda vers la feina i és 
que, com deia a l’inici, ens hem 
reinventat. Els temps canvien, 
evolucionen, ens porten èxits, 
a vegades desil·lusions, pan-
dèmies, canvis climàtics que 
fan que el curs de la vida i, en 
aquest cas la moda, hagi d’anar 
per camins diferents.

Podem donar-li forma a partir 
de la moda, amb una bona for-
mació i aprendre per treure el 
màxim pro�t de nosaltres ma-
teixos, però una cosa hem de 
tenir sempre present: la nostra 
essència no l’hem de perdre 
mai.

Raquel Reyes
Assessora d’Imatge i Personal Shopper

· Personal shopper (compres rendibles, eficients i amb peces 
  que amortitzaràs).
· Servei a domicili
· Fons d’armari (analitzarem el teu armari i decidirem què
  conservar i què no, segons les teves necessitats personals 
  i professionals).
· Estudi morfològic (et trobarem roba que t’ajudi a potenciar
  els teus punts forts i dissimular els dèbils, tenint el compte
  el color, la proporció i la forma del teu cos).
· Assessoria exprés per a esdeveniments puntuals.
· Un servei per a tots, tant si ets home, dona o nen!

TOT AIXÒ, PER NOMÉS 40€!652742969
hola @ raquelreyes.barcelona
www.raquelreyes.barcelona
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ANOIA · LA VEU 

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

Consell Comarcal de l’Anoia 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la participació 
de més d’una vintena de mu-
nicipis del territori, proposa 
als mesos de novembre i de-
sembre un seguit de ponènci-
es, que, sota el títol Xerrades 
Tecnològiques del Món Agra-
ri Digital, permetran ampliar 
coneixements en aquest camp. 
La informació detallada de 
cadascuna i el formulari d’ins-
cripció es poden trobar al web 
elfuturestaalaterra.anoia.cat/
ocupacio. La primera pro-
posta és So�ware de Gestió 
Agrícola, que tindrà lloc el 24 
de novembre, entre les 15 i les 
18h, a l’Ajuntament del Bruc. 

Permetrà conèixer què oferei-
xen aquests programes i què 
cal tenir en compte a l’hora 
de fer-los servir, així com al-
gunes de les alternatives que 
hi ha disponibles al mercat 
ara mateix. El 2 de desembre, 
també de 15 a 18h però en 
aquest cas en línia, la xerra-
da serà Tecnologia de Drons 
Aplicada al Camp. S’explicarà 
el funcionament d’aquests ga-
dgets i els seus possibles usos 
i, a més, es donarà a conèixer 
un cas d’èxit. Finalment, el 15 

El programa ‘Treball, Talent i Tecnologia’ del Consell Comarcal de 
l’Anoia programa 3 xerrades sobre tecnologia aplicada al món agrari

pot esdevenir un recurs molt 
adequat per a la informació 
i formació de les persones al 
seu lloc de feina. La iniciativa 
s’emmarca dins del projec-
te comarcal Treball, Talent i 
Tecnologia (TTT), impulsat 
des del Consell Comarcal 
de l’Anoia amb el suport de 
la Diputació de Barcelona. 
Concretament, el programa 
TTT té l’objectiu de promou-
re el treball digne, la millora 
competencial del talent local 
i el creixement econòmic sos-
tenible a través de la tecno-
logia. I vol fer-ho mitjançant 
accions que facilitin l’avenç 
tecnològic i acompanyin la 
transició digital de persones, 
empreses i institucions cap 
a un model socioeconòmic 
sostenible, inclusiu, competi-
tiu, solidari i igualitari. 

S’abordaran aspectes 
com les eines 

informàtiques per a 
la gestió agrícola, els 

drons o la realitat 
augmentada

de desembre, de 15:30 a 18:30 
a l’Espai d’Entitats de Vallbo-
na d’Anoia, s’abordarà la Re-
alitat Augmentada Aplicada 
a l’Agroindústria. Es donaran 

a conèixer les característi-
ques principals d’aquesta eina 
i s’explicarà, per exemple, 
com aplicar-la en processos 
de control de qualitat o com 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

Aquesta setmana Vila-
nova Comerç ultima 
els preparatius per a 

la primera edició de la Fas-
hion Conca. Més d’una tren-
tena d’establiments de moda, 
complements, perruqueria i 
maquillatge, participaran en 
una desfilada singular que 
tindrà lloc al Centre d’Inno-
vació el dissabte 19 de no-
vembre, a les sis de la tarda. 
Les persones que faran de 
models s’han estat empro-
vant la roba aquests dies i 
avui faran una primera si-
mulació perquè tot estigui a 
punt per al dissabte.
Leo Garcia, dinamitzadora 
de Vilanova Comerç ens re-
cordava que les entrades es 
poden adquirir al preu de 3 
€ a l’Asfalt, la botiga de roba 
Women, Noelia Andino, Lo-
rena estilista, Dadisseny i 
Silvia Giralt. També es po-
den reservar per WhatsApp 
al número 608 11 19 99. 
Com assegura Leo Garcia la 
venda d’entrades va força bé 
de moment, però els agrada-
ria esgotar-les totes, perquè 
hi estan posant molta il·lusió 
i esforç. Els beneficis reverti-

ran en el comerç local.
L’esdeveniment, una idea ori-
ginal de Lorena Bonilla i Alba 
Pérez, ha aconseguit sumar 
també la col·laboració d’una 
vintena més d’establiments 
que col·laboraran en el cà-
tering, la decoració, l’amenit-
zació, la promoció i publicitat  
de l’acte, i la seva presentació.
Alba Pérez, de l’empresa Da-
disseny i l’estilista Lorena 
Bonilla no poden amagar la 
seva satisfacció davant l’in-
terès que ha generat aquest 
esdeveniment entre els co-
merços de Vilanova del 
Camí, Igualada i Santa Mar-
garida de Montbui. 

Tot a punt per a la 
desfilada Fashion Conca

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

La participació i el bon 
temps han acompanyat 
la celebració de la segona 

edició de la Festa dels Animals 
de companyia. Així ho a�rma 
la regidora de Benestar Ani-
mal, Carlota Silva, qui ha agraït 
l’assistència de les famílies inte-
ressades que van decidir gaudir 
de les activitats programades 
amb les seves mascotes.
Un dels actes destacats va ser 
una marxa canina que va aca-
bar amb un obsequi per a tots 

els participants.
Al llarg del matí es van fer di-
ferents activitats gratuïtes al 
costat de l’Agility del Parc Flu-
vial. Cal destacar la bona aco-
llida de les diferents xerrades 
veterinàries i també d’un taller 
d’educació canina i conscienci-
ació sobre el benestar animal 
que segons assegura la regi-
dora, van permetre als parti-
cipants conèixer i compartir 
coneixements per a millorar la 
cura i la protecció dels animals 
de companyia.
La regidora Carlota Silva desta-

La segona edició de la Festa dels Animals 
de companyia torna a despertar interès 

ca l’interès i la utilitat d’aques-
tes activitats. “Aquests tallers 
i xerrades van molt bé per 
avançar i sensibilitzar la ciuta-
dania en la cura, benestar i la 
protecció dels animals i donar 
a conèixer les responsabilitats 
que comporta tenir un, a casa”. 
Durant tot el matí també es 
van fer diferents sortejos de 
cistelles amb productes que 
han cedit empreses i establi-
ments dedicats als animals de 
companyia. El bene�ci s’in-
vertirà en les colònies de gats 
de Vilanova del Camí. 



VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí ha tret 
a licitació el contracte 

del servei d’àpats a domicili, 
com a acció complementà-
ria a l’atenció domiciliària 
que es presta des de Serveis 
Socials, i que consisteix en 
la preparació i lliurament a 
domicili d’àpats equilibrats i 
saludables.
El servei s’adreça a persones 
amb dificultats per prepa-
rar-se els seus menjars, bé 
per motius de mobilitat o 
per problemes d’autonomia, 
entre altres. 

Amb la voluntat de cobrir 
adequadament aquest ser-
vei, l’Ajuntament ha licitat el 
contracte, per procediment 
obert, que tindrà una durada 
de 2 anys i es podrà prorrogar 
�ns a dos anys més com a mà-
xim. Es calcula que la xifra de 
menús que es poden servir en 
un any és d’un miler.
El pressupost del contracte 
per a dos anys i s’estima en 
12.000 €, IVA exclòs. El preu 
unitari per cada àpat servit es 
�xa en 6 € més IVA, que in-
clou també el seu transport.
Teniu temps per presentar les 
vostres propostes �ns al 29 de 
novembre a les 14:00 h 

L’Ajuntament obre un 
procediment per contractar 
el servei d’àpats a domicili 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

Vilanova del Camí tor-
narà a celebrar el Dia 
Universal dels Drets 

dels Infants i ho farà per partida 
doble. D’una banda, divendres, 
amb una gran trobada entre els 
tres centres educatius de primà-
ria a Can Muscons, i de l’altra, 
amb una gran jornada festiva, 
el pròxim diumenge, que �nal-
ment es durà a terme a la zona 
de Can Titó. 
La regidoria d’Educació ha es-
coltat la petició de l’AFA Joan 
Maragall que té programat des 
de l’octubre la prova del Cam-
pionat escolar del Cros i havia 
demanat el canvi per tal d’acos-
tar ambdues activitats, ja que 

coincidien en la mateixa franja 
horària i estan adreçades al ma-
teix públic potencial.
La celebració començarà di-
vendres amb un acte a la zona 
de Can Muscons, a càrrec de 
l’alumnat de primària, que tin-
drà com a �nalitat la presenta-
ció del Consell d’Infants. Tam-
bé compartiran la lectura del 
Manifest del Dia Universal dels 
Drets dels Infants i gaudiran 
de l’actuació musical de Jaume 
Barri.  D’altra banda, diumen-
ge a partir de les 10 h del matí 
la festa s’obrirà a tots els nens 
i nenes del municipi. Al Parc 
Fluvial (a la zona de Can Titó) 
podran trobar in�ables, jocs 
gegants, tallers, un contacontes 
i xocolata desfeta. 

Les edicions anteriors la regi-
doria es va haver de replan-
tejar el format a causa de les 
restriccions derivades de la 
Covid-19, per això, com a�r-
ma la regidora Eva Vadillo, en-
guany “fa especial il·lusió tor-
nar a aplegar tants nens i nenes 
en una jornada lúdica i festiva”.
La festa educativa coincidi-
rà amb la festa esportiva: una 
nova edició del Cros Joan Ma-
ragall, el més antic de la co-
marca. Des de l’AFA del Joan 
Maragall a�rmen que han llui-
tat intensament per aconse-
guir que, a diferència de l’any 
passat, la inscripció a la cursa 
sigui gratuïta per a tot l’alum-
nat dels centres vilanovins per 
facilitar la participació. 

La celebració del Dia dels Drets dels 
Infants canvia de lloc i es farà a Can Titó 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

La Unión Cultural Extre-
meña Anoia ha renovat 
la seva junta directiva 

que serà la responsable de ti-
rar endavant l’activitat de l’en-
titat els pròxims dos anys. Ho 
va fer el passat dissabte 5 de 
novembre, en el marc de l’as-
semblea de socis que va comp-
tar amb la participació d’una 
cinquantena de persones. 
En aquesta assemblea es van 
debatre diversos temes entre 
els quals cal destacar l’aprova-
ció del pressupost per a l’any 
2023 el qual ascendeix a la 
quantitat de 20.300 € i l’elecció 
del president i junta directiva 
per al període novembre 2022 
novembre 2024.
Paco Nevado tornarà a ser el 

president de l’entitat, mentre 
que David Borrega ocuparà la 
vicepresidència. La resta de la 
junta està composta per Nata-
lia Mora, a la secretaria; Ángel 
Borrega, a l’àrea de cultura; 
Alta Calleja, com a portaveu 
i professora de danses; Clau-
dia Tula, com a coordinadora 
i relacions institucionals; Julia 
Escalante, tresoreria, compres 
i vestuari; Keta Borrega, com a 
responsable de viatges, Teatro 
60 i assumptes religiosos; Lola 
Herrera, al capdavant de cors 
i danses; Manuel Suero, de 
les activitats esportives; José 
Niso, adjunt a cultura i profes-
sor de cant i música;  Margari-
ta Ramos, adjunta a tresoreria, 
compres i vestuari, i Merchora 
Calleja, responsable de tre-
balls manuals i dibuix. 

Nova Junta Directiva a la 
Unión Cultural Extremeña

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

L’Ajuntament ha tornat 
a convocar el tradicio-
nal concurs de dibuixos 

“Pintem el Nadal” adreçat als 
nens i nenes de Vilanova del 
Camí de 6 a 12 anys. El millor 
dibuix servirà per il·lustrar la 
postal nadalenca de l’Ajunta-
ment vilanoví per felicitar les 
festes.
Els dibuixos, inspirats en el 
lema “Pintem el Nadal”, s’han 

de fer en vertical. Cada con-
cursant podrà presentar una 
única obra feta amb tècnica 
lliure sense utilitzar purpuri-
na ni tintes metàl·liques. L’han 
de presentar en una cartolina 
o foli blanc DIN-A 4 i no po-
den contenir signatures ni el 
nom del concursant enlloc.
Els treballs es podran presen-
tar �ns al 30 de novembre, a 
les 14:00 h, a l’Ajuntament 
o bé a l’OAC del Casal de la 
Gent Gran. 

L’Ajuntament busca 
un dibuix per fer la postal 
de Nadal 

Edicte d’aprovació inicial del Reglament Municipal de Prestacions Socials 
de caràcter econòmic de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 8 de setembre de 2021, va 
acordar, entre d’altres, aprovar inicialment el Reglament el Reglament Munici-
pal de Prestacions Socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola

El present edicte es publicarà al Butlletí O�cial de la Província de Barcelona, al 
Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, al Diari La Veu de l’Anoia i al tauler 
d’edictes d’aquest Ajuntament. El termini d’informació pública serà de trenta 
dies hàbils, i començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al 
BOPB.

L’expedient restarà exposat al públic a la Secretaria de la Corporació, a � que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions.

Transcorregut el període d’informació pública, sense havent-se presentat cap 
al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als 
interessats, el reglament quedarà aprovat de�nitivament sense necessitat de 
cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació íntegra, entrant en 
vigència un cop transcorreguts 15 dies, a partir de la seva total publicació.

Els Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica.

L’alcalde

Gerard Parcerisas Valls

Divendres, 18 de novembre de 2022 COMARCA 33



34 Divendres, 18 de novembre  de 2022COMARCA

MONTBUI · LA VEU 

Aquest cap de setma-
na es podran veure 
a l’Espai de les Arts i 

del Coneixement Mont-Àgo-
ra dos espectacles culturals.
D’una banda, aquest dissabte 
a partir de les 7 de la tarda, 
tindrà lloc l’obra de teatre 
“Quanta, quanta guerra”, una 
adaptació de Biel Rossell i 
Pep Farrés de la popular obra 
de Mercè Rodoreda. Està 
protagonitzada pel mateix 
Biel Rossell i per Biel Serena.
Quanta, quanta guerra... 
parla de la necessitat univer-
sal de volar del niu i conèixer 
món. Meravelloses paraules 
escrites fa quaranta anys per 
Mercè Rodoreda, dites per 
un jove d’avui.
L’obra teatral amb producció 
dels Farrés Brothers, es po-
drà veure a la Sala Auditori 
Mont-Àgora, aquest dissabte 
19 de novembre a partir de 
les 7 de la tarda.
L’endemà diumenge 20 de 
novembre, a partir de les 12 
del migdia, arriba el torn 
del musical “Supercalifragi-
lístico”, un espectacle fami-
liar on les millors melodies 
i la fantasia es donen la mà. 
A “Supercalifragilístico”, la 
companyia OnBeat ret ho-
menatge a Mary Poppins en 
ple segle XXI. Aquest espec-
tacle recull l’adaptació sobre 
com viuria ara mateix la mai-
nadera més famosa del món, 
en un espectacle que barreja 
temes de fa 50 anys i cançons 
actuals. “Supercalifragilísti-
co” es podrà veure a la Sala 
Auditori Mont-Àgora. El 
preu de l’entrada per a aquest 
espectacle és de 5 euros.

CINEMES MONT-ÀGORA 
ESTRENA “CERDITA”, 
AQUEST DIUMENGE
Aquest proper diumenge a 
partir de les 6 de la tarda, 
la Sala Petita Mont-Àgora 
acollirà la projecció cinema-
togràfica “Cerdita”. Es trac-
ta d’una pel·lícula de terror 
dirigida per Carolta Pereda, 
i protagonitzada per Laura 
Galan, Carmen Machi, Clau-
dia Salas, Camille Aguilar, 
Pilar Castro i José Pastor. 
Per a la Sara, l’estiu només 
implica haver de suportar les 
contínues bromes de les al-
tres noies del seu petit poble. 
Però tot això finalitzarà quan 
un desconegut arribi al seu 
proble i segresti a les seves 
assetjadores…
“Cerdita” es podrà veure a 
la sala petita Mont-Àgora. 
El preu de les entrades per a 
aquesta sessió és de 6 euros. 

NOVA PÀGINA WEB
PER A MONT-ÀGORA
L’Ajuntament de Santa Mar-

El musical “Supercalifragilístico” i l’obra 
de teatre “Quanta, quanta guerra” centren 
l’oferta cultural del cap de setmana

garida de Montbui ha es-
trenat la nova pàgina www.
montagora.com, el portal 
que recull tota la proposta 
cultural (espectacles i cine-
ma) que es realitza a l’Espai 
de les Arts i del Coneixe-
ment Mont-Àgora.
La nova pàgina web té com 
a objectiu difondre totes les 
activitats que es duen a ter-
me en aquest equipament, i 
també permet adquirir les 
entrades de forma anticipada 
per a aquests esdeveniments. 
Aquesta és una de les princi-
pals novetats del portal, un 
fet que permetrà millorar i 
guanyar en comoditat orga-
nitzativa a l’hora de desenvo-
lupar les activitats culturals.
La nova pàgina web inclou 
també les dades de contacte 
de l’espai cultural
Les persones que accedeixin 
a la pàgina web www.monta-
gora.com poden registrar-se, 
per poder començar a gaudir 
de la important oferta cultu-
ral de l’equipament. 

MONTBUI · LA VEU 

Aquest proper diumen-
ge a partir de les 10 
del matí tindrà lloc a 

la Plaça Major del Nucli Antic 
la I Fira de la Tardor, activitat 
organitzada per l’Associació 
de Veïns La Margarida, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui i La Tribu Anoia.

Durant la matinal hi haurà 
paradetes d’artesans per la 
Plaça Major, a càrrec de La 
Tribu Anoia. També hi haurà 
degustacions, tallers infantils 
pels assistents, així com l’ac-
tuació del contecontes Mario 
Penelletti (11.30 hores).
Es tracta d’una novedosa fira 
de petit format que es realit-
zarà en un espai ben acolli-
dor com és la Plaça Major, i 

I Fira de la Tardor al nucli antic de 
Montbui

en la qual la venda de pro-
ductes d’artesania local tin-
drà un important protago-
nisme.
Per garantir la logística or-
ganitzativa i d’aparcament 
de vehicles, des de la Policia 
Local es vetllarà per contro-
lar els accessos i les zones 
d’estacionament més prope-
res al centre del nucli histò-
ric montbuienc. 

MONTBUI · LA VEU 

El passat dia 10 de no-
vembre es va celebrar 
la assemblea convoca-

da per informar de la situ-
ació de la sanitat al nostre 
municipi. A la assemblea 
van assistir un centenar de 
veïns i veïnes i es van expo-
sar els inconvenients i difi-
cultats que trobem a l’hora 
de necessitar un dels serveis 
que s’havien estat prestant al 
CAP de Montbui abans de la 
pandèmia.
Ja no disposem de pediatres, 
ni ginecòleg-a ni traumatò-
leg i hem d’esperar 15 dies 
per una cita presencial amb 
el metge de capçalera. Per-
què la gent del nostre poble si 

Montbui contra
la supressió de serveis
a l’atenció primària

necessita pediatre ha d’anar 
a Vilanova del Camí i si ne-
cessita servei de ginecologia 
o traumatologia ha d’anar a 
Igualada?. Per molt que ho 
vulguin vestir d’una nova or-
ganització per oferir «millors 
serveis» per nosaltres només 
son retallades i no estem dis-
posades a patir-les.
A l’assemblea es va crear un 
grup de treball i es va decidir 
iniciar una serie d’accions 
reivindicatives per rever-
tir aquesta situació i estem 
decidits a arribar on calgui 
per aconseguir-ho. Estem 
parlant de la salut de més de 
10.000 habitants que tenim 
dret a uns serveis sanitaris 
dignes. Amb la salut de les 
persones no s’hi juga. 

MONTBUI · LA VEU 

La setmana del 7 a l’11 
de novembre, tres re-
presentats de l’Ajun-

tament de Santa Margarida 
de Montbui, juntament amb 
la Fundació Catalunya Vo-
luntària, van participar per 
primera vegada a un projecte 
europeu de mobilitat acollit 
a Lisboa: “Cities of Welco-
me”.
Les participants per part 
montbuienc van ser la Soun-
dous Said, membre de la 
comissió jove El Tineret, 
la Sandra Serrano, referent 
d’ocupació juvenil, i la Júlia 
Mullerat, tècnica de joventut.
Aquest projecte, coordinat 
per les entitats Migrafica 
(Alemanya) i DYPALL (Por-

tugal), consisteix a fomentar 
la participació activa de per-
sones joves d’origen o família 
migrada. Durant l’estada, les 
representants montbuien-
ques van conèixer bones 
pràctiques per desenvolupar 
el pla d’acció en el municipi 
de Montbui. 
Va ser una visita d’estudi 
molt interessant, en la qual a 
més de conèixer les persones 
participants d’altres països, 
es van poder visitar inicia-
tives comunitàries que tre-
ballen amb persones joves a 
Lisboa i voltants. Va ser una 
experiència molt enriquido-
ra tant a nivell personal com 
professional per a les repre-
sentants de Santa Margarida 
de Montbui. 

L’ajuntament montbuienc, 
present en el projecte 
“Cities of welcome”



ÒDENA · LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha signat un 
acord de col·laboració 

amb l’entitat DCA Anoia per 
l’edició del calendari anual. 
L’Ajuntament tradicionalment 
envia a totes les llars un ca-
lendari editat pel mateix con-
sistori, però enguany s’ha de-
cidit apostar per l’edició d’un 
calendari solidari a favor de 
l’entitat DCA Anoia, entitat 
sense ànim de lucre amb una 
funció socio-sanitària única a 
la comarca.
El calendari il·lustra imatges 
dels 12 comerços del mu-
nicipi,  una per mes, i serà 
distribuït a totes les cases del 
municipi. Així, d’una banda 
s’ajudarà a l’entitat DCA Ano-

ia amb el cost del calendari i 
de l’altre es dona visibilitat i 
promoció al comerç i negocis 
de proximitat.
DCA, dany cerebral adquirit 
és l’afectació de les estructures 
encefàliques en persones, que 
havent nascut sense cap tipus 
de dany cerebral, pateixen 
en un moment posterior de 
la seva vida lesions cerebrals 
que porten a una afectació del 
funcionament cognitiu, emo-
cional, conductual i/o físic. 
Des l’entitat es dóna suport a 
les famílies fent una primera 
valoració de les necessitats i 
realitzant tallers, més enllà 
de la part mèdica, també de 
integració social, �sioteràpies 
post altes mèdiques, tallers de 
memòria, acompanyament 
de les famílies... 

Vallbona editarà enguany 
un calendari solidari a favor 
de l’entitat DCA Anoia

LA TORRE DE C. · LA VEU 

Aquesta mateixa set-
mana es va escollir la 
persona que encap-

çalarà el projecte d’Esquerra 
a la Torre de Claramunt les 
properes municipals. El can-
didat a l’alcaldia serà en Juan 
Montenegro, en “Monte”, veí 
de Pinedes de l’Armengol i 
president de l’associació de 
veïns d’aquesta urbanització.
Montenegro ha estat vinculat 
amb la formació d’esquerres 
durant aquest mandant i serà 
el proper relleu al capdavant 
de la llista que, �ns ara, havia 
estat encapçalada per en Quim 
Morales, actual regidor d’ERC 
a la Torre i candidat durant els 
últims tres mandats.
Amb aquest canvi doncs, els 

republicans aposten per un 
projecte renovat en què el seu 
centre de treball seran els bar-
ris que con�guren el municipi 
anoienc. Així, l’equip amb què
s’està treballant i que acompa-
nyarà Montenegro el proper 
28 de maig és un equip trans-
versal, obert i que representa 
les diferents sensibilitats de la 
Torre de Claramunt. 

ERC la Torre de Claramunt 
escull a Juan Montenegro 
com a alcaldable

MIRALLES · LA VEU 

Diumenge, a Santa Ma-
ria de Miralles s’orga-
nitza la caminada “Els 

tresors amagats de la riera de 
Miralles”, una caminada fami-
liar dirigida per un biòleg qui, 

a través d’un joc interactiu 
portarà als participants a des-
cobrir la fauna i la �ora de la 
riera de Miralles.
La sortida serà a les 10 del 
matí davant de l’Ajuntament. 
Les inscripcions, a un preu de 
3€, es poden fer a a www.en-
trapolis.com. 

Els tresors amagats de la 
riera de Miralles
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VALLBONA D’ANOIA · LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na ha engegat la campa-
nya “Llegir i compartir” 

a través de la construcció i 
instal·lació de Biblionius, ca-
setes de fusta on deixar llibres 
que s’hagin llegit i poder em-
portar-se un altre de no llegit. 
L’objectiu és facilitar que els 
llibres que ja s’han llegit circu-
lin i, d’aquesta manera, poten-
ciar i fomentar tant la lectura 
com la cultura de l’intercanvi i 
reutilització d’objectes.
Aquestes casetes ja fa un 
temps, que estan funcionant 
en altres municipis i tenen 
com a �nalitat l’intercanvi 
gratuït de llibres. Sota el lema 
“Deixa un llibre i agafa’n un al-
tre” pretenen fomentar d’una 
banda el plaer per la lectura i 
d’altra la reutilització i l’inter-

canvi com a forma de vida.
Les casetes han estat constru-
ïdes per la mateixa gent del 
poble i de moment, se n’instal-
larà una a la plaça de l’església. 
Aquest mes de novembre, i 

Vallbona se suma a la iniciativa de posar 
Biblionius per les places del poble

apro�tant el primer trimestre 
escolar és el moment que s’ha 
triat per a la  posada en marxa 
del projecte amb la instal·la-
ció d’aquest primer Biblioniu.
Aquesta acció neix amb la vo-
luntat de fomentar i enfortir 
la xarxa veïnal i per això, des 
de l’Ajuntament es vol animar 
a totes les persones, famílies i 
centres educatius de Vallbona 
a que hi participin activament 
en el funcionament i la cura 
d’aquest projecte que contri-
bueix a millorar el poble i les 
seves relacions, així com per-
metre que la cultura literària 
arribi a tothom. 
Des de l’Ajuntament es de-
mana el màxim respecte i ci-
visme per tal de mantenir els 
Biblionius en les millors con-
dicions i que el màxim nom-
bre possible de persones en 
puguin fer ús. 

VALLBONA D’ANOIA · LA VEU 

Els nens i nenes de 10 
i 11 anys de Vallbona 
d’Anoia, juntament amb 

l’Ajuntament i amb el suport 
de l’Àrea d’Educació de la 
Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
han posat en marxa la crea-
ció i constitució del Consell 
d’Infants de Vallbona d’Anoia. 
Aquest projecte és un treball 
d’educació en valors i de par-
ticipació ciutadana, amb l’ob-
jectiu de fer efectius els drets 
d’infants i adolescents i, es-
pecialment, el dret de partici-
pació i el valor de compromís 
cívic de treballar pel bé comú. 
Les funcions del Consell d’In-
fants són conèixer, observar, 
valorar, opinar, denunciar, 
reivindicar, proposar, disse-
nyar….. en tots aquells temes 
relacionats amb el poble i amb 
els infants.
Els nois i noies participants 
aprenen el valor de la demo-
cràcia i la participació amb 
el diàleg i el debat sobre els 
temes que tracten, en relació 
amb el municipi i amb els in-
teressos i necessitats d’infants 
i adolescents. La dinàmica 
dels representants del Consell 
d’Infants és assistir durant dos 
anys a les sessions del consell 
que tindran lloc un mínim 

d’un cop al mes, fora de l’ho-
rari lectiu. 
Coincidint amb el Dia Mun-
dial dels Infants que se cele-
bra el pròxim diumenge 20 de 
novembre, Vallbona d’Anoia 
organitzarà un acte de cons-
titució del Consell d’Infants, 
un òrgan que s’estrena per 
primera vegada al municipi. 
La cita serà el dilluns dia 21 
a les 17:30h a la sala Jaume 
Calveras a la planta baixa de  
l’Ajuntament, on després hi 
haurà un berenar per als in-
fants i les seves famílies. L’acte 
anirà a càrrec de l’alcaldessa 
Meritxell Baqué i la tècnica de 
joventut del Consell Comar-
cal que són qui han liderat el 
projecte, i també hi estan con-
vidats la resta de regidors del 
consistori, ja que és un projec-

te aprovat per ple per majoria 
absoluta i  es farà entrega d’un 
diploma a tots els nens i nenes 
que formen part del Consell 
d’Infants.
L’equip de govern del muni-
cipi mostra la seva satisfacció 
en haver constituït aquest òr-
gan de participació de i per als 
nens i nenes i ha explicat que 
“ es tracta d’un observatori del 
poble, on a partir de la mira-
da i de l’alçada dels nens i les 
nenes podem detectar aquells 
aspectes i temes millorables 
del municipi que passen desa-
percebuts pels adults”. Es trac-
ta d’un espai de participació, 
on els nens i les nenes poden 
exercir els seus drets civils 
com a ciutadans, en els temes 
que estan relacionats directa-
ment amb ells”. 

Vallbona constitueix el seu primer 
Consell d’Infants



La construcció d’una 
tercera pista de pàdel 
és la proposta que ha 

assolit més suport entre 
la ciutadania
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JORBA · LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba va 
homenatjar diumenge 
dia 6 de novembre la 

gent gran del municipi amb 
el tradicional dinar, que s’ha-
via suspès els darrers anys ar-
ran de la pandèmia, dos dies 
abans del Dia Internacional 
de la Gent Gran. Una seixan-
tena de persones van assistir 
al dinar al Centre de dia de 
Jorba, que va fer Mossèn En-
ric i que va agradar molt a tot-
hom. Després de dinar el grup 
Mel i Caiena va amenitzar la 
tarda amb un repertori que va 
fer aixecar bona part dels co-
mensals de les seves cadires.
La primera tinent d’alcalde, 
Sílvia Escura, va destacar 
al seu parlament que Jor-
ba continua treballant per 
aconseguir disposar de pla-
ces públiques per al centre de 
dia, però que paral·lelament 
l’Ajuntament seguirà posant 
a disposició del municipi 
l’edi�ci del Centre de Dia. De 

la seva banda, la regidora de 
serveis a les persones, Carme 
Marcè, va recordar que a �-
nals de mes es farà el Gran 
Recapte d’aliments i que ca-
len voluntaris per tirar enda-
vant la iniciativa a Jorba, cosa 

que va tenir bona acollida i ja 
s’hi han apuntat alguns veïns.
A tots els assistents se’ls va 
repartir un lot de productes, 
que tota la gent gran que no 
hi ha va poder assistir el re-
bran a casa seva. 

Jorba recupera el dinar en homenatge 
a la gent gran del municipi

JORBA · LA VEU 

Aquest mes de novem-
bre, l’Ajuntament de 
Jorba ha acabat les 

obres de renovació total del 
Parc de Sant Genís, construït 
fa 20 anys. Entre les actuaci-
ons que s’hi han fet, el TAC 
s’ha encarregat de l’aixecament 
i sanejament de tot el ferm i la 
brigada municipal hi ha aplicat 
un material antiherbes, una es-
pècie de manta que mantindrà 

en bones condicions la super-
fície, sobre el qual s’afegirà un 
tipus d’arena adient per a parcs. 
També se n’han canviat tots els 
jocs i elements que s’han com-
prat a l’empresa Happyludic.
Aquestes obres, que sumen 
més de 33.980 euros, es paga-
ran a través d’una subvenció 
del Programa especí�c de resi-
liència local 2.0, en el marc del 
Pla de concertació de la Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023 
de la Diputació de Barcelona.

Jorba finalitza les obres 
de renovació del Parc 
de Sant Genís

LA POBLA DE C. · LA VEU 

L’Ateneu Gumersind 
Bisbal de la Pobla de 
Claramunt serà escenari 

de l’acte de presentació de la 
biogra�a de Nativitat Yarza, 
primera alcaldessa escollida a 
les eleccions de gener del 1934 
al municipi de Bellprat i veïna 
de la Pobla des d’estiu d’aquell 
mateix any �ns al 1939.
A part de la seva activitat polí-
tica, Yarza va ser una coneguda 
mestra: va començar a exercir 
com a tal a Santa Margarida 
de Montbui i va passar per les 
aules de pobles com Pontons, 
Vilada, Malla, Vilanova del 
Camí, Igualada o Cabrera de 
Mar. Més endavant, es va tras-
lladar a la Pobla de Claramunt 
per exercir de mestra a l’escola 
local �ns a l’esclat de la Guer-
ra Civil, con�icte al qual hi va 
participar com a miliciana.
Donat l’interès històric de la 
personalitat de Nativitat Yar-
za, els autors Antoni Dalma-
sa i Isidre Surroca han ela-

borat una biogra�a detallada 
d’aquest important personatge 
històric que es presentarà a 
l’Ateneu el pròxim 18 de no-
vembre a les 19 hores. Durant 
l’acte, es lliurarà entre les per-
sones assistents un exemplar 
del llibre.
La iniciativa ha estat organit-
zada per l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt, la Fun-
dació Josep Irla i l’Institut Ca-
talà de les Dones de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

La Pobla acollirà la 
presentació de la biogra�a 
de Nativitat Yarza, mestra, 
miliciana i alcaldessa

LA POBLA DE C. · LA VEU 

La Pobla de Claramunt ha 
celebrat una nova edició 
dels pressupostos par-

ticipatius amb una important 
mobilització de la ciutadania. 
A través d’aquesta iniciativa, les 
poblatanes i els poblatans han 
tingut l’oportunitat d’escollir la 
millor d’un total de sis propos-
tes d’actuacions municipals.
Les votacions de la darrera 
convocatòria dels pressupos-

tos participatius organitzats 
per l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt s’han dut a terme 
mitjançant el portal web gesti-
onat pel consistori i presenci-
alment a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal.
El procés ha comptat amb una 
assignació de 35.000 euros, 
els quals es repartiran entre 
les actuacions que han assolit 
més suport.  En aquest sentit, 
la iniciativa de la construcció 
d’una tercera pista de pàdel ha 

sigut la proposta millor valora-
da amb 61 vots, mentre que la 
idea d’instal·lació d’una zona 
d’ombres al pati de l’escola Ma-
ria Borés ha quedat en segona 
posició amb 58 vots. 

La Pobla de Claramunt celebra una nova 
edició dels pressupostos participatius



CAPELLADES · LA VEU 

DILLUNS ES COMENÇARÀ A 
SUBSTITUIR LA GESPA DEL 
CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS
Durant un mes no es podrà 
utilitzar el Camp Municipal 
d’Esports de Capellades ja que 
es substituirà la gespa.
La que hi havia �ns ara ha anat 
donant problemes, malgrat el 
manteniment i les reparacions 
que s’hi ha anat fent, amb un 
rendiment que no era el desit-
jat i era causa de diferents lesi-
ons per als jugadors.
Per això �nalment s’ha decidit 
treure la gespa antiga, substi-
tuir la �bra de coco i el cautxú 
que hi havia sota i s’havien de-
teriorat i començar el procés 
per la substitució. Primer es 
posarà un material més eco-
lògic, la sorra de sílice, que 
actualment dona un millor 
resultat, i seguidament la nova 
gespa arti�cial de 4 centíme-
tres d’alçada.
L’execució d’aquest projecte 
tindrà un cost de 203.000 eu-
ros.

NO ES POT PASSAR PEL REC 
DEL CORRONAIRE
Des de ja fa unes setmanes 
s’està treballant en una ade-
quació del Rec del Corronaire.
L’execució ha començat per la 
part del Rec que hi ha entre els 
carrers Abat Muntadas i Gar-
bí i ara s’està traient la vorera 
de l’altre tram, entre Garbí i 
Pilar. Aquest divendres 18 de 
novembre s’asfaltarà els dos 
trams i per això no s’hi podrà 
passar �ns el dimarts.
A banda de millorar el ferm 
també s’ha fet incidència en 
les barreres arquitectòniques, 
adequant el vial per a una òpti-
ma circulació de les persones.

REMODELACIÓ DEL PARC 
INFANTIL DEL CARRER 
SARRIÀ DE TER
Aquesta setmana ha començat 
la remodelació del parc infan-
til del carrer Sarrià de Ter.
Una part del mobiliari infan-
til que hi havia – a l’esquerra 
del tot- va ser retirat perquè 
no complia amb l’actual nor-
mativa de seguretat. Ara ha 
començat la remodelació tot 

Obres en diversos espais de Capellades

posant-hi una plataforma de 
cautxú i després un conjunt 
infantil, model “raig” que 
inclou diferents elements 
pensants especialment per 
als infants més petits. Recor-
dem que precisament al cos-
tat d’aquest parc està situada 
la llar d’infants Vailets.
Les obres s’allargaran apro-
ximadament durant una set-
mana.

CAPELLADES · LA VEU 

Tot a punt per una 
nova celebració del 
25N, Dia Internaci-

onal per l’eliminació de les 
violències masclistes. Sota 
l’eslògan “Ens volem vives i 
lliures” comença una setma-
na amb diferents activitats, 
que començaran el dimarts 
22 amb una producció de 
TRAMA SCCL, el “CanBIem 
la festa!”, teatre fòrum sobre 
la diversitat afectiva i sexual, 

on participaran els instituts 
de la vila.
El dia més ple d’activitat és el 
propi 25N. A les 5 es farà un 
taller d’autodefensa feminis-
ta, a partir dels 12 anys, per 
a dones i/o persones trans i 
no-binàries. Cal inscripció 
prèvia ja que les places són 
limitades.
A dos quarts de 8 del vespre 
començarà a la plaça d’An-
gel Guimerà una Marxa de 
Torxes que arribarà fins la 
plaça de Catalunya on hi 

25N, denunciem novament les violències 
masclistes

haurà primer la lectura del 
manifest i seguidament una 
acció de la Taula de Dones. 
L’acte acabarà amb “Entra-
nya”, de Band Tokades. Tal 
com es destaca en el progra-
ma “Tribu és un crit des de 
les entranyes, és un creixe-
ment individual i col·lectiu. 
És un reconeixement entre 
les membres, un espai segur 
per a la pròpia identitat. Su-
port i escut. Sentiment de 
pertinença i lligam. Caliu. 
Unió. Llibertat”. 

CAPELLADES · LA VEU 

Pels voltants de Santa 
Cecília Capellades pro-
grama diverses activitats 

relacionades sempre amb la 
música.
Enguany el programa comen-
çarà el dimarts 22 amb un nou 
Audiciona’t, ja arribant al seu 
número 46. L’Escola de Músi-
ca de Capellades proposa per 
al Concert de Santa Cecília 
els Petits Preludis de J.S. Bach. 
Al piano hi haurà la Montser-
rat Sabater i als comentaris en 
Xavier Cassanyes. Serà a les 8 
del vespre a la sala d’actes de 
la mateixa escola, amb entrada 
lliure.
El divendres 25N també tindrà 
la seva part musical amb l’es-
pectacle “Entranya” de Band 
Tokades, que es farà les 20.30 
a la plaça de Catalunya.
Dissabte, la coral de Santa Ma-
ria d’Iquique a la platea del Te-
atre La Lliga. L’any 2017, neix 
Jardines Humanos Colectivo, 
un grup format per músics, 
cor, ballarins i narradors, resi-
dents a Barcelona, de diversos 
orígens. La Cantata ens situa 
a Xile l’any 1907 i tracta de la 
matança de miners del salni-
tre que protestaven per millo-
res laborals. El govern els va 
reunir a tots a l’Escola Santa 
Maria d’Iquique, amb l’excusa 

de poder parlar d’una possible 
solució, i l’exèrcit els va ma-
tar en defensa dels interessos 
dels propietaris de l’explotació 
minera, principalment an-
glesos. El concert començarà 
a les 7 de la tarda i es poden 
comprar les entrades online a 
societatlalliga.cat o taquilla el 
mateix dia -4,50 euros els socis 
i 6 els qui no ho siguin-.
Diumenge, activitat doble. Pel 
matí, performance al Mirador 
del Museu, amb un espectacle 
de dansa que també inaugu-
rarà l’XIena. Biennal d’Art de 
Sant Pere de Riudebitlles, en 
el seu pas per Capellades. Es 
tracta de “Paper en Blanc“, una 
intervenció artística sonora i 
de moviment, amb Jordi Palla-
rés a l’espai sonor i Íngrid Do-
mingo, Montse Morilla, Einat 
Tal i Zoe Balasch Arumí  a la 
dansa. Per la tarda, recupera-
rem el ball amb música en di-
recte al Casal de Cal Ponet. 

Comencen els primers 
actes per celebrar Santa 
Cecília

ELS DISSABTES ENS 
TROBAREU AL MERCAT DELS 

PAGESOS D’IGUALADA!

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

I RECORDEU QUE TAMBÉ PODEU VENIR 
A LA NOSTRA BOTIGA DE LES COMES
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ANOIA SUD · LA VEU 

El PSC continua recla-
mant la creació d’una 
comissaria dels Mossos 

d’Esuqdar a l’Anoia Sud. Els 
socialistes lamenten la nega-
tiva del govern de la Gene-
ralitat a aquesta petició que 
fa unes setmanes va negar 
la possibilitat mentre que el 
Parlament va donar suport a 
una Proposta de Resolució re-
gistrada pel PSC, en un “doble 
joc” d’ERC que el grup socia-
lista ja va denunciar. Pel PSC, 
“la situació de seguretat al sud 
de la comarca és preocupant i 
darrerament hi ha hagut dife-
rents fets delictius que així ho 
certi�quen”.
Davant aquesta situació, els 
grups municipals del PSC als 
ajuntaments de Piera, Mas-
quefa i els Hostalets de Pie-
rola, presentaran una moció 
als plens municipals per fer 
que els tres municipis instin 
de manera acordada a la Ge-
neralitat a recti�car i també 
han sol·licitat per carta una 

reunió urgent amb el conseller 
de l’Interior Joan Ignasi Elena.
La moció que es votarà 
aquest mes de novembre als 
plens municipals explica que 
l’Àrea Bàsica Policial Anoia 
té la seva única Comissaria 
de la Policia de la Generali-

tat-Mossos d’Esquadra ubi-
cada a la ciutat d’Igualada i 
presta servei al conjunt de la 
comarca. Al llarg dels darrers 
vint anys l’estructura demo-
grà�ca de l’Anoia s’ha trans-
format notablement de tal 
manera que l’Anoia Sud, que 

El PSC promou un acord dels ajuntaments de l’Anoia Sud per demanar 
una comissaria dels Mossos davant la negativa de la Generalitat

el 2020 tenia una població de 
25.000 habitants, ha passat al 
2020 als 42.500 habitants”.
La moció del PSC detalla que 
“a conseqüència d’aquesta 
important evolució demo-
grà�ca, la plani�cació de la 
distribució i organització dels 
efectius policials que es va 
implementar a l’Anoia amb 
el desplegament dels Mossos 
com a policia integral el no-
vembre de 2004, presenta un 
desajust evident amb l’estruc-
tura poblacional actual”.
El text remarca que “la dis-
tància existent entre la Co-
missaria d’Igualada i els mu-
nicipis més poblats de l’Anoia 
Sud, Piera, Masquefa, Hos-
talets de Pierola, i els dè�cits 
existents en les infraestructu-
res viàries que comuniquen 
la capital de la comarca amb 
l’Anoia Sud fa que els temps 
de reacció i resposta policial a 
les incidències que es produ-
eixen en aquesta zona siguin 
excessivament alts”.
La moció que el PSC portarà 
als plens de Piera, Masquefa 

i els Hostalets de Pierola de-
mana “rebutjar la negativa, 
per part del Departament 
d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, a desenvolu-
par els acords per unanimi-
tat del 6 de juny de 2022 de 
la comissió de seguretat del 
Parlament de Catalunya sol-
licitant millores en l’organit-
zació del cos de Mossos d’Es-
quadra a l’Anoia Sud”. I insta 
a Interior a “la reorganització 
de l’estructura funcional de 
l’Àrea Bàsica Policial Ano-
ia de tal manera que es doti 
l’Anoia Sud d’una comissa-
ria ubicada en aquesta zona 
que presti els serveis polici-
als al conjunt dels municipis 
d’aquesta zona”. Els tinents 
d’alcalde de Piera Javier Pere-
llón i Carme González, el 
tinent d’alcalde de Masquefa 
Dani Gutiérrez i el regidor i 
exalcalde dels Hostalets Dani 
Vendrell remarquen que “la 
seguretat és una prioritat pel 
PSC i demanen que la Gene-
ralitat que escolti i actuï de 
manera immediata”. 
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PIERA · LA VEU 

El municipi ha celebrat 
aquest diumenge una 
nova edició de la Festa 

de l’Oli, una proposta nascuda 
per a impulsar aquest produc-
te, un dels més valorats del 
nostre territori.
Durant el matí, les persones 
assistents a l’acte han pogut 
endinsar-se en les instal·laci-
ons dels dos molins d’oli del 
terme pierenc: Cal Sadurní 
i Cal Nasi. Al llarg d’aquesta 
sortida, professionals de l’oli 

han mostrat davant la ciutada-
nia participant tots els detalls 
del procés d’elaboració, des 
que les olives són introduïdes 
al trull, passant pel premsat-
ge, �ns a transformar-se en el 
producte novell ja envasat.
Un cop conclosa l’excursió, 
es va obrir la possibilitat 
d’adquirir allà mateix un tast 
d’oli acabat de premsar i en-
vasar. Cap a migdia, es va dur 
a terme a la zona dels molins 
una degustació d’oli amb pa 
torrat i botifarra. 

Èxit d’una nova edició 
de la Festa de l’Oli

PIERA · LA VEU 

L’Ajuntament de Piera ha 
ordenat el tancament de 
dos centres de la parrò-

quia on hi viuen 20 joves tute-
lats per la Generalitat. Segons 
avança ‘El Periódico’ i ha con-
�rmat l’ACN, ha posat dues 
sancions per valor de 6.002 
euros a la parròquia i a Suara, 
la cooperativa que gestiona el 
centre. L’alcalde, Josep Llopart 
(Junts), diu que ha pres aques-
ta decisió perquè “no tenen 
llicència” i recorda que els fets 
es remunten al 2019 quan el 
consistori els va fer el primer 
requeriment per “regularitzar” 
el centre. Llopart admet que 
els fets es van accelerar el fe-
brer passat quan es va produir 

una violació en una casa ocu-
pada “propera al centre”, tot i 
desconèixer si els adolescents 
havien passat pel centre o no. 
“Tothom es va posar molt ner-
viós”.
Llopart recorda que la parrò-
quia -que depèn del Bisbat de 
Sant Feliu- va acollir la vintena 
de joves durant l’any 2018 i, en 
aquell moment, ja se’ls va po-
sar la condició de legalitzar el 
centre. Assegura que el 2019 el 
consistori va fer un “requeri-
ment” perquè actualitzessin la 
llicència d’activitats, però la-
menta que a dia d’avui “encara 
no s’hagi fet”. L’alcalde, però, 
admet que tot el procés es va 
accelerar el mes de febrer pas-
sat quan es va produir una vio-
lació a una casa ocupada “que 

L’Ajuntament de Piera ordena el 
tancament de dos centres “sense llicència” 
on hi vivien una vintena de joves tutelats

estava molt a prop del centre”. 
“El consistori es va posar molt 
nerviós perquè hi havia un 
centre no legalitzat i vam obrir 
un expedient perquè el centre 
es posés al dia”, explica.
Després d’aquest episodi, re-
lata que els joves es van tras-
lladar a un altre equipament 
propietat de la parròquia, però 
l’alcalde explica que “aquest 
espai tampoc admet l’activitat 
d’acollida de joves”. A més, diu, 
el 2019 els Bombers van fer un 
informe on deien que “el cen-
tre no és apte per a fer-hi ac-
tivitats perquè calia posar-hi 
hidrants”.
Des de la cooperativa Suara i el 
Departament de Drets Socials 
no han volgut fer cap declara-
ció sobre el tema. 

PIERA · LA VEU 

La nostra localitat es 
prepara per organitzar 
la segona edició de la 

Festa de l’Adopció, una pro-
posta organitzada per l’Ajun-
tament de Piera amb exhi-
bicions, desfilades, tallers, 
música, gastronomia i altres 
activitats per a tota la famí-
lia.  
Al llarg de la jornada del 
pròxim dissabte 19 de no-
vembre, des de les 12 fins a 
les 18 hores, la pista del Gall 
Mullat acollirà estands i pa-
rades solidàries, de menjar 
vegà i de productes artesans, 
així com l’exposició d’un 
«Cathotel» i una desfilada 
de peluts. Podeu consultar la 

La Festa de l’Adopció 
torna a Piera

programació d’aquesta pro-
posta a viladepiera.cat.
ADOPCIONS DE GOSSOS 
I GATS
Per tal de garantir el benestar 
animal, l’adopció de gats no 
es farà físicament a la Festa. 
Així i tot, durant la festa hi 
haurà protectores que facili-
taran l’adopció de gats mit-
jançant imatges i caracterís-
tiques dels animals. 

PIERA · LA VEU 

Piera arrenca amb la 
commemoració del 
25N: Dia Contra l’Eli-

minació de la Violència de 
Gènere. Des de la regidoria 
d’Igualtat de Gènere s’ha pre-
parat un conjunt d’actes on 
el tret de sortida es va donar 
ahir, al Teatre Foment, amb 
l’arribada de la Pamela Pa-
lenciano i el seu monòleg No 
solo duelen los golpes. L’actriu 
i comunicadora va narrar la 
seva vivència personal amb la 
seva primera parella, un relat 
centrat en els maltractaments 
psicològics i físics, les gelosies, 
els abusos sexuals i l’autoritat 
masclista, on Pamela ho expli-
ca barrejant contextos d’hu-
mor i dramàtics.
Des d’una escenogra�a sen-
zilla, un banc de ferro i un 

penjador amb una dessuado-
ra que utilitza per interpretar 
altres personatges, la tragico-
mèdia aborda una violència 
masclista molt present avui en 
dia en la societat i que patei-
xen milers de dones durant les 
seves relacions amoroses.
D’aquesta manera, Palenciano 
aconsegueix fer re�exionar el 
públic i que aquest es plantegi 
preguntes per generar pensa-
ment crític, sensibilitzant jo-
ves i grans contra els diferents 
tipus de violència. 

Un monòleg que no deixa 
indiferent ningú

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)

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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Mallart és una 
iniciativa social 

pionera  que ha llançat 
al mercat els primers 
embotits i xarcuteria 

amb causa social

El “Paté de La 
Llacuna” és una 

recepta tradicional 
recuperada i està 

catalogat al llibre dels 
embotits de Catalunya
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LA LLACUNA · LA VEU 

Mallart Artesans Xar-
cuters, la marca 
d’embotits socials 

de la Fundació Mas Albornà, 
ha presentat el passat diven-
dres 11 de novembre al Con-
sell Comarcal de l’Anoia, el 
renovat Paté de La Llacuna, 
un paté històric que s’ha mo-
dernitzat amb tecnologia ali-
mentària de la mà de l’IRTA 
(Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentàries).
Aquest nou producte ha estat 
presentat conjuntament pel 
vicepresident 2n del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Sr. Santi 
Broch, el director de la Fun-
dació Mas Albornà i Mallart, 
Joan Clotet i l’alcalde de la 
Llacuna, Josep Parera.
Tots tres han destacat la sin-
gularitat d’un producte únic 
que porta, a més, el nom de la 
Llacuna. “Amb 90 grams s’ex-
plica tota la tradició xarcutera 

del municipi, la seva història 
i el llegat que queda re�ectit 
en la recepta que es va recu-
perar per a no perdre un tros 
del patrimoni local”, va expli-
car Joan Clotet. “Per la seva 
banda, Broch assenyalava “la 
importància de comptar amb 
iniciatives com aquesta al ter-
ritori ja que posa en valor les 
riqueses que hi ha a l’Anoia”. 
Finalment, l’alcalde de la Lla-
cuna reivindicava el passat 
històric de La Llacuna com a 
terra d’embotits tot posant en 
valor el Paté com a exemple 
clar d’aquest passat que aju-
da ara a preservar el llegat i el 
patrimoni local.

La fundació Mas Albornà, a través dels seus embotits Mallart,
rellança l’històric paté de la Llacuna

UN PATÉ AMB NOM PROPI
La història del paté de la Lla-
cuna és tan singular com el 
seu gust. El Paté de la Lla-
cuna, també conegut origi-
nalment com a “pa de fetge” 
s’havia anat perdent a poc 
a poc, a conseqüència de la 
pèrdua de la matança en les 
cases, �ns que en els darrers 
anys, alguns elaboradors de 
la zona com Mallart Artesans 
Xarcuters en recuperen la re-
cepta i l’elaboració artesanal 
fent un exercici de memòria 
històrica local.
Actualment, el Paté de La 
Llacuna és un producte amb 
personalitat pròpia, catalo-
gat al reconegut al Llibre dels 
embotits de Catalunya, dintre 

del capítol dels patés i pans de 
fetge. A més, s’ha incorporat 
al receptari d’embotits tradi-
cionals.

RECEPTA ANTIGA AMB 
TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
Després d’un any de treball 
conjunt i assessorament tec-
nològic amb l’IRTA (Insti-
tut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentària), s’ha acon-
seguit mantenir l’essència, el 
sabor i la tradició d’una re-
cepta centenària, tot innovant 
el producte i adaptant-lo als 
requisits dels consumidors 
del segle XXI, presentant-lo 
en un nou format.
Els ingredients són els de la 
recepta tradicional: carn ma-
gra, papada i fetge de porc, 
sal, conyac, pebre blanc, nou 
moscada i midó de blat de 
moro. Té un gust equilibrat i 
vellutat i una textura untuosa, 
amb una gran personalitat al 
paladar que li confereixen les 
espècies i el conyac. La seva 
nova presentació és un pot de 
vidre de 90gr amb una llarga 
caducitat (3 anys). 

VALLBONA D’ANOIA · LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha senyalit-
zat les rutes de les bar-

raques de pedra seca que �ns 
ara només es podien localit-
zar seguint l’aplicació mòbil 
Natura Local. Així, ara cada 
barraca té la seva senyal amb 
la seva explicació i caracterís-
tiques.
Aquesta acció, s’emmarca en 
una bateria de millores que el 
municipi ha realitzat darrera-
ment en matèria de turisme 
com per exemple la senyalit-
zació dels camins que recent-
ment ha fet la Diputació de 
Barcelona. També s’ha senya-
litzat el centre històric, poten-
ciant les visites de Vallbona 

parada i fonda, s’han creat els 
packs turístics i s’ha creat una 
gimcana turística.
En aquest sentit, l’equip de go-
vern explica que “estem fent 
una aposta clara pel foment 
del turisme familiar, actiu i 
que fomenti la descoberta 
respectuosa del medi natu-
ral”. L’Ajuntament agraeix el 
suport del Consell Comarcal 
i en especial de tots els tèc-
nics que han col·laborat en el 
projecte i que gràcies a la seva 
feina, Vallbona disposa d’una 
bona oferta turística.
Vallbona segueix treballant 
per a un turisme de qualitat 
i en els seus pròxims projec-
tes es troben les gestions que 
s’han iniciat perquè les barra-
ques esdevinguin un bé d’in-

terès cultural. Si això s’aconse-
guís, suposaria poder accedir 
a ajudes públiques per a la 
seva rehabilitació, i per tant, 
un increment i millora de 
l’oferta turística de Vallbona 
d’Anoia.
Les barraques de pedra seca 
són edi�cacions construïdes 
pels pagesos que feinejaven 
els camps. Feien la funció de 
cobert per guardar els estris 
i com a lloc per al descans, 
apro�tant la frescor per res-
guardar-se del sol a l’estiu i 
l’escalfor al costat del foc a 
l’hivern. L’utilitzaven els pa-
gesos per protegir-se del mal 
temps quan les terres estaven 
lluny del poble o quan les 
feines requerien una estada 
més llarga al camp. 

Vallbona senyalitza les rutes de les barraques de pedra seca



CALAF · LA VEU 

L’Associació per la Soste-
nibilitat Ambiental de 
l’Alta Segarra i l’Anoia 

(ASAASA) ha organitzat per 
a la pròxima setmana a Calaf 
el cicle “Món rural i transició 
energètica”, amb diverses ac-
tivitats que mostraran l’im-
pacte que tindrien per al món 
rural i la sobirania alimentà-
ria els macroprojectes eòlics i 
fotovoltaics que es volen im-
plantar en moltes poblacions 
de l’Anoia i l’Alta Segarra.
El cicle arrenca dilluns 21, a 
les 18:30, amb la presentació a 
l’espai Carmen Arrojo Maro-
to de Calaf de l’exposició di-
vulgativa “Defensem la terra, 
preservem l’Anoia” i una xer-
rada a càrrec de Marc Talave-
ra del Col·lectiu Eixarcolant, 
que parlarà de la necessitat 
de preservar el món rural per 
garantir l’alimentació de pro-
ximitat i com l’amenaça dels 
macroparcs energètics posa 
en risc la sobirania alimentà-
ria dels territoris.
Divendres 25, després de 
la projecció de la pel·lícula 
“Alcarràs” (21 h) al Casino 
de Calaf, es farà una xerra-
da-col·loqui sobre món rural 

i transició energètica amb la 
participació d’Enric Sibina 
García, president d’ASAASA, 
Josep Castelltort Panadés, bi-
òleg i especialista en gestió 
mediambiental, i Montserrat 
Coberó Farrés, representant 
de la Xarxa per una Transició 
Energètica Justa.
El cicle acabarà el dissabte 26, 
amb la presentació del llibre 
“L’altre món rural, re�exions i 
experiències de la nova rurali-
tat catalana”, per part de Rosa 
Cerarols, coordinadora de la 
publicació, i Badreix Tarragó, 
coautor i principal promotor 
de la comunitat energètica de 

Cicle d’activitats a Calaf per explicar 
l’impacte en el món rural dels  
macroprojectes energètics

Rupià.  La presentació tindrà 
lloc a l’espai Carmen Arrojo 
Maroto, a les 11:30. Tot i els 
grans reptes a què s’enfronta 
el món rural, el llibre dona 
una visió esperançadora so-
bre el futur fugint dels este-
reotips i explicant diverses 
experiències positives que ara 
mateix ja estan en marxa per 
tot el territori català, com per 
exemple les comunitats ener-
gètiques.
Durant tota la setmana l’ex-
posició “Defensem la terra, 
preservem l’Anoia” es podrà 
visitar al mateix espai Car-
men Arrojo, de dilluns a di-
vendres de 17 a 20 h, i dis-
sabte al matí.
Amb aquest cicle d’activitats 
l’Associació per la Sostenibi-
litat Ambiental de l’Alta Se-
garra i l’Anoia segueix treba-
llant per informar dels riscos 
del model de parcs eòlics i 
fotovoltaics que volen im-
posar en aquest territori les 
grans empreses energètiques. 
Com alternativa es planteja 
la necessitat de apostar per 
un model energètic descen-
tralitzat, basat en projectes 
més petits i sostenibles que 
generin energia renovable a 
prop d’on es consumeix. 

MONTMANEU · LA VEU 

Aquest cap de setma-
na es va dur a terme 
a Montmaneu, la IX 

Trobada de la Federació d’es-
cudelles, ranxos i sopes de 
Catalunya (FERSC), amb la 
participació dels pobles de: 
Albons, Campmany, Castell-
terçol, Gelida, Montmaneu, 
Ponts, La Seu d’Urgell, Ver-
ges i Vidreres. Els actes van 
començar dissabte a les 5 de 
la tarda amb la recepció per 
part del Consistori i dels cal-
derers de Montmaneu a totes 
les colles dels pobles partici-
pants.
A continuació, hi va haver un 
col·loqui per part de la Fede-
ració sobre la presència de la 
dona al món escudellaire.
Seguidament amb l’assem-
blea que es va dur a terme, 
els membres de la FERSC van 
aprovar que Montmaneu for-
més part d’aquesta Federació. 

Notícia molt esperada per 
tots els calderers de Mont-
maneu. Acte seguit totes les 
colles participants i veïns del 
municipi van fer un sopar a 

l’Hotel Bayona de La Panade-
lla. En acabar el conjunt Vives 
Veus va posar punt i �nal als 
actes del dissabte.
El diumenge, durant tot el 

matí, i van haver moltes ac-
tivitats, cal destacar la mag-
ni�ca exposició a la sala de 
fotogra�es antigues de la fes-
ta de la caldera. A 2/4 de 11, 
desprès d’un bon esmorzar 
tots els pobles que van assistir 
a la trobada, van participar en 
un concurs de truita de pata-
tes, el tres guanyadors van ser 
Gelida, Albons i Montmaneu. 
També al llarg de tot el carrer 
Major, i va haver un mercat 
de productes de proximitat, 
jocs in�ables pels més petits 
i una demostració de tallar �-
gures de fusta.
La Festa va estar amenitzada 
pel popular humorista i pre-
sentador Pep Callau que va 

Montmaneu es va omplir d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques
entrevistar a tots els caps de 
colla i alcaldes de cada poble 
participant.
A les 13 hores, l’Ajuntament 
de Montmaneu va fer un me-
rescut homenatge davant tot 
el públic assistent al mestre 
calderer Josep Parera Casa-
novas, per tota la seva tasca al 
front dels calderers de Mont-
maneu.
Després del tast de l’escudella 
per part de totes les autori-
tats i mestres calderers, es va 
repartir totes les escudelles, 
ranxos i sopes dels pobles 
participants, a tot el nombrós 
públic assistent.
I per tancar la trobada, es 
va fer un dinar de germanor 
a l’Hotel Bayona de La Pa-
nadella, amb tots els pobles 
assistents i els veïns/ïnes del 
municipi de Montmaneu que 
van voler assistir.
En acabar el dinar es va fer un 
intercanvi d’obsequis i el lliu-
rament del cullerot a l’alcalde 
i cap de colla del municipi de 
Vidreres, que seran els qui 
organitzaran l’any vinent  la X 
Trobada.
Des de l’Ajuntament de Mont-
maneu, agraïm a la Federació 
la con�ança que ens van fer 
per poder organitzar aques-
ta IX trobada. Per �nalitzar 
també agrair a tots els veïns i 
veïnes que van col·laborar a la 
Festa i que van fer que aques-
ta  fos un èxit.
Com diu el nostre mestre cal-
derer, salut i caldera. 
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RUBIÓ · LA VEU 

Rubió, al nord-est de 
l’Anoia, s’ha incorporat 
recentment a la llista de 

poblacions que ja disposen de 
l’inventari de béns en forma de 
mapa de patrimoni cultural i 
que sumen 209 municipis.
L’informe que ha rebut l’Ajun-
tament de Rubió de l’O�cina 
de Patrimoni Cultural de l’Àrea 
de Cultura de la Diputació de 
Barcelona consta d’un total 
319 elements, on destaca el 
nombre de �txes realitzades 
del patrimoni immoble i en 
especial dels edi�cis. En menor 
quantitat, però també amb un 
nombre signi�catiu, hi trobem 
els elements arquitectònics, i a 
continuació els jaciments ar-
queològics.
Els elements del mapa de patri-
moni de Rubió es distribueixen 
percentualment de la següent 
manera: patrimoni immoble 
83%, patrimoni moble 4%, 
patrimoni documental 2 %, 
patrimoni immaterial 4% i pa-
trimoni natural 7%.
Rubió destaca per l’arquitec-
tura, tant religiosa -amb les 
esglésies d’origen romànic de 
Sant Pere d’Ardesa o Santa 
Maria de Rubió amb el seu 
retaule gòtic-, com civil -amb 
l’hospital medieval de Pedra�-
ta o les masies medievals de la 
Coma o de modernes com Cal 
Bojons o Cal Torra. Són im-
portants també els jaciments 
arqueològics que es troben al 
terme, com la cista megalíti-
ca dels Tres Reis o el sepulcre 
megalític de Les Maioles.
La història del retaule de Ru-
bió és força interessant. Pin-
tat pel Mestre de Rubió entre 
els anys 1275 i 1300, el juliol 
de 1936, amb l’arribada de 

la Guerra Civil, membres de 
l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera el van desmuntar per 
amagar-lo a les golfes de l’Ate-
neu d’Igualada. Actualment 
l’original es troba al Museu 
Episcopal de Vic.

GARANTIR LA PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI CULTURAL LOCAL
L’O�cina de Patrimoni Cultu-
ral realitza des de fa més de 21 
anys els Mapes de Patrimoni 
Cultural del municipis de la 
província de Barcelona que ho 
sol·liciten. Actualment hi ha 
209 municipis de la demarca-
ció on ja s’ha realitzat aquesta 
memòria i n’hi ha una vintena 
més en diferents processos de 
realització. El document té per 

L’inventari dels béns culturals de Rubió ja 
es troba als Mapes de Patrimoni Cultural

objecte la recollida exhaustiva 
de dades sobre el patrimoni 
cultural i natural d’un munici-
pi i la seva valoració, perme-
tent així que l’Ajuntament es-
tableixi mesures per garantir 
la seva protecció i conserva-
ció, així com plani�car la seva 
rendibilització social.
Tota la informació de cada 
municipi es pot consultar a 
la plataforma digital dels Ma-
pes de Patrimoni Cultural de 
la Diputació de Barcelona a 
patrimonicultural.diba.cat on 
es reuneixen més de quaran-
ta mil elements inventariats, 
accessibles per diversos pa-
ràmetres de cerca i amb una 
presentació visual i amb car-
togra�a georeferenciada. 

CALAF · LA VEU 

Des del passat mes 
de setembre, l’Ajun-
tament de Calaf va 

iniciar un assessorament per 
implantar un sistema de paga-
ment de la taxa de residus més 
just: el pagament per genera-
ció. Aquest sistema consisteix 
en el fet que les famílies que 
generen més residus, paguin 
un import més alt de la taxa, 
en aplicació del principi de 
qui contamina paga.
L’Agència de Residus de Cata-
lunya ha ofert de forma gra-
tuïta aquest servei d’acompa-

nyament a 20 entitats locals 
que formen part del projecte 
REthinkWASTE. Ha tingut 
una durada de 18 hores i ha 
�nalitzat aquest mes de no-
vembre. Després d’aquest 
assessorament, l’objectiu de 
l’Ajuntament és establir un 
pla d’acció per poder aplicar, 
a mitjà termini, un sistema de 
taxa justa de residus.
Aquesta actuació, junt amb 
la implantació del sistema de 
recollida de residus porta a 
porta el 25 de maig de 2021, 
permetrà la reducció de la 
quantitat de residus que es 
generen a Calaf. 

L’Ajuntament de Calaf rep 
assessorament per implantar 
la taxa justa de residus

MONTMANEU · LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ofereix als muni-
cipis que volen millo-

rar en transparència suport. 

Per aquest motiu el passat 
dia  10 de novembre, la Di-
putació de Barcelona va en-
tregar el full ruta a treballar 
a l’Ajuntament de Montma-
neu, amb el suport del Con-
sell Comarcal de l’Anoia. 

L’Ajuntament de 
Montmaneuvol treballar 
amb transparència
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93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

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

w w w .marcelclaramunt.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



Divendres, 18 de novembre de 2022 COMARCA 43

VECIANA · LA VEU 

El passat dimecres 9 de 
novembre el castell de 
Segur va rebre la visita 

del nombrós grup de perso-
nes que es conformen com 
a punts d’informació turís-
tica de l’Anoia convocats pel 
Consell Comarcal.
A l’arribada al centre de re-
cepció de visitants l’alcalde 
de Veciana, Jordi Servitje, 
els va donar la benvinguda i 
els va exposar tots els passos 
realitzats durant els darrers 
set anys que han fet possi-
ble la recuperació integral de 
les restes del castell de Segur 
convertint-lo en un nou punt 
d’interès cultural i turístic de 
la comarca.
Després de visitar l’espai de 
botiga on hi ha exposades les 
peces de més valor trobades 
en les diverses fases de restau-
ració el grup va poder veure 
un audiovisual on s’explica la 
història i arquitectura d’aquest 
recinte feudal. A la sortida de 
la sala d’audiovisuals es va 
realitzar una recorregut pel 

castell de la mà de Dani Gon-
zalez d’Anoia patrimoni qui 
va explicar els lligams entre 
el senyor feudal i el bandole-
risme que motivaren l’ender-
roc del castell l’any 1616 per 
ordre del virrei de Catalunya. 
A tocar dels murs desgastats 
que conformen torres i mu-
ralles Servitje va explicar la 
complexitat de la recupera-
ció d’un edi�ci del qual no es 
tenia constància de com era 
ni quines restes en quedaven 
sota la terra i vegetació ja que 
després de l’enderroc del 1616 
les ruïnes esdevingueren una 

Els Punts d’Informació Turística 
de l’Anoia coneixen el castell de Segur

cantera de material per l’edi-
�cació de moltes cases de la 
contrada. Tot i això, i gràcies 
a diverses fases de restauració 
realitzades entre els anys 2015 
i 2022, actualment podem tor-
nar a veure les seves muralles, 
les quatre torres, el pati cen-
tral i elements tant singulars 
com el túnel subterrani que 
enllaça l’àrea residencial amb 
la capella de Sant Miquel.
El castell obrirà portes al pú-
blic el proper diumenge 20 
de novembre a les 12 hores 
prèvia inscripció al telèfon 
938090055.  

S.M. SESGUEIOLES · LA VEU 

Aquest mes de novem-
bre ha començat la 
segona etapa de les ex-

cavacions del jaciment del Pla 
de la Tomassa. 
En aquesta ocasió, els arqueò-
legs es centraran en la possible 
torre circular localitzada l’any 
passat. El jaciment segueix 
sent una incògnita pel que 
fa a la datació ja que, de mo-
ment, no ha aparegut cap ti-
pus de material que pugui in-

dicar-nos els orígens d’aquest 
jaciment.  La troballa, que va 
començar com a un petit re-
cinte rectangular, cada cop 
està guanyant presència amb 
més estructures associades i 
ben conservades.

JACIMENTS DE LA 
NECRÒPOLIS MEDIEVAL
I EL PLA DE LA TOMASSA A 
SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Dins el projecte de recupe-
ració històrica del municipi, 
l’Ajuntament de Sant Mar-

Comença la segona etapa de l’excavació del Pla de la Tomassa
tí Sesgueioles l’any passat va 
treballar en els jaciments de 
la Necròpolis Medieval i el 
Pla de la Tomassa, que es van 
localitzar durant el sondeig. 
Aquest any només s’està treba-
llant en el Pla de la Tomassa.
Durant els sondejos es va 
identi�car una torre, més gran 
del que es creia, amb més d’un 
metre de paret conservada; a 
part, també es van trobar al-
tres estructures i una mica de 
mur segurament per controlar 
els passos d’est a oest. 

CALAF · LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el Casino de Calaf tin-
drà espectacle doble i 

de promoció. El divendres 18 
de novembre a les 19.30 hores 
arriba Gerard Borrell amb ‘Ge-
rard Borrell ‘Màgia & Comèdia 
als Ateneus’. Gerard Borrell és 
un mag còmic atípic, atrevit 
i tot terreny, i és per això que 
ha ideat un espectacle a mida 
de la diversitat dels espais escè-
nics dels ateneus. El principal 
propòsit d’aquest showman 
provocador és divertir a un pú-
blic disposat a tot, amb ganes 
de passar ho bé i, sobretot, de 
riure sense prejudicis.
El dissabte 19 de novembre 
serà el torn de Daniel Lumbre-
ras amb el seu disc ‘cinematic’. 
Aquest disc ha estat compost 
i gravat durant la primavera 
i l’estiu del 2020, en ple con-
�nament. Gairebé totes les 
cançons sorgeixen després del 
visionat d’una pel·lícula. Per 
assegurar-vos la localitat als 
espectacles cal comprar les en-
trades de manera anticipada 
a través del portal entrapolis.

com o reservar-les al telèfon 
93 869 83 77 o al 620 134 018 
(Josep). També es vendran el 
mateix dia a taquilla, sempre 
que en quedin de disponibles. 
Per a cada un dels espectacles, 
per l’espectacle de divendres el 
preu per als socis és de 9 euros 
i per al públic en general de 12 
euros. Pel dissabte, el preu per 
als socis és de 12 euros i per al 
públic en general de 15 €.  Invi-
tacions vàlides. 
Pel Black Friday, s’ha creat una 
promoció de 2x1, tothom que 
vingui a l’espectacle de Gerard 
Borrell tindrà accés gratuït al 
concert de Daniel Lumbreras 
‘cinematic’. 

Aquest cap de setmana 2x1 
al Casino de Calaf

Plaques fotovoltaiques 
ULTRA RESISTENTS

  Resistents a tempestes, calamarsa i boira salina
  Garantia de 30 anys
  Assegurança TOT risc
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Refrigeració – Climatització – Gestió Energètica – Instal·lacions i Serveis – Enginyeria Global – S.A.T.

globalfriotex.com info@friotex.com

C/ Lleida, 15 (PAE) VIC

C/ Florenci Valls, 1 IGUALADA

T. 93 885 62 29

T. 93 804 50 99



REDACCIÓ · HOQUEI PATINS 

No va poder ser. L’Igua-
lada Femení Grupo 
Guzman va competir 

i va tenir opcions de forçar si 
més no el desempat per faltes 
directes davant el CP Voltregà 
Stern Motor en la segona se-
mi�nal de la III Lliga Catala-
na, disputada a Santa Perpètua 
de Mogoda. En un partit de 
poder a poder, les igualadines 
van acabar cedint per 5-3 (el 
darrer gol de les osonenques 
va ser en el darrer segon, i 
quan l’IFHCP jugava amb 5 
jugadores i sense portera).
El matx va començar mala-
ment per a les igualadines, 
que es van veure per darrere 
en el marcador ben aviat. Pri-
mer Paula Vilamala i després 
Esther Vistós obrien forat en 
el marcador per a un Voltregà 
que va entrar millor en el par-
tit, i que arribava amb clare-
dat a la porteria defensada en 
aquesta ocasió per una Laia 
Navarrete que va evitar amb 
les seves intervencions que la 
diferència en gols fos major. 
A quatre minuts per arribar al 
descans, clar penal favorable 
a les igualadines i Blanca An-
grill superava a Uxue Otegi, 
situant el momentani 2-1 en el 
marcador. D’aquí �ns el des-
cans, domini igualadí infruc-
tuós, i, a sis segons de cloure 
el període, Carolina Herrera 
veia una targeta blava. La cor-
responent falta directa no va 

poder transformar-la Anna 
Bosch davant una encertada 
Laia Navarrete. Això sí, les 
igualadines començarien el 
segon temps en inferioritat.
A la represa, gir de guió in-
esperat, en plena inferioritat 
igualadina, Aida Mas va for-
çar una falta directa després 
d’una gran acció ofensiva. 
Blanca Angrill, novament, 
demostrava que és tota una 
especialista a les accions de 
bola aturada per fer l’empat a 
dos. Les igualadines havien fet 
el més difícil, però només dos 
minuts després l’osoneca Es-
ther Vistós tornava a marcar 
amb un llançament pel costat 
esquerre de la portera, possi-
blement tapada en una acció 
molt ràpida. Aquest gol torna-
va a complicar les coses, i més 
difícil es posarien quan Blanca 
Angrill no va poder transfor-
mar tres minuts després una 
falta directa, amb gran inter-
venció de la portera del Vol-
tregà Uxue Otegi.
Pràcticament sense temps per 
pair aquesta acció, nova tar-
geta blava a la igualadina Ca-
rolina Herrera, i Esther Vis-
tós que tornava a marcar, en 
aquest cas convertint la falta 
directa. Quedaven 16 minuts, 
i amb 4-2 en el marcador, pin-
tava complicat per a les igua-
ladines. Els següents minuts 
van deparar un penal per al 
Voltregà fallat per Vistós, tot 
seguit una targeta blava al 
tècnic igualadí Carles Marín 
per protestar. La corresponent 
directa, amb Carla Batlle a la 
porteria a partir d’aquest mo-
ment, va ser ben defensada 
per la portera i defensa iguala-

dines, que van continuar apre-
tant de valent per escurçar 
distàncies.
A sis minuts del �nal la capi-
tana Pati Miret transformava 
a la perfecció un penal que 
situava el 4-3 en el marca-
dor. D’aquí �ns el �nal, Uxue 
Otegi va frustrar les opcions 
de les igualadines d’empatar 
el matx. Les igualadines van 
tenir bones opcions, però no 
van poder concretar-les, i, en 
el darrer segon, i jugant a la 
desesperada i sense portera, 
les igualadines encaixarien el 
cinquè gol de les osonenques, 
el quart en el compte particu-
lar d’Esther Vistós.
Precisament Esther Vistós 
va ser la millor jugadora del 
partit, i també va ser clau en 
el triomf del Voltregà a la gran 
�nal de la Lliga Catalana, on 
les d’Osona van vèncer al Soli-
deo PHC Sant Cugat (4-3). Tal 
i com ja va passar a la darrera 
Copa de la Reina, guanyada 
pel CP Manlleu, a Lleida, en 
aquesta oportunitat a la Lliga 
Catalana l’equip que va elimi-
nar a l’Igualada Femení Gru-
po Guzman va acabar essent el 
campió de la competició.

EL LICEO VISITA LES COMES 
EN EL RETORN DE L’OK LLIGA
Després de l’aturada de la 
competició estatal per la dis-
puta dels Roller Skate Games 
a l’Argentina, l’OK Lliga es re-
prèn aquest dissabte i l’Iguala-
da Femení HCP rebrà la visita 
del Liceo a casa, a les 6 de la 
tarda. Gallegues i anoienques 
estan empatades a 6 punts 
amb dos victòries i tres derro-
tes cada equip. 

L’Igualada Femení no pot amb el Voltregà 
i cau a semi�nals de la Lliga Catalana
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CP VOLTREGÀ

IGUALADA FEMENÍ 
HCP GRUPO GUZMÁN

vs.

 Xavi Garcia

REDACCIÓ · HOQUEI PATINS

L’Igualada RIGAT no va 
poder classi�car-se per 
la seva sisena �nal de la 

lliga catalana. Els rigats van 
quedat-se a un gol de la cita 
amb la història. Haurà d’espe-
rar a una altra ocasió, però no 
haurà estat per joc i lluita dels 
arlequinats, que van fer un 
bon partit davant d’un molt 
potent Calafell.
Els penedesencs van anar sem-
pre per davant en el marcador. 
Es van avançar molt d’hora 
amb un gol de Casas als 25 se-
gons. Al minut 10 Miras va fer 
el 0 a 2. Abans d’arribar al des-
cans Riba reduïa diferències i 
obria esperances.
A la segona meitat es va repe-

tir el guió. El Calafell marcava 
molt d’hora (Ferrer al minut 
5) però aquest cop l’IHC es-
curçava el marcador massa al 
�nal (Llenas a falta de 3 mi-
nuts). No hi va haver temps 
per forçar la pròrroga i la �-
nal de la Lliga Catalana 2022 
la van acabar jugant Calafell i 
Noia, en la qual es va acabar 
imposant el Calafell.

DIUMENGE, VISITA A ARENYS
Passada la Lliga Catalana 
i els World Roller Games, 
torna l’OK Lliga i l’Igualada 
Rigat visitarà la vista del CE 
Arenys de Munt. Els mares-
mencs ocupen la penúltima 
posició a la classificació i 
només sumen dos empats en 
sis jornades. Els anoiencs, en 
canvi, volen seguir amb la 
magnífica dinàmica que te-
nien abans de l’aturada, que 
els permet estar en sisena 
posició amb 10 punts. 

El Calafell tomba 
a l’Igualada Rigat a semis 
de la Lliga Catalana

2

3

IGUALADA HC RIGAT

CP CALAFELL
vs.

 Xavi Garcia

JOSEP M. VIDAL · MOTOR

Puntuable pel Campionat 
de Catalunya de ral·lis de 
terra i per varies copes de 

promoció, es va disputar el 28è 
Ral.li Ciutat de Tàrrega durant 
el matí i migdia del diumenge. 
El dia abans, dissabte, hi van 
haver les veri�cacions admi-
nistratives i tècniques.
El ral·li targarí constava de dos 
trams cronometrats que es re-
petien tres vegades cadascun 
d’ells: Pla de Sant Pere i Font 
de Santa Magdalena. 
El pilot osonenc Xevi Pons, 

copilotat per l’odenenc Àlex 
Haro, van ser els guanyadors 
després d’imposar-se en tots 
els trams amb el Skoda Fabia 
Rally2 EVO. 
Per altra banda, mala sort per 
l’equip anoienc format per 
Miquel Pons, de Santa Ma-
ria de Miralles, copilotat per 
l’igualadí Carles Planell, que 
en el penúltim tram van haver 
d’abandonar al trencar-se una 
boixa del Ford Focus, perdent 
així el primer lloc a la classi-
�cació �nal de la Challenge 
Rallycraks, obtenint però un 
bon segon lloc. 

Xevi Pons i Àlex Haro 
guanyadors a Tàrrega
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REDACCIÓ · FUTBOL

Arribava el partit més 
esperat pels a�cionats 
anoiencs, el derbi co-

marcal entre la UD San Mauro 
i el CF Igualada. Un derbi que 
feia vint anys que no es jugava 
i que per primer cop es feia a 
Primera Catalana. Els a�cio-
nats del San Mauro omplien 
el Municipal per empènyer 
als seus jugadors davant un 
Igualada que tot i mostrar bo-
nes sensacions en la majoria 
de partits, encara no ha sabut 

aconseguir un triomf que do-
naria molta moral.
El duel va començar amb molt 
de respecte per part de les 
dues bandes. Molta posses-
sió de pilota en defensa, però 
poques arribades a les àrees. 
Al minut 5, en un contracop 
ràpid dels locals, Agus va es-
tar alerta per desviar el perill. 
Tommy fa tenir la rèplica en 
un xut des de fora l’àrea, que 
es va estavellar al pal. Les dues 
jugades de perill van fer que el 
partit s’encallés i no es veiessin 
gaires bons minuts de joc. A la 
mitja hora de joc, en una falta 
lateral, Èric Zamora rematava 
a porteria per avançar els lo-
cals al marcador.
Els de Pedro Milla no es van 

enfonsar en cap moment i 
Olmo va establir l’empat en 
un xut magistral de falta di-
recta. El gol va esperonar als 
blaus que van començar un 
setge amb tres oportunitats 
molt clares de gol, que no es 
van materialitzar. Un empat al 
descans que no deixava con-
tents als igualadins.
A la represa, els primers mi-
nuts van ser de gran intensitat 
amb dues arribades del San 
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UD SAN MAURO

CF IGUALADA
vs.

El San Mauro s’emporta el derbi comarcal contra l’Igualada

Mauro. Des d’aquell moment, 
els blaus van agafar el control 
de la possessió, generant tí-
mides arribades que no eren 
culminades. Aquest aspecte 
generava transicions dels gro-
guets.
Als darrers minuts del partit, 
els de Pedro Milla van voler 
anar a pels tres punts, però 
una jugada individual d’Èric 
Gonzàlez al minut 86 dese-
quilibrava el partit de part 

dels locals.
Aquesta victòria deixa al CF 
Igualada en 12a posició, amb 
5 punts, a dos dels llocs de 
descens, menter que la UD 
San Mauro escala fins la 8a 
posició, a un punt de la pro-
moció d’ascens.
Aquest diumenge, els igua-
ladins reben al Tàrrega, a 
Les Comes, mentre que els 
montbuiencs visitaran a la 
Pirinaica, a Manresa. Amb aquest cop de cap Èric Zamora marcava l’1 a 0 • JOAN GUASCH

Jugadors i afició del San Mauro van celebrar junts la victòria • JOAN GUASCH

REDACCIÓ · FUTBOL

El CF Igualada tornava a 
la competició després 
d’una jornada de des-

cans i no volien despenjar-se 
del liderat del seu grup. Da-
vant hi tenien un Terrassa que 
es volia estrènyer la classi�-
cació per la part alta. Això va 
provocar que l’equip tingués 
un gran repte a Les Comes.
En un duel molt igualat, els 
detalls van marcar les diferèn-
cies. Després d’una primera 
part on les blaves van disposar 

d’oportunitats per avançar-se, 
les visitants van apro�tar un 
córner per fer el primer gol del 
partit i posar-se per davant al 
marcador.
Per sort, just abans del des-
cans, Marcet xutava una falta 
que tocaria al travesser i Míri-
am, molt atenta, apro�tava el 
rebot per empatar el duel. Un 
empat clau per la moral del 
conjunt local.
A la segona meitat, l’equip va 
seguir insistint a partir de la 
pilota i les jugades trenades. 
L’equip va tenir paciència i 
en una gran conducció de 
Peke, la jugadora va definir 
al pal llarg amb l’esquerra. 
Un gol molt important que 
va significar tres punts per 

2

1

CF IGUALADA

FC TERRASSA
vs.

Victòria amb remuntada contra un rival directe
donar tranquil·litat al con-
junt de Víctor Torrijos.

Aquest dissabte a les 8 del 
vespre, les blaves tornen a 

jugar a Les Comes, davant el 
Viladecans. 
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REDACCIÓ · BÀSQUET

El passat dissabte 12 de 
novembre el Monbus 
CB Igualada disputava a 

l’Estació del Nord de Barcelo-
na la jornada número 7 de la 
lliga EBA contra el CB Roser. 
L’equip igualadí acumulava 
quatre derrotes consecutives, 
situació que posava en com-
promís a l’equip i sobretot de-
gut a la di�cultat que afegeix 
disputar l’enfrontament a la 
complicada pista del Roser.
Des de l’instant inicial es va 
poder apreciar un gran nivell 
d’intensitat i duresa per part 
dels dos equips marcant un 
llindar que seria la base du-
rant tot el partit. Durant els 
primers minuts l’encert de 
l’equip barceloní des de la lí-
nia exterior va ajudar a liderar 
el marcador. No obstant això, 
poc a poc es va anar retallant 
aquesta petita distància grà-
cies al bon treball defensiu de 
l’equip igualadí. Aquest fet va 
provocar que el marcador del 

primer període fos de 14-14.
El segon període va ser una 
guerra contínua per aconse-
guir el lideratge en el marca-
dor on cap dels equips acon-
seguia deixar enrere al rival. A 
mesura que avançava el partit, 
diferents jugadors apareixien 
en l’àmbit de l’anotació, però 
igualment la igualtat es va 
mentir deixant a la mitjà part 
el partit empatat 30-30.
La segona part va ser molt si-
milar a la resta del partit, on 
cada cistella valia or i els dos 
equips lluitaven per no que-
dar-se enrere. Les defenses 
no van desistir en la seva gran 
labor, però l’equip igualadí 
gràcies a dos triples seguits va 

avançar-se en el marcador.
A mesura que avançava l’úl-
tim període, la distància no 
disminuïa �ns que un seguit 
d’accions van capgirar el mar-
cador a falta de dos minuts 
per acabar el partit. L’equip lo-
cal va tirar de cor per assolir 
la remuntada mentre que els 
visitants es veien superats per 
la conjuntura.
El marcador �nal va ser de 
65-61 afegint una derrota 
més a la dinàmica negativa 
del Monbus CB Igualada que 
aquest dissabte s’enfrontarà a 
un Olivar que està en la ma-
teixa situació competitiva. 
Aquest partit serà clau per 
intentar revertir la situació. 

65

61

CB ROSER

MONBUS
CB IGUALADA

vs.

El Monbus CB Igualada no aixeca cap

REDACCIÓ · BÀSQUET

Dissabte passat, l’Events 
CB Igualada tenia un 
partit complicat con-

tra un dels equips construïts 
per aconseguir l’ascens de ca-
tegoria, el Dra� Gramenet. El 
partit va començar amb molt 
d’encert del conjunt igualadí 
amb tres triples consecutius. 
Posteriorment, les jugadores 
del Dra� van començar a cor-
regir errades i endurint el joc 
en les posicions interiors. Les 
blaves aconseguien aguantar 
el pols, al �nal del període 19 
a 19.
En el segon període, les juga-
dores de Xiki Almendro van 
ser capaces d’incrementar la 
intensitat defensiva i negar 
tota possibilitat del rival de 
fer mal amb el joc interior. A 
més a més, les igualadines en-
cadenaven excel·lents jugades 
d’atac que eren impossibles 
d’aturar per a les visitants. Un 
gran encert i un molt bon joc 
ofensiu permetia a les blaves 
arribar al descans amb una 
avantatge d’onze punts, 39 a 
28.
En el tercer període, l’equip de 
Santa Coloma de Gramenet 
va sortir amb la idea de reduir 

les distàncies per emportar-se 
la victòria. Van saber castigar 
el joc interior igualadí i van 
estar molt més encertades de 
cara a cistella. En aquest perí-
ode, l’Igualada va aconseguir 
la puntuació parcial més infe-
rior. Les visitants només po-
dien col·lapsar el joc igualadí 
amb tímides defenses zonals. 
Al �nal del període, 49 a 46.
S’iniciava el darrer període 
amb tot per decidir. L’Igua-
lada havia fet 30 minuts d’un 
excel·lent bàsquet i ara s’havia 
de fer la rematada �nal per a 
poder-se emportar-se el par-
tit. Les blaves lluny d’empeti-
tir-se, van sortir con�ades que 
el partit no se’ls hi podia esca-
par. Dos triples consecutius, 
posava terra pel mig acon-
seguint ampliar la diferència 
a 8 punts, 56 a 48. Aquests 
primers minuts van ser claus 
per a deixar clar que l’Iguala-
da no es deixaria sorprendre. 
Els posteriors 5 minuts, es van 
mantenir les diferències en el 
marcador aconseguir no veu-
re’s perillar la victòria. Al �nal, 
victòria per 63 a 56.
Cal destacar el gran treball de 
l’equip i la con�ança que van 
adquirint les jugadores en el 
seu joc. Això es demostra a 
pista i s’aconsegueix que el joc 
igualadí sigui ràpid i vistós. El 
proper partit de l’Events CB 
Igualada serà demà dissabte a 
la pista del SESE. 

L’Events CB Igualada
es fa fort a Les Comes

63

56

EVENTS 
CB IGUALADA

DRAFT GRAMANET
vs.

REDACCIÓ · VÒLEI

El Sènior Femení A de 
l’Igualada VC gua-
nyava a casa contra el 

Castellar. Les igualadines 
sumen 3 punts més que les 

Continuen creixent
col·loca en 5ena posició i les 
torna a posar en la lluita per 
assolir una plaça a les fases 
d’ascens. L’equip igualadí mi-
llora setmana rere setmana 
demostrant molta solidesa 
en defensa i una millora des-

tacable en els atacs. Aquest 
cap de setmana es desplacen 
a Molins on esperen segir 
sumant per estar a la segona 
volta d’aquesta fase ja dins les 
places que donen accés a les 
fases d’ascens a 1a. 

REDACCIÓ · PÀDEL

L ’últim cap de setmana 
de novembre es dis-
putarà un torneig amb 

aproximadament 200 pare-
lles a les instal·lacions del 
+KPADEL, les quals poden 
jugar en diferents modali-
tats: modalitat masculina, 
femenina i mixta. A cada 
modalitat hi ha 4 categori-
es: 1a, 2a, 3a, 4a. En aquest 

torneig s’estrena la categoria 
REINA, pensada per juga-
dors més professionals, amb 
uns suculents premis en me-
tàl·lic per els campions!
El torneig començarà el di-
jous 24 de novembre i fina-
litzarà el diumenge 27 de 
novembre. Cada jugador 
rebrà un fantàstic “welcome 
pack” de benvinguda, el qual 
constarà d’un sabater Mu-
nich i una samarreta amb els 

patrocinadors del torneig. 
Entre el dijous i el dissabte 
totes les parelles disputa-
ran una lligueta en la que es 
classificaran els 2 primers de 
cada grup, passant a jugar les 
rondes eliminatòries el diu-
menge.
A l’acabar les �nals de totes 
les categories el diumenge a la 
tarda, està previst fer l’entrega 
de premis i el sorteig de ma-
terial que aporten els patroci-
nadors i col·laboradors. 

El torneig de +KPàdel ja té 200 inscrits

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

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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REDACCIÓ · RUGBY

Dissabte passat, l’Ano-
ia Rugby Club es va 
desplaçar �ns a Llei-

da per jugar l’últim partit 
de la fase prèvia de la Lliga 
Catalana de Rugbi del grup 
F. Durant tot el partit es va 
notar la millora dels jugadors 
i la seva actitud en el camp. 

En la primera part van poder 
aguantar a un INEF B molt 
fort, i fruit del joc de l’equip 
en atac el jugador Lazaro Ar-
cos va poder fer el primer as-
saig per l’equip dels Hippos. 
En la segona part es va notar 
la  mancança de jugadors re-
serva, re�ectint-se en el re-
sultat �nal per 51 a 5 a favor 
del conjunt lleidetà. 

L’Anoia Rugby Club tanca 
la fase prèvia a Lleida

REDACCIÓ · HANDBOL

El passat diumenge es 
jugava a Les Comes la 
jornada 7 de prime-

ra catalana contra el KH7 de 
Granollers.
A la primera part ambdós 
equips van estar frec a frec en 

el marcador. Tot i que l’Iguala-
da va anar sempre pel davant 
i portava la iniciativa, els del 
Granollers no van deixar que 
la diferència fos molt gran i es 
va arribar als primers 30 mi-
nuts amb un ajustat 16 a 12 
per l’Igualada.
A la represa el conjunt iguala-
dí va sortir molt fort en defen-
sa i la porteria i no va deixar 
que el Granollers fes un gol 
�ns al minut 43. Això va per-
metre que els jugadors igua-

ladins, amb un joc rapidíssim 
i efectiu en els contraatacs, 
obrís una bretxa en el minut 
45 de 12 gols a favor, que va 
continuar creixent �ns al �-
nal. La defensa i la porteria de 
l’Igualada i els errors en l’atac 
del Granollers van ser claus 
perquè l’equip del Vallès no-
més fes 5 gols en aquesta se-
gona part.
Final amb un resultat de 35 a 
17 que va re�ectir molt bé el 
que es va veure a la pista. 

35

17

DESERFEVER 
CH IGUALADA
KH7 BM 
GRANOLLERS

vs.

El Deserfever CH Igualada passa per 
sobre del BM Granollers

Teatre Municipal l’Ateneu
Divendres 18 de novembre de 2022

a les 19:30 h

   

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20%  dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

Preu: 7 i 5€

Venda d’entrades:
������������������������������

Cicle de Pell Sensible. Versió 
Capital “Temps Fràgils...”
Amb Jordi Boixaderas (veu) i Miquel Jordà (música)
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Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

OFERTA FLASH 
PEUGEOT

Transmissió Gates Belt drive, 
sense manteniment

P.V.P.  3.999€
-30% de descompte, surt a 

2.799€ PREU NET

REDACCIÓ · HANDBOL

Apro�tant el Dia Inter-
nacional per a l’Eli-
minació de la Violèn-

cia envers les Dones, el Club 
d’Handbol de Vilanova del 
Camí llança un �yer infor-
matiu de Bones Pràctiques 
davant possibles conductes 
d’assetjament esportiu.
Com moltes altres entitats es-
tan fent, el CH Vilanova troba 
interessant parlar i oferir eines 
per prevenir els possibles 
comportaments inadequats 
en matèria d’abusos o discri-
minacions de gènere. A tal 

efecte, ha publicat un �yer que 
difondrà entre jugadores, cos 
tècnic i famílies de l’entitat, 
però que pot ser extrapolable 
i útil per altres activitats i col-
lectius del municipi.
Amb el lema “Tothom a una! 
Per tranquil·litat, #esportse-
gur” l’objectiu de la iniciativa 
és la difusió i la prevenció, que 
entenen com un empodera-
ment dels equips i les perso-
nes per fer que tothom sigui 
menys vulnerable i tingui a la 
mà eines de prevenció i ajuda. 
“El Club Handbol Vilanova 
del Camí aposta per un esport 
segur i tranquil”. 

El CH Vilanova del Camí 
publica un Manual de 
Bones Pràctiques

REDACCIÓ · ATLETISME

El passat cap de setmana 
es va celebrar una nova 
edició de la ja tradicio-

nal Behobia-Sant Sebastian de 
20km, enguany la 57 edició.
La bona representació de la 
UECANOIA (�ns a 21 parti-
cipants del club) van gaudir 
el cap de setmana, d’una festa 
esplèndida i que va culminar 
amb la participació a l’esmen-
tada cursa aconseguint ser 
tots �nishers.
Seguidament informem del 
temps aconseguits.
David Armengol 1h26’43’’
Joan Rivera 1h30’28’’
Toni Gomez 1h30’42’’
Juan Prieto 1h32’24’’
Ivan Arroyo 1h38’15’’

Santi Canals 1h39´42´´
Francisco Camacho 1h39’56’’
Marc Canals 1h41’55’’
Olaya Rico 1h41’55
Sonia Magallon 1h43’23’’
Iolanda Almenara 1h44’58’’
Juanjo Pelegrin 1h49’04’’
Maribel Grau Sevilla 1h49’15’’
Jordi Llordes 1h52’55’’
Gemma Ventura 1h58’47’’
Eva Escola Rubi 1h58’47’’
Jaume Farres 2h08’00
Joan Caro 2h09’27’’
Travis Oliver 2h10’32’’
Teresa Toribio 2h15’18’’
Dolors Morera 2h18’44” 

21 corredors de la 
UECAnoia participen a la 
Behobia - Sant Sebastian

Un cap de setmana de 
festa va culminar amb 

la cursa de 20 km

REDACCIÓ 
CURSES DE MUNTANYA

Diversos participants 
de la secció de trail 
del Club EXCTA.UE-

CANOIA així com de l’Escola 
Esportiva UECANOIA, van 
prendre part a l’edició 2022 de 
la Cursa Neardental del passat 
diumenge 13 de novembre, as-
solint molt bons resultats.
A la cursa llarga de 17km i 
675m de desnivell positiu, van 
aconseguir un fabulós podi 
Quim Vich en 2a posició i 
Oriol Marín 3r de la general 
en categoria masculina (amb-
dós de l’Escola Esportiva) i 
Raquel Fernández 2a absoluta 
en categoria femenina.
Altres participants amb molt 
bones classi�cacions a l’ar-
ribada varen ser en Guillem 
Lampreave 4t de la general i 
Nil Alonso 5è. També bones 
posicions per Arnau Muñoz 
17è, Daniel Degràcia 21è i Da-

vid Núñez 35è.
D’altre banda, a la modalitat 
de 10 km es va assolir un podi
100% de l’Escola Esportiva en 
categoria femenina. El podis 
varen ser per Laia Alonso 1a, 
Marta Romaguera 2a i Aina 
Tarrida en 3a posició.
La resta de participants del 
club anoienc van ser David 
Patiño Ubia 4t de la general i 

Xavier Muñoz 6è.
Ara, molts dels integrants del 
Club EXCTA.UECANOIA i 
de l’Escola Esportiva, estan 
�xats en el proper objectiu, 
la Cursa de l’Esquiador 2022, 
que tindrà lloc el proper 27 de 
Novembre, on en un recor-
regut fabulós per zones poc 
conegudes de la Llacuna. Bons 
resultats assegurats. 

Sis podis per la UECANOIA a la Cursa 
del Neandertal de Capellades

REDACCIÓ · ATLETISME

Dissabte  passat, es dis-
putava a l’Estadi Ser-
rahima de Barcelona, 

la 4ª Jornada del Campionat 
de Catalunya de Tardor, amb 
organització de  l’A.A. Catalu-

nya i de la FCA. 
Hi va participar l’atleta del 
CAI Petromiralles/Aigua de 
Rigat Jordi Pastor, amb una 
destacada actuació.
Jordi Pastor era 4t en el llan-
çament de Pes en Sub-16, amb 
un millor intent de 11,89 m. 

Jordi Pastor (CAI), 4t 
en Pes al Campionat de 
Catalunya de Tardor 
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REDACCIÓ · ATLETISME

Diumenge passat 13 de 
novembre, es disputa-
va al circuit del Parque 

Arqueológico de Atapuerca 
(Burgos) la 18a edició del Cros 
Internacional de Atapuerca, 
amb una multitudinària parti-
cipació de  6.500 atletes, entre 
ells diverses primeres �gures 
del Cros internacional i esta-
tal, en formar part del circuit 
internacional IAAF d’aquesta 
temporada, que inclou les mi-
llors proves a nivell mundial, 
i considerat el millor Cros de 
l’estat per la RFEA. Enguany 

acollia també el Campionat 
d’Espanya de Cros per Clubs.
Hi van participar individual-
ment els atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles Roger Suria 
en categoria Sub-20  i Gerard 
Bou en categoria Sub-23. 
Roger Suria assolia una mag-
ní�ca 8a posició en la pro-
va Sub-20 amb 18’21” sobre 
5.870 m. de recorregut domi-
nada per Jaime Migallón (Cli-
nica Menorca) amb 18’02”, 
amb un total de 197 classi�-
cats. Va guanyar per equips el 
Playas de Castellón.
Gerard Bou era 58è en la pro-
va Sub-23, amb 26’24” per co-

brir els 7.810 m. de recorregut, 
dominada per Miguel Angel 
Martínez (Atl. Dolores) amb 
23’41”, i en la que es classi�ca-
ren 157 atletes. Es va imposar 
per equips l’Oriente Atletismo. 
L’atleta del Playas de Caste-
llón �ierry Ndikumwenayo 
es va imposar en la prova èlit 
internacional masculina, amb 
27’58” sobre 9.750 m. i en fe-
menines s’imposava Beatrice 
Chebet (Kenia) amb 25’39”, 
sobre 7.810 m. de cursa. Gua-
nyaren per equips el Cárnicas 
Serrano en masculí, i el C.A. 
Adidas en femení. 

Roger Suria (CAI), 8è Sub-20 
al Cros Internacional de Atapuerca

REDACCIÓ · WATERPOLO

El cap de setmana passat 
el CN Igualada va dis-
putar la quarta jornada 

de la lliga catalana de 2a di-
visió absoluta de waterpolo 
contra el CW Anglès. Amb 
la victòria aconseguida sobre 
aquest rival directe, els aigua-
lits escalen posicions i es col-
loquen tercers a la lliga amb 
un total de 5 punts sobre els 
8 possibles.
El partit va resultar en una 
victòria treballada de tot 
l’equip, i va quedar demostra-
da la bona actitud de tots els 
jugadors durant el joc, que no 
van abaixar la guàrdia en cap 
moment. En defensa, l’equip 
segueix demostrant-se robust, 
ja que van di�cultar l’atac dels 
locals, i poques pilotes li van 
fer arribar al seu boia. Gràcies 
al treball en defensa, els ai-
gualits van sentir-se còmodes 
en atac, creant ocasions tant 
amb xuts des de fora dels 5 

metres com en jugades dintre 
la boia. En aquest partit l’en-
cert en les jugades de superio-
ritat numèrica on, la majoria 
de jugades la pilota va acabar 
dins  la porteria, va ser clau 
per la victòria. El resultat �nal 
va ser de 10 a 12 gols.
A part de la bona actitud de 
tots els jugadors, cal destacar 
el bon joc de dos jugadors ju-
venils. La gran feina ofensiva 

del jugador núm. 2 de l’Igua-
lada, Pol Garcia, que va acon-
seguir marcar 3 gols, i també 
el gran treball en defensa del 
jugador núm. 11, Ton Vives, 
que va evitar que el boia ata-
cant �nalitzes amb encert. 
El proper partit de lliga és 
disputarà aquest dissabte 
contra el CE Picornell, que 
serà el primer partit a casa de 
la temporada. 

Victòria treballada a la piscina de l’Anglès

REDACCIÓ · GIMNÀSTICA

E l passat divendres 11 
de novembre es cele-
brava el Campionat 

d’Espanya conjunts base a 
Jerez, màxima competició 
per a gimnastes d’aquest ni-
vell i que anteriorment han 
d’haver assolit la classifica-
ció per aquest campionat. 
El conjunt juvenil del club 
format per Gisela Ramírez, 
Berta Tiana, Jana Pérez, 
Duna Monroy, Itziar Mensa 
i Paula Mensa, van viatjar 
cap a Jerez de la Frontera el 
dijous dia 10 amb il·lusió de 
viure aquesta gra experièn-
cia.
Divendres a les 9:55h era el 
seu torn, van sortir a pista, 
amb molta força però també 
amb els nervis que suposa 
aquest campionat, compe-
tint amb 130 conjunts de la 

seva categoria amb un gran 
nivell, ja que només partici-
paven els millors conjunts de 
cada comunitat.  Van executar 
el seu exercici amb una gran 
tècnica i expressivitat, fent 
gaudir a públic i famílies d’una 
coreogra�a amb un gran artís-
tic complexitat amb els aparells 
de maces i cèrcols.
Amb aquest campionat �nalit-
zen temporada aquestes gim-
nastes, i les animem a encarar 
amb molta il·lusió la pròxima 
amb nous projectes.
Des del Club feliciten al Cos 
Tècnic i gimnastes, un gran 
exemple de treball, constància i 
humilitat;  les animem a seguir 
lluitant pels seus somnis. 

Bon paper del Club 
Gimnàstic Ballerina
al Campionat d’Espanya

Van executar el seu 
exercici amb gran 

tècnica i expressivitat

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

www.rendaurbana.cat
Espai patrocinat per

poesia i el teatre amateur a la 
ciutat. L’acte és obert al públic 
�ns assolir l’aforament. L’acte 
de lliurament és obert al pú-
blic i s’iniciarà a dos quarts de 
dotze del migdia. Durant l’ac-
te es donarà a conèixer el ve-
redicte dels premis següents: 
Art Digital Jaume Graells; 
Compromís Social i Cívic Mn. 
Còdol; Disseny Grà�c Gaspar 
Camps; Fotogra�a Procopi 
Llucià; Poesia Joan Llacu-
na, i el Premi d’Honor Ciutat 
d’Igualada a la trajectòria en 
l’àmbit cultural. Els premis de 
Composició Musical Paquita 
Madriguera i de Recerca Dr. 
Mercader es declaren deserts 
en aquesta edició. Enguany 
la participació ha estat d’un 
total de 262 participants, un 
creixement exponencial del 
136% si ho comparem amb 
els 111 participants del 2021. 
La participació més alta ha es-

Lleonard del Rio i 
Campmajó; Jaume 

Ferrer Piñol i Adoració 
Aliberch Giralt, rebran 
el Premi d’Honor 2022

CULTURA · LA VEU 

Diumenge 20 de no-
vembre de 2022 a 2/4 
de 12 del migdia, es 

durà a terme la XXVIIa edició 
de l’acte de lliurament dels Pre-
mis Ciutat d’Igualada al Teatre 
Municipal Ateneu, un guardó 
que es va crear l’any 1996 per 
agrupar els premis existents a 
la ciutat. L’acte comptarà amb 
l’actuació del cantant igualadí 
Roger Argemí., compositor i 
productor musical ha acon-
seguit donar un enfocament 
diferent a la música pop, amb 
tocs d’R&B i una emotivitat 
característica, ha compartit 
duets amb el guanyador de 
l’Eurovision Song Contest 
2015 Måns Zelmerlöw i amb 
Manu Guix, i va representar el 
català a l’Eurovisió de les llen-
gües minoritàries al Liet Fes-
tival. La presentació de l’acte 
anirà càrrec de Montse Sanou, 
i Xavi Dàvila. Durant l’acte es 
lliuraran els premis d’Honor 
ciutat d’Igualada a Lleonard 
del Rio i Campmajó; Jaume 
Ferrer Piñol i Adoració Ali-
berch Giralt, tots ells membres 
destacats en l’àmbit perio-
dístic, per la divulgació de la 

tat al premi de fotogra�a amb 
111 participants, un 43% del 
total. Aquest increment ha 
estat motiva perquè el premi 
compta amb un nou format 
organitzatiu digital, impulsat 
per l’Agrupació Fotogrà�ca 
d’Igualada, que ha projectat la 
participació a nivell mundial 
amb un total de 111 partici-
pants de 28 països diferents i 
1.356 fotogra�es participants. 
El segueix en participació el 

Diumenge es farà l’acte de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada

Premi de Poesia que passa de 
60 a 71 participants, un 27 i 
empatat gairebé amb Art di-
gital, que representa un 26 % 
amb 68 participants.
Els premis Ciutat d’Iguala-
da són possibles gràcies a la 
implicació de totes les per-
sones que formen part dels 
diferents Jurats i les entitats i 
empreses com CEINA amb La 
Renda Urbana i la Fundació 
Sant Crist d’Igualada, amb el 

patrocini econòmic del pre-
mi d’Art Digital Jaume Gra-
ells i el premi al Compromís 
Social Mossèn Josep Còdol, 
respectivament. Cal destacar 
també el suport organitzatiu 
de l’Agrupació Fotogrà�ca 
d’Igualada, de l’Ateneu Igua-
ladí, de l’entitat disseny=igua-
lada, de Disseny Marked i del 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada en el premi d’in-
vestigació Jaume Caresmar i 
el premi de recerca Dr. Joan 
Mercader. També fan su-
port als premis els diferents 
equipaments municipals 
com l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps “La Gaspar”, i 
l’Escola Conservatori Muni-
cipal de Música d’Igualada. 
Una convocatòria transversal 
que serveix per potenciar i 
reconèixer la creativitat, la re-
cerca i les propostes de caràc-
ter social. També hi haurà un 
moment per al record pòstum 
de quatre �gures rellevants en 
l’àmbit cultural que ens han 
deixat el darrer any. L’acte és 
gratuït i obert al públic, �ns 
a complir l’aforament. L’acte 
serà enregistrat i es podrà veu-
re en diferit al canal de Youtu-
be de Cultura Igualada. 

EXPOSICIONS · LA VEU 

L’Aula de Música Tradici-
onal de l’Anoia (AMTA) 
porta a Igualada l’expo-

sició “Cent anys de l’Obra del 
Cançoner Popular de Catalu-
nya”, en motiu de l’efemèride 
d’aquest projecte de recol·lec-
ció folklòrica, que fou cabdal 
per a la conservació del patri-
moni musical tradicional de 
Catalunya.
L’exposició mostra la història i 
l’abast d’aquest projecte que va 
pretendre ser “una síntesi que 
revelés el veritable valer de 
l’ànima musical catalana”.

Organitzada per la Direcció 
General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, 

sota el Comissariat de Jau-
me Ayats,  visitarà Igualada 
gràcies al conveni signat amb 
l’AMTA, i compta amb la col-
laboració del Departament de 

Per Santa Cecília arriba a Igualada l’exposició “Cent anys de l’Obra 
del Cançoner Popular de Catalunya” 

Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada i del Museu 
de la Pell d’Igualada i Comar-
cal de Catalunya.
La inauguració serà el dia 22 
de novembre de 2022, a les 
19h al Museu de la Pell d’Igua-
lada i Comarcal de l’Anoia.
Seguidament a les 19:30 el 
grup de grallers Els Pelforts 
oferirà un concert de gralles 
amb el repertori vinculat a la 
ciutat d’Igualada que l’Obra 
del Cançoner Popular de Ca-
talunya, recollides del graller 
de l’Espelt Jaume Pelfort. Al-
gunes de les obres que es po-
dran escoltar estan vinculades 

a la cultura popular de la ciu-
tat: gegants d’Igualada, Nans 
d’Igualada, balls de bastons, 
ball de pastorets, i Moixigan-
guers d’Igualada entre altres.
Aquest concert és possible 
gràcies al Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada. 
L’exposició es podrà visitar 
del 22 de novembre al 15 de 
gener a la sala petita de les 
Encavallades del Museu, en 
horari de dimarts a diven-
dres de 10 a 14h, dijous i di-
vendres tarda de 16 a 18:30h, 
i dissabtes, diumenges i fes-
tius d’11 a 14h. 

LLIGA EBA
19/11/22 a les 18:30h

MONBUS C.B. IGUALADA - ANAGAN-EL OLIVAR
T'esperem al Pavelló de Les Comes. Vine a gaudir del bàsquet.
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ART · LA VEU 

El col·lectiu Incòmoda 
ha estat el guanyador 
del premi Igual’ART 

2022/23 amb el projecte que 
han presentat vinculat a la 
revista que l’associació edi-
ta. Amb aquest guardó es 
donarà suport al projecte de 
presentació pública de “Ma-
ternitats” a Igualada, en una 
exposició. L’exposició Mater-
nitats rescatarà continguts de 
la mateixa revista però alhora 
vol generar nova informació 
pròpia de la ciutat relaciona-
da amb el tema, per mitjà de 
les enquestes vives. Aquestes 
enquestes ajuden a transfor-
mar informació complexa en 
una experiència on la persona 
usuària pot arribar a connec-
tar amb la problemàtica, em-
fatitzar i alhora parlar de la 
seva pròpia experiència. Les 
dades s’analitzen de manera 
visual, en directe i de manera 
senzilla. Una part del premi es 
destinarà a la publicació del 
quart número, Maternitats. La 
proposta es centra per tant, en 

analitzar i mostrar moments 
i estats vinculats al procés de 
gestació com són la precarie-
tat davant el desig de ser mare, 
l’avortament, el concepte de 
mare, la violència obstetrícia, 
els períodes de cura relacio-
nats amb els permisos labo-
rals o un estudi sobre com 
s’ha retratat el rol de la mare 
a la gran pantalla. El projecte 
inclou l’edició de la revista, la 
presentació del quart número 
i una exposició que es podrà 
veure en un dels espais expo-
sitius de la ciutat. El jurat es va 
reunir el passat 24 per escollir 
guanyador d’entre les quatre 
propostes vinculades al món 
del cinema, la música, les arts 
visuals i anàlisi sociocultural. 

EL PROJECTE INCÒMODA
El col·lectiu és una associació 
que neix el 2019 amb l’objectiu 
de dur a terme projectes vin-
culats al feminisme des de l’ex-
perimentació grà�ca i creativa 
i la conformen Maria Moix 
Romero, Marina Camprubí 
Delgado, Mireia Sala Gon-
zález i Patricia Carreño Picón, 

El col·lectiu Incòmoda guanya el premi Igual’ART 2022/23 per al 
suport de projectes artístics i culturals

les quals es dediquen professi-
onalment al disseny grà�c, la 
il·lustració, l’art, el periodisme 
i la docència.
El projecte de la revista homò-
nima ha cobert altres àmbits 
vinculats a la vida quotidia-
na, com són el món laboral, 
domèstic, sexualitats i la poca 
visibilitat de la dona en el món 
de la ciència, la medicina i l’es-
port, entre altres.

L’EDICIÓ D’ENGUANY DEL 
PREMI IGUAL’ART
El premi és un guardó anual 
que s’atorga a projectes que 
no han estat creats, els quals 
són presentats com a pro-
postes candidates per poder 
rebre un suport econòmic de 
2.000 euros per a la seva rea-
lització. El jurat d’aquest any 
ha estat format per la Raquel 
Camacho i Garcia, directora 

de l’escola municipal d’art i 
disseny d’Igualada; la Mont-
se Raventós i Via, presidenta 
de Disseny Marked; el Xa-
vier Vives i Sabaté, presi-
dent de Disseny=Igualada; 
les vocals Ester Comenge i 
Secanell i Aura Olivan Gurt 
i Pere Camps i Oviedo, Re-
gidor del Departament de 
Promoció cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada. 

POESIA · LA VEU 

El recital Temps fràgils… 
tancarà aquest divendres, 
18 de novembre, el cicle 

De pell sensible, versió capital, 
amb l’actor Jordi Boixaderas a la 
veu i Miquel Jordà, música.  El 
duet ens proposa un recorregut 
pels poemes més emotius de 
Miquel Desclot, Kirmen Uri-
be, Francesc Parcerisas, Josefa 
Contijoch, Emily Dickinson, 
Roc Casagran, Joan Margarit, 
entre molts d’altres. Serà a les 
19:30 h, al Teatre Municipal 
Ateneu. Les entrades valen 5 € 
i es poden comprar anticipa-
dament a www.teatremunici-

palateneu.cat, també es poden 
adquirir a taquilla per 7 €.
Igualada ha recuperat amb 
motiu de l’any de la Capital 
de la Cultura Catalana el cicle 
de música i paraules De pell 
sensible, versió capital. Aquest 
cicle va néixer amb la voluntat 
d’apropar la literatura i la po-
esia als ciutadans i utilitzant la 
música com a camí universal. 
El cicle s’ha programat en un 
espai singular, on públic i ar-
tistes comparteixen l’escenari 
del Teatre de l’Ateneu. De pell 
sensible ha comptat amb una 
selecció d’autors de diferents 
èpoques i estils amb la voluntat 
d’oferir un ventall divers. 

Últim recital “De Pell 
Sensible” amb Jordi 
Boixaderas i  Miquel Jordà

LLIBRES · LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada posa en mar-
xa un nou espai de ter-

túlia: el club Teologia per a 
tothom, un club de lectura que 
vol servir per oferir un espai 
de re�exió i debat al voltant de 
la teologia i l’espiritualitat, dos 
àmbit especialment rics pel 
que fa a les grans preguntes de 
l’ésser humà. La peculiaritat 
d’aquest club és que els assis-
tents llegiran una única lectu-
ra al llarg del curs, que s’anirà 
comentant per capítols a cada 
trobada. Les sessions comen-
çaran el mes de gener i seran 
moderades per Joan Ordi i 
Fernández, doctor en Filoso�a 
i llicenciat en Teologia.
La primera obra que es co-
mentarà l’any vinent al club de 
teologia  serà «En busca de nu-
estras huellas: La dimensión 
espiritual de las religiones del 
mundo» (2004), d’Hans Küng. 
L’autor és un dels teòlegs més 
admirats i polèmics dels nos-
tres temps i en aquesta obra 

convida a conèixer millor les 
religions del món: des de les 
més primitives com l’hindu-
isme o el budisme fins a les 
grans religions monoteistes 
com el cristianisme, el juda-
isme i l’islam.  Les trobades 
es faran els dimecres, un cop 
al mes, a les 7 de la tarda i co-
mençaran ja el dimecres 25 
de gener. El moderador del 
club proposarà a cada ter-
túlia les pàgines i capítols a 
llegir per la següent trobada. 

La Biblioteca Central d’Igualada posarà 
en marxa el club de lectura «Teologia 
per a tothom»

Per participar en aquest club 
cal inscriure’s prèviament a 
la Biblioteca, que facilitarà 
als assistents un exemplar 
del llibre. Com a la resta 
de clubs que funcionen a la 
Biblioteca la inscripció és 
totalment gratuïta. Aquest 
club se suma als altres clubs 
especialitzats de la Bibliote-
ca, com el del còmic, l’En-
glish Book Club, Llegir el 
teatre o Farenheit 451 (de 
ciència-ficció). 
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Dimarts comença la 20a edició del Zoom, Festival internacional 
de Continguts Audiovisuals

TEATRE · LA VEU 

Dimarts 22 de novem-
bre a 2/4 de 9 del 
vespre tindrà lloc la 

inauguració de la 20 edició del 
Zooom Festival Internacionl 
de Continguts audiovisuals. 
Durant l’acte d’inauguració es 
podrà veure el �lm Quico Sa-
bater, sense destí que concursa 
a la Secció O�cial de Ficció. Es 
comptarà amb al presència de 
l’actor Roger Casamajor, pro-
tagonista de la pel·lícula.
El Zoom Festival Internaci-
onal de Continguts Audiovi-
suals de Catalunya arriba a la 
20a edició havent-se consoli-
dat com un certamen de refe-
rència del sector i un esdeve-
niment estratègic per Igualada 
-que enguany és capital de 
la cultura catalana- i per al 
conjunt del país. El festival se 
celebrarà del 22 al 27 de no-
vembre a la capital de l’Ano-
ia –amb algunes activitats a 
Barcelona i emissions online- 
i convida al públic a assistir 
a les diverses projeccions de 
manera presencial després de 
dos anys complicats a causa de 
la pandèmia.
El Zoom d’enguany contempla 
sis categories: Entreteniment, 

Informatius, Esports, Cultura, 
Ficció i la nova secció de Vi-
deojocs estrenada l’any passat. 
Des del passat mes de maig, 
el festival ha rebut un total de 
130 inscripcions en les diver-
ses categories de la Secció O�-
cial. Els continguts provenen 
de països com Espanya, Fran-
ça, Anglaterra, Hongria, Ale-
manya, Països Baixos, Itàlia, 
Dinamarca, Iran, Perú, Jordà-
nia, Taiwan, Noruega, Polònia 
i Grècia, entre d’altres. Dels 
130 projectes presentats se 
n’han escollit més d’una cin-
quantena que opten als Premis
Zoom, atorgats per un jurat de 
professionals del sector: 8 en 
la categoria de Ficció, 8 d’En-
treteniment, 13 de Cultura, 8 
d’Informatius, 7 d’Esports i 7 
de Videojocs.
Fora dels continguts de la Sec-
ció O�cial, les produccions lo-
cals també tindran el seu espai 
en el certamen amb la secció 
Zoom Km0 que encetarà la 
coproducció igualadina so-
bre Xirinacs Sis nits d’agost. El 
festival compta amb un total 
de cinc projeccions de colli-
ta local, que es podran veure 
entre el 23 i el 26 de novem-
bre al Cinema Ateneu i seran 
gratuïtes. Inclou el �lm dirigit 

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

lunya aposta per la formació, 
el descobriment del talent i la 
indústria amb activitats com-
plementàries que es duran a 
terme durant els dies del cer-
tamen, que se celebrarà del 
22 al 27 de novembre a Igua-
lada –amb algunes activitats a 
Barcelona i emissions online 
-. Enguany, la direcció del cer-
tamen ha organitzat un total 
de sis Zoom Class, activitats 
que van dirigides a escoles, 
universitats i centres d’estu-
dis audiovisuals que recullen 
les experiències de producció 
d’alguns dels continguts que 
participen en la Secció O�cial 
del festival.
Més de 250 alumnes pro-
vinents de les escoles Gabriel 
Castellà, Emili Vallès, Garcia 
Fosses, Ramón Castelltort, 
d’Igualada, i Marta Mata, de 
Vilanova del Camí, podran 
conèixer la protagonista de 
Lara i Kali el nou programa 

del SX3 – Antic Club Super 3 
– en una Zoom Class. La Lara 
va néixer en un refugi d’alta 
muntanya (Colomers) a la Vall 
d’Aran i té una relació molt es-
pecial amb la seva gossa amb 
qui fa tot tipus d’activitats, des 
d’escalar i esquiar �ns a men-
jar croquetes. L’acte també 
comptarà amb la presència del 
director del programa, Peter 
Porta, i la productora Eugènia 
Giné i tindrà lloc el pròxim 
dijous 24 de novembre al matí 
al Teatre Municipal Ateneu 
d’Igualada.
El divendres 25 de novembre 
se celebrarà una Zoom Class 
dirigida exclusivament pels 
alumnes del TecnoCampus 
de Mataró amb la sèrie Opera 
Prima, de TV3. La sèrie, de 4 
capítols, segueix els moments 
clau de la construcció de “La 
gata perduda”, la primera 
òpera que fa el Liceu sobre el 
Raval, amb la gent del Raval. 
Aquesta, comptarà amb la po-
nència del realitzador de la sè-
rie, Sergi Giménez.

A la resta de Zoom Class, que 
són gratuïtes i estan obertes a 
tothom, hi participen instituts 
i centres educatius de la co-
marca de l’Anoia: Escola Ma-
ristes Igualada, Institut Joan 
Mercader, Institut de Vallbo-
na i l’escola municipal d’Art i 
Disseny La Gaspar. Aquestes 
se celebraran el dimecres 23 
i el divendres 25 de novem-
bre al Teatre Municipal Ate-
neu d’Igualada. El dimecres 
a les 9:30h del matí, encetarà 
la programació la docu-sèrie 
d’esport femení Una de les 
nostres, de TV3. És un pro-
grama que explora l’auge i 
efervescència de l’esport feme-
ní a Catalunya i mostra una 
cara inèdita de les seves prin-
cipals estrelles.
El mateix dimecres, a les 
11:30h serà el torn de la sèrie 
Ser o no ser, de la plataforma 
PlayZ, produïda per RTVE, 
en col·laboració amb Big Bang 
Media (�e Mediapro Studio). 
La sèrie és sobre un adolescent 
trans de 16 anys que somia en 

convertir-se en un gran actor 
al mateix temps que s’enfronta 
a reptes emocionals de la seva 
recentment iniciada transició. 
La Zoom Class comptarà amb 
la presència de dos dels prota-
gonistes, l’Ona i el Víctor, que 
estan interpretats per Júlia Gi-
bert i Eduard Torres i també 
amb la creadora i guionista, 
Coral Cruz, que ens ens expli-
carà el secret de l’èxit d’aquesta 
sèrie tan necessària.
El divendres, també hi ha pro-
gramades dues activitats: El 
món dels gameSports inicia-
rà la programació a les 9:30h, 
amb una Zoom Class que ani-
rà a càrrec del col·lectiu Ga-
mesSports de Lleida. Catalu-
nya és un referent en el sector 
del videojoc per la formació 
i empreses indies desenvolu-
padores de videojocs. Arrel 
d’això, s’organitzen diferents 
esdeveniments i trobades de 
competició molt exitoses. En 
aquest acte, els ponents reve-
laran quins videojocs son els 
més exitosos i com s’organit-

zen aquestes competicions.
Ales 11:30h serà el torn del 
documental Khuylo. Guerra 
en Ucrania, una producció 
audiovisual que ha creat i re-
alitzat el fotoperiodista i rea-
litzador Joakim M. Vila. Ell va 
agafar la seva càmera i va anar 
�ns a Ucraïna en plena guer-
ra i va parlar amb molts testi-
monis i persones desplaçades 
i refugiades, amb civils que 
viuen enmig de llocs bombar-
dejats i també amb militars. La 
improvisació, els canvis cons-
tants de la realitat i els riscos 
que ha d’assumir el fotoperio-
dista, i als quals s’ha d’emmot-
llar constantment per seguir el 
�l de la proposta documental 
que pretén aconseguir, són al-
guns dels aspectes que Joakim 
M. Vila explicarà als assistents 
de la Zoom Class.
Tot i que totes les Zoom Class 
siguin gratuïtes, cal fer una 
inscripció prèvia. Les inscrip-
cions ja estan obertes i es pot 
fer a la web del festival www.
zoomfestival.org 

Una desena de centres educatius participaran en les Zoom Class

pel capelladí Oriol Estrada i 
la seva parella Natalia Cabral, 
Una película sobre parejas que 
relata les peripècies d’una pa-
rella de directors que decidei-
xen fer un documental sobre 
parelles enamorades; I quan la 
vida cau, un curtmetratge d’en-
trevistes que mostra l’esperit de 
superació de diverses dones; 
Los pajarillos, un curtmetratge 
que narra la història d’en Co-
librí, un nen que arriba volant 
�ns El Jardí, un lloc habitat per 
altres nens alats que passen el 

dia jugant i divertint-se, i tam-
bé el documental Amics, des-
sous la cendre, que relata com 
després de la mort de Franco hi 
va haver una violenta repressió 
contra el moviment anarquista 
i llibertari. Els premis que ja 
s’han desvelat són els Premis 
d’Honor 2022, que han estat 
atorgats al periodista i guionis-
ta de ràdio i televisió Antoni 
Bassas i a la periodista i pre-
sentadora Olga Viza.
Tots dos seran presents a la 
gala d’entrega de premis que 

tindrà lloc el dissabte 26 de 
novembre al Teatre Ateneu 
d’Igualada. Abans de la gala de 
cloenda es farà l’acte “Experi-
ència Eufòria” amb un avan-
çament del programa especial 
de Nadal de TV3 amb imatges 
inèdites del concert d’Eufòria 
del Palau Sant Jordi i l’acte 
comptarà amb la presència de 
cares conegudes del progra-
ma. L’acte, també gratuït, tin-
drà lloc al Teatre Municipal 
Ateneu d’Igualada i comença-
rà a les 6 de la tarda. 
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AUDIOVISUALS ·                    
CRISTINA ROMA 

Dimarts comença la 20a 
edició del Zoom, Fes-
tival de continguts au-

diovisuals de Catalunya, que 
tindrà lloc a la nostra ciutat 
�ns el diumenge 27 de no-
vembre.
Hem parlat amb l’Anna Cer-
vera, codirectora del Festival, 
sobre com es preveu aquesta 
nova edició i quines són les se-
ves activitats més destacades.

Aquest any el Zoom celebra 
20 edicions, tota una �ta. Es-
peràveu arribar-hi quan và-
reu tenir la idea?
Mira, la veritat és que no. L’any 
2003 va ser una mica experi-
mental i poc ens pensàvem 
que el festival evolucionaria 
d’aquesta manera i arribaríem 
als 20 anys, de moment. Vam 
començar amb molta il·lusió i 
moltes ganes i crec que aques-
ta energia inicial ens ha anat 
estirant tots aquests anys. 

Durant aquestes dues dèca-
des el festival ha anat evolu-
cionant, adaptant-se en cada 
ocasió a la realitat del pre-
sent. És un dels vostres rep-
tes, aquest?
Sí, sens dubte. Sempre hem 
estat atents i observant que 
passava al sector, cap on ana-
va la producció de continguts. 
L’any 2003, quan vam comen-
çar, hi havia molta producció 
del format tele-movie, després 
va anar evolucionant cap al 
boom de les sèries, sobretot el 
format de sèries americanes. 
Aquest format de �cció per a 
televisió encara es manté, però 
va arribar un punt que vam 
observar que sorgien molts 
programes i que no hi havia 
cap festival que donés cober-
tura a aquest tipus de contin-
guts. Vam creure que el Zoom 
podia omplir aquest buit i 
convertir-se en l’aparador que 
donés visibilitat i reconeixe-
ment a aquests continguts, i 
vam evolucionar.
També, com a nous contin-
guts, des de l’any passat hi in-
cloem els videojocs.

Quines novetats trobarem al 
Zoom d’enguany?
Mantenim l’estructura de con-
tinguts per seccions habitu-
al per consolidar el que hem 
anat fent els darrers anys i les 
novetats són les estrenes que 
podrem veure. Aquest any, 

per exemple, estrenarem un 
capítol del programa de TV3 
“Crims” que es veurà a Igua-
lada abans que s’emeti per la 
tele; i el que hem anomenat 
“Experiència Eufòria” que serà 
un documental amb imatges 
inèdites del concert que van 
fer al Palau Sant Jordi i que 
TV3 està preparant per a un 
programa especial que es farà 
per Nadal.
Una novetat que tenim en 
l’edició d’aquest any és la tro-
bada de programes de cuina, 
perquè hem vist que la cuina 
i la televisió tenen una relació 
que genera molta audiència. 
Hem apostat perquè el festi-
val tingui una �nestra oberta 
a programes d’aquest tipus, a 
més d’acostar els protagonistes 
al públic.

Enguany, �nalment es recu-
pera la plena presencialitat, 
després de dos anys especial-
ment durs.
Recuperem la il·lusió de tor-
nar a tenir tot l’ambient a 
l’Ateneu i a les sales de projec-
ció. Mantenim però, algunes 
projeccions online i set pel·lí-
cules es podran veure a través 
de la plataforma Filmin, fet 
que permetrà poder arribar a 
més públic. Però estem molt 
contents de poder recuperar 
totes les activitats presencials 
que fem a l’Ateneu, on a més 
aquest any incorporem la Sala 
Petita.

Aquesta presencialitat per-
met recuperar les Zoom 
Class.
Sí, i aquest any també hem 

obert la col·laboració amb el 
Tecnocampus de Mataró amb 
el que podem arribar a més 
públic. Es tracta de sessions 
matinals per a escoles i insti-
tuts, classes amenes amb un 
feed back directe entre els cre-
adors i els alumnes i que són 
molt enriquidores. Les escoles 
de l’Anoia podran conèixer la 
protagonista de Lara i Kali, el 
nou programa del SX3.

El Festival i les plataformes 
televisives teniu una molt 
bona sintonia.
Sí, de fet, sense ells nosaltres 
no tindríem massa sentit. Ells 
ens presenten els seus contin-
guts per mostrar-los al festi-
val. Movistar, TVE, TV3, la 
Xarxa de Televisions locals, la 
plataforma PlayZ i tantíssimes 
promotores tant a nivell  na-
cional com internacional. La 
sinergia que hi ha és el que ens 
permet fer el Festival.

Enguany opten als premis 
Zoom una cinquantena de 
projectes vinguts d’arreu del 
món. De tots els que us arri-
ben, quins criteris seguiu a 
l’hora d’escollir els que �nal-
ment optaran als premis?
El festival el que busquem 
són continguts audiovisuals 
de qualitat. De tot el que ens 
arriba triem aquelles produc-
cions que són de qualitat i que 
estan amagades, que no tenen 
prou visibilitat. Nosaltres les 
fem visibles i els donem reco-
neixement. Al món hi ha mol-
tíssimes coses, molt ben fetes 
i  que passen desapercebudes.
Els videojocs que hem selecci-

onat aquest any són tots pro-
duccions indies, amb un gran 
nivell i dels quals tots els jurats 
han destacat la qualitat dels 
continguts seleccionats.

Les produccions locals tam-
bé tenen el seu espai al Zoom 
KM0. Hi ha bons professio-
nals a l’Anoia?
Aquest any tenim cinc pro-
duccions que valen la pena 
destacar, tres pel·lícules i 
dos curtmetratges. El festi-
val sempre donat suport a les 
produccions del territori pro-
porcionant-los una projecció 
en pantalla gran. A l’Anoia hi 
ha talent, que a vegades està 
amagat i s’ha de descobrir i 
potenciar però es fan coses in-
teressants.

Un altre dels projectes que es 
fan dins el Zoom és el Show-
case de Pilots de Ficció.
Sí, ja fa uns anys que el fem, 
coorganitzat amb Serializa-
dos. Els premis es lliuren al 
Festival Zoom el dia 26, du-
rant la gala de cloenda i hi ha 
dos premis: el del públic i el 
del jurat.
Un altre dels premis que ator-
guem al Festival, per segon 
any consecutiu, és el premi 
CIMA al millor format de TV 
per a la igualtat de gènere amb 
l’objectiu de fomentar la pre-
sència igualitària de les cine-
astes i professionals del sector 
contribuint a una representa-
ció equilibrada i realista de la 
dona.

Aquest any els premis d’ho-
nor seran per a l’Antoni Bas-

sas i l’Olga Viza. Per què heu 
escollit aquests dos periodis-
tes?
Són dos referents de la televi-
sió i de la comunicació. L’An-
toni Bassas, que potser se’l 
coneix més com a periodista 
radiofònic, però té una tra-
jectòria molt important, ell 
va ser un dels creadors del 
format APM, del programa 
“Tres pics i repicó”; i l’Olga 
Viza és una gran comuni-
cadora d’esports a la televi-
sió. Que ells hagin acceptat 
aquest homenatge i que vin-
guin a Igualada a recollir el 
premi ens fa molta il·lusió.

Dimarts tindrà lloc la inau-
guració del Zoom 2022.
L’acte d’inauguració de di-
marts comptarà amb la pre-
sència de Roger Casamajor, 
protagonista de la pel·lícula 
Quico Sabaté, sense destí, que 
podrem veure seguidament a 
l’Ateneu.

I el dissabte 25 tindrà lloc la 
Gala de Cloenda.
Sí, i serà presentada per la pe-
riodista Ares Teixidó. Durant 
l’acte es lliuraran els premis 
del Zoom 2022 de la Secció  
O�cial, els Premis d’Honor 
i es donaran a conèixer els 
guanyadors del 9è Showca-
se de Pilots de Ficció. Tam-
bé s’entregarà el  Premi D.O. 
Catalunya al Millor Format  
TV en català i el 2n Premi CI-
MA-Zoom Festival. Es comp-
tarà amb l’actuació musical 
del grup La Séptima Trastada.
Abans de la gala de cloenda 
es farà un acte inèdit que 
porta el nom d’Experiència 
Eufòria i que serà un avan-
çament del programa espe-
cial de Nadal de TV3 amb 
imatges inèdites del concert 
del Palau Sant Jordi. Ens 
acompanyaran la Claudia, la 
Llum, el Pedro, participants 
del programa i el coreògraf i 
coach Albert Sala.

El Zoom compta amb el su-
port institucional i privat.
Sense el suport que tenim de 
les institucions i de les em-
preses privades el  Festival no 
podria tirar endavant i hi es-
tem molt agraïts. 
També vull posar especial-
ment en valor la feina de tot 
l’equip així com agrair i recor-
dar tota la gent que ha format 
part de l’equip durant aquests 
vint anys d’història, que en 
som uns quants. 

Anna Cervera: “El Festival Zoom és l’aparador que dona visibilitat 
als diversos continguts audiovisuals”

Anna Cervera i Jordi Comellas, codirectors del Zoom amb Pep Valls, dissenyador en la presentació de la 
imatge del Festival d’aquest any



A Igualada es podran 
veure els espectacles 
Sotabosc d’Inspira 

Teatre i Soul&Funk de 
Pels més petits

TEATRE · LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
acull un any més el-
Petit, el festival d’arts 

escèniques per als més petits 
(0-5 anys) més gran d’Euro-
pa, que enguany arriba a la 
seva 18a edició. El festival, 
que s’allargarà �ns el 28 de 
novembre, proposa un ampli 
programa d’espectacles que 
es representaran a 12 ciutats 
dels Països Catalans. 
Al Teatre de l’Aurora, el cap 
de setmana del 26 i 27 de no-
vembre es podran veure dues 
propostes recomanades per a 
infants de 0 a 5 anys: l’espec-
tacle Sotabosc d’Inspira Tea-
tre i Soul&Funk (Concert per 
a nadons) de Pels més petits.
Òscar Balcells, del Teatre de 
l’Aurora i Isabel Orpí, una 
de les directores del Festival 
van presentar-lo aquesta set-
mana a les instal·lacions de 
la clínica dental igualadina 
Boca a Boca, patrocinador 
de l’esdeveniment. Balcells 
va destacar la participació 
igualadina en el festival “una 
aposta que vam fer ja fa 14 
anys. ElPetit s’ha convertit 
en un festival molt especial 
per a Igualada, que aposta 
per uns espectacles de molta 
qualitat, espectacles de proxi-
mitat i treballats per ser una 
primera experiència teatral 
enriquidora per als més me-

nuts”. També va anunciar que 
els espectacles que es faran a 
Igualada tenen gairebé les en-
trades exhaurides.
Per la seva banda Isabel Orpí 
va animar els anoiencs a gau-
dir del festival “i si no pot ser 
al Teatre de l’Aurora, ho po-
den fer en alguna de les altres 
ubicacions del Festival repar-

tides per Catalunya”. També 
va destacar la qualitat dels 
espectacles que es proposen: 
“treballem amb les millors 
propostes europees de teatre 
per als més petits”.

QUÈ VEUREM A IGUALADA?
Sotabosc, el nou espectacle de 
la prometedora companyia 
Inspira Teatre es presenta en 
primícia a la 18a edició del 
festival d’arts escèniques per 
a la primera infància elPetit. 
Un espectacle de creació en 
col·lectiu, amb mirada feme-
nina, respectuós amb els in-
fants, amb llenguatges pluri-
disciplinars no infantilitzats i 

propostes artísticament con-
temporànies. I Soul&Funk, 
un concert adaptat a les ne-
cessitats i l’exigència dels més 
menuts de la casa (de 0 a 5 
anys) amb el que escoltarem 
un repertori de peces musi-
cals que ens portaran a des-
cobrir el bategar del cor de la 
música negra a partir d’aque-
lles cançons que surten de 
l’ànima, el Soul, i l’electricitat 
i el ritme de la música Funky.

EL FESTIVAL PER ALS MÉS 
PETITS MÉS GRAN D’EUROPA
El festival elPetit va néixer el 
2005 en una iniciativa de la 
LaSala (Sabadell) amb una 
clara vocació internacional 
i d’expansió al territori. En 
aquest sentit, uns anys més 
tard, s’hi va sumar el Teatre 
de l’Aurora i, més endavant, 
s’hi van afegir el Mercat de 
les Flors (Barcelona), el Tea-
tre Municipal (Benicàssim), 
el Teatre Principal (Olot), el 
Teatre de l’Escorxador (Llei-
da), el Teatre-Auditori (Sant 
Cugat), i el Teatre Clavé 
(Tordera), el Teatre-Auditori 
(Granollers), la sala Àtrium 
de Viladecans, el SAT! de 
Barcelona, el Teatre Munici-
pal (Montcada i Reixac) i el 
Teatre Principal (Palma de 
Mallorca).
El festival és una oportunitat 
única per gaudir de muntat-
ges i experiències de quali-

La 18a edició del Festival elPetit per a infants de 0 a 5 anys torna, 
un any més, al Teatre de l’Aurora

tat pensades pels més petits. 
Amb un ritual, una durada i 
una concepció de l’espai di-
ferents. Amb aforaments re-
duïts, on tot es veu de molt a 
prop i on tot es viu molt in-
tensament; on hi caben i es 
barregen tots els llenguatges 
per fer-nos viatjar a paisatges 
desconeguts. elPetit també 
vol ser un espai on es puguin 
acompanyar els infants, de la 
mà de les arts escèniques, a 
desenvolupar l’esperit crític i 
el sentit comú, en un àmbit 
de llibertat de pensament, per 
poder formar part d’una soci-
etat cada cop més generosa i 
solidària. 
La celebració del festival a 
Igualada compta, per novè 
any consecutiu, amb el suport 
del centre dental juvenil i fa-
miliar Boca a boca, d’Iguala-
da.

HORARIS I VENDA 
D’ENTRADES
Les representacions de So-
tabosc es faran el dissabte 26 
de novembre a les 12 h i a 
les 17.30 h  i, Soul&Funk el 
diumenge 27 de novembre 
a les 12 h i a les 17:30 h. Les 
entrades, a 8€ (adults) i 6€  
(nens) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat. 

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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Psicologia i cinema. Els drets dels fills

NOTA PRELIMINAR
El cinema com a mitjà didàc-
tic esdevé una a�rmació que 
ningú nega ni posa en dubte. 
El setè art no és un simple 
medi d’entreteniment; està 
considerat com un dels dipo-
sitaris del pensament del segle 
XX i del present segle en tant 
que re�ecteix àmpliament les 
mentalitats dels éssers que fan 
possible els �lms. Martin A. 
Jackson deia que el cine és una 
part integrant del món actual 
com ho és la pintura, la litera-
tura o les arts plàstiques que 
ens ajuden a comprendre l’es-
perit dels nostres temps. Marc 
Ferro, gran teòric del setè art, 
deia que cada �lm té un valor 
especí�c com a document que 
obre una via real cap a zones 
sociopsicològiques mai abor-
dades per la pura anàlisi do-
cumentalista. 
Els cinc �lms que proposo 
són com miralls que emmar-
quen i re�ecteixen aspectes i 
vivències de la societat que els 
produeix. Es tracta de realit-
zacions relativament recents, 
a saber, dels anys 2004 (dos 
�lms), 2009, 2012 i 2013. Tots 
ells versen sobre els drets dels 
�lls i estan enfocats des d’una 
perspectiva d’anàlisi social i 
psicològica.
Si d’alguna qüestió poden 
estar orgullosos els psicoa-
nalistes és d’haver estat cap-

davanters, sense escatimar 
esforços ni doctrina, d’enlairar 
la torxa apologètica dels drets 
dels nens, de les �lles i �lls 
del nostre món. Aquest cor-
rent de pensament i discipli-
na terapèutica insisteix a dir 
i advertir que el món, en ge-
neral, es troba encara lluny de 
pronunciar-se emfàticament 
sobre l’evidència que repre-
senta el fet que les experièn-
cies primerenques de la vida 
dels infants repercuteixen in-
exorablement sobre la societat 
sencera; cuidar o descuidar 
aquest aspecte tan crucial té i 
tindrà conseqüències ineludi-
bles. Al respecte Alice Miller 
adverteix que �ns que al nen 
no se li doni l’oportunitat d’in-
dagar i adornar-se del que va 
viure, del que va passar durant 
els primers anys de vida, una 
part de la seva vida emocional 
romandrà congelada i la seva 
sensibilitat davant possibles 
humiliacions o mals tractes 
quedarà com una cicatriu mal 
curada.
Sense l’amor i la valoració im-
prescindible, el destí dels �lls 
pot precipitar-se cap a la recer-
ca de companys amb una pro-
blemàtica similar o pitjor que 
els generi lligams més forts 
que els d’una relació amorosa 
i que al capdavall els aboqui a 
comportaments autodestruc-
tius i actituds violentes. 
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ELS FILMS ESSENCIALS
JOSEP ORIOL JORBA

Cinc fitxes filmogràfiques per a la reflexió 
sobre cóm les experiències primerenques 

de la vida dels infants tenen una 
repercussió inqüestionable i irremissible

Per lluitar contra el dolor 
emocional i amb l’objectiu de 
prevenir sofriments immeres-
cuts i destins perniciosos, l’any 
1989 es va crear la Convenció 
sobre els Drets del Nen. Han 
passat uns quants anys i l’e�-
ciència de la Convenció queda 
entredit pels paupèrrims re-
sultats i per la patent labilitat 
que viuen milions d’infants. 
Alejandro Jodorowsky al seu 
llibre La danza de la realidad 
inclou uns paràgrafs d’un va-
lor extraordinari on parla de 
“Tus derechos”; en transcric 
uns quants: 
“Deberías tener el derecho a 
ser engendrado por un padre y 
una madre que se amen duran-
te un acto sexual coronadopor 
un mutuo orgasmo, para que 
tu almay tu carne obtengan 
desde la raíz el placer. Deberí-
as tener el derecho a no ser un 
accidente ni una carga, sinó 
un ser esperado y deseado con 
toda la fuerza del amor…Des-
de el momento que este univer-
so te produce es tu derecho te-
ner un padre protector que esté, 
durante tu crecimiento,siempre 
presente….Tienes derecho a no 
ser comparado, a no ser testi-
go en las discusiones, a crecer 
en un ambiente de con�anza 
y seguridad. Deberías tener el 
derecho a que no se te arran-
que del sitio donde tienestus 
amigos, tu escuela, tus profe-
sorees predilectos…Deberías 
tener el derecho a sobrepasar 
a tus padres, a ir más lejos que 
ellos, a realizar lo que ellos no 
pudieron, a vivir más años que 
ellos”.
Les funcions dels pares no es 

poden complir des de la dis-
tància. En termes generals, i 
acceptant excepcionalitats ir-
remeiables, no es pot acceptar 
que el pare que no estima a la 
mare o viceversa, abandoni 
als �lls, tampoc és admissible 
que quan una mare no estima 
al pare faci tot el possible per 
posar els �lls en contra del 
pare. Abandonar un �ll és 
abandonar-se un mateix tras-
lladant-los sentiments d’odi, 
rancors i frustracions que es 
reproduiran i s’ampli�caran 
�ns l’in�nit.
Desitjo i con�o que aques-
ta nota preliminar serveixi 
d’avantsala per a la visualit-
zació dels �lms  proposats 
i que al llarg de les properes 
setmanes presentaré les seves 
respectives �txes. 

Així doncs els films són els 
següents:
1. De pare a fill (Isältä po-
jalle), film finlandès de l’any 
2004.
2. Los chicos del coro (Les 
choristes), producció fran-
co-suïssa també de l’any 2004
3. La cinta blanca (Das wei-
be Band-Eine Deutsche Kin-
dergeschichte) de l’austríac 
Michael Haneke, un realit-
zador molt crític, encara que 
no tant càustic com Ulrich 
Seidl de la Triologia Paraíso. 
Un film de l’any 2009.
4. Lore, una coproducció 
alemanya, britànica i austra-
liana; any 2012.
5. De tal padre tal hijo (Sos-
hite Chichi ni Naru) del 
Hirokazu Koroeda; produïda 
l’any 2013. 

Esquius xarcuteria necessita 
incorporar dependent/a.

Es valorarà experiència 
en el sector de carnisseria xarcuteria.

Bon tracte al públic. 
Persona responsable.
Enviar currículum a: 

esquius1961@gmail.com



MÚSICA · LA VEU 

Demà dissabte 19 de novem-
bre tindrà lloc un concert 
protagonitzat pel duo format 
per Carles Raya, trompeta i 
Lorién Santana, orgue.
Música de Festa Major & Gre-
atest Hits del Cinema és el tí-
tol que posa nom al seu con-
cert on s’interpretaran obres 
de compositors que han es-
crit música per Cinema com: 
John Williams, Ennio Mor-
ricone, entre d’altre; i també, 
música popular catalana i 
d’arreu.
El concert és a les 18.30 h a 
la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada. Preu entrada: 6€.

XXVIII CICLE DE CONCERTS
DE PROFESSORAT
El proper dimecres 24 de no-
vembre tindrà lloc un concert 
protagonitzat pel quartet de 
corda format per Ana Gutié-
rrez, violí; Laia Pàmies, violí; 
Marta Riba, viola; Toni Caba-
nes, violoncel.
“Un bosc de sentiments”, L’Al-
teia s’ha perdut al bosc i per 
sortir-ne viurà un munt d’ex-
periències i emocions. Vols 
acompanyar-la?
En aquest concert us presen-
tem el quartet de corda al llarg 
de la història a través d’obres 
de Mozart, Toldrà, Shostako-
vich, Lamote de Grignon, 
Glass, Schulho�, Elgar, Brit-
ten… que ens evocaran totes 
les emocions que sentirà l’Al-
teia en la seva aventura. 
Un concert familiar que agafa 
una mostra retrospectiva de 
la música clàssica més popu-
lar per acostar-la als infants.
El concert és a les 18.30 h a 
l’Auditori de l’Escola/Conser-
vatori de Música d’Igualada.
Preu entrada: 6 € 

Propers concerts 
organitzats per 
l’ECMMI
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EXPOSICIONS · LA VEU 

El Centre Cívic Nord 
acull l’exposició reHa-
bilitem que té com a 

objectiu sensibilitzar la ciuta-
dania dels bene�cis que com-
porta la rehabilitació d’edi�cis, 
tant a nivell particular com a 
nivell col·lectiu. ReHabilitem 
vol donar a conèixer els avan-
tatges de tenir uns habitatges 
rehabilitats, accessibles i adap-
tats a les necessitats actuals de 
confort i estalvi energètic.
Aquesta exposició sensorial 
i interactiva, esta impulsada 
per la Diputació de Barcelona 
i és itinerant. Diversos panells 
amb informació d’utilitat tant 

per als ciutadans, com per als 
professionals del sector i altres 
agents que participen en el pro-
cés rehabilitador es mostra la 

Igualada acull l’exposició reHabilitem per mostrar els 
beneficis que comporta la rehabilitació d’edificis

importància de la rehabilitació 
dels edi�cis i es dona resposta 
a preguntes com: què és i per 
què cal rehabilitar, com s’ha de 

EXPOSICIONS · LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia, amb la col·la-
boració de l’Ajunta-

ment de Piera, el Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia i la Diputació de 
Barcelona, organitza l’expo-
sició Al-Karama: imatges per 
la dignitat. El passat mes de 
maig, la mostra ja es va poder 
veure a Piera i ara es podrà 
visitar, a partir del proper 24 
de novembre, al Museu de la 
Pell. Es tracta d’una mostra 
fotogrà�ca que testimonia 
els moments i les experiènci-
es viscudes en un projecte de 
coneixement de l’entorn i for-
mació en gestió forestal que 
es va dur a terme l’any 2021 
amb joves de Piera i amb joves 

migrats sols arribats al muni-
cipi. Al llarg de dos caps de 
setmana d’activitats conjun-
tes, es van fer dues sortides 
de coneixement de l’entorn i 
un curs d’ús i manteniment 
de la desbrossadora. I, durant 
aquestes activitats, els joves 
van estar acompanyats per un 
fotògraf, Javi Cantero, que va 
captar el vessant més humà de 
l’experiència i que ara es pot 

fer, o quins ajuts hi ha per fer-
ho, posant especial èmfasi en 
l’oportunitat que representen 
els fons Next Generation.
La inauguració d’aquesta mos-
tra va comptar amb la pre-
sència de l’Alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i del diputat 
Pere Pons, president de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Na-
turals de la Diputació de Bar-
celona.
Com a complement a la inau-
guració d’aquesta exposició 
va programar-se una taula 
informativa adreçada a la ciu-
tadania i als professionals del 
sector, sobre els fons europeus 
Next Generation EU destinats 
a la rehabilitació energètica 

El Consell Comarcal de l’Anoia proposa l’exposició 
fotogràfica ‘Al-Karama: imatges per la dignitat’, 
a partir del 24 de novembre al Museu de la Pell

La mostra recull 
moments i experiències 

d’un projecte de 
coneixement de 

l’entorn i formació per 
joves dut a terme a 

Piera l’any 2021

apreciar en aquesta exposició. 
L’objectiu de la iniciativa és 
sensibilitzar al voltant l’esforç 
que fan els joves migrats sols 
per a aprendre l’idioma, for-
mar-se i guanyar-se un lloc 
dins la societat d’acollida. Una 

�ta que la majoria dels joves 
migrats assoleix poc després 
de fer 18 anys. La inaugura-
ció de l’exposició tindrà lloc el 
dijous, 24 de novembre, a les 
18h, a l’Espai Cub del Museu 
de la Pell d’Igualada. 

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



EXPOSICIONS
EXPERIÈNCIES MATEMÀTIQUES

A través de més de 40 mòduls interactius es posen 
de manifest aspectes especialment intuïtius i visu-
als de les matemàtiques i que inviten a la participa-
ció i a la interacció.
Del 30 d’octubre al 29 de gener del Museu de la 
Pell

REBOBINA

Javi Cantero.
Amb la fotogra�a analògica l’autor ha trobat la ima-
ginació, la sensibilitat i sobretot la paciència que 
demana aquesta art.
De l’1 al 30 de novembre a LaGaspar Sala d’expo-
sicions

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 “cièn-
cia-�cció”.
Del 3 al 25 de novembre a la Sala d’Exposicions de 
la Biblioteca Central

BESTIARI FESTIU DE CATALUNYA

Igualada es converteix en l’epicentre de la cultura 

popular amb la trobada de bèsties d’arreu de Cata-
lunya que romandran exposades.
Del 13 al 18 de novembre a la nau central de l’Es-
corxador

OBRES FINALISTES DEL PREMI DE 
FOTOGRAFIA PROCOPI LLUCIÀ 2022

Una selecció dels treballs presentats a la modalitat 
de fotogra�a del Premi Ciutat d’Igualada.
Del 19 de novembre a l’11 de desembre a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

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

ALKARAMA: IMATGES PER LA DIGNITAT

Exposició fotogrà�ca que recull el testimoni d’un 
grup de joves migrants, que adapten la seva vida a 
una societat nova.
Del 24 de novembre al 15 de gener a l’espai Cub del 
Museu de la Pell

PHOTOGRAVATS EXPERI-MENTALS

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

MESTRE JOAN JUST I BERTRAN. 125 ANYS

Exposició comissionada per Daniel Mestre i Dal-
mau, amb textos extrets de les publicacions de Jordi 
Dalmau i altres autors.
Del 7 al 30 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.

BESTIARI · LA VEU 

Demà dissabte 19 de no-
vembre arriba a Iguala-
da la versió més piro-

tècnica i feminista del Festivitas 
Bestiarum, la gran gala anual 
del bestiari festiu. Imatges festi-
ves amb forma d’animal d’arreu 
de Catalunya es desplaçaran a la 
Capital de la Cultura Catalana 
2022 per celebrar aquesta festa 
que commemora el Dia Euro-
peu del Bestiari Festiu (24 de 
novembre).
Un gran boc de quatre metres 
d’alçada, una víbria represen-
tada amb una mescla de serp 
i ocell i un drac inspirat en els 
boscos de Peramola són algu-
nes de les bèsties que el públic 
podrà conèixer en aquest acte 
organitzat per l’Agrupació del 
Bestiari, la federació de colles 
de bestiari dels Països Catalans, 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment del municipi. 
A les onze del matí, les bès-
ties festives faran plantada al 
carrer Nou de la plaça de Cal 
Font (entre el carrer Aurora i 
el carrer del Clos). Allà, des de 
dos quarts de vuit del matí s’hi 
hauran concentrat 35 membres 
de la Federació Catalana de Ca-
tifaires que elaboraran una gran 
catifa d’art efímer amb el bestia-
ri festiu com a tema central. 
Ja al migdia, a partir de les dot-

ze, es farà una cercavila pel cen-
tre del municipi en què les bès-
ties mostraran la seva vessant 
més amable, ja que no tiraran 
foc. A la tarda, però,  serà tot el 
contrari: sortiran des de la plaça 
de Cal Font a dos quarts de cinc 
llançant pirotècnia i dirigint-se 
a l’Antic Escorxador on se cele-
brarà la gala d’entrega dels Pre-
mis BEST.
Com a novetat d’aquest any, la 
cerimònia estarà presentada per 
primera vegada per dues perso-
nes. Seran els periodistes Marta 
Catena i Pere-Juventí Balcells 
els encarregats de conduir una 
gala en la qual Jordi Cubillos 
farà el relleu al nou ambaixa-
dor/a del bestiari festiu. A les 
set de la tarda ja estaran a punt 
per començar la connexió en 
directe, i és que a part de ser un 
acte presencial (podeu reservar 
entrades a l’enllaç), també es 
retransmetrà per internet pel 
canal de Youtube de l’Agrupació 
del Bestiari. 

UNA REIVINDICACIÓ 
QUE VE DE LLUNY
Per tal de visualitzar el paper de 
la dona en el món de la cultura 
popular, el jurat escollit aquest 
any és exclusivament femení. La 
decisió s’ha pres amb la �nalitat 
de reivindicar a partir d’ara una 
cultura popular més equitativa 
des del punt de vista de gènere.

Nou dones han estat les encar-
regades de valorar les candida-
tures tant dels Premis a la Soci-
etat, com dels que estan dirigits 
a les entitats federades. Els pri-
mers pretenen fer un reconeixe-
ment a totes aquelles persones i 
entitats que fan una gran tasca 
a favor de la cultura popular. És 
el cas d’iniciatives de comuni-
cació, empreses, entitats i per-
sonatges públics (des de l’edició 
passada se’n premien dos: una 
dona i un home).
L’altra categoria va dirigida a les 
millors iniciatives que han dut 
a terme les entitats federades 
durant l’últim any, siguin pro-
jectes o activitats. En aquesta 
edició s’han presentat un total 

de deu candidatures d’entre les 
quals s’elegiran els sis �nalistes. 
A partir d’aquests sortiran els 
tres premiats.  
La festa no acaba aquí, i és que 
després de la gala les bèsties fa-
ran una encesa de lluïment. 

BÈSTIES PARTICIPANTS 
EN LA IXA EDICIÓ DEL 
FESTIVITAS BESTIARUM
COLLES D’IGUALADA
• Víbria Jove d’Igualada (colla 
Dracs i Víbries d’Igualada)
• Drac d’Igualada (colla Dracs i 
Víbries d’Igualada)
• Drac Xerric (colla Petits Dia-
bles i Pixapólvores d’Igualada)
• Drac Bufarot (colla Petits Di-
ables i Pixapólvores d’Igualada)

• Drac Mal Llamp (Grup Mal 
Llamp Igualada)
• Drac Flameus (Grup Mal 
Llamp Igualada)

COLLES D’ARREU DE CATA-
LUNYA
• Drac Asparrac de Tragó de Se-
gre (Associació Festiva i Cultu-
ral de Tragó)
• Carpafera de Martorell (Colla 
de Diables i Dracs de Martorell)
• Cabrot Petit del Vendrell 
(Drac de Foc El Cabrot)
• Boc Jordiet de Tortosa (Asso-
ciació Cultural Llampec Nois 
de Ferreries)
• Drac de l’Agrupació del Besti-
ari (Agrupació de Bestiari Fes-
tiu i Popular de Catalunya). 

Igualda acull un Festivitas Bestiarum molt pirotècnic i reivindicador 
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Es tracta d’una obra de 
la companyia argentina 
que està fent residència 

creativa a Teatre Nu

TEATRE · LA VEU 

Teatre Nu ofereix aquest 
cap de setmana l’obra 
“El amante de los caba-

llos”, un espectacle a càrrec de 
la companyia argentina “Mos-
cú Teatro” que està fent resi-
dència creativa aquests dies a 
la residència de Teatre Nu.
Moscú Teatro és la companyia 
que Teatre Nu va seleccionar 
en la primera convocatòria de 
residències Iberoamericanes. 
Aquesta companyia argentina, 
té un espai propi d’actuació i 
programació, fan producció, 
classes de teatre i residència 
d’actors a Buenos Aires.
Així, els residents presenten 
“El Amante de los caballos”. 
Una dona travessa la malaltia 
i mort del seu pare. Mentre 
recorda la seva història i la de 
la seva família, intenta recons-
truir el �l que la uneix als seus 

avantpassats, a aquest món 
dels ballarins i els borratxos, 
dels jugadors i amants dels 
cavalls. A través del seu relat 
-satisfet de records, imatges i 
episodis enigmàtics de la vida 
del seu avi, el seu pare i ella 
mateixa- va descobrint una 
manera íntima i particular 
d’acomiadar-se del seu pare. 
I �nalment, de trobar-se a si 
mateixa.
La cita serà dissabte 19  a les 
vuit del vespre. Les entrades es 
poden reservar al 677519625 
o fer la compra directament 
per internet a la web:  https://
entradium.com/events/el-
amante-de-los-cavallosl 

“El amante de los caballos” 
a la Casa del Teatre Nu

CULTURA · LA VEU 

El passat 14 de febrer 
a l’AUGA es va parlar 
d’un tema ben actual 

com és el de la transició ener-
gètica dels combustibles fòs-
sils cap a les energies renova-
bles.
En Ramon Sans Rovira va 
argumentar amb tot tipus de 
dades, la urgència d’abando-
nar els hidrocarburs per la 
gran quantitat de CO2 que 
emeten i que provoquen el 
canvi climàtic d’una forma 
molt evident. Fins l’any 1880 
hi havia un equilibri entre les 
temperatures i les emissions 
de CO2. A partir de llavors, 
amb la industrialització, es va 
començar a utilitzar el carbó i 
va augmentar la concentració 
de CO2 a l’atmosfera. Actual-
ment, amb l’augment de con-
sum de combustibles fòssils 
els efectes d’augment de tem-
peratura i d’alteració dels eco-
sistemes són evidents.
El ponent va deixar clar que 
estem en una emergència cli-
màtica i que no es pot perdre 
el temps. Va parlar de l’ús de 
l’energia des de l’aspecte tèr-
mic (calefaccions), de l’aspec-
te de mobilitat (transport) i 
de l’aspecte elèctric (motors, 
indústries,...). Va fer una com-
parativa entre l’energia produ-
ïda per combustibles fòssils i 
per l’energia renovable. Des-

avantatges dels combustibles 
fòssils ( escassedat, costos ele-
vats, poca e�ciència energèti-
ca, alteració del clima i perju-
dici per la salut a causa de la 
seva contaminació). Com a 
avantatge és que es pot emma-
gatzemar. Per contra, l’avan-
tatge de l’energia renovable és 
que és abundant, gratuïta, no 
altera el clima i no contamina. 
Com a desavantatge impor-
tant és que no es pot emma-
gatzemar.
Segons el conferenciant, la 
transició energètica cap a les 
renovables és viable tant des 
del punt de vista energètic, 
com climàtic, com econòmic, 
com territorial. Ho va justi�-
car amb tota mena de dades. 
També va fer palès l’ús abusiu 

Ramon Sans Rovira va parlà a l’AUGA 
de la transició energètica

de l’energia. Si tothom volgués 
viure com un americà no hi 
ha recursos en tot el planeta. 
N’hem de ser molt conscients 
i fer-ne un ús racional, no 
malgastant energia.
El públic va ser prou conscient 
de què cal anar cap aquí, enca-
ra que no tot són �ors i violes, 
perquè la instal·lació de plan-
tes fotovoltaiques o eòliques si 
no es fan d’una forma equili-
brada en el territori pot portar 
a la destrucció de camps de 
conreu i destrucció del paisat-
ge de forma irreversible.
El tema de l’energia és una 
qüestió urgent, polèmica i cal 
que les administracions i en el 
nostre cas, la Generalitat, posi 
�l a l’agulla abans no sigui 
massa tard.

PROPERA SESSIÓ:
EL TRACTAMENT D’AIGÜES
Dilluns, Maria Mercè Soler 
parlarà sobre “El tractament 
d’aigües”. L’aigua és un recurs 
fonamental per a l’activitat in-
dustrial. Ha augmentat de for-
ma gairebé exponencial el seu 
valor, passant de ser un bé lliu-
re i molt barat a considerar-la 
com a primera matèria, cara i 
molt regulada. Una bona ges-
tió permetrà conseqüentment:
- Garantir el procés productiu.
- Assegurar les necessitats de 
costos i subministraments.
- Reduir la contaminació i el 
cost. 

Busca'ns i subscriu-te
Canals disponibles:

INFORMATIUS - RÀDIO IGUALADA

ESPORTS - RÀDIO IGUALADA

PROGRAMES - RÀDIO IGUALADA

CULTURA - RÀDIO IGUALADA

somPODCAST
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Dades d’Arxiu:
Els Germans Maristes es van 
instal·lar a Igualada, a l’any 
1896, en un primer edi�ci 
a sota la Soledat, a l’antiga 
Baixada de l’Aragall, actual 
Carrer d’Antoni Franch. I, 
a partir de primers del 1900 
van construir -de la ma d’in-
signes arquitectes- el gran 
edi�ci del Convent i Col·legi, 
ubicat entre els Carrers de la 
Trinitat, de Sant Carles i de 
Sant Vicenç. Aquest centre, a 
partir de l’any 1905 va veure 
diverses reformes i la incorpo-
ració de noves dependències.

Fotogra�a retocada i millo-
rada de l’Arxiu Històric de la 
Institució Marista.

ANY 1928.
FOTOGRAFIA DE GRUP-AULA, CURS 1927 – 1928, DEL COL·LEGI RELIGIÓS 

DELS GERMANS MARISTES.

Història de la Fotogra�a a Igualada 
i de l’Agrupació Fotogrà�ca.
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Ens pots trobar també a:

AFI HISTÒRIA DE LA 
FOTOGRAFIA A IGUALADA

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons de Documentació
de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat

CULTURA · LA VEU 

El proper dilluns dia 21 
de novembre, a les 11 
h del matí, es posaran a 

la venda les entrades per l’acte 
de cloenda d’Igualada Capital 
de la Cultura Catalana a www.
tiquetsigualada.cat. El preu de 
l’entrada és de 10€, i pels me-
nors �ns a 16 anys les entrades 
són gratuïtes, en aquest cas es 
podrà demanar l’acreditació 
de l’edat a l’entrada. 
Es tracta d’un espectacle pro-
duït per l’Olla Expresa en 
format musical amb orques-
tra, actors i ballarins. “Traç 
i camí” està inspirada en el 
llibre “Pels camins de la his-
tòria d’Igualada”, escrit pel 
desaparegut Antoni Dalmau. 
L’espectacle desenvolupa la 
història d’Igualada des que 
era un llac fins a l’actualitat, 
potenciant la idea de l’encre-
uament de camins i del mes-
tissatge i trànsit de cultures. 
La música ha estat compo-
sada per Carles Prat Vives i 

els textos per l’Anna Marsal. 
Un esdeveniment participa-
tiu amb més de 400 cantaires 

El dia 21 de novembre s’obre la venda 
d’entrades per l’acte de cloenda 
d’Igualada Capital de la Cultura Catalana

S’estrenarà 
“Traç i camí”, 
un espectacle 

participatiu amb més de 
400 cantaires a càrrec 

de l’Olla Expressa

de corals i escoles de primària 
de la ciutat, i la Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia.
L’acte tindrà lloc el dimarts 20 
de desembre, al pavelló espor-
tiu Les Comes, en dues sessi-
ons: la primera a les 18:30 h 
i la segona a les 20:30 h. L’úl-
tima sessió comptarà amb el 
traspàs del relleu de la capita-
litat del 2023 a Lloret de Mar 
al �nalitzar l’espectacle. 

MÚSICA · LA VEU 

La setmana del 8 a l’11 
de novembre, l’Escola 
i Conservatori Munici-

pal de Música d’Igualada va 
tenir la visita dels alumnes 
de l’Scuola Media A. Stoppa-
ni de Lecco.
L’intercanvi dels italians amb 
l’ECCMI sempre té molt 
bona acollida per part de les 
famílies i la comunitat edu-
cativa.Es varen realitzar di-

ferents activitats musicals i 
també turístiques. Dimecres 
foren acollits per les auto-
ritats a l’Ajuntament de la 
ciutat, dijous visitaren Bar-
celona i divendres anaren a 
Montserrat.
Un concert compartit així 
com un sopar comunitari 
amb danses tradicional foren 
la part final d’aquest profitós 
intercanvi. Esperem amb àn-
sia el nostre viatge cap a ter-
res italianes. 

Intercanvi amb Lecco 
de l’ECMMI



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Premi de fotografia procopi llucià 2022, un cop més 
la fotografia és art i cultura

60 Divendres, 18 de novembre de 2022CULTURA

CARMEĿLA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista i historiadora

A propòsit del Premi de Fotogra�a Procopi Llucià d’Igualada, a la Sala Municipal 
d’Exposicions de la capital anoienca, t’espera una magní�ca exposició de les obres 
premiades i més rellevants.

Si bé aquest diumenge, 20 de novembre, el Teatre Municipal de l’Ateneu acollirà una nova 
edició de la gala de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada, aquells reconeixements que 
fomenten i posen en valor la tasca creativa de diferents disciplines dels àmbits cultural, ar-
tístic, de recerca o social; per a aquesta ocasió, a més de felicitar les persones guardonades, 
en cada competència, personalment, en tant que membre de la Junta de l’Agrupació Foto-
grà�ca d’Igualada i mantenidora del Premi de Fotogra�a Procopi Llucià, d’avançada vull 
participar a tothom d’una expressa invitació a visitar una exposició del tot inexcusable.
En aquest sentit, d’acord amb les bases establertes a la convocatòria 2022, seguint la pauta 
registrada a l’Acta del Jurat, del 9 de juliol de 2022, i signada per les acreditades fotògrafes: 
Loreto Gómez, de Xile; Ana María Robles, d’Argentina; i Mar Biosca, d’Espanya; una ve-
gada examinades les 1356 fotogra�es, obres de 111 autors provinents de 28 països, par-
ticipants al Saló Internacional de Fotogra�a, Photography award Procopi Llucià 2022, 
acorden unànimement de fer públic el següent veredicte: Premi de Fotogra�a Procopi 
Llucià 2022 i insignia PIN BLAU FIAP, a l’obra “Du pain du vin”, de TRINLEY PARIS, 
de França. Seguidament, en la categoria Lliure Monocrom, el premi és per l’obra “Pack 
Leader”, de JOHN SHERIDAN, d’Irlanda; quant al Lliure Color, el premi és per l’obra 
“Wol�ound Master”, de JOHN SHERIDAN, d’Irlanda. I, en referència 
als Premis: Vins i Escumosos, la millor fotogra�a és per a l’obra “Baco-
5”, de TONI BARBANY, de l’Estat espanyol; i al d’Emocions i Relacions 
Humanes, la millor fotogra�a és per l’obra “Sadnes”, de VLADIMIR KA-

RAMAZOV, de Bulgària.
Endemés, des de l’Agrupació Fo-
togrà�ca d’Igualada, una altra 
vegada, ens cal agrair la notòria 
concurrència en la participació als 
Premis Ciutat d’Igualada de Foto-
gra�a, així com la rellevància de 
totes les fotogra�es presentades; 
no sense reconèixer la importàn-
cia de la qual, any rere any, ha 
estat mereixedora aquesta con-
solidada i reeixida convocatòria 
fotogrà�ca.
Des de l’any 1996 es ve duent a 
terme el Premi Procopi Llucià de 
Fotogra�a, a partir d’una inicia-
tiva de l’Ajuntament d’lgualada, 
sota l’alcaldia de Jordi Aymamí, 
i l’Agrupació Fotogrà�ca, sota la 
presidència de Joan Tomàs; un 
projecte participatiu que ha es-
devingut una eina e�caç per a 
fomentar el potencial creatiu des 
de totes les competències de l’art 
de la fotogra�a. D’ençà la primera 
celebració, aquest premi convoca 
a fotògrafs/es d’arreu, impulsant 
el valor de la seva obra i, en conse-
qüència, de la seva creativitat, bo 
i reconeixent públicament i inter-
nacionalment la talla artística i/o 
professional de cada autor/a. De 
retruc, aquesta convocació anual 
és un efectiu instrument per a si-
tuar i convertir Igualada en l’es-
cenari expositiu d’una part de les 
obres presentades a concurs així 
com una magni�cació de les prò-
piament premiades.
I, al capdavall, per a aquesta 
avinentesa, la mostra fotogrà�ca 
que acompanya la present co-
municació fa especial esment a 
les fotogra�es premiades amb la 
Medalla d’Or de l’AFl, i com no 
al Premi de Fotogra�a Procopi 
Llucià 2022. 



L’AGENDA

Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu

VISITA GUIADA
Igualada 

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

MÚSICA
Igualada 

Concert del recentment estrenat Cor 
de Cambra de la FCEC (Federació 
Catalana d’Entitats Corals). Entrada 
gratuïta.
Diumenge a la 1 del migdia a l’esglé-
sia de la Pietat.

TEATRE
Capellades 

Jordi Font ens presenta un especta-
cle on trobaràs un lloc increïble, que 
a vegades apareix i a vegades desapa-
reix. Un lloc ple de màgia, ple de lli-
bertat, on qualsevol història es pot fer 
realitat. Xarxa Capellades.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
la Lliga.

TEATRE
Vilanova del Camí 

Teatre familiar. “La Ventafocs, el mu-
sical amb ritme dels 50!” a càrrec de 
la companyia La Roda Produccions. 
Organitza Xarxa Vilanova.
Diumenge a les 12 del migdia a Can 
Papasseit

\ DILLUNS 21 
CONFERÈNCIA

Igualada 
“Tractament d’aigües residuals” a 
càrrec de Maria Mercè Solé. L’aigua 
és un recurs fonamental per a l’activi-
tat industrial. Ha augmentat de forma 
gairebé exponencial el seu valor, pas-
sant de ser un bé lliure i molt barat a 
considerar-la com a primera matèria 
Organitza Auga. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

\ DIMARTS 22 
VISITA GUIADA 

Igualada 
“D’Aqualata a Santa Maria”. La histò-
ria del temple es fon amb els orígens 

\ DIVENDRES 18 
POESIA
Igualada 

Cicle de Pell Sensible. “Temps frà-
gils...” amb Jordi Boixaderas (veu) i 
Miquel Jordà (música). Un recorregut 
pels poemes més emotius de Miquel 
Desclot, Francesc Parcerisses, Joan 
Margarit, entre d’altres.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

XERRADA
Piera 

Cicle de xerrades sobre fibromiàlgia. 
Trobada per debatre i intercanviar ex-
periències, inquietuds i dubtes.
Divendres a les 6 de la tarda al Casal 
de la Gent Gran

CICLE DE FOMENT DE LA 
LECTURA

Calaf 
 Sessió de contes humorístics ‘Contus 
interruptus’, amb Joan de Boer.
Divendres a les 5 de la tarda a l’Es-
plai de la Gent Gran

CINEMA
Capellades 

Cicle Gaudí. Projecció de la pel.lícula 
“Alcarràs”.
Divendres a les 7 de la tarda al Cine-
ma La Lliga

LLIBRES
La Ppbla de Claramunt 

Presentació de la biografia de Nati-
vitat Yarza, primera dona alcaldessa, 
de Bellprat el 1934 i veïna de la Pobla 
de Claramunt. Escrita per Antoni Dal-
masa i Isidre Surroca.
Divendres a les 7 de la tarda a l’Ate-
neu Gumersind Bisbal

\ DISSABTE 19 
FESTIVITAS BESTIARIUM

Igualada 
Jornada del Bestiari festiu de Catalu-
nya. Cercaviles, dinar de les colles i 
Trobada.
Dissabte durant tot el dia a la plaça 
de Cal Font i a l’Escorxador.

FESTA
Igualada 

Festa dels Drets dels infants en el 
marc del Dia Mundial dels infants 
Jornada infantil amb jocs, tallers...
Dissabte durant tot el dia al Museu 
de la Pell.

MÚSICA
Igualada 

Cicle de concerts de professorat. “Mú-
sica de Festa Major & Greatest Hits 
del cinema” amb Carles raya, trom-
peta i Lorien Santana, orgue. Obres 
de John Williams, Ennio Morricone...
Dissabte  2/4 de 7 de la tarda a la Ba-
sílica de Santa Maria.

CONCURS DE TEATRE
Piera 

Nova obra del concurs. en aquesta 
ocasió Qollunaka Teatre de terrassa 
presenta “la taverna de la Rosita.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
Foment.

HORA DEL CONTE
Sta. Margarida de Montbui 

Hora del conte per a menuts “Vermell, 
groc i marró... de tardor! a càrrec de 
Marta Gorchs. Contes populars de 
tradició oral acompanyats d’un ukele-
le i petits instruments de percussió
Dissabte a les 12 del migdia a la bibli-
oteca Mont-Àgora.

MUSICALBRUC22
El Bruc 

Barcelona Clarinet Players presenta 
el seu nou àlbum, Black Pool Suite. 
Set poemes visuals i sonors confor-
men aquesta suite on les peces recre-
en històries d’herois anònims.
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal 
Familiar.

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“El amante de los caballos”. A càrrec 
de Moscú Teatre, companyia argenti-
na resident a la Casa del Teatre Nu
Dissabte a les 8 del vespre a la Casa 
del Teatre Nu

TEATRE
Calaf 

El showman Gerard Borrell presenta 
l’espectacle “Màgia & Comèdia”, un 
show per a adults còmic i molt gam-
berro que forma part de la gira ”ATE-
NEUS” a les conseqüències
Dissabte a les 8 del vespre al Casino

\ DIUMENGE 20
PREMIS CIUTAT D’IGUALADA

Igualada 
Acte de lliurament de la nova edició 
dels Premis Ciutat d’Igualada de cre-
ació artística, recerca i compromís 
social.

de la ciutat.
Dimarts a les 10 del matí a la plaça 
Pius XII.

ZOOM FESTIVAL 
Igualada 

Inauguració de la XIX edició del Zoom. 
Festival internacional de continguts 
audiovisuals de Catalunya.
Dimarts a les 8 del vespre a l’Ateneu 
Igualadí

TALLER 
Capellades 

Taller “Vine a fer la teva aranya”.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca el Safareig.

\ DIMECRES 23
MÚSICA
Igualada 

“Un bosc de sentiments”. Concert de 
quartet de corda amb obres de Mo-
zart, Toldrà, Shostakovic....
Dimecres a les 6 de la tarda a l’audi-
tori de l’Escola Municipal de Música

CLUB DE MÚSICA
Igualada 

“Oratori de Nadal” de J.S. Bach audi-
ció comentada a càrrec d’Anna Romeu 
i Solà, musicòloga.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

HORA DEL CONTE
Vilanova del Camí 

Hora del conte amb motiu del 25N. A 
càrrec de Mònica Torra.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca de Can Papasseit

\ DIJOUS 24
CLUB MANGA

Sta. Margarida de Montbui 
Club de lectura de fans del manga per 
compartir “Rurouni Kenshin”.
Dijous, a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Mont-Àgora

CINEFÒRUM
Sta. Margarida de Montbui 

Amb motiu del 25N Dia Internacional 
per a l’erradicació de les violències 
masclistes, s’ha organitzat una sessió 
de cinefòrum amb el documental “De-
fensores”, de L’Associació de Drets 
Sexuals i Reproductius .
Dijous, a les 7 de la tarda al cinema 
Mont-Àgora.

Divendres, 18 de novembre  de 2022 CULTURA 61



Mare soltera
A TOUS •  GIRASOLES SILVESTRES

Refugiats
EL RACÓ DEL CINECLUB •  MARWA, PETITA I VALENTA

RICARD FUSTÉ

El dijous 24 de novembre, a les 
vuit del vespre, a l’Ateneu Cine-
ma, el Cineclub presenta la pro-

ducció del 2019 Marwa, petita i valen-
ta, dirigida per Dina Nasser.
Es tracta d’un documental que, a 
través de l’experiència de la Marwa 
i la seva família, fugitius de la guer-
ra de Síria, refugiats al camp de Za-

atari (Jordània), posa de manifest les 
conseqüències en els més joves de les 
guerres i les seves seqüeles.
Ella haurà d’afrontar el pas a l’ado-
lescència mentre intenta adaptar-se 
a l’entorn complex del camp i a nous 
reptes, com quan les autoritats inter-
roguen el seu germà gran sobre una 
possible associació amb militants ex-
tremistes.
La projecció s’emmarca dintre dels ac-
tes de l’Octubre Solidari. 

REDACCIÓ · LA VEU 

El �lm explica la història de Ju-
lia, una jove d’uns vint anys i 
mare de dos nens que s’enamora 

d’Óscar, amb el qual inicia una relació 
tortuosa i passional. La jove comença 
a preguntar-se sobre si Óscar és el mo-
del masculí que ella desitjaria per als 
seus �lls. Després d’un greu incident, 
la noia començarà una fugida cap en-
davant a la recerca d’un futur millor.

La història que estem a punt de veu-
re, la història de Julia, no és alegre 
o, almenys, no sempre ho és. I, no 
obstant això, hi ha una mirada radi-
ant, una llum clara que ho embolica 
tot i que s’assembla bastant a la vida 
amb els seus clarobscurs. La joventut 
també es presenta com és, pegada a 
un mòbil, missatges de WhatsApp, 
Tinder, lligar per internet. Així Julia 
comença a freqüentar a Óscar, el ger-
mà d’una amiga. 

REDACCIÓ · LA VEU 

Antoine (Denis Ménochet) i 
Olga (Marina Foïs) són una 
parella francesa que es va 

cansar de la seva vida a França i van 
decidir mudar-se a un petit lloga-
ret perdut a l’interior de Galícia. En 
aquesta zona tan rural, viuen tran-
quils treballant el seu hort. No obs-
tant això, no acaben de tenir amics 
en la zona ja que els vilatans els re-
fusen. Tot es complica quan els ger-
mans Anta, dos dels seus veïns, co-
mencen a voler que els facin fora del 
poble. A poc a poc la tensió al poble 
anirà escalant i ho dificultarà tot. 

As bestas és thriller psicològic, però 
també drama callat. És producció 
francesa, però espanyola. És un �lm 
de venjança, però també d’esperança. 
És tragèdia rural brega d’Espanya pro-
funda i negra, però sense renunciar a 
la veu il·luminada del just, el desitja-
ble, el correcte, l’il·lustrat... el francès 
dèiem. És pel·lícula d’homes, però des 
de la perspectiva de la dona. El que 
no és en cap cas és triava pastoral. Si 
es vol, hi ha en ella tant del Sorogoyen 
adrenalínic que déu ens perdoni com 
del greu i profund de Mare. És una cin-
ta de maduresa que, a la seva manera, 
culmina un viatge. 

La Galícia interior
ESTRENA •  AS BESTAS

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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AS BESTAS

SALA 1

BLACK PANTER: WAKANDA 
FOREVER

Dv: 19:00/22:15
Ds: 15:45/19:00/22:15
Dg: 18:30/21:45

SALA 3

BLACK ADAM
Dv Ds Dll a Dj: 17:15/19:50
Dg: 17:15/19:50/22:20

SMILE
Dv Ds Dll a Dj: 22:20

SALA 4

BLACK PANTER: WAKANDA 
FOREVER

Dv a Dj: 17:00/20:15

SALA 5

BLACK PANTER: WAKANDA 
FOREVER

Dv i Ds: 18:00/21:15
Dll i Dj: 18:30/21:45
Dt: 18:30/21:45 (VOSE)
Dc: 20:15

HOOPER EL POLLOLIEBRE
Dg: 16:15

13 EXORCISMOS
Dg: 22:00

LOS RENGLONES TORCIDOS DE 
DIOS

Dg: 19:00
QATAR 2022: ESPAÑA/COSTA RICA

Dc: 17:00

SALA 6

ONE PIECE RED FILM
Ds i Dg: 16:00

EL CUARTO PASAJERO
Dv a Dg: 18:20/20:30/22:45
Dll a Dj: 18:20/20:30/22:40

SALA 7

TADEO JONES 3
Dv a Dj: 17:25

13 EXORCISMOS
Dv a Dj: 19:20

SMILE
Dg: 21:30

LOS RENGLONES TORCIDOS DE 
DIOS

Dv i Ds Dll a Dj: 21:30

SALA 8

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO
Dv Dll a Dj: 17:45
Ds i Dg: 15:45/17:55

EL ATRACADOR PERFECTO
Dv a Dj: 20:00/22:30

�����
Ateneu Cinema

IGUALADA

III CICLE D’ÒPERA: CARMEN
Ds: 17:30

DOWNTON ABBEY. UNA NUEVA 
ERA

Dg: 17:30
GIRASOLES SILVESTRES

Dg: 19:20

SALA GRAN

AS BESTAS  
Dv: 20:15
Ds: 17:15
Dg: 20:00
Dll: 19:30
Dc: 20:15

NO MIRES A LOS OJOS  
Dv: 17.30
Ds: 20:15
Dg: 17:00
Dg: 17:30

MARWA, PETITA I VALENTA 
(CINECLUB) 

Dj: 20:00

SALA PETITA

HOPPER EL POLLETLLEBRE
Dv: 17:45
Ds: 17:45
Dg: 17:15

VASIL
Dv: 20:30
Ds: 20:30
Dg: 20:15
Dll: 19:45
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CERDITA

NO MIRES A LOS OJOS

BLACK PANTER: WAKANDA FOREVER

13 EXORCISMOS

VASIL

ONE PIECE FILM RED

Espanya. �riller. De Rodrigo Sorogoyen. Amb Marina Foïs, De-
nis Ménochet, Luis Zahera, Diego Anido
Antoine i Olga són una parella francesa que es va instal·lar fa temps 
en un llogaret de l’interior de Galícia. Allí porten una vida tranquil-
la, encara que la seva convivència amb els vilatans no és tan idíl·lica 
com desitjarien. Un con�icte amb els seus veïns, els germans Anta, 
farà que la tensió creixi en el llogaret �ns a aconseguir un punt de 
no retorn..

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

Espanya. Drama. De Félix Viscarretl. Amb Paco León, Leonor 
Watling, Àlex Brendemühl, Juan Diego Botto
Damián acaba de ser acomiadat després de 20 anys treballant en la 
mateixa empresa. La seva reacció, furiosa i una miqueta violenta, li 
porta a sortir corrent i a amagar-se en el primer lloc que troba en 
sortir de l’o�cina: un armari carregat en una furgoneta. L’armari, 
amb Damián dins, és lliurat a casa de Lucía i Fede, una parella de 
l’edat de Damián que viu amb la seva �lla adolescent, María..

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

CERDITA
Dg: 18:00

�����
Mont-Àgora

STA. MARGARIDA DE MONTBUI



“The Rings of Power”, una sèrie per governar-los a tots
RREDACCIÓ· FANTASIA 

El senyor dels anells ha 
arribat al món strea-
ming gràcies a Amazon 

Prime Video amb una sèrie 
per a governar-los a tots. La 
plataforma ha realitzat una in-
versió multimilionària per a la 
creació de la sèrie fent honor a 
la famosa saga �e Lord of the 
Rings alhora que preten ser la 
competència directa d’HBO, 
qui té els drets de �e Game of 
�rones i en les mateixes dates 
va llençar la preqüela de la sè-
rie sota el nom �e House of 
Dragons. 
Centrant-nos en la producció 
de �e Rings of Power, és una 
sèrie de televisió inspirada en 
l’univers de les obres de J. R. 
R. Tolkien, desenvolupada per 
J.D. Payne i Patrick McKay. 
La producció està ambientada 
en la Segona Edat de la Terra 
Mitjana, abans dels esdeveni-
ments de la novel·la i les pel·lí-
cules de la trilogia del Senyor 
dels Anells. 

SINOPSI
Les pel·lícules de �e Lord of 
the Rings són un univers enca-
ra per explorar, i aquesta sèrie 
ha fet el primer pas. La histò-
ria s’ambienta, com  comentà-
vem, en la llegendària Segona 

Edat de la història de la Terra 
Mitjana. Amb un drama èpic 
que es desenvolupa milers 
d’anys abans dels esdeveni-
ments de El Hobbit i �e Lord 
of the Rings de J.R.R. Tolkien. 
La trama porta els espectadors 
a una era en la qual es van for-
jar grans poders, regnes es van 
elevar a la glòria i altres van 
caure a la ruïna, herois ines-
perats van ser posats a prova, 
l’esperança penjava del �l més 
� i el vilà més gran sortit de la 
ploma de Tolkien va amena-
çar amb cobrir tothom de fos-
cor. Així, viatgem enrere en el 
temps dels elfs, nans, homes, 
orcs, hobbits i la resta per a 
descobrir quin va ser l’origen 
de tot allò que descobrim en 
la pantalla gran. L’origen d’un 
mal tan grandiós com Sau-
ron, que vol sumir el món en 
la foscor, i també l’origen de 
les ambicions dels homes, les 
enemistats històriques entre 
elfs i nans... 

EQUIP TÈCNIC
El director espanyol Juan An-
tonio Bayona es va ocupar de 
dirigir els dos primers epi-
sodis d’aquesta sèrie, la seva 
aportació al món d’aquest nou 
de El senyor dels anells és es-
sencial ja que els primers epi-
sodis marquen el to de la sèrie. 

A més, Bayona també ha exer-
cit com a productor executiu 
la seva col·laboradora habitual 
Belén Atienza. No obstant, el 
control creatiu de la sèrie que-
dava en mans de J.D. Payne i 
Patrick McKay, els qui com-
partien l’importantissim rol 

de showrunner.

PERSONATGES I ACTORS
Entre els personatges clàssics 
que tindran un paper clau 
estaran uns joves Galadri-
el (Moryfdd Clark) i Elrond 
(Robert Aramayo), que gràci-
es a la longevitat dels elfs po-
den aparèixer en una història 
transcorreguda anys enrere 
en el temps. Ismael Cruz Cor-
dova és Arondir, que manté 
una relació prohibida amb 
Bronwyn, una remeiera in-
terpretada per l’actriu d’ori-
gen iranià Nazanin Boniadi. 
Charlie Vickers, és un home 
misteriós que intenta escapar 
del seu passat i l’envolta un 
gran misteri. Owain Arthur 
és Durin IV, el príncep nan de 
Khazad Dum. I l’actriu afroa-
mericana Sophia Nomvete és 
la princesa nana Disa.

CURIOSITATS
- Amazon va comprar els drets 
televisius de l’obra per 250 mi-
lions de dòlars al novembre de 
2017, la qual cosa suposa un 
compromís de producció de 
cinc temporades per un valor 
d’almenys mil milions de dò-
lars. Això la convertiria en la 
sèrie de televisió més cara mai 
realitzada. 

- Payne i McKay van ser con-

tractats per al seu desenvolu-
pament al juliol de 2018, i la 
resta de l’equip creatiu es va 
con�rmar un any després.

- El càsting per a triar el repar-
timent es va dur a terme a tot 
el món. 

- El rodatge va començar al 
febrer de 2020 a Auckland, 
Nova Zelanda, després que les 
negociacions entre Amazon i 
el govern neozelandès garan-
tissin que la sèrie pogués pro-
duir-se al país on es va realit-
zar la trilogia cinematogrà�ca.

- La producció es va suspen-
dre al març a causa de la pan-
dèmia de COVID-19, però 
es va reprendre al setembre 
abans de �nalitzar a l’agost de 
2021.

- El diumenge 13 de febrer, 
durant el descans de la re-
transmissió de la Super Bowl 
LVI, es va emetre el primer 
tràiler o�cial de la sèrie. En 
ell, no es revelava res de l’argu-
ment, però es podia apreciar 
l’amplíssima varietat de perso-
natges que tindria la sèrie. 

-El passat mes d’octubre va co-
mençar el rodatge de la segona 
temporada, aquesta vegada al 
Regne Unit. 

La producció està 
ambientada en la 
Segona Edat de la 

Terra Mitjana, abans 
dels esdeveniments 
de la novel·la i les 

pel·lícules de la trilogia 

Les millors sèries
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Sóc la Carolina Borràs Candel, nascuda a 
Igualada el 1982. Mestra d’Educació In-
fantil i Primària d’o�ci i de vocació però 
quan no puc treballar en el món de la do-
cència m’endinso en un altre món, el de 
l’hostaleria.  Actualment opositora.
Escriptora versàtil, escric des de novel-
la, poesia, contes infantils, relats breus i 
escrits per encàrrec. Les meves obres es 
caracteritzen per ser molt emotives, sen-
sibles i properes.
He publicat la novel·la “L’última mirada 
enrere” (2013) i el conte infantil “La Liu i 
una colla de dents” (2020)
De ment creativa amb ganes de superar-se dia rere dia i afrontar 
nous reptes. Oberta a qualsevol projecte que es fonamenti des del 
respecte i amb el cor.
Fent camí per la vida m’acompanya la meva parella, el Jordi i els meus dos �lls, en Pau 
i en Carles. Ells tres il·luminen el meu MÓN juntament amb la resta de la meva família 
i són fruit de la meva inspiració.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
els centres educatius de Catalunya incorporen la pedagogia de la mort com a eina 
fonamental per entendre la vida.

#243 CAROLINA BORRÀS

El mercat del treball de l’#Anoia ha evolucionat 
positivament durant el tercer trimestre de l’any, 
període en el qual la comarca ha assolit la segona 
xifra més elevada de llocs de treball des de des-
embre del 2008

SANDRA DE LA IGLESIA I COLET   @Sandra_DC72

Insistim en la necesssitat d’una comissaria de 
Mossos d’Esquadra a l’#Anoia Sud Malgrat la 
negativa del govern @gencat, seguirem insis-
tint. El proper pas mocions als ajuntaments de 
#Masquefa #Piera #Hostalets.

DANI GUTIÉRREZ   @daniguties

És molt curiós que per tenir un gos hagis de fer 
un curs, i per a ser polític només necessitis ser 
gilipolles

NÚRIA CORRAL I GARCIA   @nuriacorralgar1

Què hi hagi militants polítics a #Igualada que 
s’aprofritin dels mitjans de comunicació, de les 
associacions esportives, culturals, socials i sin-
dicals és una gran merda. No treballen, fan de 
talps per afavorir el seu partit. #aixofaerc

ANNA   @miquetaaa

Recolzem les iniciatives que apostin per millo-
rar la #connectivitat arreu del territori! Impulsar 
una línia de #busnocturn que connecti Igualada i 
Barcelona ampliarà el ventall d’opcions per tots 
els residents de l’#Anoia, tant laborals com so-
cials, culturals i d’oci.

PTP ~ ASSOCIACIÓ PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC  @transportpublic

Els organitzadors del REC demanen un nou 
POUM o canvi d’usos q responguin als seus in-
teressos. El govern no fa res, però l’oposició -q 
porten una reforma dl POUM al seu programa- i 
sumen majoria, tampoc. I mentres, km2 desa-
profitats x la ciutat. #Igualada

KILIAN TOMÀS   @BadgerKilian

Gent comprant al @RECstorescomentant que fa 
una olor estranya. Fa olor a adoberia reina, estàs 
al barri del REC, no al barri de les flors. #Rec 
#Igualada

MARTA MARÍN   @bymartamarin

#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.Incendi a una casa                      
de Vilanova del Camí2.Montserrat Argelich 

dimiteix com a regidora          
d’Esquerra a Igualada1.Accident a la C-37 que deixa 

quatre ferits, dos d’ells infants

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@josep_d_61 @nuria_riba_bosch @udsanmauro

XARXES 
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SANTORAL: Novembre
18 Romà; Aureli.
19 Crispí; Faust o Fost; Abdies 
20 Octavi i Advento; Benigne; Silva.
21 Gelasi I, papa; Honori, Eutiqui i Esteve.  
22 Cecília; Filemó i Àpia.
23 Climent I, papa; Columbà; Lucrècia  
24 Andreu Dung-Lac; Crisògon; Flora i Maria

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

És bo de recordar que el 
diumenge previ a la so-
lemnitat de Crist Rei 

de tot el món, per voluntat 
del sant pare Francesc, és la 
Jornada Mundial dels Pobres. 
Aquest any 2022 en celebrem 
la sisena edició. També és bo 
de recordar que, en els pri-
mers instants del ponti�cat de 
Francesc, un germà cardenal 
li va dir que no s’oblidés dels 
pobres.
I ho ha complert molt bé. Ex-
pressió d’aquesta sol·licitud 
del Papa pels pobres és aques-
ta jornada. Hem de vetllar 
que no ens passi per alt, per-
què la qüestió dels pobres no 
és pas una més entre altres. 
No es tracta d’un tema bal-
der que pot �gurar o no en 
les comunitats cristianes. Ens 
hi juguem no solament la nos-
tra credibilitat, sinó la nostra 
mateixa realitat profunda de 
creients. Crist i els pobres són 
inseparables. En l’únic cor del 
creient —com en l’únic cor de 
l’Església— no poden estar se-
parats Crist i els pobres. Si hi 
manca un dels dos subjectes, 
Crist i els pobres, de fet no hi 
ha res en el cor del qui diu es-
timar, solament la buidor del 
qui se cerca a ell mateix.
La raó de l’estima pels pobres 
i la generositat envers ells no 
és ni sociològica, ni políti-
ca, ni merament �lantròpica, 
sinó profundament teològica: 
l’elecció del Fill de Déu que va 

voler fer-se pobre perquè en 
ell nosaltres siguem rics: Jesu-
crist es va fer pobre per nosal-
tres, a � d’enriquir-nos amb la 
seva pobresa (2Co 8,9).
I aquesta raó ens compromet 
encara més, perquè, al ma-
teix temps que ens percudeix 
més directament, ens allibera. 
Ens diu Francesc, papa, en el 
missatge per a la VI Jornada 
Mundial dels Pobres: «Si Crist 
es va fer pobre per nosaltres, 
llavors la nostra vida s’il·lumi-
na i es transforma, i adquireix 
un valor que el món no coneix 
ni pot donar. La riquesa de Je-
sús és el seu amor, el qual no 
es tanca a ningú, sinó que va 
a trobar-se amb tothom, es-
pecialment amb els qui són 
marginats i privats del que és 
necessari [...]. Si volem que la 
vida venci la mort i la dignitat 
sigui rescatada de la injustícia, 

Crist i els pobres són inseparables
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A.C.S.
Els seus estimats: esposa, Rosa Maria; fills, Joan i Maria Juliana, Marc i Eva, i Lluís; 

netes, Clàudia i Tània; germans Pere i Lumi, nebots i demès familiars. 
Volem expressar les més sinceres gràcies per les mostres de condol rebudes. 
L’acte de comiat tingué lloc el passat dijous dia 17 a la parròquia de la Soledat.

Ens deixà el passat dimarts dia 15 de novembre a l’edat de 80 anys, 
havent rebut els sants sagraments.

Joan Victori Faixas
EN RECORD DE 

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

Morí cristianament el 14 de novembre del 2012, 
a l’edat de 91 anys. 

Els teus fills, familiars i amics et tindrem 
sempre present en el nostre record i estima.

Vidu d’Elisa Corona Martí
Miquel Vives Badia

10È ANIVERSARI DE:

Igualada, novembre de 2022

Si bé, el setembre celebràrem 
l’acostumat dinar anual de re-
trobament, tal com ja diguérem,  
diumenge passat, a la missa de 
les dotze a la Sagrada Família, 
també  ens aplegarem per retre 
un homenatge als difunts. 

La festa s’acabà amb el tradi-
cional dinar de cloenda on les 
anècdotes, vivències i d´altres 
notícies foren “la salsa” de l’àpat 
de comiat.

Josep Nadal i Mir 

Record dels familiars 
Gumà-Rabell traspassats

el camí és el de Jesús: seguir 
la seva pobresa, compartint 
la vida per amor, partint el pa 
de la pròpia existència amb 
els germans, començant pels 
més petits, els qui no tenen 
el necessari, a � que es creï la 
igualtat, els pobres siguin alli-
berats de la misèria i els rics 
de la vanitat, ambdues sense 
esperança.»
Tot mirant la pobresa de Crist 
i tantes pobreses presents en 
el nostre món, no podem fer 
res més que re�exionar sobre 
què ha de canviar en la nostra 
solidaritat i en el nostre estil 
de vida per a poder compartir 
el poc que tenim amb aquells 
que no tenen res, per tal que 
ningú no sofreixi. 

Romà Casanova, 
bisbe de Vic. 



C/Masquefa 19, 
local 2

2a OPORTUNITAT
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 659 98 59

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

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

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

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

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

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

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

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

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

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

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

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

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

GUIA LEGAL

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

DAVID RAMENTOL GARCÍA
CARLOS 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 17:00
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

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

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

L AMPISTERIA INSTAL·LACIONS 
&

MANTENIMENT

640 50 60 95

Carrer Maragall nº17 local, Piera
eagasinstalaciones1@gmail.com

ANUNCIA 
EL TEU NEGOCI  DE 

SERVEIS PER A LA LLAR

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

O truca’ns!
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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



              

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 18:
MISERACHS
Sant Magí, 67

DISSABTE 19:
BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 20:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 21:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIMARTS 22:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIMECRES 23:
TOUS

Av. Balmes, 73

DIJOUS 24:
LA CREU

P. de la Creu, 7



L a tardor ha arri-
bat o�cialment: els 
dies són més curts, 

l’aire és més fresc i les fu-
lles dels arbres inunden el 
terra de color marró. La 
tardor també és l’època de 
l’any en què abans es reco-
llien les últimes verdures i 
fruites per emmagatzemar 
d’hivern. Ara fem el canvi 
d’armari i traiem la nostra 
roba d’abric, i ens ve de 
gust cuinar sopes i guisats, 
prendre begudes calentes i 
acomodar-nos al sofà amb 
una bona pel·lícula.

A la tardor els símptomes 
més comuns associats al 
refredat són mal de coll, 
moqueig, tos, esternuts, 
mal de cap, dolors corpo-
rals o problemes de la pell. 
Els consells següents po-
den ajudar-te a mantenir 
una bona salut aquesta tar-
dor i evitar refredats:

-Menja aliments de tem-
porada: En aquesta època 

de l’any ve de gust pren-
dre aliments calents i sa-
dollants. Intenta menjar 
menys aliments freds i 
crus, com amanides, i can-
via’ls per sopes, guisats i 
verdures al vapor. Intenta 
incorporar també aliments 
amb alt contingut de vita-
mina C i zinc, com cara-
basses d’hivern, bròquil, 
col arrissada, col, xampi-
nyons i cols de Brussel·les 
al menú setmanal.

-Protegeix la gola: Fes 
servir bufandes, mocadors 
i colls alts per protegir la 
part superior del coll del 
vent, el fred i la pluja.

-Abstén-te d’aliments i 
substàncies que debilitin 
el sistema immunitari:
L’alcohol, el sucre refinat, 
els aliments processats, 
greixosos o crus inhibei-
xen el sistema immunitari. 
És especialment important 
evitar aquests aliments si 
et sents més feble i decai-
gut que de costum.

-Renta’t les mans amb 
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freqüència i eviteu to-
car-te la cara: Segur que 
aquest punt ja el tens molt 
interioritzat, però no està 
de més recordar-lo! Du-
rant el dia estem en con-
tacte, sense adonar-nos-
en, amb tota mena de 
virus. Per evitar que entrin 
en contacte amb les muco-
ses és importantíssim no 
tocar-nos la cara (sobretot 

el nas, ulls i boca).

-Utilitza una solució sa-
lina per descongestionar 
els conductes nasals: Si 
ho fas diverses vegades a 
la setmana et pot ajudar 
a evitar que els al·lèrgens, 
bacteris, brutícia i al-
tres contaminants a l’aire 
s’acumulin als conductes 
nasals.

-Estimula el teu sistema 
immunitari amb plantes 
medicinals: Hi ha her-
bes medicinals i comple-
xos multivitamínics que 
ajuden a reforçar les vies 
respiratòries i el sistema 
immunitari com: la canye-
lla, la cúrcuma, el romaní, 
la farigola, l’orenga, l’all, la 
ceba… Per prevenir malal-
ties són ideals! 

Cinc consells per evitar els refredats i la grip 
aquesta tardor Genar Esteve  

Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia



Mireia Rubio Molín
Periodista, escriptora, cap d’informatius de Ràdio Nova.

Soc Mireia Rubio Molin, de vocació escriptora i de 
professió periodista. Nascuda a Igualada, però he viscut 
a Montbui i Vilanova. Estic divorciada, i tinc un �ll, en 
Nèstor que ja ha començat a l’Institut. La pandèmia 
m’ha trasbalsat la vida. Al matí escric per guanyar-me 
les garrofes i a la tarda per guanyar-me la vida.

Que t’agrada mes la premsa escrita o la ràdio?
Les combino molt. Fem la notícia per la ràdio 
però també per la pàgina web i el butlletí. El 
mitjà ràdio m’agrada molt. Una entrevista per 

la ràdio té màgia perquè és en directe, espontània, sense 
editar. 

Els que escrivim sovint ens trobem amb la síndrome 
del foli en blanc. Fent entrevistes en directe et trobes 
amb llargs silencis abans de respondre el convidat?
Em passa poc sovint, però quan passa és molt dur. So-
bretot per als polítics entrevistats. 

En una emissora pública pots fer periodisme en lli-
bertat?
S’han passat moments complicats en altres mandats 
quan la situació municipal era més complicada, però 
des de fa temps podem exercir la professió amb total 
llibertat.

Qui pressiona més, el govern o l’oposició?.
No tinc queixa de ningú. La majoria de govern es dedica 
a la gestió i l’oposició fa el que li toca i, si no hi ha un 
malentès, a la premsa ens deixen treballar tranquils. El 
paper del periodista és incomodar al poder. La nostra 
feina no és posar pals a les rodes, sinó anar al fons dels 
temes.

Vilanova del Camí és segurament el municipi de l’Ano-
ia que té més varietat d’origen dels seus habitants, en 
canvi no es coneixen problemes de convivència. 
Vilanova sempre ha estat una població integradora. To-
tes les entitats hi desenvolupen les seves activitats ober-
tes a tothom. A Ràdio Nova donem veu a tothom qui ens 
la demana. 

És molt difícil omplir un informatiu diari en una po-
blació de 12.000 habitants?
Gens. Hi ha tantes activitats de tota mena cada dia, que 
si falta alguna cosa és més temps, no pas més notícies. 
Vilanova té molta vida. També donem notícies de la co-
marca que és una altra font d’informació important.

Què et va portar a ser periodista?
Per altruisme. Vaig començar molt jove amb ganes de fer 
coses per a la comunitat. Em va semblar que a través del 
periodisme podria apro�tar la meva habilitat literària 
per denunciar les coses que fan anar malament a la so-
cietat. En realitat la meva vocació és, hi ha estat sempre, 
la d’escriptora. Sempre he mirat de fer mitja jornada per 
tenir temps d’escriure.

Quantes hores al dia dediques a escriure literatura?
Ara, dues o tres hores diàries.... i tot el cap de setmana.

Dels tres llibres publicats, de quin estàs mes satisfeta?.
La novel·la “El tiempo del negro” és la que m’ha donat 

més satisfaccions. Em va costar molt temps escriure-la, 
però recull l’essència de Mireia Rubio. “Lana de mamut” 
el darrer publicat, gairebé no ha tingut difusió a causa de 
la pandèmia.

Escrivint el quart?
El vaig començar abans de la pandèmia. Va d’un grup de 
gent que es queda con�nada a la muntanya per una allau 
i, com si fos una vida paral·lela, ens varen con�nar per la 
pandèmia. En aquests tres anys la meva vida ha patit un 
allau vital d’emocions molt fort a nivell personal, famili-
ar i professional. 

Escriure et serveix de teràpia?
Escriure és la meva teràpia, la meva recerca interna, el 
meu equilibri. 

La professió castiga la vida familiar?
Totes les professions viscudes intensament, fan que la 
vida de parella es ressenti. Escriure també perquè és un 
vici solitari que et pren temps que no sempre és entès 
per l’entorn.

Entrem en època preelectoral municipal. Vilanova 
tornarà a ser el laboratori que ha estat en cada elecció?
No ho sé, però intueixo que sí. A Vilanova hem vist tota 
mena de candidatures que han estat assaig per a altres 
comicis i hem vist divisions de partits. No sé què passarà 
aquesta vegada però no crec que sigui tan mogut com en 
altres convocatòries.

Què et de�neix millor: d’esquerres, feminista, ecolo-
gista...
Sense cap dubte d’esquerres. Vinc d’un socialisme molt 
pur, que situaria entre el PSUC i el socialisme català. I 
soc radicalment feminista perquè, no es pot ser d’esquer-
res sense ser feminista. 

“Els matins escric per guanyar-me les garrofes 
i a la tarda escric per guanyar-me la vida ”
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Espai patrocinat per:

 JAUME SINGLA @jaumesingla

diuen...
Ja no es demana “perdó” sinó que es diu “ho tornarien a fer”. Ho diuen els catalans perseguits per la justícia i també els que ordenen segrestos, tortures i assassinats “le-
Gals”. Quan convé, “les malifetes s’esborren” o s’aplica la “lletra petita” a voluntat de qui “mana”. Ordenar  “posar les urnes” és molt més “perillós” que ser el “senyor X” 
que enterrava els “morts” amb “calç viva”. “Morro” per assegurar que “no ha passat res” a Melilla, o per despatxar problemes dient que “Pegasus” és només un camió. 
Veient el panorama, els “iaios �lipistes” volen per “treure pit” per no quedar-se enrere. “Barri-nou” ha explicat com es fa el terrorisme d’estat. I el cínic “Nar-que-et-ci-
so” com es “tapaven” les “corrides” de l’activitat sexual i econòmica del “cap de cony”, amb “l’excusa” de que “gestionava” els  que practicaven “el tir” al Congrés. Aquell 
“campechano” que deia que “no entenen Espanya” els qui no comprenen que es facin “regals”, es donin bosses plenes de “diners”, o acordin “comissions”. Exercicis de 
“en-cara dura” tan usuals, entre els que duen uniforme negre, verd, gris, caqui o corbata. Tots segueixen “el Model” sabent que mai no serà una presó. 


