
E-Lowing!, el teu referent a 
l’Anoia en mobilitat elèctrica

MARTÍNEZ GROUP obre a l’avinguda Balmes 
81 d’Igualada un ampli espai amb les bicis, 
patinets i motos elèctriques de més qualitat

Excel·lents condicions de �nançament i un 
servei e�cient de postvenda per poder gaudir de 
mobilitat sostenible i econòmica molt fàcilment
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M artínez Group ha 
fet un gran pas en-
davant en dotar a 

Igualada i l’Anoia d’un comerç 
dedicat íntegrament a la mo-
bilitat elèctrica, l’E-Lowing!. 
Després d’un temps a l’avinguda 
Barcelona, des de fa uns dies ja 
és obert a l’avinguda Balmes 81 
un gran espai amb les bicicletes, 
patinets i motos elèctriques de 
més qualitat del mercat. N’hem 
parlat amb Jordi Martínez.

Els anoiencs poden gaudir 
d’un espai únic en mobilitat 
elèctrica, difícil de trobar en 
ciutats mitjanes com Iguala-
da...
Hem fet una ampliació de l’espai 
dedicat a la mobilitat elèctrica a 
la nostra ciutat. Som un referent 
a nivell de Catalunya perquè en 
el seu moment aquest model de 
negoci era un molt nou. Ara ja 
tenim molta experiència, per-
què vam començar el 2003, in-
clús abans amb les plataformes. 
Hem anat buscant experiència, 
consolidant el model, i ja el 
2019 vam obrir la primera boti-
ga especialitzada en mobilitat a 
l’avinguda Barcelona. 
Amb aquesta obertura encara 
donem més força a les mar-
ques, que són líders en aquests 
moments a nivell mundial. En 
mobilitat elèctrica tenim els tres 
referents més importants: Zero, 
Segway i Fantic. Bé, el camí ens 
porta cap aquí. Moltes policies 
locals d’arreu del país ja estan 
incorporant aquest nou model 
de mobilitat cent per cent elèc-
tric, no contaminant, sostenible 
i sense sorolls. 

El preu ja no és tant una barre-
ra com anys enrere, en la mo-
bilitat elèctrica?
Ja hi ha una oferta comercial 
su�cient en aquests moments 
al mercat. Fins i tot quasi estan 
igualats, els preus, en alguns ca-
sos. Si fem el càlcul de què con-
sumeix una moto de combustió 
amb una moto elèctrica, el di-
ferencial és important. Pensem 
que omplir el “dipòsit” d’una 
moto elèctrica suposa menys 
d’un euro i mig!

Jordi Martínez: “Som un referent perquè ja fa molts 
anys que creiem en la mobilitat elèctrica”

També cal tenir en compte el 
preu d’avui en dia de la gasolina. 
Per a un usuari de ciclomotor, 
del desplaçament urbà i interur-
bà, ho estem posant molt fàcil. 

I en desplaçaments més 
llargs?
Ja tenim producte per poder 
fer el viatge d’anada i tornada 
d’Igualada a Barcelona sense 
haver de parar a carregar. I això 
també és important. Hi ha mo-
dels de �ns als 200-350 quilò-
metres d’autonomia. Depèn del 
sistema regeneratiu de deixar 
gas i, en el moment de frenar, 
que automàticament es carre-
guen. A més, avui hi ha carre-
gadors ràpids, en una hora ja 
podem tenir la moto a punt per 
seguir la ruta.

El nou E-Lowing! és un espai 
molt obert, amb molta llum 
i una gran exposició de bicis, 
patinets i motos.
El local està en una molt bona 
ubicació, amb facilitat d’aparca-
ment. Tenim molt a prop una 
zona blanca. Les marques que 
hi tenim representades són de 
primer ordre, les que estan més 
avançades tècnicament parlant. 
Hi trobarem, des del patinet 
molt àgil per ciutat, els ciclo-
motors, passant per les motos 
elèctriques i de gran cilindrada, 
i les bicis, les de muntanya i les 
urbanes.
També hi podreu trobar molts 
complements i accessoris vin-
culats tant amb la moto com 
amb la bicicleta, i l’apartat tècnic 
de postvenda, que l’hem estat 
preparant durant aquests mesos 
per estar a l’altura de les mar-
ques i evidentment, assessorats 
directament per elles i fent el 
servei o�cial de les marques que 
treballem. Hi ha un taller en el 
mateix local. Hem fet moltes 
hores de formació per poder 
oferir el millor servei, amb qual-
sevol necessitat que hi hagi del 
manteniment de reparació, de 
control, de revisió. 

Hi ha facilitats de �nançament 
o de rènting?
Podem fer �nançar des de 12 
�ns a 36 mesos, i també es pot  
fer rènting per a quotes molt 
petites. Podem gaudir d’un pro-

ducte d’altes prestacions. Hi ha 
tot tipus de �nançament ade-
quat a les necessitats que dema-
ni el comprador. Ens cuidem 
de tot, de fer tot el procés de 
�nançament i perquè puguem 
donar després la clau en mà i 
us podem assessorar amb l’asse-
gurança a mida. Tot el procés el 
realitzem des de la botiga �ns al 
�nal de la compra.

Vaja, que això de passar-se al 
món elèctric és més fàcil del 
que ens pensem!
Estem a l’inici d’uns canvis molt 
importants. Jo crec que moltes 
ciutats i Igualada no deixa de ser 
una d’elles, que això ho té assu-
mit, ho té clar. S’han incorporat 
els aparca bicis, per poder guar-
dar les bicis elèctriques amb 
total seguretat. Hem d’agafar 
consciència. Som ciutats mitja-
nes, però crec que tots plegats 
ho tenim molt clar, tant per la 
part pública com per la privada. 
Sí que és veritat que falta encara 
desenvolupar la xarxa de carre-
gadors, que entenc que s’anirà 
produint en els pròxims mesos. 
Per aquests desplaçaments de 
pocs quilòmetres per la comar-
ca, un ciclomotor o una moto 
elèctrica són ideals. 
L’avantatge de la moto envers el 
cotxe és que la podem carregar 
a casa sempre. Les bateries en 
alguns casos es poden treure i 
es poden portar on vulguis per 
carregar-les. Deixes la moto al 
pàrquing i t’emportes la bateria 
a casa, molt fàcil. A més, la càr-
rega és molt més àgil i ràpida, no 
necessita tantes hores. De mica 
en mica aniran instal·lant-se 

supercarregadors, però avui les 
motos es poden carregar amb 
un endoll de 220, a qualsevol 
lloc.

Amb la bici, a més, es fa exer-
cici, és una alternativa que té 
molts adeptes.
Cada vegada n’hi ha més. Som 
en un territori on tenim molta 
muntanya. Tinc molts clients 
que han comprat la bicicleta, 
han deixat d’anar amb moto de 
trial o d’enduro i poder gaudir 
igualment amb la bicicleta. En 
això ja s’ha canviat, a un punt, 
més de consciència. 
La covid va fer disparar les ven-
des de bicicletes elèctriques. 
A E-Lowing! tenim la seu d’E-
Bike Friends, la primera co-
munitat líder a Catalunya dins 
el sector d’e-bikes. Organitzen 
rutes, xerrades, viatges, cursos, 
cicloturisme a nivell nacional i 
internacional.

Ja porteu mig segle oferint ser-
vei a l’Anoia. Ara ja sou el Mar-
tínez Group, amb comerços a 
Igualada, a Vilanova, a Man-
resa... i amb diferents línies de 
negoci.
Som una empresa nascuda a 
Igualada fa 50 anys. Ens esti-
mem aquesta ciutat i aquesta co-
marca. No només s’ha fet gran, 
sinó que ja té més substància, 
diria. Cinquanta anys donen 
per molt. Sempre hem intentat 
estar a l’última, aquesta és una 
de les �loso�es que hem tingut 
sempre a la nostra empresa, so-
bretot en un món tan dinàmic 
com el dels electrodomèstics i 
noves tecnologies. L’altre puntal 

important que hem tingut sem-
pre és donar el màxim de bon 
servei. Hem intentat estar a l’al-
tura. Ho vam fer en el seu mo-
ment amb la telefonia mòbil als 
anys 90, amb la informàtica... 
A Manresa tenim dues botigues, 
una oberta el 2013 amb 2.000 
metres quadrats d’exposició, 
una de les més grans de la Cata-
lunya Central, i una altra al car-
rer Guimerà, el més comercial 
de la ciutat. Aquí, vam renovar 
del tot el 2009 la botiga de Vi-
lanova del Camí, i li hem fet di-
ferents renovacions en aquests 
anys i ara es pot dir que tenim 
un bon punt de venda. I a Igua-
lada, el local d’E-Lowing que 
vam obrir el 2019 a l’avinguda 
Barcelona, ara ampliat i traslla-
dat a l’avinguda Balmes, i l’edi-
�ci del Passeig Verdaguer, que 
es va construir el 1979, i vam 
anar fent diferents ampliacions 
�ns arribar als 4.000 metres 
quadrats de superfície que és la 
seu central del Martínez Group 
i on donem servei i cabuda als 
nostres magatzems, el departa-
ment d’administració, postven-
da i una gran exposició d’elec-
trodomèstics. L’any 2021 hi vam 
incorporar l’energia fotovoltaica 
i verda. També formem part del 
grup Milar, amb més de 1.500 
punts de venda a tota Espanya.
Com ha passat en molts sectors 
de serveis, hi ha hagut anys molt 
complicats, sobretot arran de la 
crisi del 2008. Ja no es feien pi-
sos, no es venien electrodomès-
tics... Van ser anys molt durs per 
a tothom, però nosaltres sempre 
ens hem reinventat. Calia tirar 
endavant. Va ser un model que 
va estar reconegut per la Gene-
ralitat de Catalunya. El presi-
dent Artur Mas en aquell mo-
ment, ens va fer entrega al Palau 
de la Generalitat del màxim 
guardó a la Millor Iniciativa en 
Innovació, amb una potent vin-
culació social. Estem vinculats 
en diferents entitats socials del 
territori. Les inversions s’han de 
fer aquí, amb gent d’aquí. I crec 
que això és l’essencial per tirar 
endavant tots plegats. Les em-
preses amb les quals treballem 
són empreses locals, de tota la 
vida, de molta con�ança perquè 
fa molts anys que ens coneixem. 
També és important donar fei-
na al territori. Tots junts hem 
d’anar endavant! 

“Amb aquesta obertura 
encara donem més 

força a les marques que 
són líders en aquests 

moments a nivell 
mundial”

“Hem fet moltes 
hores de formació per 
poder donar el millor 
servei, amb qualsevol 
necessitat que hi hagi 
del manteniment de 

reparació, de control, 
de revisió” 

“Crec que som a l’inici 
d’uns canvis molt 

importants, i Igualada 
això ho té assumit, ho 

té clar”



` PÀGINA 21

El PSC fa 
propostes per 
a l’Anoia en el 
pressupost de la 
Generalitat

` PÀGINA 8

Bon inici dels 
anoiencs al 
Dakar

` PÀGINA 18

Mil patges a la Cavalcada 
d’Igualada i una Fira

 de Reis plena com mai
Tot a punt per a les cavalcades de 
Reis d’Orient a Igualada i diferents 
punts de la comarca, avui al vespre

La mil·lenària Fira de Reis torna 
demà al Passeig Verdaguer amb 
més de 220 parades

` PÀGINA 7 I COMARCA
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C/ Sant Magí, 15 · Igualada
serralleria@serralleriaanoia.com

www.serralleriaanoia.com
93 196 82 09
613 37 04 42

·Instal·lació i reparació de panys
·Duplicat de claus i comandaments
·Servei tècnic de caixes fortes
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Pressupost i millores
l’editorial

E l govern de la Generalitat d’ERC, minvat d’una 
majoria parlamentària que li doni suport des-
prés de la desfeta amb Junts per Catalunya, 
continua cercant socis per elaborar el pressu-

post per 2023. Comen-
çat ja l’any, i amb una 
entesa ja signada amb 
els Comuns, sembla que 
els propers a passar per 
la taula de les signatu-
res seran els socialis-
tes. El PSC de Salvador 
Illa, que compta amb els 
mateixos diputats que 
Esquerra, ja s’ha afa-
nyat a explicar a tothom 
quines són les  propos-
tes que pensa incloure 
en els números del govern per a aquest any. També per 
a l’Anoia.
Les autoritats socialistes de la comarca, a través del di-
putat igualadí Jordi Riba, pretenen incloure algunes de 
les peticions que agents socioeconòmics i molts alcal-
des i ciutadans han expressat en els darrers anys, espe-
cialment en l’àmbit de la salut, l’educació, l’economia i 

les infraestructures. Interessant idea aquesta d’explicar 
-ni que sigui per saber-ho d’antuvi- les propostes que ca-
dascun dels partits que opten a remenar alguna cosa en 
el govern del país, volen fer per cada comarca. Llàstima 

que ni Junts per Catalunya 
ni ERC -que tenen diputades 
de l’Anoia al Parlament- o 
els Comuns, han explicat en 
termes concrets quines són 
les seves propostes per a la 
nostra comarca. Estaria bé, 
certament. Ajudaria força, 
especialment en un any elec-
toral, de moment, amb elec-
cions municipals d’aquí cinc 
mesos. Molts pobles i ciutats 
dependran en els propers 
mesos, en bona mesura, dels 

diners que la Generalitat destini al territori.
Els pressupostos de la Generalitat tenen una incidència 
directa, també, en la vertebració i dinamisme del terri-
tori, i a l’Anoia anem mancats en moltes coses després 
d’uns anys de profundes retallades i certa dosi de fum i 
promeses incomplertes. Només cal donar un cop d’ull a 
les hemeroteques... 

Els pressupostos de la 
Generalitat tenen una 

incidència directa en el 
dinamisme del territori, 
i a l’Anoia anem mancats 

en moltes coses

Miguel Àngel Revilla, President de 
Cantàbria, va dir “Aragonès ja sap que 
si convoca un referèndum hi ha un ho-
tel que es diu Soto del Real, que és on 
han d’anar tots”.

Enrique Arnaldo, magistrat del Tri-
bunal Constitucional, ponent de la re-
solució que justi�ca el dret de la censu-
ra prèvia del debat parlamentari dient 
“El TC és el garant de la Constitució 
per damunt de tots els altres poders i 
per amb la potestat de limitar la capa-
citat d’actuació del legislador quan 
aquest excedeixi els marges constituci-
onals(...) perquè els òrgans legislatius 
no són una zona immune al control de 
la constitucionalitat.”

Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán 
i Cándido Conde-Pumpido, magis-
trats del Constitucional que signaren 

una particular, acusen els seus col·le-
gues conservadors “d’haver desbordat 
els límits de la justícia constitucional i 
d’haver alterat els principis fonamen-
tals de la democràcia parlamentària” 
i lamenten que “amb la seva adopció 
[de les cautelaríssimes] s’han alterat 
els principis fonamentals de la nostra 
democràcia parlamentària, així com el 
disseny del nostre sistema de control 
de constitucionalitat, atorgant al tri-
bunal una càrrega política difícilment 
suportable.”

Esteban González-Pons, vicesecreta-
ri institucional del PP, va reconèixer 
que ja s’havia arribat a un acord per la 
renovació del CGPJ, però que mentre 
Sánchez continuï sent esclau moral 
dels independentistes i Bildu, és molt 
difícil que ens asseguem per col·labo-
rar amb el desmuntatge del Poder Ju-
dicial i de l’Estat de Dret.”

Pedro Sánchez, President del Go-
vern espanyol, ha repetit “El procés 
s’ha acabat. No podem repetint els 
debats del passat. La Constitució es-
panyola no recull el dret a la inde-
pendència. Podran reclamar el que 
vulguin, però no es produirà. La nos-
tra resposta, des d’Europa, va sempre 
cap a l’increment de la integració. El 

projecte polític de l’independen-
tisme va contra els temps.” 

Pere Aragonès, president de la 
Generalitat, ha dit “És evident que 
el diàleg i la negociació per resol-
dre el conflicte amb l’Estat co-
mença a aportar els seus fruits. ”

Jordi Turull, Secretari General 
de Junts, va criticar que “el presi-
dent ha fet un gir en el rumb cap 
a la independència per acabar fent 
bona l’estratègia del PSOE a Ca-
talunya. El discurs del President 
semblava més el d’un president de 
partit que el d’un President d’un 
país”

Salvador Illa, Secretari General 
del PSC, va seguir dient “Sap per-
fectament que aquest referèndum 
no se celebrarà” i va continuar 
“ha mantingut viva la negociació 
dels pressupostos però  no s’entén 
gaire, que en les últimes setmanes 
al Govern li hagi agafat aquesta 
pressa per aprovar-los” 

Elías Bendodo, coordinador ge-
neral del PP, creu que “Sánchez 
ja ha triat camí: Camina des dels 
indults al referèndum.”

He titulat la peça amb el mot que el 
diari escriu al titular, traduint, supo-
so, el sosiego original. Que és un mot 
corrent en castellà, però no pas per a 
nosaltres, per això aquesta forma tan 
allargassada és d’ús exclusivament es-
crit; una d’aquelles paraules i expressi-
ons (i n’hi ha tantes) que agraden els 
mitjans, però repugnen a la parla oral; 
jo hauria preferit assossec, tampoc 
gens usual, però que com a mínim es 
pot pronunciar, i de fet no seria cap 
mala idea incorporar-lo (a diferència 
d’assossegament, un mot d’aquests ar-
ti�cials format amb el su�x -ament que 
tant agraden a certa lexicogra�a encar-
carada i antipeuterrista).
Començo pel començament. La famí-
lia d’assossegar és petitona, molt pe-
titona (mitja dotzena mal comptats) 
però molt assenyada: provenen de 
sessicare (‘assentar, fer reposar’), que 
és un derivat de sedere, ‘seure’. Res de 
més lògic que mirar de retrobar la cal-
ma o la quietud momentàniament per-
dudes aturant-te un segon a seure; és 
un verb de regust culte, o literari: ens 
l’imaginem molt més fàcilment a les 
pàgines d’una novel·la (“Tampoc nin-
gú no t’empaita, assossega’t. T’atures, 
escoltes...”), escrivia Xavier Benguerel 
a Icària, Icària, 1974) que no pas en la 
conversa oral, tot i que tampoc seria 
tan impensable.
Què porta, doncs, un redactor d’un 
mitjà escrit a traduir sosiego per des-
assossegament quan disposa no sola-
ment del sinònim assossec, més curt 
i manejable, sinó també de calma, 
quietud o tranquil·litat, els tres que 
proporciona el diccionari? Només se 
m’acudeixen dues coses: que s’hagi li-
mitat a copiar la primera solució que li 
ha proporcionat un diccionari d’equi-
valències (un CAST/CAT) o que hagi 
triat a consciència la més enrevessada 
de totes les opcions. La primera cosa 
indicaria descura i desconeixement de 
la llengua, i la segona esnobisme: vir-
tuts que certament no ajuden a enlai-
rar el nivell cada dia més paupèrrim de 
l’o�ci.
El cas me’n recorda dos de semblants, 
els dels adjectius desapacible (incorrec-
te en català, però que se sent força) i 
empedreït. Tots dos es fan servir en 
sengles locucions �xades (‘dia/temps 
desapacible’ i ‘fumador empedreït’), 
en comptes dels més oportuns i natu-
rals desavinent i aferrissat respecti-
vament. Tant de bo aquest gust per la 
pedanteria, i, per tant, pel fet de fer vo-
lar coloms, no el comparteixi la magis-
trada del tribunal que va dir justament 
que això de l’autodeterminació és una 
cosa que cal considerar calmadament 
asseguts, i no amb el matxet a la mà, 
com solen fer els nostres veïns. Que el 
desassossec no ens ofusqui.

PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot

Assossegament

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

L a Declaració Universal de Drets 
Humans (DUDH) estableix en el 
seu article 1 que: “Tots els éssers 
humans neixen lliures i iguals en 

dignitat i drets i, dotats com estan de raó 
i consciència, han de comportar-se frater-
nalment els uns amb els altres”.
Paraules simples i de gran 
importància. Encara que 
a vegades sembla que per 
aquesta senzillesa es donen 
ràpidament per enteses, 
sense detenir-nos a com-
prendre tot el seu abast. 
Paraules que si des de fa 
74 anys haguessin estat as-
similades per un nombre 
ampli de persones, proba-
blement avui viuríem en un 
món diferent.
La seva rellevància radica, 
en primer lloc, en què esta-
bleixen les característiques 
mínimes que s’han de re-
conèixer a tot ésser humà 
pel simple fet de ser-ho 
(llibertat, igualtat, digni-
tat, drets). En segon lloc, 
perquè apel·len a la raó i consciència, que 
s’assumeix tenim els éssers humans, com a 
base de les relacions humanes. I, en tercer 
lloc, perquè fixen una obligació de com-
portament que implica respectar als altres 
éssers humans.
Tres pilars bàsics dels drets humans. Tres 
aspectes que de ser compresos i assumits 
àmpliament ens portarien a, per exemple, 
no normalitzar que en països d’Àsia les per-
sones no puguin desenvolupar lliurement 
la seva personalitat, que en països d’Àfrica 

la fam continuï matant a persones, que a 
Amèrica les massacres i desaparicions si-
guin part del seu passat i del seu present, 
que a Oceania les minories siguin persegui-
des o que a Europa morin persones a causa 
de la guerra o per creuar una frontera.
Aquestes paraules ens haurien d’haver por-

tat a prendre accions per a revertir les de-
sigualtats estructurals creades pel colonia-
lisme, a no tenir la necessitat de reconèixer 
drets específics a les dones o la infantesa, 

a fer innecessària la creació d’òrgans inter-
nacionals que supervisin internament als 
països, a no haver de veure ni patir les con-
seqüències dels diversos conflictes armats 
que s’han presentat, i que no només supo-
sen la pèrdua de vides humanes, sinó tam-
bé la destrucció d’entorns socials, cultu-

rals, l’èxode de persones, etc. 
El pitjor de tot això és que no 
són fets del passat, sinó part 
del nostre present.
Com és el nostre present la 
crisi climàtica. Davant la 
qual, la dignitat, la consci-
ència i la fraternitat consa-
grades en la DUDH haurien 
de portar-nos a assumir mo-
dels de consum responsable, 
a pensar en les generacions 
futures, a actuar més enllà de 
la nostra comoditat del mo-
ment. Perquè encara que no 
ho sembli, tot el que passa 
amb el nostre planeta reper-
cuteix en l’exercici dels nos-
tres drets i llibertats.
Des d’una mirada global 
sembla que l’estat actual dels 

drets humans no és molt esperançador. 
Però tenim marge d’acció, som a temps. 
Reprenguem la difusió d’aquestes paraules 
bàsiques i senzilles. Assumim el contingut 
de l’article 1 de la DUDH, no des de l’apa-
rent superioritat moral, ni com una impo-
sició, perquè això, a més d’obstruir la pos-
sibilitat de diàleg és actuar en dissonància 
del que es busca transmetre. Fem-ho des 
de la consciència, la igualtat i amb frater-
nitat. Mantinguem viva l’esperança en els 
drets humans. 

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

74 anys per la llibertat, la igualtat, la dignitat 
i els drets

Sincerament, creus que estàs al Llibre Blanc
 o al Llibre Negre del Patge Faruk?

Blanc 73,9% Negre 26,1%

KARLOS CASTILLA
Responsable de recerca en 

l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya (IDHC)
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Des d’una mirada global sembla 
que l’estat actual dels drets humans 

no és molt esperançador. Però 
tenim marge d’acció, som a temps.



EL PERSONATGE DE LA SETMANA

REIS MAGS D’ORIENT: Avui és el dia més esperat per tots els 
infants -i els no tan infants- doncs arriben Ses Majestats d’Ori-
ent carregats de joguines i il·lusió per a les llars de casa nostra.        
Esperem que us portin tot allò que us mereixeu!

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

L’ESSÈNCIA                     
DE LA MÚSICA
Joan Tort Garcia

Vàrem acomiadar l’any amb una festa 
molt familiar, íntima, tan íntima que 
no hi cabia una agulla. Una festa on 
van ser-hi tots, tots els amants de la 
música, de la amistat, de les relacions 
interpersonals, de la comunicació, de 
la improvisació, de la perseverança, de 
la paciència, del talent. Vàrem dir un 
�ns sempre al recull de vivències, ex-
periències i grats records, re�ectits en 
els murals de l’exposició a La Teneria 
del Hot Blues, escenari de referència 
igualadina on es van poder compartir 
multitud d’experiències. 
Jaume Llombart i Enrique Oliver van 
donar inici a les mítiques Jam sessions 
del Hot Blues i van ser ells mateixos 
qui van tancar el cercle en el concert 
de comiat, acompanyats per un altre 
il·lustre de les sessions igualadines, el 
Jordi Matas.
Emoció, joia i una nostàlgia positiva 
en poder dir... Jo hi vaig ser! Ho vaig 
poder gaudir! Vaig conèixer persones 
que en el meu petit cercle, no m’hagués 
pogut imaginar quant d’extraordinàri-
es arriben a ser, de les seves passions, 
de les seves emocions, de la seva fran-
quesa, de les seves inquietuds, dels 
seus anhels, dels seus somnis. Gent de 
carn i ossos, gent real, gent que li bate-
ga el cor, gent quan et parla et mira als 
ulls i explica amb emoció tot allò que 
el fa somiar. 
Quan parlem del Hot Blues, no estem 
parlant d’un bar, un local, una sala de 
concerts o un lloc de moda; quan par-
lem del Hot Blues parlem d’essències, 
de sensacions,  vibracions,  percussi-
ons,  entonacions, distorsions i tot allò 
que altera el nostre ritme cardíac i ens 
eleva a un estat de consciència recep-

tiu, on tan sols entrar-hi, era una mena 
de triangle de les Bermudes, perduts 
en el espai-temps gaudint de les rela-
cions socials, de la música, de les xer-
rades amb la Marien, amb el Gès i anys 
més tard s’hi van afegir el Cels, el Joel i 
el Lluc, tots els músics que van venir i 
tots els amics que van fer del Hot Blues 
un lloc màgic. Van ser tantes les xerra-
des, les rialles i les notes musicals, que 
si ho escrivíssim sobre paper, aquest 
donaria moltíssimes voltes al món, o 
pot ser a l`univers. Somiadors incan-
sables, gurmets de l’art, gladiadors del 
saber ser i estar, artesans de cor en mà, 
bandits de petons robats, guerrers de 
abraçades sinceres , perfumats de bon-
dat. Aquesta era la gent del Hot Blues.  
Recordo quan el Hot Blues era pols, 
no hi havia res, el Gès i la Marien di-
ent: aquí farem això, allà farem allò, 
envoltats de molts amics que van veu-
re néixer el Hot Blues, mentre el Cels 
en bolquers, corredisses pel passadís 
de casa amunt i avall. Van obrir portes 
amb el nerviosisme de la incertesa i el 
que va passar després, de tots és cone-

gut. Reconeixement a la seva llarga i 
�del trajectòria per la seva aportació 
a la cultura d’aquest país, per part 
d’una institució tan reconeguda com 
Omnium Cultural, amén de la seva 
incondicional parròquia, com els sor-
presos músics que van deixar la seva 
empremta en tan màgic escenari.
Podem dir, que a Igualada hi va ha-
ver una generació anomenada “Hot 
Blues” i, a diferència d’altres gene-
racions, la del Hot Blues va ser una 
generació atemporal, que va acollir 
un ampli ventall d’amants de la mú-
sica, de la comunicació, de les relaci-
ons interpersonals i en definitiva, de 
ments inquietes i exigents tendreses, 
en aquest despropòsit de la vida quo-
tidiana. Llarga vida a la música, llar-
ga vida al Hot Blues, ja que la seva 
essència batega dins del nostre cor.
Moltíssimes gràcies Gès, Marien, 
Cels, Joel, Lluc per haver fet aquest 
somni realitat i alhora fer-nos so-
miar a tots els que vàrem gaudir del 
Hot Blues, com si fos una petita part 
de nosaltres.

AGRAÏMENT
AFADA

Des de l’AFADA no volíem deixar aca-
bar l’any sense agrair a tothom els su-
port que hem rebut a tots els nivells. 
Mil gràcies a tothom per estar-hi any 
rere any mantenint i subjectant l’asso-
ciació a la comunitat. Destacant l’Al-
zheimer Race, tallers per a cuidadors 
i persones afectades, grups terapèutics, 
xerrades informatives...La vostra apor-
tació a permès que puguem portar a 
terme totes les activitats plani�cades 
per aquest 2022 i ens encoratgeu per 
continuar treballant. Feliç 2023.

B16. DESCANSI EN PAU
Pilar Crespo

Hi ha persones que moren amb una 
gran pau perquè han viscut en pau 
amb ells mateixos i donant un sentit 
a la seva existència. Benet XVI es va 
sentir un humil servidor a la vinya del 
Senyor quan alhora era un home pro-
fund i culte com pocs, senzill i alegre 
dins del seu desig de passar ocult. Que 
mai va ambicionar més que dedicar-se 
a escriure amb i sobre Déu, va voler ser 
un bon sacerdot i després bisbe i no as-
pirava a ser Papa, però quan li va caure 
aquest càrrec no va fugir d’ell, �ns que 
va tenir clar que les seves forces físi-
ques eren impediment per a complir 
la seva missió. Ara ja pot descansar en 
pau i li agraeixo el seu exemple de vida 
i de mort i li demano que segueixi vet-
llant per l’Església des del cel des d’on 
ja segur és. RIP. Requiescant in pace. 
Nunc dimíttis servum tuum, Domine, 
secúndum verbum tuum in pace. Ara, 
Senyor, segons la teva promesa, pots 
deixar el teu servent anar-se’n en pau.

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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FRANCESC MAURI
@meteomauri

Quan redacto aquest article, encara no 
s’ha tancat l’any i els observatoris de 
“tota la vida” encara no han fet núme-
ros del tot i, en alguns casos, les perso-

nes que els porten estan enmig de les Festes de 
Nadal i Cap d’Any.
Faig aquest comentari perquè hem de distingir 
entre els observatoris automàtics que, sovint, ar-
renquen les mesures a la dècada dels 90 o fins 
i tot ja entrat 
aquest segle i 
els observatoris 
manuals que, 
en alguns casos 
tenen més de 
50 o fins i tot 
100 anys. En 
aquest cas, són 
portats per per-
sones que, van 
enregistrant les 
dades amb bo-
lígraf o ordina-
dor però mai de 
forma automa-
titzada. Després 
cal fer números 
i comparar. Per 
tant, les dades 
que tot seguit 
us presento, se-
gur no són totes les que hi haurà d’aquí a unes 
setmanes, ni tindran el tractament més fi que es 
mereixen. Dit això, el 2022, excepcional a molts 
punts de Catalunya i amb rècords freqüents i 
variats s’acomiada amb alguns dels dies de Na-
dal més càlids de la seva història. Quan parlem 
d’història, en climatologia ens referim a la dis-
ponibilitat de dades instrumentals. En el cas de 
Catalunya, a Barcelona hi ha l’Observatori Fabra, 
de la RACAB, Reial Acadèmia de les Ciències i 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Fa 72 anys, quan vaig néixer, el meu pare em 
va obrir una llibreta d’estalvis a la Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Ahorros. Des 
d’aleshores que sempre he tingut un compte 

obert a l’entitat, que al llarg dels anys, ha anat can-
viant de nom.
Malgrat ser-ne client durant set dècades, l’entitat 
bancària mai m’ha tingut ni un gest de cortesia. Ni 
un. Quan dic ser-ne client vull dir tenir-hi el compte 
del negoci dels pares, de la �lla i el propi, signar-hi 
la hipoteca, adquirir una casa a la immobiliària de 
l’entitat i �ns i tot convertir-me en accionista quan 
es va crear Criteria (que va ser una operació per 
col·locar als seus clients tots els actius tòxics de La 
Caixa).
D’altra banda La Caixa va dur a terme una política 
de renovació a fons de la seva xarxa d’o�cines, però 
després, un cop duta a terme i amb totes les o�cines 
renovades, vaig rebre una carta on em deien que fes 
tota la meva operativa a través d’internet i que si 
posava els peus a la o�cina, em cobrarien una con-
siderable despesa. 
Quan es varen reconvertir les accions de Criteria 
-amb un valor de menys de la meitat del seu preu 
de sortida a borsa- en accions de CaixaBank vaig 
tenir ocasió d’assistir a les assemblees d’accionistes 
car es feien a Barcelona, però l’any 2017 CaixaBank 
va passar a ser una entitat radicada a València i ja no 
he volgut tornar a participar en les seves assemblees 
d’accionistes. De fet, havent deixat de ser una enti-
tat catalana, tampoc tinc cap interès a participar-hi. 

Així que vaig vendre, amb pèrdues, totes les accions.
De fet, no és únicament que La Caixa no hagi tingut 
mai un detall amb mi, després de més de 70 anys 
formant-ne part, és que em cobraven comissions 
per damunt del que les seves tarifes marquen. Per 
mirar d’arranjar-ho vaig demanar audiència al “meu 
gestor” del compte que per sorpresa meva -tal vega-
da perquè els plans de l’empresa eren jubilar-lo en 
breu-, amb un desinterès total per les meves quei-
xes, em va convidar a passar la meva pensió a La 
Caixa “o a treure el compte”.
No sé què hauríeu fet vosaltres, però jo no vaig 
dubtar a tancar el compte. Així he pogut començar 
l’any sense ser client de CaixaBank, una entitat que 
fa anys va deixar de ser catalana, de respectar als 
petits accionistes, als clients �dels i, sobretot, faltar 
a la seva pròpia història d’entitat al servei dels petits 
estalviadors catalans.
Si volen obeir al Borbó i marxar de Catalunya que 
ho facin. Si volen tancar tots els caixers automàtics 
de les petites poblacions que els tanquin. Si volen 
cobrar les comissions més altes del mercat són ben 
lliures de fer-ho, com jo soc ben lliure de deixar de 
tenir-hi tractes o de con�ar-los els meus estalvis que 
són pocs, però honrats, i justament per això, no estic 
disposat a que em maltractin. Per sort tenim alter-
natives bancàries per no dependre dels “de sempre” 
ni acceptar tracte discriminatori.
Adeu, La Caixa, adeu!. 

Així he pogut començar l’any sense 
ser client de CaixaBank, una entitat 

que fa anys va deixar de ser catalana, 
de respectar als petits accionistes, 
als clients fidels i, sobretot, faltar 

a la seva pròpia història

Adeu a La Caixa Rècords de calor al desembre
les Arts de Barcelona. Un dels més antics del país, 
superat en antiguitat però, per l’Observatori de 
l’Ebre a Roquetes. Comença, el Fabra, les mesures 
meteorològiques l’any 1914. El dia 24 de desem-
bre, va enregistrar els 21,7 °C. L’anterior rècord 
en un mes de desembre, era del 2015 amb 20,6 °C. 
Cal dir que l’Observatori Fabra, a més a més, ha 
batut nombrosos rècords de temperatura durant 
el 2022. Addicionalment, ha estat l’any més sec de 

la seva història. 
El segon seguit 
com a més sec 
des de 1914! Però 
de l’any 2022 en 
parlaré en un 
proper article.
Anem a un altre 
observatori on 
el retrovisor de 
les dades meteo-
rològiques, és a 
dir la climatolo-
gia, es remunta 
ben enrere. El 
1948, a la ciutat 
de Reus, comen-
cen les mesures 
meteorològiques. 
Doncs aquest de-
sembre va portar 
el dia 23 la tem-

peratura més alta, en un mes de desembre, de la 
seva sèrie climàtica. Concretament, 23,4 °C. Per 
trobar dos valors pròxims hem de remuntar-nos 
el desembre del 1954 amb 23 °C i més recentment 
els 22,3 °C del 2006.
Com us deia abans, pròximament, us oferiré da-
des globals del 2022 amb rècords de temperatura 
molt nombrosos, tan pel que fa a l’aire com l’aigua 
de mar i també una pluviometria rècord, pel que 
fa a minsa, en alguns observatoris. Feliç 2023!!. 

Carrer Josep Galtés d’Igualada.
Van esporgar els arbres i van 
deixar les esporgadures al 
carrer sense recollir durant 
diversos dies.

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

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

fotodenuncia@veuanoia.cat
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Sabrina, el primer nadó 
del 2023 a l’Anoia

7Dijous, 5 de gener de 2023

IGUALADA 

AVUI, CAVALCADA DELS REIS AMB UN MILER DE PATGES

Avui, 5 de gener, tindrà lloc la Cavalcada 
dels Reis d’Orient, punt àlgid de la festa 
més esperada dels igualadins. Segons fonts 
de la Comissió, hi prendran part prop d’un 
miler de patges, una xifra a la que feia uns 
anys que no s’hi arribava. 
Avui dijous encara hi sou a temps si voleu 
escoltar els Missatges Radiofònics del Pat-
ge Faruk, en la darrera sessió que es farà 
per Ràdio Igualada a les 12 del migdia.
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient arriba-
ran a Igualada a partir de les 17.15 hores. La 
recepció i benvinguda als Reis per part de 
les autoritats locals serà a l’escola Mowgli. 
Quant a l’horari previst,  serà el següent: 
a les 17:15h  concert de les bandes, Unió 
Filharmònica d’Amposta, Banda de Músi-

ca del Prat de Llobregat i Banda de Música 
d’Igualada; a les 17:45h parlaments de les 
autoritats locals i convidades i de Ses Ma-
jestats.
Just abans que Ses Majestats comencin el 
seu camí pel centre de la ciutat,  es llença-
ran coets per anunciar l’inici de la cavalca-
da. Començarà a les 18:00h, pel recorregut 
habitual del passeig Verdaguer, avinguda 
Pau Casals, avinguda Caresmar, Soledat, 
plaça del Rei, Sant Jordi, i les rambles Ge-
neral Vives, Sant Isidre, Nova i plaça Cas-
tells.
Un cop �nalitzada, començarà el reparti-
ment dels regals a les cases amb plena nor-
malitat com succeïa abans de la pandèmia.
Bons Reis!!

SOCIETAT

Ha nascut el primer 
nadó d’aquest any 
2023 a l’Hospital 

Universitari d’Igualada. Es 
tracta de la Sabrina, una  nena 
d’Igualada, que ha pesat 3.995 
gr. i ha mesurat 51,5 cm. Ha 
nascut a les 23,52 h de l’1 de 
gener, després d’un part nor-
mal i tant la mare com el nadó 
es troben en bon estat. És ger-
maneta del Aiman, de 3 anys i 
els seus pares són la Yolahida i 

SOCIETAT

L a Fira de Reis torna amb 
més força que mai: més 
de dues-centes vint pa-

rades de productes agrícoles, 
planters, artesania, alimenta-
ció i antiguitats ompliran el 
Passeig Verdaguer demà dia 
6  de gener, en una de les cites 
comercials més tradicionals 
de la comarca i una de les més 
antigues de tot Catalunya.
Amb 71 anys d’antiguitat i uns 
orígens que remunten al segle 
XIV, la Fira de Reis d’Igualada 
ha esdevingut un punt de tro-
bada de pagesos, agricultors i 
visitants d’arreu de l’Anoia i les 
comarques veïnes que acudei-
xen a la Fira a abastir-se dels 
planters d’arbres i els produc-
tes agrícoles que necessitaran 
per tot l’any.
Els paradistes i venedors ocu-
paran el Parc de l’Estació Vella 
i un total de més de 532 me-
tres quadrats a l’espai central 
del Passeig des del carrer San-
ta Caterina �ns al carrer Mar-
cel·lí Champagnat, més avall 
del carrer Lleida. Alguns dels 
productes que s’hi podran tro-
bar són planters i jardineria, 
llavors, olives, formatges, em-
botits, mel, fruites i verdures, 
garapinyades, bijuteria, mine-

el Razak, i el seu germanet de 
3 anys, l’Aiman. 
Benvinguda Sabrina! 

La Fira de Reis torna amb força: tindrà més de 220 parades

com la Plaça dels Porcs-, la de 
planters (hortícoles, d’arbres 
fruiters i de diverses varietats 
de vinya americana) es troba-
va a la plaça de Sant Joan, els 
estands de maquinària agrí-
cola i les parades de venedors 
de teixits, llibres, cristalleria 
i venda ambulant en general, 
al passeig de les Cabres. A 
la rambla del General Vives 
s’hi instal·laven altres estands 

dedicats a l’exhibició i venda 
de maquinària agrícola, i a la 
plaça de l’Ajuntament se cele-
brava el popular mercat d’avi-
cultura i de fruites.
La Fira de Reis actual, orga-
nitzada per Fira d’Igualada, 
manté la mateixa essència 
comercial i popular, adapta-
da als nous temps, i segueix 
aplegant centenars de visi-
tants d’arreu de Catalunya. 

rals, venda ambulant, tèxtil 
artesà, pastissos, sabó i cos-
mètica, espelmes, papereria, 
artesania en cuir, i bolsos i 
complements. La Fira de Reis 
es podrà visitar el divendres 6 
de gener, dia festiu, al Passeig 
Verdaguer d’Igualada de 9h a 
14h.
A la tradicional �ra de Reis 
s’hi suma també el Mercat 
d’Antiguitats, que estarà ubi-
cat al Parc de l’Estació Vella 
amb més d’una vuitantena 
d’antiquaris, en el mateix ho-
rari: de 9h a 14h. De manera 
excepcional i com cada any, el 
mes de gener comptarà amb 
dos Mercats d’Antiguitats: el 
dia 6 a l’Estació Vella i el dia 
29, últim diumenge de mes 
com és habitual, al Passeig 
Verdaguer que és on s’instal·la 
habitualment.

UNA FIRA AMB ORIGEN 
MEDIEVAL
L’any 1373 el Rei Pere III el 
Cerimoniós concedí a Iguala-
da el privilegi de celebrar una 
Fira, que començà en la festa 
de l’Epifania del Senyor i amb 
una durada dels quinze dies 
següents; aquesta �ra es consi-
dera l’origen històric de l’actu-
al Fira de Reis.
En l’etapa moderna, la pri-
mera edició documentada 

va ser just fa 71 anys: el 6 de 
gener de 1952. Poques set-
manes abans, el novembre 
de 1951, havia nascut l’entitat 
Fira d’Igualada –amb el nom 
de Foment de Fires i Mercats 
i amb el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada-. La nova 
entitat va decidir organitzar 
com a primera activitat pú-
blica la Fira de Reis de l’any 
1952.
Als seus inicis i durant bona 
part de la segona meitat del 
segle XX la Fira de Reis es va 
consolidar com una cita on es 
podia trobar tot el necessari 
per la vida a pagès i també tot 
el que calia per abastir la llar 
durant l’any que començava. 
Era un mercat ramader, amb 
exposicions de maquinària i 
productes per al sector agrí-
cola; la secció dedicada al bes-
tiar (cavallí, oví, boví i porcí) 
s’ubicava a la plaça d’Espanya 
–tradicionalment coneguda 

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra



Som-hi proposa que també 
que hi hagi un “Saló del 
Jove” per les festes de Nadal

El PSC demana importants millores per a 
l’Anoia en la proposta de pacte amb ERC 
dels pressupostos de la Generalitat

POLÍTICA

I gualada Som-hi (PSC - 
Comuns) proposa que es 
creï un saló per a joves 

que complementi les activitats 
que es fan al Saló de la Infàn-
cia cada Nadal. La formació 
d’esquerres i progressista con-
sidera que és necessari oferir 
un seguit d’activitats per a jo-
ves d’entre 12 i 18 anys que no 
se senten atrets pel Saló de la 
Infància i que podrien partici-
par en un espai d’oci adequat 
per la seva edat. A més, pro-
posen que aquest Saló Jove 
sigui descentralitzat als barris 
de la ciutat tot oferint activi-
tats com tallers de DJ, de pro-
gramació de videojocs o una 
bolera, entre altres.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, expli-
ca que “aquesta proposta neix 
de les demandes que diferents 
pares i mares ens fan arribar  
cada Nadal per a que un cop 
les seves �lles i �lls ja superen 
l’edat del Saló, puguin seguir 
trobant una activitat de lleure 
i coneixement. Proposem una 
evolució del Saló i que es posi 
en marxa una primera pro-
posta amb tot de continguts 
adequats pels joves de mane-
ra descentralitzada a la ciutat, 
ja que creiem que pot ser una 
oferta molt atractiva per ells”.
Cuadras remarca que “la man-
ca d’oci pels joves és un dels 
problemes que té Igualada i 
una preocupació que moltes 
famílies ens fan arribar. 
Per Nadal proposem la cre-
ació d’aquest Saló Jove però 
per nosaltres també és una 

POLÍTICA

El PSC Anoia ha presen-
tat les propostes que 
ha realitzat el PSC en 

el marc de la negociació dels 
pressupostos amb el govern 
de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2023. Tal i com han 
explicat el diputat per l’Ano-
ia al Parlament Jordi Riba i el 
primer secretari del partit a la 
comarca, Francisco Guisado, la 
proposta d’acord del PSC s’es-
tructura en dos grans bolcs, el 
primer referit a mesures dirigi-
des a la prosperitat econòmica i 
un segon bloc dedicat a prote-
gir les persones.

REFORÇ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA 
I SALUT MENTAL
El l’àmbit de protecció a les 
persones, cal destacar una clara 
i ferma aposta per reforçar les 
polítiques de Salut, en espe-
cial un reforç molt important 
per a l’atenció primària i en la 
reducció de les llistes d’espera, 
així com en salut pública i sa-
lut mental. Des del PSC Anoia 
es vol destacar que el reforç en 
primària i en la reducció de les 
llistes d’espera és especialment 
rellevant per a la comarca en 
la mesura que les mancances 
en aquest servei bàsic d’aten-
ció a la ciutadania a l’Anoia son 
molt importants com posa de 
manifest els dè�cits en atenció 
pediàtrica a Igualada i Santa 
Margarida de Montbui, el Bruc 
o Òdena.
En l’àmbit econòmic destaquen 
mesures dirigides a desbloque-
jar projectes de país com l’am-
pliació de l’Aeroport, el desen-
volupament del projecte Hard 
Rock a Tarragona i l’impuls a 
la Ronda nord Sabadell-Terras-
sa. També mesures a potenciar 
el teixit productiu i industrial, 
les universitats i la recerca i al 
desenvolupament de les energi-
es renovables, àmbit en el qual 
cal recordar que Catalunya està 
a la cua d’Espanya i d’Europa.
Es destaca també l’esforç que 

prioritat que puguin tenir oci 
durant tot l’any a la nostra ciu-
tat. Per això serà un dels punts 
que incorporarem el nostre 
programa electoral i una prio-
ritat perquè puguin gaudir de 
la ciutat on han nascut durant 
tota l’adolescència amb els 
seus amics”.
Igualada Som-hi també de-
mana que el Saló s’adapti a les 
necessitats dels infants amb 
diversitat funcional per a ga-
rantir espais on puguin jugar 
en bones condicions. La regi-
dora d’Igualada Som-hi, Irene 
Gil, explica que “reclamem 
que s’avanci en fer el Saló el 
màxim d’inclusiu possible i 
que es duguin a terme tots els 
esforços per a tenir en compte 
les necessitats de tots els nens 
i nenes”. Tarragona, per exem-
ple, cada any adapta el seu 
Saló pels infants amb autisme.

PROBLEMES AMB LA GESTIÓ 
D’ENTRADES AL SALÓ
D’altra banda, la formació que 
integren PSC, Comuns i el 
grup ciutadà Igualada Ober-
ta també demanen revisar  i 
corregir els problemes que hi 
ha hagut aquest any amb les 
entrades, ja que al reservar-se 
per internet i no diferenciar-se 
entre matí i tarda, han quedat 
esgotades de seguida i moltes 
famílies no han pogut gaudir 
del Saló. 
Som-hi lamenta aquest fet i 
emplaça el govern de Junts “a 
millorar urgentment el siste-
ma o augmentar l’aforament 
per garantir que el màxim 
nombre d’infants de la ciutat 
puguin participar al Saló”. 

es reclama en matèria de drets 
socials, amb millores en les rà-
tios de professionals per aten-
dre les residències assistides, 
l’increment de 2.000 places de 
residència i centres de dia i la 
reducció dels temps d’espera 
per a la valoració del grau de 
dependència i discapacitat. 
En educació, la millora i am-
pliació de l’oferta de formació 
i quali�cació professional mit-
jançant la prospecció conjunta 
amb les organitzacions sindi-
cals i patronals de les necessi-
tats del mercat laboral com a 
base per a l’ampliació de l’oferta 
formativa. 

RESOLDRE LA MANCA 
DE PLACES DE FP A LA COMARCA
En aquest àmbit des del PSC 
Anoia es vol destacar també la 
necessitat de millorar en aquest 
àmbit per tal de resoldre el pro-
blema recurrent de manca de 
places de formació professio-
nal a la comarca, en especial a 
Igualada, així com la necessitat 
de dotar l’Anoia Sud d’una ofer-
ta de formació professional po-
tent per atendre les necessitats 
d’aquella zona de la comarca.

COMISSARIA SATÈĿLIT 
DELS MOSSOS A L’ANOIA SUD
En matèria de seguretat es re-
clama l’ampliació de la planti-
lla de Mossos d’Esquadra en 
600 nous efectius al conjunt 
de Catalunya que també té una 
incidència directa a la comarca 
per garantir la dotació d’efec-
tius necessaris a l’Àrea Bàsica 
Policial de l’Anoia i ha de pos-
sibilitat dotar l’Anoia Sud d’una 
comissaria satèl·lit que doni 

cobertura al sud de la comarca.
Des del PSC es reclama també 
tornar a posar en funciona-
ment la llei de Barris per tal 
de rehabilitar zones urbanes 
que requereixen d’una aten-
ció reforçada i en especial per 
a facilitar la implementació de 
mesures d’e�ciència energèti-
ca en aquestes zones urbanes. 
Des del PSC es vol recordar 
l’impacte positiu que en molts 
municipis de la comarca va te-
nir en l’època dels governs de 
progrés aquesta mesura i estem 
convençuts que tornar a posar 
en funcionament aquestes po-
lítiques tindrà un efecte molt 
positiu als municipis de l’Anoia.

DEPURACIÓ D’AIGÜES
 I MILLORA DE LA B-224
Per últim pel que fa a inversions 
territorials concretes es vol des-
tacar la demanda d’iniciar les 
treballs per ampliar la capacitat 
de depuració d’aigües a la Con-
ca d’Òdena, demanda que ha 
estat formulada per els agents 
socioeconòmics així com per 
diferents municipis ja que si 
no s’amplia es troba limitada 
la possibilitat d’implantació o 
ampliació d’activitats producti-
ves a la Conca i impossibilita-
ria el desenvolupament del Pla 
Director Urbanístic d’Activitats 
Econòmiques. 
Així com també, millores a 
la línia de ferrocarrils de la 
Generalitat, el projecte cons-
tructiu de la supressió del pas 
a nivell d’Igualada i un cop li-
citades les obres de la primera 
fase de millora de la B-224, 
la previsió de continuar amb 
aquestes el 2023. 
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El Consell anima a comerç 
i professionals a adherir-se 
a l’Arbitratge de Consum

SOCIETAT

L’Àrea d’Estratègies per 
l’Ocupació del Consell 
Comarcal de l’Anoia 

(CCA) s’ha adherit al projecte 
Porta a Residurecurs.cat, una 
xarxa “Marketplace” online i 
gratuïta per fomentar i facili-
tar l’intercanvi i compravenda 
de subproductes industrials 
entre empreses i convertir en 

SOCIETAT

Des d’ara els infants in-
gressats a l’Hospital 
Universitari podran 

desplaçar-se per dins el centre 
amb un cotxe miniatura, que 
els portarà a realitzar-se proves 
o intervencions, gràcies al do-
natiu de Motorcat Premium, 
la xarxa de concessionaris 
Volvo del Grup Basols. Aquest 
petit cotxe, que pot conduir-se 
tant de manera manual com 
amb control remot, permetrà 
que els nens i nenes de �ns a 6 
anys puguin viure de manera 
més relaxada i divertida el seu 
pas per l’hospital i minimitzar 
l’ansietat que poden sentir da-
vant les diverses proves o in-
tervencions a les que s’han de 
sotmetre.
Els representants de Motorcat 
Premium – Grup Basols van 
fer el donatiu el 30 de desem-
bre, i un infant ja va circular 
pels passadissos de l’àrea Ma-
ternoinfantil. Hi eren presents 

SOCIETAT

El servei de consum del 
Consell Comarcal de 
l’Anoia inicia una cam-

panya de foment de l’adhesió a 
l’arbitratge de consum dirigida 
a tots els comerços, empreses i 
els professionals que comerci-
alitzen productes o serveis per 
tal que coneguin els bene�cis 
d’estar adherits al sistema ar-
bitral de consum.
L’arbitratge de Consum és 
una via voluntària i gratuïta 
de resolució de con�ictes en-
tre empreses o professionals 
i persones consumidores, en 
el qual un òrgan arbitral, in-
dependent i objectiu, resol la 
controvèrsia mitjançant un 
laude arbitral que té la mateixa 
força jurídica que una sentèn-
cia judicial ferma.
L’arbitratge de consum ofereix 
bene�cis tant a les persones 
consumidores com a les em-
preses o professionals que s’hi 
acullen per resoldre les re-

clamacions que poden sorgir 
amb la seva clientela.
A les empreses i els comerços 
adherits al sistema arbitral de 
Consum, se’ls identi�ca mit-
jançant un distintiu o�cial 
d’adhesió a la Junta Arbitral 
de Consum de Catalunya. 
Aquest distintiu representa 
un símbol de con�ança per 
als clients.
Per a més informació, podeu 
contactar amb l’O�cina de 
Consum del Consell Comarcal 
de l’Anoia al Tel. 938051585, 
consum@anoia.cat o plaça 
Sant Miquel, 5, d’Igualada. 

Josep Basols, gerent i propi-
etari de Grup Basols, Xavier 
Pérez, director comercial Mo-
torcat Premium i Marina Mas, 
responsable de Marketing 
de Grup Basols. Per part del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
els ha rebut Jordi Monedero, 
director assistencial, Tijana 
Postic, directora d’Infermeria, 
i Sílvia Zambudio, cap del ser-
vei de Pediatria.
Es tracta d’un vehicle elèctric 
fabricat sota la llicència de 
Volvo, que segueix la gamma 
de l’S90 de la marca, en aquest 

cas en format descapotable. 
Amb una bateria de capacitat 
de 12 volts, pot arribar a velo-
citats d’entre 3 i 6 quilòmetres 
per hora. Consta de dues por-
tes, seients de cuir i pneumà-
tics de goma, reproduint les 
qualitats que ofereix la marca 
en els seus vehicles.
A més, compta amb llums 
LED, USB, mini SD i entrada 
MP3, per tal que els més petits 
puguin escoltar les seves can-
çons preferides, i compleix els 
estàndards de seguretat que 
caracteritzen a la marca. 

L’Hospital rep el donatiu d’un minicotxe 
per als pacients de l’àrea Maternoinfantil, 
gentilesa de Volvo Motorcat Premium

Nou projecte del Consell Comarcal per a que les empreses puguin fer 
negoci amb els residus que generin i impulsar l’economia circular

recursos aquelles matèries pri-
mes que per altres són residus. 
Així, per les empreses, és una 
nova oportunitat per estalviar 
costos, generar bene�cis eco-
nòmics i contribuir a l’impuls 
de la innovació verda. 
L’objectiu de la iniciativa passa 
per promoure la recuperació 
i reintroducció de materi-
als a les cadenes productives, 
aconseguint d’aquesta manera 

complir amb l’objectiu prin-
cipal de l’economia circular i 
mantenir els materials el mà-
xim temps possible en els ci-
cles productius.
Aquest és un servei més que 
s’ofereix des de l’Àrea d’Es-
tratègies per l’Ocupació del 
CCA, un acompanyament a 
les empreses de la comarca 
perquè puguin oferir els seus 
subproductes al Marketplace. 

Així, es pot allargar la vida útil 
al material residual del procés 
de producció (subproducte) i 
que poden ser reutilitzats per 
altres empreses. Alhora es 
promou l’impuls de nous mo-
dels de negoci i sinergies de 
proximitat. 
El CCA s’ha adherit en col-
laboració amb el Consell de 
Cambres de Catalunya i el su-
port de la Diputació. El projec-

te Porta Residurecurs permet 
la creació de múltiples portes 
d’accés a la Borsa de   Subpro-
ductes des de qualsevol web o 
plataforma d’agents territori-
als com ajuntaments, consells 
comarcals, diputacions, asso-
ciacions empresarials...
Si ets una empresa de l’Anoia 
i pots oferir un subproducte, 
et pots donar d’alta a:
 www.residurecurs.cat. 

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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Jaime Palomera, Cofundador de la Cooperativa La Hidra i del Sindicat de Llogateres i Llogaters de Catalunya

“Tenim un model que converteix a qualsevol que visqui de lloguer 
en una persona vulnerable”

AMIC/SOCIAL.CAT

No hi ha res com l’ha-
bitatge que determini 
tant el benestar so-

cial i econòmic d’una perso-
na. A les zones més urbanes 
de la província de Barcelona, 
aproximadament vuit de cada 
deu persones destinen més 
del 30% dels seus ingressos a 
pagar el lloguer, segons l’estu-
di sobre Impactes socials del 
mercat de lloguer publicat per 
l’institut d’investigació La Hi-
dra Cooperativa. “L’habitatge 
és el principal vector de desi-
gualtat al nostre país”, a�rma 
el cofundador d’aquesta coo-
perativa, Jaime Palomera (Bar-
celona, 1982), amb qui con-
versem sobre la problemàtica 
del lloguer. Palomera és també 
una de les primeres cares visi-
bles del Sindicat de Llogateres 
i Llogaters de Catalunya.  

L’accés a l’habitatge és el 
principal repte al qual s’en-
fronta Catalunya ara mateix?
L’habitatge és el principal vec-
tor de desigualtat al nostre 
país. No hi ha res que t’enri-
queixi o t’empobreixi tant com 
ho està fent actualment l’ha-
bitatge. Però en realitat és un 
problema global. No parlem 
només del dret o de l’accés a 
l’habitatge, que està en perill 
o directament no està garantit 
a pràcticament tots els països 
del món, sinó que estem par-
lant d’un problema del capita-
lisme global.

En quin sentit és un proble-
ma del sistema econòmic?
És a dir, la majoria de la ri-
quesa mundial i dels actius 
financers estan en l’habitat-
ge, estan invertits en cases. 
Llavors, el capitalisme global 
depèn de forma majoritària 
que el preu de l’habitatge 
sempre pugi, perquè els be-
neficis també pugin, i que els 
valors dels actius, actius que 
són cases que s’han mercan-
tilitzat, mai baixi.

Per aquest motiu és tan di-
fícil fer mesures locals que 
puguin tenir efectes reals a 
l’hora de garantir el dret a 
l’habitatge?
Hi ha clarobscurs. Des del 
2008 estem en una crisi es-
tructural on veiem que la so-
cietat de propietaris que vam 
construir aleshores no ha des-
aparegut, però té esquerdes 
molt importants. La principal 
esquerda és generacional: tota 
la gent nascuda a partir de 
l’any 1982 ho ha tingut molt 
més complicat i ho està tenint 
molt més complicat que les 
dues generacions anteriors per 
accedir a l’habitatge.

Per què?
Perquè l’única forma d’accedir 
a l’habitatge que havia estat 
promoguda pels governs, que 
és la propietat, és inaccessi-
ble per moltíssima gent. Fins 
a l’any 2008 hi havia un mo-
del que es basava en el fet que 
pràcticament tota la pobla-
ció garantia la seva necessitat 
d’un habitatge a través de la 
propietat. Hi havia un siste-
ma hipotecari que et permetia 
endeutar-te per ser propietari 
i aquesta era la manera —exi-
tosa �ns al 2008— d’accedir 
a l’habitatge. Les generacions 
més joves, en canvi, tenen 
molt difícil accedir a la propi-
etat. Bona part d’aquesta ge-
neració l’única alternativa que 
tenen és o no emancipar-se o 
anar al mercat de lloguer pri-
vat.

Quines conseqüències té 
això per a la societat?
Hem passat d’una societat de 
propietaris molt hegemònica, 
dominant, a una societat cada 
cop més polaritzada on el que 
et de�neix el futur i les teves 
oportunitats és si heretes o si 
tens ajudes familiars, és a dir 
si pots accedir a la societat de 
propietaris o no. Barcelona 
és un cas paradigmàtic. Te-
nim ara mateix una majoria 

propietària, del 55% de la po-
blació, però que és cada cop 
una majoria més exigua, i una 
població que viu del lloguer 
que cada cop creix més i que 
a Barcelona ja és el 40%. I no 
només hi ha una desigualtat 
estructural entre qui pot acce-
dir a l’habitatge i qui no, sinó 
que, a més, el sistema legisla-
tiu i les polítiques públiques 
que tenim bene�cien a qui pot 
accedir a la propietat i perju-
diquen a qui no.

Davant d’aquesta situació, 
global i local, quines mesu-
res es podrien prendre?
D’entrada, hi ha una emer-
gència immediata, que és l’es-
peculació amb els preus en el 
mercat privat de lloguer. Ara 
mateix tenim un model que 
converteix a qualsevol que 
visqui del lloguer en una per-
sona vulnerable. Se sol parlar 
del problema de l’habitatge 
com un problema de la pobla-
ció socialment més vulnerable 
i això és una confusió absoluta 
dels termes. A l’estudi que vam 
fer a La Hidra sobre els impac-
tes del mercat de lloguer sobre 
la població el que vam veure 
és a persones amb estudis, 
alta quali�cació i feines rela-
tivament bones que es troben 
que, com que viuen de lloguer, 
pateixen una inseguretat molt 
gran, perquè els hi poden fer 
pujades de preu, perquè els 
poden fer fora de casa, perquè 
no saben si podran continu-
ar vivint en aquella casa els 
pròxims anys, etc. I això té a 
veure, fonamentalment, amb 

la nostra legislació. No cal 
imaginar futurs utòpics per 
pensar un marc legislatiu més 
protector. Només cal mirar 
cap a França o Alemanya, que 
són països on els preus dels 
lloguers estan regulats i també 
està garantit que no et poden 
fer fora de casa, a no ser que 
hi hagi una necessitat que ho 
justi�qui o hagis incomplert 
les teves obligacions. Això són 
mesures d’urgència que cal-
dria fer ja. No hi ha cap altra 
solució a curt termini.

Més enllà de fer habitatge 
públic nou, com es podria 
fer perquè l’habitatge buit 
que ja hi ha disponible sigui 
més accessible per al conjunt 
de la societat?
Una via, que seria la més ra-
dical, seria fer mesures per in-
centivar que a la gent li surti 
molt car tenir molts habitat-
ges. No calen mesures expro-
piatòries. Simplement amb 
un sistema �scal que castigui 
l’acumulació de propietats es 
podria ajudar que els que no 
en tenen hi puguin accedir 
i que els qui en tenen massa 
tinguin incentius per ven-
dre-les. Hi ha una altra pos-
sibilitat, que és fer un sistema 
�scal que socialitzi a través 
de l’import de patrimoni o 
l’impost de successions part 
de la riquesa que generen els 
propietaris dels habitatges no-
més per la pujada de valor dels 
seus actius immobiliaris.

Veu factible que es puguin 
prendre mesures com a 

aquestes en els pròxims anys?
Dependrà de la correlació de 
forces parlamentàries i de la 
capacitat de les majories so-
cials d’exercir pressió sobre 
el Congrés. La crisi del 2008 
continua present a les arrels 
i estructures de la nostra so-
cietat. Se li ha sumat la crisi 
de la Covid-19 i ara una crisi 
energètica. Totes aquestes cri-
sis concatenades, a les portes 
d’una gran recessió que ve, 
segurament generaran més 
tensió social i obligaran el 
Govern a prendre decisions. 
Ara bé, hauran de ser mesures 
valentes. Qualsevol regulació 
de lloguers i política de pro-
moció de l’habitatge protegit 
o és molt decidida i valenta 
per anar a l’arrel del problema 
o està condemnada a conver-
tir-se en pedaços que es dis-
solen en el magma que és un 
mercat immobiliari, que té 
una inèrcia que fa que l’habi-
tatge sigui sempre una merca-
deria.

Con�a que arribarà un mo-
ment que l’habitatge deixarà 
de ser un factor d’especula-
ció i es convertirà realment 
en un dret?
Perquè això passés hi hauria 
d’haver un canvi radical en la 
política pública i en el sentit 
comú abans. Hi ha una con-
tradicció d’arrel i és que l’ha-
bitatge no pot ser una bona 
inversió i assequible al mateix 
temps. Si és una bona inversió 
per tu, està deixant de ser as-
sequible per a aquell que no té 
un habitatge en propietat.

Com es resol aquesta contra-
dicció?
Amb un canvi estructural on 
el benestar de les famílies, de 
la societat, no impliqui te-
nir un habitatge en propie-
tat. L’habitatge en propietat, 
a través del mercat, ha estat 
històricament la manera de 
compensar la falta d’inversió 
pública en un bon sistema 
de pensions i un sistema de 
residències públiques. És a 
dir, l’expectativa de la pobla-
ció propietària que el preu de 
la propietat sempre pugi i no 
baixi està directament vincu-
lada al fet que el benestar de la 
població passa per la riquesa 
patrimonial. Si no canviem 
aquest model de benestar, serà 
molt difícil resoldre el proble-
ma de l’habitatge. Av. Barcelona, 5  IGUALADA 

Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA

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
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Dijous vinent, Vicent 
Partal presenta “Fronteres” 
a l’Ateneu Igualadí

“Nadal en Companyia” a l’Asil del Sant 
Crist amb el projecte Celebrem Festes

SOCIETAT

E l projecte comunitari 
Celebrem Festes de la 
regidoria d’Acció Social 

de l’Ajuntament, que agrupa 
persones que viuen soles per 
celebrar juntes dies assenya-
lats, va organitzar dimarts 20 
de desembre ‘Nadal en com-

SOCIETAT

La Policia Local va efec-
tuar controls estàtics i 
dinàmics de trànsit du-

rant la nit de Cap d’Any, en 
diferents punts de la ciutat. 
A la fotografia podeu veure 
el que es va fer a la plaça del 
Rei. En tota la nit, el resultat 
de les proves va ser de 7 alco-
holèmies positives. 

ENTITATS

El passat 28 de desembre 
es posà a la venda el lli-
bre “La cuina de la Ma-

rina”, un llibre fet des de l’amor 
i per amor.
La Marina és una sòcia de DCA 
Anoia que fa uns mesos va patir 
un ictus, a conseqüència d’això 
pateix una afàsia que és un tras-
torn del llenguatge que en ella 
es manifesta amb di�cultats de 
l’expressió oral i escrita i, per 
tant, de la comunicació amb 
l’entorn. No poder comuni-
car-se amb els familiars i amics 
és molt dur i és més freqüent 
del que la gent pensa. Amb l’ic-
tus, la Marina va perdre les pa-
raules, també la memòria de la 
cuina que tant li agradava. 
La Marina és la mare d’una gran 
família que se l’estima molt. 

POLÍTICA

El proper dijous 12 de 
gener, a 2/4 de 8 del 
vespre a l’Ateneu Igua-

ladí, el Consell Local de la Re-
pública d’Igualada organitza 
una xerrada amb el periodista 
i escriptor Vicent Partal. L’acte 
començarà amb una breu pre-
sentació del seu darrer llibre 
darrer llibre Fronteres (Coma-
negra, 2022) i tot seguit farà a 
una anàlisi de l’actualitat polí-
tica del país i del moment que 
viu el procés independentista.
Vicent Partal i Montesinos 
(Bétera, 1960) és un dels pe-
riodistes amb més recorregut 
i prestigi del país i un dels 
pioners d’Internet als Països 
Catalans. Cofundador del 
setmanari El Temps el 1983, 
formà part del Diari de Barce-
lona i de Televisió Espanyola, 
on s’especialitzà en política 
internacional. Com a reporter 
i corresponsal cobrí esdeveni-
ments com la caiguda del Mur 
de Berlín, les independències 
dels països bàltics, la guerra 
dels Balcans, la revolta dels 
estudiants de Pequín, la � de 
l’apartheid a Sud-àfrica o el 
con�icte al Kurdistan, així 
com diverses eleccions als Es-
tats Units.
L’any 1994 creà el primer sis-
tema informatiu a Internet 

panyia’. L’activitat va consistir 
en una trobada a l’Asil del Sant 
Crist, acompanyats també de 
persones del projecte Radars, 
xarxa local de prevenció i de-
tecció de la solitud i l’aïllament 
de les persones grans.
Els participants van poder 
gaudir dels pessebres de tot 
el món que hi ha exposats al 
voltant del claustre de l’Asil i 

de les explicacions de Paquita 
Sellés i Sor Ester, que els van 
acompanyar durant tota la 
vetllada. Junts, es van desitjar 
un bon Nadal i unes bones 
festes, tot cantant nadales i 
menjant neules i torrons.
Els interessats a fer de volun-
taris al projecte comunitari 
Radars poden trucar al telèfon 
630929885. 

Set alcoholèmies positives en els controls 
de la Policia Local la nit de Cap d’Any

del país, anomenat El Temps 
Online. L’any 1995, juntament 
amb Assumpció Maresma, 
directora aleshores del setma-
nari El Temps, fundà Infopis-
ta, el primer directori web en 
llengua catalana que més tard 
es transformà en VilaWeb, el 
primer diari electrònic en ca-
talà i del que a dia d’avui en 
continua essent el director.
Partal és autor de molts llibres 
com Catalunya en l’estratè-
gia militar d’Occident (1987), 
Els nacionalistes a l’URSS 
(1988), 11-M: El periodisme 
en crisi (2004, amb Martxelo 
Otamendi), A un pam de la 
independència (2013), Des-
classi�cat 9-N (2015), Nou 
homenatge a Catalunya (Ara, 
2018) i el llibre que presentarà 
dijous, Fronteres.
L’organització de l’acte compta 
amb la col·laboració de l’ANC, 
la Intersindical, Súmate i Gent 
Gran per la República. 

La seva �lla Cristina va pensar 
que aquelles receptes que amb 
tant de carinyo la Marina ha-
via anat recopilant en petites 
llibretes les podria recollir en 
un llibre i que això ajudaria la 
seva mare i la faria feliç. Junta-
ment amb la seva cosina Anna, 
que n’ha fet les il·lustracions, ha 
editat aquesta petita joia que ha 
vist la llum aquest Nadal. Una 
part dels bene�cis de la venda 
del llibre són per a l’Associació 
DCA (Dany Cerebral Adquirit) 
Anoia. 
Amb la compra d’un exemplar 
de “La cuina de la Marina” ens 
ajudaràs a continuar amb la 
nostra tasca. El pots adquirir te-
lefonant o enviant un WhatsA-
pp al telèfon 621 27 11 99, o bé 
escrivint un correu electrònic a 
info@anoiadca.org El preu de 
venda al públic és de 15 €. 

Llibre solidari amb 
l’entitat DCA Anoia

Aquest
Nadal
Regala't una experiència Especial i 
Diferent

REGALA’T ESTIL, IMATGE I TERÀPIA 
POSITIVA

Gaudeix el shopping coneixent noves 
botigues i amb un tracte totalment 
personalitzat i exclusiu.

hola@raquelreyes.barcelona @raquelreyes_ps Tel. 652 742 969
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Consells per mantenir la seguretat 
del teu compte bancari

Què és el Geotargeting i per què 
augmenta les possibilitats de vendre

Primer és un missatge de text 
enviat al mòbil suposada-
ment pel banc. Pocs segons 
després, els diners que tenia 

la víctima en els seus comptes desa-
pareix. Es tracta d’un dels fraus ban-
caris més comuns del moment. Hi ha 
casos en els quals fins i tot rep una 
trucada telefònica fraudulenta i cau 
en el parany. Coneix com evitar con-
vertir-te en una víctima més.

El món tecnològic ha batejat aquest 
tipus de delictes com phising (cre-
ació de pàgines web similars a les 
reals), smishing (enviament de mis-
satges d’SMS falsificats) i vishing o 
trucades telefòniques per a obtenir 
informació confidencial. I els casos 
són cada vegada més. Així que convé 
tenir en compte una llista de consells 
per a protegir els comptes bancaris 
del frau.

Protegir-se d’un ciberatac és possi-
ble. Aquests són alguns dels consells 
per a aconseguir-ho:

No facilitar mai les claus secretes ni 
dades personals a través de cap ca-
nal. Les entitats financeres en cap 

El Geotargeting és una estra-
tègia de màrqueting online 
que tracta d’enviar contin-
gut i anuncis a usuaris en 

funció de la regió geogràfica en la 
qual es troben, a través del GPS, de 
les adreces IP o filtrant pels codis 
postals, entre altres opcions.

Un dels requisits perquè aquestes 
tècniques de venda funcionin cor-
rectament, és conèixer l’exactitud de 
la ubicació.

L’avantatge més gran d’utilitzar el 
Geotargeting, és sens dubte, la seva 
rendabilitat, ja que els continguts 
s’adapten molt més als destinataris 
(perquè es coneix el seu idioma, la 
seva cultura i els seus costums) i 
d’aquesta manera, les possibilitats 
de que l’oferta es converteixi en una 

cas sol·licitaran claus secretes, dades 
bancàries ni canvis de contrasenya 
per mitjà d’un missatge de text, tru-
cada telefònica o enllaç. Per a canvi-
ar la contrasenya o actualitzar dades, 
el client sempre ha de fer-lo per mit-
jà de l’aplicació o la web de l’entitat.

Parar esment a les contrasenyes. És 
important tenir contrasenyes segu-
res i diferents per a cada compte. Si 
un hacker roba la contrasenya del 
compte de correu electrònic, segu-
rament intentarà utilitzar-la per a 
ingressar al compte d’Amazon, del 
banc, etc. Tenir tantes contrasenyes 
pot ser incòmode, però més desagra-
dable serà descobrir que han buidat 
el compte amb tots els estalvis.

Mai punxar en l’enllaç o descarregar 
els arxius adjunts que es rebin per 
SMS. La millor opció és ignorar-los.

No realitzar tràmits bancaris des de 
dispositius públics.

Davant qualsevol dubte, és millor 
comunicar-se directament amb l’en-
titat. Els estafadors tractaran de co-
accionar al client. Cal sospitar. 

venda real, augmenten considera-
blement.

Una altra de les seves utilitats, és 
protegir els drets d’autor o la propi-
etat intel·lectual d’uns certs contin-
guts, restringint-los en funció del 
país en qüestió, per a evitar d’aques-
ta manera problemes legals.

Amb el Geotargeting, no sols es pot 
informar de continguts publicitaris, 
sinó també es pot obtenir molta in-
formació del client potencial, com 
sobre quines són les pàgines que han 
estat més visitades o quins produc-
tes li interessen.

Per implementar-ho de manera cor-
recta, l’aconsellable és contractar els 
serveis informàtics d’una empresa 
especialitzada. 

Encarem el 2023 amb reptes importants. Hi posarem totes les 
ganes i l’esforç per continuar avançant i transformant en la 
construcció d’un país més just. Som-hi!

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)

La teranyina burocràtica és:
-més gent,
-fent menys coses, 
-en més temps,
-i fent-les pitjor. 

Kristalina Georgieva directora del FMI ayer en el programa  ‘Face 
the Nation’ en la CBS:  2023 va a ser peor que 2022 para la mayor 
parte de la economía mundial porque las tres grandes econo-
mías: EE.UU., la UE y China, se están frenando al mismo tiempo.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.
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“Es pot obtenir molta informació 
del client potencial”

“És important tenir contrasenyes segures 
i diferents per a cada compte”
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MONTBUI

Aquest dijous 5 de ge-
ner arriben Ses Majes-
tats els Reis de l’Orient 

a Montbui. Ho faran en glo-
bus, com marca la tradició, 
sempre que la meteorologia 
ho permeti (les previsions són 
favorables). 
Els Reis Mags de l’Orient tor-
naran a visitar Montbui, i ar-
ribaran en globus al Passeig 
Catalunya a partir de les sis de 
la tarda. Enguany s’avança una 
hora l’horari habitual d’arri-
bada de Ses Majestats per fer 
més dinàmica la festa i per 
aconseguir que el repartiment 
de joguines pels domicilis pu-
gui fer-se en el millor horari 
per a les famílies.
Al Passeig Catalunya espera-
ran a Ses Majestats les auto-
ritats municipals, encapçala-
des per l’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez. També hi seran bona 
part dels montbuiencs i mont-
buienques, que no es voldran 
perdre una de les activitats on 

s’apleguen més persones. 
Com és costum, l’Alcalde 
donarà la benvinguda a Ses 
Majestats, nens i nenes de les 
escoles de Montbui llegiran la 
carta dels desitjos als reis de 
la il·lusió i tancarà l’acte el rei 
Baltasar amb el seu discurs.
Un cop �nalitzada la rebuda 
institucional, donarà inici la 
cavalcada, amb sortida des del 
Passeig Catalunya en direcció 
al carrer del Pont; tot seguit 
la cavalcada en�larà cap al 
Boulevard �ns a la rotonda de 
l’olivera, i, �nalment arribant 
al Passeig Espanya de Vista 
Alegre.
Val a dir que el tram de caval-
cada ubicat a la zona sud del 
Boulevard (aprop de la canto-
nada amb carrer del Pont) es 
realitzarà sense soroll, per tal 
que el puguin gaudir les per-
sones amb TEA.

CAVALCADA DE REIS 
AL NUCLI ANTIC ONTBUIENC
També aquest dijous arribaran 
Ses Majestats els Reis Mags de 

l’Orient al Nucli Antic mont-
buienc. Els Reis de l’orient fa-
ran el tradicional recorregut 
�ns a l’Església Parroquial de 
Santa Margarida, on arribaran 
a tres quarts de vuit del vespre. 
Organitza l’activitat: Comissió 
de Reis Nucli Antic.

AFECTACIONS VIÀRIES 
PER LA CAVALCADA
Tenint en compte la celebra-
ció de la Cavalcada, a partir 

de les 17.40 hores el transport 
públic no funcionarà en el 
municipi. 
Al Nucli Urbà estarà prohibit 
estacionar al Passeig Catalu-
nya, carrer del Pont, carretera 
de Valls i passeig Espanya a 
partir de les 14 hores. Tam-
bé hi haurà talls viaris dels 
carrers afectats pel pas de la 
cavalcada a partir de les 17.15 
hores. Es recomana utilitzar 
el carrer del Pont per despla-

Avui dijous, Montbui recupera tota la màgia de la Nit de Reis
çar-se entre el Nucli Antic i 
Igualada. 
Al Nucli Antic estarà prohibit 
estacionar els vehicles al car-
rer i la Plaça Major a partir de 
les 17 hores.
Es prega la màxima col·la-
boració de la ciutadania per 
evitar denúncies de trànsit i 
retirades de vehicles al dipò-
sit amb grua.

MÉS DE 700 INFANTS VAN 
LLIURAR LES CARTES 
ALS EMISSARIS REIALS, 
A MONT-ÀGORA
Més de 700 infants amb les 
seves famílies van lliurar dis-
sabte passat, 31 de desembre, 
les cartes amb els seus desit-
jos als Patges i Patgesses Re-
ials, a Mont-Àgora.
Un dels actes més tradicionals 
i esperats de la Festa de Reis 
de Montbui per la mainada 
va permetre que els infants 
poguessin lliurar les cartes als 
emissaris reials, amb les seves 
peticions de cara a Ses Majes-
tats els Reis de l’Orient.  

MONTBUI

L’espai Nadal-àgora va 
tornar a sorprendre a 
petits i grans i els va per-

metre gaudir de tot l’esperit na-
dalenc en un espai preparat per 
a l’ocasió amb in�ables, tallers i 
un passatge nadalenc especta-
cular.
Nadal-Àgora era un circuit te-
màtic nadalenc que portava a 
la mainada �ns el Grinch, un 
dels símbols del Nadal, a través 

d’un camí ple de �gures i de 
creativitat. 
Un cop �nalitzava el passatge 
nadalenc els infants podien 
gaudir amb diferents in�a-
bles ubicats a la Sala Auditori 
Mont-Àgora.
Nadal-Àgora, amb entrada 
gratuïta, va estar obert al pú-
blic durant les tardes dels dies 
28 i 29 de desembre i 3 i 4 de 
gener. Diversos centenars d’in-
fants van visitar aquesta exito-
sa proposta, organitzada per la 

Les activitats nadalenques obtenen una bona nota
regidoria de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament i per l’entitat Viu 
la Festa. 

ÈXIT DEL ROCÒDROM 
AMB TIROLINA UBICATS 
A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
Els infants montbuiencs de 6 
a 12 anys van tenir enguany 
un nou alicient per gaudir les 
festes nadalenques. Durant la 
darrera setmana de l’any 2022 
la Plaça de l’Ajuntament va 
acollir una divertida activi-

tat de rocòdrom infantil amb 
tirolina, les quals van tenir una 
bona acollida per part de la 
mainada.
L’activitat, gratuïta, s’emmarca-
va en la campanya de dinamit-
zació d’espais d’aquestes festes 
nadalenques i portava per títol 
“Intenta-ho”. Cal remarcar que 
va ser organitzada per la Man-
comunitat de la Conca d’Òde-
na, l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui, Diverevent 
i la Diputació de Barcelona. 



VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha executat 
diferents actuacions de 

reforma i millora dels equi-
paments municipals gràcies a 
un ajut econòmic de la Dipu-
tació de Barcelona. En el marc 
d’aquesta col·laboració amb 
l’ens provincial s’ha substituït 
l’enllumenat de la Biblioteca 
i s’ha redactat l’avantprojecte 
i el projecte executiu de re-
modelació de l’Espai Cultural 
Rovy, amb aixecament 3D de 
l’actual edi�ci. L’import total 
de les dues actuacions han as-
cendit a 50.972,22 euros.
L’avantprojecte i projecte exe-
cutiu de les obres de remode-
lació del Rovy Espai Cultural, 
s’ha redactat pensant en la 
recuperació de l’activitat ori-
ginal del Rovy, com a sala de 
teatre i cinema en zona de pla-

tea i escenari, amb servei de 
bar-restaurant en vestíbul de 
planta baixa i sales i espais po-
livalents d’ús cultural en vestí-
buls de planta baixa, primera 
i segona.
També inclou una zona de ser-
veis higiènics, instal·lacions i 
magatzem en plantes soterrani 
i semisoterrani, adequant-lo a 

L’Ajuntament executa dos projectes
de millora en equipaments culturals

la normativa vigent i d’acord 
amb el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars.
Pel que fa a la substitució de 
l’enllumenat de la Biblioteca, 
ha permès dotar l’equipament 
d’un tipus de lluminària més 
adequada al servei i molt més 
e�cient amb la col·locació de 
diferents plafons led. 

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Home dels Nassos va 
tornar a visitar Vilanova 
del Camí el passat 31 de 

desembre. Després d’una re-
cepció o�cial a l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí, aquest 
singular personatge va en�-
lar una cercavila acompanyat 
de la xaranga HoPeta Street 
Band, que a ritme de brass 
band i percussió van obrir 
camí al vehicle de l’il·lustre 
personatge �ns a la plaça del 
mercat on l’esperava la quitxa-
lla per acomiadar el 2022.
A l’Ajuntament, l’alcaldessa 
Noemí Trucharte, acompa-
nyada de la regidora de Cul-
tura Carlota Silva i altres regi-
dors del consistori, va donar-li 
la benvinguda a la ciutat i va 
mostrar la seva satisfacció per 
comptar un any més amb la 
seva presència per celebrar 
una de les darreres festes de 
l’any. De fet, va dir l’alcaldessa, 

“comptem amb vostè per obrir 
les portes del 2023, un any que 
ens ha de portar per al muni-
cipi: salut, feina i prosperitat”.
Tot seguit, el consistori i els 
ambaixadors del municipi, 
hereus i pubilles, acompanyats 
també de la Gent del Camp 
del Rei, que va participar en 
la cercavila amb la cucafera, 
van en�lar camí �ns a la plaça. 
Aquest any, l’Home dels Nas-
sos ha anat a càrrec de la Nova 
Associació de Gegants i Gra-
llers de Vilanova del Camí.
Des de Cultura van apro�tar 
la matinal festiva per recollir 
les butlletes del Trobations i 
es va fer l’entrega d’un obse-
qui a cada infant. Aquest any 
han participat en la cerca de 
tions més de 700 infants.
Pels volts de les dotze del 
migdia, va començar l’espec-
tacle “Cotillón Xim-Pom” 
que va amenitzar les campa-
nades infantils i va engrescar 
grans i petits. 

L’Home dels Nassos 
va tornar a Vilanova

VILANOVA DEL CAMÍ

El Saló de la Infància de 
Vilanova del Camí tanca 
l’edició amb un rècord 

de participació. Durant quatre 
dies, del 27 al 30 de desembre, 
el Saló va rebre la visita de més 
de 3.500 persones. El públic 
familiar, però especialment els 
nens i nenes, han gaudit dels 
jocs i les activitats programa-
des i també dels espectacles 
que s’han ofert cada tarda.
La regidora d’Infància i Joven-
tut, Eva Vadillo, assegura que 
aquesta és una activitat molt 
consolidada al municipi. “Les 
famílies ja l’esperen i la par-

ticipació és sempre molt alta. 
Estic molt satisfeta de l’acollida 
d’aquesta iniciativa que refer-
ma la necessitat d’oferir activi-
tats de qualitat a la quitxalla, 
especialment durant les festes 

El Saló de la Infància supera aquest 
Nadal les 3.500 visites

de Nadal”.
Des de la regidoria destaquen 
que aquest any s’han venut 
1012 entrades a taquilla i s’han 
fet 129 abonaments per als 
quatre dies de Saló. 

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

A v .  P a ï s o s  C a t a l a n s ,  2 8
I g u a l a d a  ·  B c n a

T e l .  9 3  8 0 3  0 1  7 9  -  9 3  8 0 3  5 4  3 9
M ò b i l .  6 3 9  3 7  3 1  8 7  -  6 1 6  6 2  6 7  5 3

w w w . m a r c e l c l a r a m u n t . c o m
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LA POBLA DE CLARAMUNT

La Diputació de Barcelo-
na ha completat la rea-
lització dels inventaris 

dels camins municipals de la 
Pobla de Claramunt, Taver-
tet, Figaró-Montmany i Rupit 
i Pruit. Aquest inventari mu-
nicipal de camins està previst 
en la Llei municipal i de règim 
local, i és l’instrument fona-
mental per a la defensa dels 
camins públics, i la seva ela-
boració és una obligació dels 
municipis.
Segons marca la llei, cal que 
s’inventariï la totalitat dels 

camins de titularitat pública 
d’un municipi, sigui quina si-
gui la seva tipologia com ara 
pistes amples, corriols, camins 
de bast o camins i pistes fores-
tals, així com el seu estat de 
conservació i si es tracta de 
camins en ús o abandonats. 
El criteri únic d’inclusió a l’in-
ventari és que es determini 
que la seva naturalesa jurídica 
de propietat pública.
L’objectiu d’aquests treballs 
ha estat realitzar una consulta 
massiva de fonts documentals 
històriques, fonamentalment 
georeferenciades i accessi-
bles telemàticament, per a la 

Realitzat l’inventari de camins municipals de la Pobla de Claramunt

comprovació de l’existència 
històrica dels camins de cada 
municipi. Així, s’han analitzat 
tant els camins inclosos en el 
Catàleg de camins municipals 
prèviament redactats com 
d’altres que no havien estat 
considerats existents actual-
ment o abandonats de cada un 
d’aquests municipis. També 
s’han realitzat cerques d’indi-
cis sòlids de la seva naturalesa 
jurídica de titularitat pública, 
que permetin o contribueixin 
a fer viable, la seva inclusió en 
l’Inventari de bens de l’ajun-
tament o bé evidenciïn la 
necessitat d’una investigació 
individual més aprofundida.
Els inventaris realitzats han 
donat diferents resultats per 
cada municipi. En els casos 
que existeixin indicis febles o 
parcials de titularitat pública, 
es recomana aprofundir més 

amb consulta d’altres fonts 
documentals, històriques o 
administratives, dels fons 
documental de cada ajunta-
ment.
A la Pobla de Claramunt s’ha 
estudiat la titularitat del total 
dels camins del municipi, do-
nant un resultat d’un total de 
36 camins aptes per al trànsit 
rodat motoritzat, 19 senders 
i 2 camins en desús amb in-
dicis de titularitat pública, ja 
siguin forts, febles o parcials.
L’elaboració d’aquests treballs 
consisteix en contrastar la 
traça actual dels camins amb 
les diferents fonts cartogrà�-
ques i ortofotogrà�ques his-
tòriques per a les que en l’ac-
tualitat és possible realitzar 
una consulta massiva via Web 
Map Services (WMS): “Mi-
nutes” municipals, primera 
edició del Mapa topogrà�c 
nacional d’Espanya, Catas-
trones o Minutes, ortofotos 
històriques dels vols dels anys 
1945-46 i 1956-57 i cadastre 
actual, a � d’evidenciar la seva 
existència històrica i la seva 
funcionalitat pública.
Un cop de�nida la capa de ca-
mins, s’ha dut a terme la feina 
de camp en la que es recullen 
les dades identi�catives, amb 
l’estat general i geometria, 
a mes de fotogra�es, per�ls 
longitudinals i informació so-
bre amplades i tipus de ferms. 
Aquestes dades es digitalitzen 
per incorporar-les a un siste-
ma d’informació geogrà�ca. 

ÒDENA

Com cada any, la nit 
més màgica d’Òdena 
es celebra amb dues 

festes de Reis, totes dues 
molt esperades: la del poble, 
i la de Sant Pere i Pla de la 
Masia on el dia 1 de gener i 
5 de gener hi tenen una cita 
per l’entrega de la carta i la 
Cavalcada dels Reis.
La Cavalcada del dia 5, om-
ple els carrers d’Òdena plens 
de nens i nenes amb molta 
d’emoció i alegria, però al 
mateix temps amb molt de 
neguit per veure les cinc 
carrosses del poble: la car-
rossa de l’estrella, la de Jafsin 
i Fahem, i les tres carrosses 
de Melcior, Gaspar i Balta-
sar les quals reprodueixen 
any rere any el mateix recor-
regut; des de l’ermita de Sant 
Miquel, on pugen amb tor-
xes, fins al seu acabament a 
la Plaça Major.
Allà els rep el consistori i es 
fan els discursos, que aca-
ben amb un castell de focs i 
l’encesa del campanar. Des-
prés comença el repartiment 
de regals a les cases i masies 
de tot el nucli odenenc i de 
l’Espelt.
Per altra banda els Reis tam-
bé arriben al barri de Sant 
Pere i al Pla de la Masia amb 
el recorregut de la cavalca-
da de ses Majestats que cada 
any surt del carrer Lleida 
(davant de la fàbrica Quim-
ser) i ressegueix el barri del 
Pla i Sant Pere. Un cop fina-
litzada la cavalcada, els Reis 
i patges reparteixen a peu 
els paquets a més d’un cen-
tenar de llars. 

Els Reis arriben a Òdena, al barri de Sant 
Pere i al Pla de la Masia
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STA. COLOMA DE QUERALT

Aquestes festes de Na-
dal a Santa Coloma 
hi ha hagut propos-

tes culturals per a tots els 
públics. El diumenge 18 de 
desembre en Damià Amo-
rós ha inaugurat l’exposició 
de nou noves peces adquiri-
des per l’Assocaició Cultural 
Baixa Segarra (ACBS) que ja 
formen part del patrimoni 
de l’entitat.  A la tarda, a la 
sala gran del Castell, el pú-
blic ha gaudit del concert “El 
trencanous” de Txaikovski 
& Franz Schubert Filharmo-
nica, una proposta deliciosa 
que ha deixat als assistents 
meravellats. 
Dilluns 26 de desembre els 
més petits han fet entrega a 
la Patgessa Sarina de la carta 
que han escrit per ses Majes-
tats els Reis Mags, i segui-
dament han fet cagar el Tió 
Galduf, que enguany s’ha es-
trenat com el nou tió de San-
ta Coloma.
Dimarts 27 al migdia la pro-
posta ha estat del Centre de 
Titelles de Lleida, que amb 
una escenografia i una posa-

da en escena molt cuidades, 
han fet viure la història de 
la balena blanca Mobi Dick, 
explicada per una àvia entra-
nyable al seu net més que cu-
riós. A la tarda, els petits han 
ballat i cantat a ritme del ka-
raoke de nadales a l’Estrella. 
El dimecres 28 durant tot 
el matí les entitats de Santa 
Coloma han fet possible, un 
any més, el Parc de Nadal, 
amb activitats diverses a di-
ferents punts del poble. A la 
Sala Annexa hi havia el ro-
còdrom, a la Plaça Major ac-
tivitats de bici amb el Pump 
Track, al Pati del Castell les 
Dones Colomines han ofert 
xocolata desfeta, les tradici-
onals partides d’escacs amb 
l’Associació d’Escacs, l’AFA 
de la llar d’infants el Rossi-
nyol ha portat els seus vehi-
cles per fer circuits per als 
menuts, bàsquet amb el CB 
Àguiles i futbol amb la Unió. 
Dins el castell es podien fer 
i degustar delicioses pizzes 
de la mà de l’AFA Cor de 
Roure, fer partides diverti-
des d’escalèxtric organitza-
des per l’AFA Vedruna, i fer 
caixes de nius d’ocell amb 

Propostes culturals i lúdiques de tota mena durant 
les festes de Nadal a Santa Coloma de Queralt

l’Associació Ornitològica. 
Per finalitzar la jornada, la 
carretillada infantil amb els 
Diables Keresus. Una jorna-
da tan diversa i rica com les 
múltiples entitats que defi-
neixen el teixit associatiu del 
nostre poble.
Dijous 29 de desembre pro-
posta de cinema infantil 
a l’Estrella, s’ha projectat 
“Mama muu torna a la gran-
ja”, una pel·lícula que refle-

xiona sobre la paraula llar i 
totes les seves implicaicons. 
Dissabte 31 de desembre el 
Club Atlètic ha organitzat la 
cursa de Santa Coloma amb 
una bona afluència de parti-
cipants. A les dotze de la nit, 
just després de les campana-
des, ha tingut lloc el Castell 
de focs a la Torre del Castell 
amb els Diables Keresus per 
tancar l’any i donar la ben-
vinguda al nou any 2023. 

S. MARTÍ DE TOUS

Els Reis d’Orient... tornem a 
venir!
A partir de les 18:30h, arri-
barem amb tota la comitiva 
reial pels Safaretjos, us espe-
rem amb moltes ganes i més 
il·lusió que mai!!

La cavalcada arribarà fins a 
les voltes i posteriorment es 
pujaran les escales de la Pla-
ça Major (Cal Frarés) fins la 
Plaça de l’Església, on ens 
dirigirem a totes i tots vosal-
tres amb un breu parlament 
des del balcó de la rectoria 
juntament amb les autoritats 
del poble. Després baixarem 
a l’església, on la canalla que 
vulgui, podrà parlar amb els 
reis com es feia habitual-
ment.
Però atenció, just després, 
serà també l’inici del repar-
timent de regals, per tant, 
qui en vulgui rebre, haurà 
d’anar de seguida cap a casa. 
Ens fa molta il·lusió anunci-
ar-vos que enguany tornem 
a portar escales i amb el vos-
tre permís, entrarem amb els 
paquets a les vostres llars per 
terrasses, balcons o portes, 
com s’havia fet sempre. 

Tous ja està a punt 
per rebre a 
Ses Majestats 
els Reis d’Orient

Patinets
Skates

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E b- ikes
Urbanes

BH LYNX 
RACE N1

Any 2022
XC 8,9kg

a partir de 125€ i 
Ebike 250€ al mes 

en 20 quotes sense 
interessos

16 Dijous, 5 de gener de 2023COMARCA



PIERA

L’Ajuntament inicia 
aquest gener la munici-
palització del servei dis-

tribució d’aigua a Piera, que 
afecta els abonats que tenia 
concessionats Anaigua.
Més de 4.000 abonats es bene-
�ciaran del nou servei. Con-
cretament, els usuaris de Sant 
Jordi, Can Mas, Can Creixell, 
el Portell, el Grandet, Can Ca-
nals de Masbover, la Fortesa, 
el Bedorc, el Castell de la Ven-
tosa, Can Claramunt, la Venta 
de Can Musarro, Can Martí 
de l’Estela, els Boscos de Can 
Martí i una part del nucli urbà.
L’alcalde de Piera, Josep Llo-
part, assegura que «l’objectiu 
és millorar la vida de la gent 
de Piera» i afegeix que això 
es vol fer des d’una doble di-

mensió: “aconseguir que els 
diners que es destinen al rebut 
de l’aigua es reinverteixin en la 
millora i el manteniment de la 
xarxa d’abastament” i “abaixar 
el preu de l’aigua a curt termi-
ni”.
Per resoldre dubtes o possi-
bles incidències, els abonats 
tenen un telèfon d’atenció te-
lefònica. De dilluns a diven-
dres, de 9 a 13 h, i de dilluns 
a dimecres, de 16 a les 18 h. 
Els telèfons de contacte són 
93 708 78 00 (o�cina) i un te-
lèfon 24 hores d’incidències, 
que és el 680 478 790. 

Piera inicia el servei de 
municipalització de l’aigua

PIERA

A mitjans del mes de 
desembre van co-
mençar els treballs 

de remodelació del parc in-
fantil de l’Avinguda Barcelo-
na. Les obres comportaran la 
instal·lació de nous elements 
de joc com un gronxador, un 
giratori, una torre multijoc, 
una caseta, una molla i un 
plafó explicatiu. 
Aquesta actuació forma part 
del pla de parcs que el go-
vern local està desenvolu-
pant a la vila amb la volun-
tat de millorar la seguretat 
dels infants que juguen en 
aquests espais i reparar o 
substituir els elements de 
joc malmesos. Un cop s’en-
llesteixin els treballs a l’avin-
guda Barcelona, s’actuarà en 

altres parcs: a La Plana, al 
Camp Municipal d’Esports, 
als parcs del Bosc de l’Àliga 
i de l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Can Bonastre; a 
Vallbonica, Can Martí i al 

S’instal·len nous elements de joc al parc 
de l’avinguda Barcelona

carrer Gaudí de Can Bonas-
tre només se substituirà un 
dels elements de joc exis-
tents; finalment, s’actuarà 
també en el parc del Castell 
de la Ventosa zona A. 

PIERA

Avui dijous 5 de gener 
de 2023 tindrà lloc a 
partir de les 18 h la 

rua dels Reis d’Orient, en la 
qual Melcior, Gaspar i Balta-
sar i els patges es desplaçaran 
des de la carretera dels Hos-
talets de Pierola fins a l’Ajun-
tament de Piera, passant pels 
carrers més cèntrics de la 
vila. En arribar al consistori, 
els Reis Mags faran la tradi-
cional adoració al nen Jesús. 
Pel que fa a l’arribada dels 
Reis d’Orient al Bedorc, 
aquesta serà a partir de les 
21 h a la plaça dels Arbres.
A Piera, participen en la 
desfilada 36 patges (20 noies 
i 16 nois), els tres Reis i el 

patge Faruk.
La Cavalcada, que es retrans-
met pel Youtube de Televisió 
de Piera i pel Canal Taron-
ja, està composta per quatre 
carrosses, una per a cada rei 
i una per al patge Faruk.

CONCERT DE REIS
Diumenge després de la mis-
sa de Reis, a les 12 del migdia 
a l’església de Santa Maria, 
tindrà lloc el Concert de Reis 
a càrrec de la Coral Xicoira, 
un viatge a diferents indrets 
del món amb cançons de tot 
arreu, amb unes sonoritats 
ben característiques de cada 
cultura. El concert acabarà 
amb una tradicional cantada 
de Nadales i el sorteig d’una 
panera. 

Els Reis d’Orient passaran avui dijous per Piera

Plaques fotovoltaiques 
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  Resistents a tempestes, calamarsa i boira salina
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Aquesta és una 
proposta que va néixer 

en el sí del grup de 
treball de Transició 
Energètica del Bruc

CAPELLADES

L’empresa Montferri ha 
creat una aplicació per 
millorar el servei d’auto-

bús a l’estació, el conegut Tino.
Així, amb aquesta app es po-
drà conèixer en temps real la 
ubicació d’aquest autobús, i 
també dels altres que ofereix 
l’empresa.
Ara mateix està en fase de 
proves i per això els mateixos 
usuaris podran fer les seves 
suggerències a través del cor-
reu electrònic admin@mont-
ferri.com

L’app també ofereix infor-
mació més bàsica que es pot 
trobar al web de l’empresa, 
com ara els horaris i les pa-
rades de les línies regulars. 
Aquesta eina suposa una mi-
llora important per a tothom 
qui utilitza habitualment 
aquest transport públic. A 
través de l’aplicació, les per-
sones usuàries poden estar 
informades de qualsevol in-
cidència en el servei. 
Podeu descarrega l’app tant 
per a sistema Android com 
iOS a través dels enllaços 
adjunts. 

Nova aplicació per 
consultar els horaris 
de l’autobús a l’estació

CAPELLADES

Una de les parades més 
especials d’aquestes 
festes és l’arribada 

del Reis d’Orient.
Diumenge 1 de gener els 
nens i nenes capelladins van 
anar a portar la carta als 
emissaris reials, el Patge Ka-
ma-lú i la patgessa Halima, a 
la plaça Catalunya.
I avui, el dia 5 arribaran els 
Reis d’Orient, Melcior, Gas-
par i Baltassar. A partir de 
les 7 de la tarda començarà el 
recorregut habitual, entrant 
per la plaça Àngel Guimerà, 
el carrer Major i la plaça Ver-

daguer on serà rebut per les 
autoritats locals. Llavors el 
Patge Kama-lú i la patgessa 
Halima faran el seu discurs 
per a tots els capelladins i ca-
pelladines. 
El recorregut continuarà 
baixant pel carrer del Fossar, 
Call i prolongació Miquel 
i Mas per on seguiran fins 
sortir de la vila i començar a 
repartir els regals.
Cal recordar que l’oficina re-
ceptora estarà instal·lada al 
Gimnàs del col·legi Divina 
Pastora -passatge de la Cura-
nya- i restarà oberta el dia 4 
de 6 a 9 de la tarda i el dia 5 
d’11 a 1 del migdia. 

Capellades, a punt de rebre 
els Reis d’Orient

EL BRUC

El dia 1 de gener de 2023 
entra en vigor la modi-
�cació de l’Ordenança 

Fiscal número 1. Que regula 
l’Impost sobre béns immobles 
(IBI) i boni�ca la instal·lació 
de sistemes d’apro�tament de 
l’energia solar per promoure 
la instal·lació de plaques foto-
voltaiques i sistemes d’apro�-
tament tèrmic als habitatges 
del municipi del Bruc
A partir del dia 1 de gener del 
2023, els habitatges que ins-
tal·lin plaques fotovoltaiques 
d’autoconsum per a ús indivi-
dual gaudiran d’una boni�ca-
ció del 50% de la quota ínte-
gra de l’impost durant 5 anys 
amb un màxim de 300,00 € 
anuals. Aquesta és una pro-
posta que va néixer en el sí 
del grup de treball de Transi-
ció Energètica del Bruc.
Amb aquesta boni�cació s’as-
soleix el màxim legal de bo-
ni�cació de l’IBI del 50%, al 
mateix temps que està a la 
franja de màxima duració de 
les boni�cacions d’IBI per la 
instal·lació de plaques foto-
voltaiques d’altres municipis, 
que generalment van d’un a 
cinc anys. En el cas de béns 
immobles amb ús diferent al 
residencial en els quals s’ha-
gin instal·lat sistemes foto-
voltaics d’autoconsum per 
a ús individual, s’aplicarà la 
mateixa boni�cació que pels 
habitatges d’ús residencial.
La instal·lació mínima de pla-
ques fotovoltaiques  ha de ser 
d’1,5 KWp de potència nomi-
nal. La boni�cació s’haurà de 
demanar de manera expressa 
per part de la persona propi-
etària de l’habitatge abans de 
�nalitzar l’exercici en què es 
fa la instal·lació i es concedirà 
per als 5 exercicis següents.
Rebran la mateixa boni�cació 
del 50% de la quota, les instal-
lacions solars tèrmiques que 
cobreixin un mínim del 60% 
de l’aigua calenta sanitària di-
ària de l’habitatge i/o el 30% 
de l’aigua per a ús de sistemes 

de calefacció, amb un màxim 
de 300,00 € anuals durant 5 
anys.
Aquesta boni�cació és in-
compatible amb l’aplicació 
d’altres boni�cacions pre-
vistes en aquesta ordenança. 
Quan, per a un mateix any 
�scal i subjecte passiu, con-
corrin els requisits per a gau-
dir de més d’una, s’aplicarà la 
boni�cació de major quantia.  

REQUERIMENTS PER 
SOĿLICITAR LA BONIFICACIÓ
Per a gaudir de la bonifica-
ció a instal·lacions solars 
tèrmiques, la persona pro-
pietària l’haurà de sol·licitar 
conjuntament amb el Cer-
tificat final d’obra de la ins-
tal·lació solar tèrmica, emès 
per l’empresa instal·ladora o 
tècnic competent, a on cons-
ti la data de finalització de 
la instal·lació, el Certificat 
d’homologació dels col·lec-

Entra en vigor la bonificació del 50% 
de l’IBI municipal per a la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques

tors solars tèrmics emès per 
l’Administració competent, 
el Certificat emès per l’ins-
tal·lador, o bé la memòria 
tècnica, a on s’especifiqui la 
marca, model i contrasenya 
d’homologació dels col·lec-
tors solars instal·lats i la cò-
pia del rebut anual de l’IBI, 
o de document que permeti 
identificar de manera indub-
table la ubicació i descripció 
del bé immoble, inclosa la 
referència cadastral.
Per a les instal·lacions foto-
voltaiques, caldrà presentar 
el Certificat final d’obra de 
la instal·lació fotovoltaica, 
emès per l’empresa instal·la-
dora o tècnic competent, a on 
consti la data de finalització 
de la instal·lació i la potèn-
cia instal·lada, el document 
d’inscripció de la instal·lació 
en el Registre d’Autoconsum 
de Catalunya (RAC), la còpia 
del rebut anual de l’IBI, o de 
document que permeti iden-
tificar de manera indubtable 
la ubicació i descripció del bé 
immoble, inclosa la referèn-
cia cadastral i qualsevol altra 
documentació necessària per 
acreditar el compliment dels 
requisits tècnics establerts a 
l’Ordenança �scal. 

AUTÉNTICO
VIDENTE

CON EXPERIENCIA, 
ESPECIALISTA EN:

Amarres -  Ne g o c i o s  - Limpieza 
- C u r a  i m p o t e n c i a  s e x u a l  - 
Problemas sentimentales - 

Re c u p e r a r  p a r e j a .
RESULTADOS GARANTIZADOS 100%

638 320 349

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE

spique@icab.cat
Tel. 93 803 49 36
c/Castellfollit, 3

Igualada

18 Dijous, 5 de gener de 2023COMARCA



El Barri Nou estrena 
jocs infantils i es fan 

treballs de consolidació 
al fonament que 

sustenta la torre i part 
del mur del castell

VECIANA

El passat dissabte 31 de 
gener a les 12 del mig-
dia el Patge Faruk va 

arribar al municipi de Vecia-
na amb l’encàrrec de recollir 
les cartes dels nens i nenes del 
municipi per entregar-les als 
Reis Mags d’Orient.
El patge va ser rebut en una 
sala polivalent del Centre Cul-
tural de Cal Pesseta plena de 
nens i nenes il·lusionats per 
aquesta tant màgica visita els 
quals prèviament havien gau-
dit d’un caga tió popular. L’al-
calde de Veciana, Jordi Servit-
je, va donar la benvinguda a 
Faruk tot donant-li les gràcies 
per haver-se personat un any 

més al municipi on l’esperaven 
amb moltes ganes i il·lusió. En 
el seu torn Faruk va donar les 
gràcies a l’Ajuntament i a tots 
els vilatans per la gran rebuda 
i va elogiar la gran vida social i 
cultural que hi havia al muni-
cipi tot demanant que segueixi 
així.
Durant més d’una hora Faruk 
va poder conversar amb pares 
i �lls i recollir les seves cartes 
plenes de desitjos que es faran 
realitat el proper dia 5 de ge-
ner a partir de les 5 de la tarda 
quan arribaran els Reis Mags 
al nucli de Veciana per seguir 
més tard cap a les cases i masi-
es dels nuclis de Sant Pere del 
Vim, Segur, Montfalcó el Gros 
i Santa Maria del Camí. 

Veciana va rebre la visita 
del Patge Faruk

CALAF

Ses Majestats els Reis d’Orient 
tornaran a visitar Calaf durant 
la nit màgica del dijous 5 de 
gener. La comissió de Reis, 
amb el suport de l’Ajuntament, 
estan organitzant l’arribada i 
els actes previs.
Enguany, es recupera el for-
mat tradicional de cavalcada. 
Els reis arribaran a la pla-
ça Gran a les 18h en cavalls. 
Abans d’iniciar la rua, Mel-
cior, Gaspar i Baltasar entra-
ran a l’església per celebrar 
l’acte d’adoració pública al nen 
Jesús. En acabar, començarà la 
cavalcada amb un únic itine-
rari que recorerrà alguns dels 
carrers més cèntrics del muni-
cipi: avinguda de la Pau, raval 
de Sant Jaume i plaça dels Ar-

bres on hi haurà un espectacle 
pirotècnic en acabar a càrrec 
dels Diables de l’Alta Segarra. 
Igual que els darrers dos anys, 
tant la rebuda, com la cavalca-

Els Reis tornaran a Calaf amb una 
cavalcada d’itinerari únic que es 
retransmetrà en directe

da, com l’adorament es podrà 
seguir en directe des de casa 
de forma telemàtica a partir 
de les 17h a través del canal de 
youtube de l’Ajuntament. 

CALAF  

L’Ajuntament de Calaf ha 
renovat part dels ele-
ments del parc infantil 

ubicat al carrer Calonge de 
Segarra. La nova àrea de joc 
compta amb un paviment de 
cautxú de seguretat i respec-
tuós amb el medi ambient. 
A més, s’hi han instal·lat dos 
elements de fusta: un gronxa-
dor amb dos seients i una tor-
re d’escalada amb xarxa.
El cost del parc ha estat de 
20.015, 34€ i s’ha adquirit a 
través del conveni marc de 
subministrament de parcs i 
jardins i mobiliari urbà de 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis al que està adherit 
l’Ajuntament de Calaf. Duran 
el proper any s’hi realitzaran 
noves millores com el seu 
tancament perimetral amb 
tanques de fusta.
D’altra banda, aquesta actu-
ació forma part d’un conjunt 
de renovacions de mobiliari i 
altres canvis que es realitzaran 
als diferents parcs infantils de 
Calaf per tal d’adaptar-los a 
les necessitats i normativa ac-
tual.

ES REFORÇA LA MURALLA 
DEL CASTELL
Aquest mes de desembre 
també han finalitzat les obres 
de consolidació i reforç de la 
muralla del castell. Concre-
tament, s’ha consolidat el fo-
nament que sustenta la torre 
i part del mur, intervenint en 
una àrea exterior de 10mx 
3m i en 9m del basament del 
mur.
Els treballs han consistit en 
l’eliminació de materials in-
adequats, la preparació del 
terreny, el muntatge de l’en-
cofrat i la realització d’un 

mur de formigó de calç, ar-
mat amb espigues corruga-
des de polièster i fibra de vi-
dre de 15 mm de diàmetre. A 
més, també s’ha realitzat una 
memòria escrita i un recull 
fotogràfic del procés d’inter-
venció.
El cost de les obres ha estat 
de 57.774,40€ i s’han finan-
çat en un 71,80% a través 
d’una subvenció de l’Ofici-
na de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya (OSIC) per l’exe-
cució d’obres de restauració 
i conservació d’immobles de 
notable valor cultural per al 
trienni 2020-2022. 

Obres i millores a la via pública de Calaf 
per acabar l’any

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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ATLETISMES 

El 2022 està sent un any 
Daniel Baraldés Día-
z-Guerra, del Club At-

lètic Igualada Triatló, amb un 
temps de 15:59, i Èlia Vidal 
Junyent, del Tuga Wear amb 
un crono de 18:50 foren els 
vencedors absoluts masculí i 
femení de la 23a edició de la 
Cursa Sant Silvestre de Vila-
nova del Camí.
En categoria masculina, el 
segon atleta en completar els 
5km fou Oriol Marín Peña, 
de EE UEC Anoia, amb un 
temps de 16:17, seguit de 
Víctor Montaner Novellón, 
de UEC Anoia Popular amb 
16:29. En fèmines, molt a 
prop de l’Èlia Vidal Junyent, 
entrà Francina González 
Roca del CAI Triatló, amb 
un temps de 18:53, mentre 
que Laia Alonso Degracia del 
CERRR EE UEC Anoia/CAI 
fou tercera, amb un crono de 
20:00.
La plaça del Mercat escalfava 
motors des de les 16h. Els at-
letes es van anar aplegant per 
fer la recollida de dorsals i 
escalfar i posar-se a punt per 
la prova. A les 17:10h es do-
nava el tret de sortida de la 
prova infantil. Un centenar 
de participants entre atletes 
i acompanyants de totes les 
edats, disputaven una prova, 
de 2’5km, amb sortida i ar-
ribada a la pl. del Mercat. En 
arribar, avituallament de coca 
i aigua per a xics i grans, que 
seguidament es quedarien a 
veure la prova dels 5Km.
Minuts abans de les 18h els 

Els atletes Daniel Baraldés i Èlia Vidal vencedors de la Sant Silvestre 
vilanovina 2022
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jutges van fer la crida de par-
ticipants per col·locar-se tots 
darrere de l’arc de sortida. 
Speaker, picades de mans, 
música, llums i moltes ganes 
d’arrancar. Cada participant 
un objectiu, una història, una 
motivació particular per fer-
la. 
A les 18h, compte enrere i tret 
de sortida de la prova de 5km. 
Llarga i vistosa sortida pel c/ 
Sta. Llúcia, ple de familiars i 
de públic present que acom-
panyava la prova.
Els més ràpids, ben aviat van 
completar el primer tram de 
recorregut i la gent els core-
java des de les escales del c/ 
Major. Poc a poc la resta de 
participants anaven passant, 
completant una llarga corrua 
festiva i esportiva. Hi havia 
gent d’arreu. Gairebé 400 at-
letes d’Igualada i Vilanova del 
Camí, però molta gent de tota 
la comarca, i també de les co-
marques veïnes. I com sem-
pre, algunes persones vingu-
des de lluny que passaven el 
cap d’any a casa nostra i van 
voler afegir-se a la cursa: De 
Peñíscola, de València, de Se-
villa, de Londres i de Massac-
husetts, entre d’altres.
En 15’ i escaig els primers 
atletes completaven la pro-
va, mentre que els �nishers 

abastaven un ventall que ana-
va dels 20 �ns als 45’ i escaig 
dels darrers. Mentrestant, a 
la plaça, avituallament i festa 
social-esportiva. Retrobades, 
felicitacions, fotos, converses, 
sota un ambient nadalenc, de 
quan l’any ja s’acaba i tot està 
fet.
Al punt de les set de la tar-
da es procedia a l’entrega de 
premis. Hi foren presents 
l’Alcaldessa Noemí Truchar-
te, el regidor d’Esports Rafael 
Gabarri, la regidora de Cul-
tura Carlota Silva, la d’ense-
nyament, Eva Vadillo i Laura 
Pavón, regidora de Serveis 
personals.
En la prova infantil, de 2.250 
mts., s’imposà Pol Mena de 
AEMDEKP, amb un temps de 
8:21, seguit de Joan Martínez 
Espinosa de l’Escola Esporti-
va UEC Anoia, amb 8:50, i de 
Martí Escolà Valls, indepen-
dent, amb un crono de 9:33, 

tots tres de categoria infantil 
masculí.
En infantil femení la vence-
dora i 1a fèmina de la cursa 
fou Aina Tarrida Roig de l’EE 
UEC Anoia, amb un crono 
de 10:11, seguida de Nora 
Andrés Aznar, independent, 
amb un temps d’11:07. Fou 
tercera infantil, Joana Marga-
lef Riera, de UEC Anoia, amb 
un crono de 16:48 (16a de la 
general femenina).
En categoria aleví mascu-
lí encapçalà el podi l’ Albert 
Fernández Trullàs amb 10:04, 
seguit de Pau Cuadras Mena 
amb 10:36 i de Mathew Fi-
restone Torres amb 10:43. En 
fèmines, una única 1a classi-
�cada, Marta Sevilla Gaspar, 
3a de la general femenina, 
amb un crono de 13:11
I en benjamins, el més ràpid 
fou Raúl Ortiz Hernández, 
independent, amb un temps 
de 9:53 (6è de la general). 

Darrere seu arribà Marc Gri-
maldi Bello, independent, 
amb 11:21, seguit de Nil Marí 
del Ibiza Trail Runnig, que 
ocupà el 3r lloc amb un temps 
de 11:21.
I en fèmines el primer calaix 
del podi va ser per Valeria 
Muñoz Pinilla, del Club At-
lètic Igualada, amb 13:25 (4a 
de la general de fèmines), se-
guida de Paula Grimaldi Be-
llo, independent, amb 14:33 
i d’Abril Solà Esteban, inde-
pendent, amb 14:35. El premi 
a l’atleta més veterana el reco-
llí Beatriu Pi Navarro, de Cor-
nellà, i en masculins fou per 
a Llorenç Tussal, mentre que 
el premi a l’esperit nadalenc 
se l’endugué el col·lectiu She 
Runs, que pujà en conjunt a 
recollir-lo, no sense abans 
haver de demostrar les seves 
dots d’Esperit Nadalenc.
L’Speaker Ismael Miquel, una 
vegada més s’encarregà de 
dinamitzar la Festa des del 
minut zero, amb mestrat-
ge i energia i acabà agraint 
a sponsors i col·laboradors, 
el suport incondicional a la 
prova, i emplaçant als corre-
dors a trobar-se novament el 
diumenge, 15 de gener, amb 
motiu de la Pujada al Dipòsit 
(inscripcions al web munici-
pal als 4 al 12 de gener)
L’acte fou organitzat pel Ser-
vei d’Esports de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí. 
Agraïment especial als col-
laboradors: persones del 
CAI i Jocnet,  a Diputació de 
Barcelona, i als sponsors del 
premis absoluts: Super Mas, 
Decoració Godoy i Metal-
listeria J. Prieto. 

Vilanova del 
Camí recupera la 
normalitat d’una 

prova concorreguda i 
festiva amb 650 atletes 

participants

Roger Suria, guanyador de la Sant Silvestre de Tàrrega
ATLETISME

L’atleta Sub-20 del CAI 
Petromiralles Roger Su-
ria, es va imposar diven-

dres en la 11a Sant Silvestre 
de Tàrrega, amb un temps de 
15’26”, sobre 5 km. de recor-
regut.  Marina Suria (CAI 
Petromiralles) era 2a absoluta 
femenina amb 20’29”, darrera 
de la guanyadora, Sònia Sans, 
amb  20’00”.
Hi van participar 154 corre-

dors en els 5 km., i 22 en la 
cursa de promoció de 2 km.
           
Atletes del CAI Petromira-
lles en la cursa dels Nassos
Els atletes del CAI Petromi-
ralles Xènia Mourelo i Fran-
cesc Carmona van participar 
dissabte, en la cursa dels 10 
Km. de la 23a edició de la 
Cursa dels Nassos, disputada 
el darrer dia de l’any en un re-
corregut urbà pels carrers de 
la Vila Olímpica barcelonina. 
Enguany amb 2 recorreguts:  

el dels 10km. i també amb la 
prova internacional de 5km. 
en la que s’imposaren els atle-
tes etíops Adisu Girma, amb 
13m. 25seg. i Eigayehu Taye, 
18a general i guanyadora fe-
menina amb 14m. 21seg., amb 
una participació de 39 atletes 
d’èlit. 
La cursa dels 10 km. va comp-
tar amb una multitudinària 
participació, amb 8313 cor-
redors classi�cats, entre ells 2 
atletes del CAI Petromiralles, 
entrant 48è Francesc Carmo-

na amb 32m. 07 seg. i sobre-
sortint també la 18a posició 
femenina i 487a general Xènia 
Mourelo, amb 37m. 19seg.
Els guanyadors absoluts fo-
ren Mohamed El Ghazouani 
(G.E.E.G.) amb 28m. 45 seg. i 
Meritxell Soler (Avinent Man-
resa) 62a general amb 32m. 
30seg.
L’arquer Antonio Rebollo va 
donar la sortida als 10 km., 
tancant els actes de comme-
moració dels 30 anys dels Jocs 
Olímpics de Barcelona 92.                               



Bon inici de Dakar dels anoiencs Vilà, 
Haro, Monleón i Salisi

Diumenge l’Igualada 
HC juga la jornada 
13, última de la pri-

mera volta i el primer partit 
del 2023. Tot i que l’equip se 
sent tranquil, bàsicament 
perquè ja estan gairebé clas-
si�cats per la copa, s’enfron-
ten a una pista i un equip 
complicats. Es tracta del 

Przygonski-Monleón. Dakar 2023

J.M VIDAL · MOTOR 

No podia començar 
millor pels partici-
pants anoiencs aquest 

Dakar, doncs ja el dissabte a 
l’etapa pròleg el pilot capelladí 
en el seu primer Dakar acon-
seguia una magní�ca tercera 
posició absoluta a quads, sent 
el primer rookie (pilots que 
participen per primera vega-
da) i a la vegada el primer a la 
Original by Motul, els pilots 
que no poden rebre assistèn-
cia, o sigui els pilots que s’ho 
han de manegar tot ells sols.
Pel que fa a la categoria de 
cotxes, inici també molt bo 
per als dos copilots anoiencs, 
doncs es classi�caren en el 
Top 10. Per una banda el polo-
nès Jakub Przygonski copilo-
tat per Armand Monléon as-
solien la vuitena posició amb 
el Mini o�cial i el novè lloc 
per l’argentí Orlando Terra-
nova copilotat per Àlex Haro 
amb el BRX Hunter o�cial. 
Tot i aquesta bona posició de 
Terranova, el pilot va publicar 
ahir a les xarxes socials la seva 
retirada de la competició. El 

motiu ha estat un fort cop al 
a cotxe que li ha provocat un 
dolor a l’esquena, agreujant 
una lesió de lumbars que ja ar-
rossegava.
A camions, el pilot bagenc 
Àlex Aguirregaviria, copilotat 
per l’anoienc Francesc Salisi i 
amb el mecànic bagenc Jordi 
Perera es classi�caven en un 
bon 26è lloc amb Mercedes 
entre els 54 camions partici-
pants. De fet la seva missió 
és fer d’assistència del potent 
equip FN Speed.
A partir de la primera etapa 
del dilluns les coses es van 
anar complicant, tant per al 
pilot com pels dos copilots 
de casa nostra. Les llargues 

etapes amb un percentatge de 
quilòmetres molt alt de pe-
dres van provocar una gran 
quantitat de punxades. El més 
perjudicats dels tres van ser el 
de Jakub i l’Armand que van 
haver d’esperar l’arribada del 
camió d’assistència. Orlando 
i Àlex també ven perdre força 
temps ja que a més de les seves 
punxades, van haver de parar i 
ajudar al seu company d’equip 
Loeb.
La tercera etapa la del di-
marts entre Alula i Ha’il en 
principi les coses anaven rut-
llant normal, fins que a fal-
ta d’uns 70 quilòmetres dels 
447 de que constava l’especial 
cronometrada, ASO els orga-
nitzadors van tenir que neu-
tralitzar l’etapa per el gran 
aiguat que queia i feia impos-
sible volar els helicòpters de 
seguretat.
A l’hora d’escriure aquestes 
línies, el dimarts al vespre, 
cal destacar l’excel·lent ter-
cera posició a la categoria 
de cotxes que els situa en la 
setzena posició a la general a 
Terranova i Haro. En aques-
ta mateixa etapa molt bon 8è 
lloc per Przygonski i Mon-
león, en el 40è lloc a la ge-
neral per problemes que van 
patir el dilluns.
Fenomenal també el pi-
lot Dani Vilà, desè a l’etapa 
d’aquest dimarts, ocupant una 
excepcional setena posició ab-
soluta, segon rookie i primer a 
la Original by Motul. Lo més 
important és que els anoiencs 
Vilà, Monleón i Salisi conti-
nuen en carrera en aquesta 
edició del Dakar que està te-
nint un inici molt dur. 

Terranova-Haro. Dakar 2023

El tennis com a medicina 
per a les malaties mentals 

Fa poc més d’un any, un 
grup de tres o quatre 
persones (de entre 60 i 

90 anys) es van trobar per  fer 
unes partidetes de ping-pong 
tot recordant la seva infante-
sa. A mesura que anava pas-
sant el temps es van adonar 
de les virtuts de practicar 
aquest esport i van notar una 
millora tant en l’aspecte fí-
sic com en l’estat general del 
seu cos. Aquests fet els va fer 
pensar que ho podíem fer ex-
trapolable a d’altres persones 
i així ho van fer. 
Actualment són un grup 
de quinze persones dona-
des d’alta en el Club Sènior 
d’Igualada i que �ns i tot les 
instal·lacions se’ns han que-
dat petites.
El primer objectiu s’ha con-
solidat i el nivell dels a�cio-
nats no para de créixer, tan 
és així que el Club Tennis 
Taula Igualada ha �txat una 
persona del grup per compe-

tir a la 3a categoria catalana. 
El segon objectiu, (per a ells 
el més important) és el de 
mantenir-se actius també en 
la part més socialitzadora del 
grup practicant activitats de 
tota mena, tant culturals com 
gastronòmiques i varietat de 
sortides pel territori. 
Per al proper any tenen l’ob-
jectiu de fer unes matinals 
mixtes entre veterans i vete-
ranes d’arreu de Catalunya i 
també tenen previst assistir al 
Congrés Mundial de preven-
ció de l’Alzheimer i el Parkin-
son a Barcelona. 
La pràctica del tennis taula 
dona uns molt bons resultats 
en la mitigació d’aquestes 
malalties. Un altre de les co-
ses importants que ha acon-
seguit l’equip és tenir el segui-
ment d’una nutricionista que 
els aconsella en el tipus d’ali-
mentació més adient per a la 
seva  edat. 
Si algú està interessat en for-
mar part d’aquest grup podeu 
passar pel pavelló de les Co-
mes (sala tennis taula) de 9 a 
11 els dimarts i dijous. 

Una representació de part del grup

NOELIA GARCIA 
ESPORTS 

L’Igualada HC, partit a una 
pista complicada, diumenge

Parlem Calafell, contra qui es 
va enfrontar en les semi�nals 
de la XVIII Frit Ravich Lliga 
Catalana perdent 2-3, en una 
trobada tensa i ben jugada 
per part dels igualadins. 
El Calafell és un equip revela-
ció de la lliga i l’Igualada HC 
està preparat per donar-ho 
tot a la pista. 

Més info a
totssomunbatec.cat

#TotsSomUnBatec
CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL I FUTBOL SALA CATALÀ
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Martina Llorach participa 
al campionat d’Espanya 
d’hivern de Natació

NOELIA GARCIA 
FUTBOL 

NATACIÓ

El passat cap de setmana 
es va celebrar el Campi-
onat d’Espanya Absolut 

d’hivern en piscina curta a 
Can Llong, Sabadell.
Els millors nedadors de tot 
el territori nacional partici-
paven al primer campionat 
estatal de la temporada, l’únic 
del calendari que es dispu-
ta en piscina de 25 metres. 
Amb l’absència només dels 
nou nedadors internacionals 
que s’han desplaçat aquests 
dies a Melbourne al Campio-
nat del món, un total de 438 
nedadors i 296 nedadores de 
163 Clubs es donaven cita a 
Sabadell amb l’objectiu de co-
mençar amb bon peu aquesta 
temporada.
La nedadora del CN Igualada, 
Martina Llorach, debutava a 
un Campionat d’Espanya Ab-
solut. Amb només 14 anys ha 
sigut la nedadora més jove a 
la prova de 1500m lliures. La 

Martina va aconseguir la mar-
ca mínima exigida el passat 
mes de novembre a la Copa 
d’Espanya amb uns fantàstics 
17:13.00. Amb aquest temps 
es col·locava a la penúltima 
sèrie del 1500, compartint 
prova amb nedadores de ta-
lla internacional com Àngela 
Martínez, present aquest es-
tiu al Campionat del Món de 
natació a Budapest.
Amb un últim mes carregat 
de competicions (Copa d’Es-
panya, Campionat de Cata-
lunya de fons i Campionat de 
Catalunya d’hivern) la Marti-
na no ha pogut nedar al seu 
nivell. Tot i així aconsegueix 
una meritòria 21a posició ab-
soluta nacional i l’oportunitat 
de guanyar experiència en 
competicions d’alt nivell.
Després d’aquest inici de tem-
porada espectacular toca re-
cuperar i agafar forces per co-
mençar a preparar el següent 
objectiu de la temporada, el 
Campionat d’Espanya Infan-
til que tindrà lloc a principis 
del mes de març. 

Els atletes del CAI participen al Campionat 
Català Absolut

ATLETISME

Aquest cap de setmana, 
en jornada de diumen-
ge tarda, els equips 

masculí i femení de catego-
ria Absoluta del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles par-
ticiparan, a la pista coberta 
de Catalunya de Sabadell, al 
Campionat de Catalunya de 
Clubs Absoluts “A” indoor, res-
pectivament.

    En aquestes competicions, en 
les que prendran part els 8 
equips capdavanters de l’atle-
tisme català femení i masculí 

de les categories respectives, 
els dos conjunts del CAI hi 
han accedit mitjançant classi-
�cació pel lloc assolit la tem-
porada anterior els nois, i pel 
triomf en categ. B les feme-
nines.  

      Diumenge 8 de gener a la 
tarda, amb el programa de 
proves femení i masculí del 
Campionat de Catalunya Ab-
solut “A”, a partir de les 16,00 
h. l’equip Absolut masculí  del 
CAI competirà entre els 8 mi-
llors equips catalans  indoor:  
F.C. Barcelona, A.A.Catalu-
nya, l’Hospitalet Atl., Corne-
llà Atl., C.A. Igualada Petro-

miralles, Aldahra LleidaU.A,  
Avinent Manresa i Barcelona 
Atletisme.

         D’altra banda, també diumen-
ge a les 16,00 h. tarda, les no-
ies del CAI competiran amb 
els següents conjunts capda-
vanters: Avinent Manresa, F.C. 
Barcelona, A.A. , C.A. Tarra-
gona- Aldahra Lleida U.A., 
Cornellà Atl. i CAI Petromira-
lles. Els joves conjunts  abso-
luts masculí i femení del CAI, 
hauran de lluitar un any més 
enfront dels grans conjunts 
catalans d’aquestes categories, 
intentant assolir la millor clas-
si�cació possible. 

Dos anoiencs juguen al campionat 
KingsLeague de Twitch i Gerard Piqué

Streamers d’àmbit inter-
nacional com ara Ibai, 
�eGrefg, Spursito i fut-

bolistes de renom com Iker 
Casillas, Kun Agüero i Gerard 
Piqué han unit forces per crear 
un campionat de futbol en un 
nou format que serà tota una 
revolució pel món del futbol i 
les retransmissions en directe.
KingsLeague és un projecte 
que funciona com un torneig 
de futbol conformat per 11 
equips. Al seu torn, 12 presi-
dents són els encarregats de 
gestionar cadascun dels clubs 
i el màxim mandatari de la 
competició és Gerard Piqué. 

SELECCIONATS                 
ENTRE 13 MIL JUGADORS 
Els jugadors seleccionats van 
haver de passar per un llarg 
procés de selecció on inici-
alment es van presentar 13 
mil persones. D’aquests mi-
lers, van classi�car-se uns 240 
aproximadament per fer unes 
proves físiques i tècniques. 
Després es van seleccionar 
170 jugadors que van estar 
en directe al Dra� de la Kin-
gLeague amb el president de la 
competició, Gerard Pique. En-
tre aquets 170, hi ha dos de la 
nostra comarca: Goran Ehsan 
i Jordi Ros. Futbol 7 és la mo-
dalitat triada en trobades de 
curta durada (40 minuts) i on 
es promou la inclusió de regles 
per a donar més espectacle. 
Una cop acabi la lliga, els vuit 

millors integraran un play-o�.

Goran Ehsan, l’igualadí de 
l’equip dels Germans Buyer
L’igualadí Goran Ehsan és ju-
gador de futbol des dels 8 anys. 
Va començar amb l’equip de la 
seva ciutat, el CF Igualada, �ns 
als 12 anys que va ser �txat pel 
F.C. Barcelona. Ha passat pels 
millors clubs formatius de Ca-
talunya com ara C.E. Manresa, 
Gimnàstic de Manresa, U.E. 
Cornellà, C.E. Sabadell... Les 
últimes temporades les ha ju-
gat a Tercera Divisió Espanyo-
la amb el C.F. Igualada.
Ehsan forma part de l’equip 
XBuyer Team, presidit pels 
germans youtubers Buyer. 
Fins ara la formació ha jugat 
un partit i el va perdre. 

Jordi Ros, �ll d’adopció de 
Carme, a l’equip del tiktoker 
Adri Contreras
En Jordi Ros, té 26 anys i des 
dels 5 anys la seva vida ha es-
tat relacionada amb el món del 
futbol. Va començar jugant al 
CE Europa i després va estar 
6 anys a la UDA Gramenet. 
Va tenir l’oportunitat de jugar 
al Juvenil al CA Osasuna �ns 
que va tornar al CE Europa. 

Actualment juga al CE Carma.
Ros explica que no va dubtar 
a apuntar-se a un campionat 
que prometia una bona opor-
tunitat. “Només escoltar el 
projecte i veure que qualsevol 
jugador es podia apuntar, no 
vaig dubtar, vaig creure que 
era una oportunitat de gaudir 
del futbol d’una altra manera, 
en un lloc on tens molta visi-
bilitat.” 
Ros, que va ser escollit en la 
39a posició de 120, juga amb 
l’equip d’Adri Contreras, un 
tiktoker bastant famós, i el seu 
equip es diu “El Barrio”. Ros i 
els seus companys ja han jugat 
el primer partit guanyant 5-0. 
Pel que fa al format de joc, Ros 
ha detallat que és diferent i al-
hora tot un privilegi. “El for-
mat és molt diferent del futbol, 
sobretot quant a regles del joc, 
que canvien una mica, però 
sobretot és un futbol dinàmic.”

El campionat, que ja va dis-
putar la seva primera jornada 
l’1 de gener, té una cobertura 
total retransmesa pels canals 
dels mateixos streamers, així 
com en el compte o�cial de 
Twitch de la KingsLeague. 

Alberto Fernández del Furio 
Jol torna a fer pòdium 

TAEKWONDO 

El passat cap de setma-
na se celebrava en el 
poliesportiu de la Mar 

Bella a Barcelona, el Campi-
onat de Catalunya absolut 
de taekwondo. 
L’escola Furio Jol Vilanova 
del Camí participava amb 
el jove Alberto Fernández 
qui es va tornar a endur el 
bronze.
Fa tres setmanes, l’esportis-
ta es feia un tercer lloc en el 
Campionat d’Espanya per 
clubs en categoria júnior. 
Aquesta vegada, en la cita 
catalana, participava dins la 
categoria sènior i va tornar 

a pujar al pòdium. Després de 
tres combats es va fer amb la 
medalla de bronze.
Un altre gran resultat per a 
aquest jove esportista que com 
assenyalen des de l’escola “aca-
ba aquesta temporada de la 
millor manera possible”. 

Jordi Ros

Goran Ehsan
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TEATRE

El Cicle KM.0 es va ini-
ciar el passat 29 i 30 
de desembre amb Le 

Voyage de JAM. Aquesta set-
mana és el torn de Dins el cau 
del tabalet de Farrés Brothers 
i cia, una adaptació teatral del 
famós conte d’Ernest �omp-
son explicada literalment des 
de dins del cau del Tabalet.
Per primer cop, el Tabalet es 
queda sol al cau mentre espe-
ra que la mare torni de buscar 
menjar. Els seus amics el cri-
den des de fora perquè surti a 
jugar amb ells, però el coni-
llet té molta por. Quan �nal-
ment es decideix a ser valent i 
a sortir del cau, es troba amb 
una serp que el vol atacar, 
aconseguirà espantar-la?
La companyia Farrés Brothers 
i cia. ens presenta una adap-
tació teatral del famós conte 
d’Ernest �ompson explica-
da literalment des de dins del 
cau del Tabalet, aconseguint 
així que els nens i nenes que 
hi entrin, acompanyin al co-
nill en aquesta aventura.

ACTIVITATS PARAĿLELES
Els Farrés Brothers i cia. 
oferiran el taller “Un passeig 

pel món de les ombres”, en 
aquest taller faran servir di-
ferents objectes i materials 
quotidians per construir un 
paisatge perquè hi pugui pas-
sejar un personatge. El taller 
tindrà lloc el diumenge 8 de 
gener a les 12.30 h al mateix 
teatre.
El preu dels dos tallers està 
inclòs en la compra d’en-
trades. Un cop comprada 
l’entrada, cal reservar l’assis-
tència a l’activitat escrivint a 
info@teatreaurora.cat.

EL CICLE KM.0, ESPECTACLES 
FAMILIARS FETS AQUÍ
El Teatre de l’Aurora i les 
companyies de teatre fami-
liar de l’Anoia us presentem 
la vuitena edició del Cicle 
Km.0. Torna aquesta cita 
anual, aprofitant les festes 
nadalenques, que ens permet 
veure a casa nostra els espec-
tacles per a tots els públics 
que creen les companyies 
d’Igualada i la seva comarca.
A l’Anoia i rodalies comptem 
amb diverses companyies 
professionals de teatre que 
es dediquen principalment 
al públic familiar. Fa anys 
que creen magnífics espec-
tacles que després porten 

Els Farrés Brothers i cia. obren la programació del 2023 
al Teatre de l’Aurora amb “Dins el cau del tabalet”

de gira per Catalunya i ar-
reu del món. Aquest cicle és 
una oportunitat per donar a 
conèixer la important feina 
que fan i també com la fan. 
Per això, podreu veure dos 
espectacles i participar en 
dos tallers que seran un punt 
de trobada entre artistes i es-
pectadors.
Amb la col·laboració de: 
2princesesbarbudes (Sant 

Joan de Mediona), Farrés 
brothers i cia (Igualada), 
JAM (Copons), Ka Teatre 
(Sant Martí de Tous), La 
companyia del príncep To-
tilau (Sant Martí de Tous), 
PuntMoc (Piera) i Teatre Nu 
(Sant Martí de Tous)

HORARI I VENDA D’ENTRADES
Les representacions Dins el 
cau del tabalet el dissabte 7 

de gener a les 17 h, 18 h i 19 
h i diumenge 8 de gener a les 
12 h, 17 h i 18 h. Les entra-
des tenen un cost de 8 € i 6€ 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i
a la taquilla del Teatre de 
l’Aurora (a la plaça de Cal 
Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat. 

TEATRE

Aquest diumenge dia 8 
i el proper dia 15 de 
gener tornen les re-

presentacions dels Pastorets 
de l’Esbart Igualadí al Teatre 
Municipal l’Ateneu
Els Pastorets d’Igualada és 
una representació teatral rea-
litzada ininterrompudament 
des de l’any 1959 a Igualada 
de la versió dels Pastorets de 
Josep Maria Folch i Torres, a 
càrrec del grup de teatre Es-
bart Igualadí. És una de les 
representacions de pastorets 
més tradicionals de Catalu-
nya, conjuntament amb els 
Pastorets de l’Ametlla de Me-
rola, Berga, Calaf, Balsareny 
i Manresa.
A Igualada més de 100 per-
sones, 60 de l’Esbart i 40 d’al-
tres entitats, fan possible la 
posada en escena d’aquesta 

tradició nadalenca catalana 
amb un espectacle ple de co-
lor, música i efectes, que ena-
mora als xics i als més grans. 

L’espectacle té una duració 
d’unes tres hores, i també es 
realitza una versió de dues 
hores adreçada a nens.

Diumenge es podran tornar a veure Els Pastorets a l’Ateneu

Un espectacle ple de color, 
música i efectes, que enamo-
ra als xics i als més grans. La 
il·lusió d’un somni d’infants. 

Deixem anar la imaginació.
Els Quadres que es represen-
ten a la primera part són la 
Masia, el Bosc Tenebrós, Je-
remies camí del Temple, el 
Temple, Passejada, Casa de 
Sant Josep i Desengany de 
Getsé i les Temptacions, la 
Sardana i Ballets i l’Oratori 
de la Verge Maria (Anuncia-
ció). A la Segona part podem 
veure l’engany d’en Rovelló 
i d’en Lluquet, les Calderes 
d’en Pere Botero, el Salva-
ment d’en Getsé, Carrer de 
Betlem, l’Embaixada, la Des-
esperació dels dimonis i el 
Portal de Betlem.
Funcions
• 8 i 15 de gener a 3/4 de 12 
del migdia. Sessió reduïda
Les entrades es poden ad-
quirir per internet a teatre-
municipalateleu.cat, al Punt 
d’Informació Cultural o a les 
Taquilles del Teatre. 



PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX.

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

AFI HISTÒRIA DE 
LA FOTOGRAFIA A 

IGUALADA

Ens pots trobar també a:

Una de les originàries imatges 
del pont de Montbui, altra-
ment conegut com:

“EL PONT GRAN”, “EL 
PONT SOBRE EL NOYA” O 
“EL PONT DE LA CARRETE-
RA DE VALLS” .

Diverses vegades fotogra�at, i 
presentat en molts casos com 
a una postal del Pont sobre el 
riu Anoia; totes les fotogra-
�es apunten a ser un elogi a 
aquesta construcció de l’any 
1884, una obra mestra de l’en-
ginyeria, de la qual podeu tro-
bar dades de la seva història 
en aquest enllaç: https://patri-
monicultural.diba.cat/.../pont-
gran-de-montbui.

Una de les captures atribuïbles 
al Taller Fotogrà�c del barcelo-
nès J. Vila; que, en aquest cas, 
des d’Igualada, deixa veure 
com a teló de fons els terrenys 

a les faldilles de La Tossa de 
Montbui i mirant cap a El Saió. 

Recopilació i digitalització de 
fotogra�es i de dades d’Arxiu 
a càrrec d’aquesta administra-
dora i responsable de Docu-
mentació de l’AFI, Carmel·la 
Planell Lluís.

Imatges i textos subjectes a 
Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c 
Municipal i Fons de Documen-
tació de l’Agrupació Fotogrà-
�ca d’Igualada (AFI). Material 
recentment digitalitzat. 

EXPOSICIONS

Salvador Claramunt ex-
posa una col·lecció 
d’aquarel·les abstractes 

on l’artista, fugint de motius 
�guratius, combina les for-
mes amb el color. La tècnica 
de l’aquarel·la a l’aiguada hi 
és palpable, amb uns tocs de 
tinta negra que per�len els 

moviments que l’artista vol 
destacar. Un esclat cromàtic 
de frescor espontània cercant 
una vibració anímica per a qui 
ho contempla.
L’exposició es podrà visitar a 
al Sala Municipal de la Pobla 
de Claramunt de l’11 al 22 de 
gener de dimecres a divendres 
de 17,30 a 1930h i dissabte i 
diumenge d'11 a 13,30h. 

Salvador Claramunt 
exposa les seves aquarel·les 
a la Pobla de Claramunt

MÚSICA · JOSEP NADAL 

La diada de Nadal fou so-
lemnitzada, amb molt de 
gust, a la missa, de les 

dotze del migdia,  a la l’església 
de la Sagrada Família d’Igua-
lada. Els assistents ho palesa-

ren en  felicitar   els compo-
nents de la coral d’una manera 
personal.
Dirigida per Oriol Carceller i 
a l’orgue per Magda Roig, cal 
dir que els deixebles del mestre 
Just  volgueren, com és costum, 
oferir una actuació la més reei-

xida possible, per la qual cosa 
tragueren la pols de “Cançó 
Nadalenca”, d’Agnès Casadesús 
de Marrugat  antiga professora 
del Conservatori de l’Ateneu i 
de L’ Escola Pia de la ciutat, per 
la seva senzillesa argumental  i 
planera descripció. 

La Schola Cantorum van solemnitzar 
la missa de Nadal
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LLIBRES

Les escriptores catalanes 
han estat les més llegides 
entre els usuaris de la 

Biblioteca Central d’Igualada, 
aquest 2022. Irene Solà amb 
Canto jo i la muntanya balla; 
Sílvia Soler amb Nosaltres, 
després; i Laia Aguilar i la seva 
Pluja d’estels han estat les més 
prestades de l’any que s’acaba. 
Maria Barbal  amb Tàndem i 
Eva García Sáenz de Urturi 
amb Aquitania completen el 
rànquing de les cins autores 
més prestades. En aquest llis-
tat també s’hi situen Núria 
Pradas amb Tota una vida per 
recordar i  Quan s’esborren les 
paraules de Rafel nadal, així 
com Maria Oruña amb el thri-
ller  Lo que la marea esconde. 
El rànquing dels més prestats 
de no-�cció o coneixements 
permet saber les demandes 
dels usuaris de la Biblioteca. 
Aquesta col·lecció que es re-
nova cada mes amb les últi-

mes novetats i comprèn docu-
ments de totes les temàtiques: 
des d’història antiga i contem-
porània a salut i nutrició, pas-
sant per biologia, astronomia 
i autoajuda, entre molts al-
tres. L’any 2022 els llibres més 
prestats de no-�cció han estat 
els manuals d’Acreditació de 
competències en TIC i el  vo-
lum Passos 1. Nivell bàsic: curs 
de català per a no catalanopar-
lants. També han sortit molt 
en préstec L’home revoltat, 
d’Albert Camus; Com fer que 
et passin coses bones: entén el 
teu cervell, gestiona les teves 
emocions, millora la teva vida, 
de Marian Rojas; i El Tao de la 
salud, el sexo y la larga vida : 
un enfoque práctico y moderno 
de una antigua sabiduría, de 
Daniel Reid.
Del Racó de les famílies, un 
espai situat a la sala infantil 
dedicat a l’embaràs, la criança 
i l’educació, els més prestats de 
coneixements han estat: Ger-
mans: educar la relació entre 

Irene Solà, Sílvia Soler i Laia Aguilar: 
les més llegides del 2022 a la Biblioteca Central d’Igualada

els teus �lls, Enrabiats : consells 
i eines per afrontar les enrabi-
ades amb consciència, humor 
i amor, i Educar adolescents: 
manual per viure sense con�ic-
tes amb els �lls i ajudar-los a 
créixer, d’Alba Castellví. I pel 
que fa als contes triomfen les 
aventures de l’Agus i els mons-
tres, de Jaume Copons; Tot o 
res de Je� Kinney i Pastissos 
perillosos, de Pedro Mañas.
A l’Espai Jove de la Biblioteca 
s’hi ubiquen les col·leccions de 
còmics, narrativa juvenil, cine 
i música. Així, el rànquing de 
cinema està encapçalat per les 
pel·lícules de Harry Potter, 
Dr. Strange i «Los vengado-
res». En narrativa juvenil els 
llibres més demanats han si-
gut Tres amigues i un estiu, de 
Maria Enrich; Les llàgrimes 
de Shiva, de César Mallorquí; 
Wonder, de R.J Palacio; El Fa-
mosíssim catàleg de Walker&-
Dawn, de Davide Morosinot-
to, i El peix número 14, de 
Jennifer L.Holm. 

CINEMA · ACN 

La pel·lícula del català 
Oriol Paulo, ‘Los renglo-
nes torcidos de Dios’, ha 

estat el tercer �lm espanyol 
més vist a les sales de cinema 
de l’estat, amb 907.000 espec-
tadors, segons dades provisi-
onals de la consultora Coms-
core. El ‘top 10’ del cinema 
estatal l’encapçala ‘Padre no 
hay más que uno 3’, de Santi-
ago Segura, amb 2,7 milions 
d’espectadors, i el �lm de Car-
la Simón ‘Alcarràs’, guanya-
dor de l’Os d’Or, tanca l’any 
en el número 7, amb 391.000 
espectadors i 2,3 milions re-
captats. El públic de cinema a 
tot l’Estat ha remuntat un 45% 
respecte l’any 2021 i arriba als 
61,2 milions, però segueix un 
40% per sota dels anys previs a 
la pandèmia. La pel·lícula més 
vista del 2022 ha estat ‘Avatar. 
El sentido del agua’, estrenada 
el 16 de desembre.
L’assistència a les sales de cine-
ma de l’Estat ha crescut un 
45% respecte a l’any 2021 i ar-
riba als 61,2 milions d’especta-
dors, amb 379 milions d’euros 
de facturació (un 49% més 
que el 2021). Amb tot, assis-

tència i recaptació segueixen 
encara un 40% per sota dels 
anys previs a la pandèmia.
En el ‘top 10’ del cinema es-
panyol, s’imposa ‘Padre no 
hay mas que uno 3’, de Santi-
ago Segura, amb 2,7 milions 
d’espectadors. I en segon lloc 
hi ha la coproducció catalana 
‘Tadeu Jones 3. La taula ma-
ragda’, amb 2,03 milions d’es-
pectadors. En tercer lloc, se 
situa ‘Los renglones torcidos de 
Dios’, del director català Ori-
ol Paulo, amb 907.000 espec-
tadors. ‘Alcarràs’ �nalment 
tanca l’any en setena posició, 
amb 391.000 espectadors i 2,3 
milions de recaptació, just per 
darrere d’As bestas’ (550.000 
espectadors), de Rodrigo So-

rogoyen, la més nominiada 
dels Premis Goya 2023.

ELS FILMS MÉS VISTOS DE L’ANY
En el rànquing general de �lms 
més vistos, la millor estrena de 

El públic del cinema remunta un 45% respecte l’any 
2021 i arriba als 61,2 milions d’espectadors

MÚSICA

La Coral Infantil Els Verdums 
clourà els actes de celebració del 
cinquantè aniversari de l’entitat 
amb el tradicional Concert de 
Reis aquest dissabte 7 de gener 
a les 18 h de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igualada. 
S’hi estrenarà la cantata per a 
cor, trio de corda i piano “El 
gran aniversari” del compositor 
igualadí Pol Requesens, i comp-
tarà amb la participació de la 
Coral Merlet, cor adult sorgit 
dels Verdums fa vint-i-cinc 
anys.
“El gran aniversari” narra les 
aventures que viu l’Aran en el 
dia que fa els deu anys. Els can-
taires dels Verdums donaran 
vida a aquest infant en una his-
tòria que contarà Arnau Vinós. 
El concert continuarà amb l’ac-
tuació de la Coral Merlet, el cor 
de pares i mares que va néixer 
amb motiu del vint-i-cinquè 
aniversari de la Coral Els Ver-
dums. En l’acte se sortejaran 
quatre paneres i es presenta-
rà una publicació sobre el mig 
segle d’història de l’entitat. Les 
entrades es poden adquirir gra-
tuïtament a tiquetsigualada.cat i 
hi haurà taquilla inversa. 

Concert de Reis de 
la Coral Infantil 
els Verdums

l’any és ‘Avatar. El sentido del 
agua’ (16 de desembre) amb 
21,8 milions de facturació. 
Amb només dues setmanes 
d’exhibició ja ha rebut 3,231 
milions d’espectadors. ‘Mini-
ons: El origen del Gru’ és la se-
gona pel·lícula més vista, amb 
3,5 milions i ‘Jurasic World: 
Dominion’, tercera amb 2,85 
milions. La coproducció cata-
lana d’animació ‘Tadeu Jones 
3: la taula maragda’ es cola al 
llistat de �lms més vistos de 
l’any en la setena posició amb 
2,031 milions d’espectadors i 
11,7 milions d’euros de taquilla 
(per davant de ‘�or: Love and 
�under’, ‘�e Batman’ i ‘Top 
Gun; Maverick’). 



La Galeria D’Ara aposta pels recursos virtuals 
i fer més universal el seu esplèndid fons artístic

A la nostra ciutat, i concretament al carrer del 
Vidre, número 8, aquests dies, La Galeria 
D’Ara s’ha decantat per una iniciativa molt 

ambiciosa i prou oportuna amb els temps que cor-
ren, que consisteix a apropar les obres d’art presen-
tades en aquest espai expositiu a tot el públic en ge-
neral. 
Això és, es tracta, de fer molt més visibles les crea-
cions artístiques que han estat exposades en aquesta 
galeria; i, mitjançant els recursos virtuals de la imat-
ge, fer sortir totes aquestes produccions cap enfora 
del recinte tancat de la sala, de manera que puguin 
arribar obertament a tothom. Es procedeix, doncs, 
des d’aquesta perspectiva, a donar a conèixer totes 
aquelles obres que -d’ençà el moment de la seva pre-
sentació- han passat a formar part del fons d’art del 
que ja és una històrica i prestigiosa galeria. Per tant, 
i des d’ara, ja sigui a través de la pantalla del mòbil, 
d’una tauleta, de l’ordinador o bé a través d’una gran 
pantalla, tots els afeccionats a l’art pictòric podran 
descobrir gràcies a una qualitat extraordinària de 
les imatges, i amb tot luxe de detalls, les certi�ca-
des obres dels més famosos artistes que han passat 
i mantenen una presència viva en aquest llargament 
consolidat temple igualadí de l’art.
La clau ha estat apostar per les més avançades tèc-
niques per a transferir imatges i, en conseqüència, 
permetre, a l’espectador participar de l’experiència 
de gaudir de l’art en primera persona; o el que és el 
mateix: viure el privilegi d’internar-se plenament en 
un magní�c itinerari virtual per l’univers de les més 
belles i selectives creacions artístiques.
Efectivament, amb aquest no menys laboriós 
però sí agosarat propòsit per a què l’art arribi a 
tothom, La Galeria D’Ara també ha estrenat una 
nova pàgina web (www.galeriadara.net), on es do-
naran a conèixer tant la relació d’autors com al-
guns detalls de les obres que es vénen exposant 
puntualment mes a mes; sempre d’acord amb un 
pertinent reclam temàtic. Definitivament, per a 
aquesta avinentesa en qüestió, que ens convoca a 
descobrir de forma virtual una fantàstica recopi-
lació de “L’Art de finals del segle XIX”, tot apunta 
a què és una excel·lent invitació a participar d’un 
patrimoni artístic que -gràcies al visionat virtual- 
esdevindrà, pas a pas, més i més universal.

No obstant això, la galeria seguirà obrint les seves 
portes  amb la seva activitat habitual que, en aquests 
moments, permet visitar una mostra d’artistes del 
segle XIX, amb obres de pintors tan quali�cats com: 
Meifren, Sacharo�, Barrau, Alsina, Gimeno, For-
tuny, Graner, etc., que respectivament tenen la seva 
pròpia ressenya professional a les  seves webs.
La Galeria D’Ara va obrir portes el setembre de l’any 
1978, de la mà d’un apassionat del món de l’art, i con-
solidat professional de l’interiorisme i la decoració, 
en Jordi Jubert i Bertran. Des del primer dia, aquest 
espai d’art ha mantingut una activitat interrompuda 
concedint a la ciutat d’Igualada l’oportunitat d’apro-
par-se a mostres d’acreditats artistes de l’univers de 
l’aquarel·la, l’oli, el collage, el dibuix i altres processos 
creatius. De retruc, en aquella època, la comesa tan 
entusiasta de crear un espai d’art permetia, alhora, 
posar Igualada al mapa de les galeries de renom i 
dels artistes que les concorrien. I, és avui, amb la de-
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dicació gairebé exclusiva d’en Jubert -amb motiu de 
la seva condició de jubilat- que la Galeria D’Ara s’ha 
compromès, amb aquesta nova fórmula visual de la 
visita on-line, a descobrir de lluny, però sense límits, 
una sala que és tota una icona de l’art a la ciutat.

La visita virtual
Amb aquest Fons pictòric virtual del  XX, la bellesa 
de l’art ja es pot admirar en el silenci i en la intimitat, 
a qualsevol hora; bo i participant d’una mena d’ho-
menatge a una successió d’obres d’uns signi�cats ar-
tistes que potser no s’haurien conegut mai; dels quals 
són d’inequívoc reconeixement: Joaquim Budesca i 
Català, Jordi Danés i Llongarriu, Albert Estrada 
Vilarrasa, Guillem Fresquet Bardina, Emili Hierro 
i Roig, Frederic Lloveras i Herrera, José Martínez 
Lozano i Pere Noguera i Claramunt, amb les seves 
aquarel·les respectives d’una temàtica paisatgística 
del món rural o urbà, i alguns motius �guratius. 
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L’AGENDA

com la coneixem avui.
És un entreteniment típic de les dates 
nadalenques.. Diumenge a les 11 del 
matí a la cafeteria de la Lliga.

MÚSICA 
Capellades 

La Banda Big-Band i el grup Happy 
Band de l’Escola de Música de Cape-
llades oferiran un concert amb temes 
nadalencs, de pel·lícula i de swing  
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
la Lliga

ESPECTACLE 
Vilanova del Camí 

“Els Superherois”, un grup musical 
d’animació per a tota la família que 
presetnen nou espectacle i nou disc. 
Diumenge a les 6 de la tarda al TCentre 
Polvañent de Can Papasseit

DILLUNS 9 

CONFERÈNCIA 
Igualada

“Volcans i el gel de l’infern” Confe-
rència a càrrec de Jordi Camins amb 
imatges on veure com es manifesta la 

DIVENDR E S 6 

FIRA DE REIS 
Igualada 

La Fira de Reis és un punt de trobada 
tradicional: parades de planters, 
artesania, alimentació.... Divendres 
durant tot el matí al passeig Verda-
guer .

PASTORETS 
Calaf 

Els Pastorets de Calaf, amb text de 
Josep M Folch i Torres, és una repre-
sentació tradicional amb els mitjans 
del Segle XXI. Divendres a 2/4 de 6 de 
la tarda al Casal .

DISSABT E 7 

TEATRE 
Igualada

Cicle  Km0. Farrés Brothers i Cia pre-
senten “Dins del cau del tabalet”.  Per 
primer cop, el Tabalet es queda sol al 
cau mentre espera que la mare torni 
de buscar menjar. Els seus amics el 
criden des de fora perquè surti a jugar 
amb ells, però el conillet té molta por 
Dissabte a les 5, a les 6 i a les 7 de la 
tarda al Teatre de l’Aurora

MÚSICA 
Igualada

Concert de Reis de la Coral els 
Verdums que clou la celebració del 
cinquantè aniversari amb l’estrena 
de la cantata “El gran aniversari” de 
Pol Requesens. Dissabte a les 6 de la 
tarda al Teatre Municipal l’Ateneu

DIUMENGE 8

TEATRE 
Igualada

Cicle  Km0. Farrés Brothers i Cia pre-
senten “Dins del cau del tabalet”.  Per 
primer cop, el Tabalet es queda sol al 
cau mentre espera que la mare torni 
de buscar menjar. Els seus amics el 
criden des de fora perquè surti a jugar 
amb ells, però el conillet té molta por 
Diumenge a les 12 del migdia i a les 5 i 
a les 6 de la tarda al Teatre de l’Aurora

ELS PASTORETS 
Igualada

L’Esbart Igualadí presenta Els Pas-
torets de Josep M. Folch i Torres. en 
Lluquet i el Rovelló somnien que s’en-
fronten a Llucifer i Satanàs. Diumenge, 
a 3/4 de 12 del migdia i a 2/4 de 6 de la 
tarda al Teatre Muniicpal l’Ateneu

PASTORETS 
Calaf 

Els Pastorets de Calaf, amb text de 
Josep M Folch i Torres, és una repre-
sentació tradicional amb els mitjans 
del Segle XXI. Diumenge a 2/4 de 6 de 
la tarda al Casal .

EL QUINTO DE CAP D’ANY 
Capellades 

El quinto també s’anomena en alguna 
zona quina, joc anterior a la loteria tal 

calor interna de la terra. Organitza 
AUGA. Dilluns a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMART S 10

LLIURAMENT DE LES CARTES AL 
PATGE FARUK 
Igualada

El Patge Faruk recollirà les cartes 
que els infants igualadins escriuen 
als Reis d’Orient. Diumenge partir de 
2/4 d’11 del matí al Teatre Municipal 
l’Ateneu.

DIMECRES 11 

CONCERT D’ANY NOU
Igualada 

Concert d’any nou a càrrec de Joan 
Paradell i Solé, organista emèrit de 
la Capella Musical Ponti�cia Sixtina. 
Oferirà obres de Bach, Franck, Ra-
meau, Perosi i Joan Just. Dimecres a 
les 6 de la tarda a la basílica de Santa 
Maria

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Òdena 

Nova trobada del club de lectura 
infantil “Lectors somiadors”. Comen-
tarem “El Llibre de la sort” de Sergio 
Lairla i Ana G. Lartitegui. Dimecres 
a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca 
l’Atzavara

DIJOUS 12 

LABORATORI DE LECTURA
Igualada 

S’experimentarà amb la narració 
oral, la lectura i la creació artísitca a 
partir dels contes. Dijous, a les 6 de la 
tarda a la Biblioteca Central

EXPERIÈNCIES MATEMÀTIQUES

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

FRANCESC CAMPS DALMASES. EL 
PINTOR DE LA LLUM (1907-1997

Artista igualadí que va destacar en la pintura a l’oli 
de temàtica costumista i paisatgística. Exposició 
commemorativa amb motiu del 25è aniversari del 
seu traspàs. Del 15 de desembre al 8 de gener a la 
Sala Municipal d’Exposicions.

CENT ANYS DE L’OBRA DEL CANÇONER 
POPULAR DE CATALUNYA

Exposició en motiu de l’Any de l’Obra del Can-
çoner Popular de Catalunya. Dotze mòduls que 
contenen imatges, textos i codis QR que donen 
accés a documents complementaris. Del 22 de no-
vembre al 15 de gener a la sala petita de la nau de 
les Encavallades del Museu de la Pell.

ALKARAMA: IMATGES PER LA DIGNITAT

Exposició fotogràfica 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.

NATURA PLAENT

Anna Carretero. Natura inspiradora, donadora de 
llum, vida, de colors de terra i cels, de f lors, d’es-
tius i tardors.... Del 12 de desembre al 8 de gener a 
la sala d’exposicions de l’Ateneu Igualadí.

EL TIÓ AL MENJADOR I ELS REIS AL BALCÓ

Exposició sobre les tradicions nadalenques. Del 
19 de desembre al 20 de gener al local d’Òmnium 
Cultural Anoia

EXPOSICIONS
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Galícia rural
A TOUS •  AS BESTAS

Primavera
CINECLUB •  LA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA

RICARD FUSTÉ

Després d’un breu parèntesi per 
Festes, retorna el Cine-club i 
presenta, el dijous 12 de ge-

ner, a les vuit de vespre, a l’Ateneu 
Cinema, la producció espanyola del 
2022 La consagración de la primavera, 
dirigida per Fernando Franco.
Laura, la protagonista, arriba a Ma-
drid per estudiar Química. S’instal·la 

en un Col·legi Major i se sent sola. 
Un dia coneix en David, un noi amb 
paràlisi cerebral amb qui iniciarà una 
relació que els ha de permetre superar 
les seves inseguretats i afrontar una 
nova etapa cap a la maduresa.
Pot semblar un argument incòmode 
però el director i els intèrprets (excel-
lents Valeria Sorolla i Telmo Irureta) 
el condueixen cap a la lluminositat 
amb sensibilitat i sentit de l’humor. 

REDACCIÓ · LA VEU 

Antoine (Denis Ménochet) i 
Olga (Marina Foïs) són una 
parella francesa que es va can-

sar de la seva vida a França i van de-
cidir mudar-se a un petit llogaret per-
dut a l’interior de Galícia. En aquesta 
zona tan rural, viuen tranquils tre-
ballant el seu hort. No obstant això, 
no acaben de tenir amics en la zona 
ja que els vilatans els refusen. Tot es 
complica quan els germans Anta, 
dos dels seus veïns, comencen a vo-
ler que els treguin del poble. A poc a 

poc la tensió al poble anirà escalant 
i ho dificultarà tot. Podríem parlar 
d’un western a la gallega, encara que 
molta part es va rodar en el dispu-
tat territori del Bierzo, o d’un thriller 
buidat, tant d’edificis urbans com de 
personatges, que juga amb menys 
elements, però genera idèntica ten-
sió en l’espectador. O més aviat sem-
blant, perquè aquí, davant la rotunda 
monumentalitat de la naturalesa, el 
temps transcorre a cop d’estacions i 
l’ambient és molt més pesat, compli-
cat d’aguantar a menys de tenir un 
objectiu vital clar. 

REDACCIÓ · LA VEU 

La trama gira entorn d’un home 
vidu i rondinaire que es delecta 
amb la solitud i l’amargor, mal-

grat que els seus intents de suïcidi 
sempre han estat frustrats per dife-
rents motius. Però la seva vida tindrà 
un gir inesperat quan arribi al veïnat 
una parella amb dues �lles que li fa-
ran veure la vida d’una altra forma 
en néixer una relació commovedora 
entre ells.
Aquesta pel·lícula és una adapta-
ció del llibre de Fredrick Backman i 
un remake de la pel·lícula sueca de 
Hannes Holm, que també es basa en 
la novel·la de l’autor. L’actor que in-

terpretarà al personatge principal és 
Tom Hanks.
Aquesta nova versió estatunidenca, 
inclou tots els punts forts de la prime-
ra adaptació de la novel·la de Fredrik 
Backman, afegint a la mescla al sem-
pre fantàstic Tom Hanks com a prota-
gonista i avivant el resultat �nal amb 
la lluminosa Mariana Treviño, capaç 
de robar protagonisme a una estrella 
incontestable. Marc Forster s’abraça 
als seus personatges principals per 
a assentar una feel-good movie que 
manca de qualsevol altra mena d’am-
bició i, posseït pel mateix Otto, deses-
pera per fer de ‘El pitjor veí del món’ 
el producte que tots esperen que sigui. 
I ho aconsegueix. 

El veí rondinaire
ESTRENA •  EL PEOR VECINO DEL MUNDO

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA

SALA 1

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA 3D
Dv i Ds: 15:45/19:30/23:20
Dg: 15:45/19:30
Dll a Dj: 19:30

SALA 2

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA 3D
Dv a Dg: 18:30/22:15
Dll a Dj: 17:30/21:30

EL PEOR VECINO DEL MUNDO
Dv a Dg: 16:00

SALA 3

M3GAN
Dv a Dg: 16:10/18:15/20:20/22:30
Dll Dc i Dj: 17:10/19:15/21:25
Dt: 17:10/19:15/21:25 (VOSE)

SALA 4

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA 3D
Dv a Dg: 16:30/20:15
Dll a Dj: 19:00

SALA 5

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA
Dv a Dg: 17:30/21:30
Dll a Dj: 18:00

INSPECTOR SUN Y LA MALDICION...
Dv a Dg: 15:45
WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE
Dll a Dj: 21:45

SALA 6

EL GATO CON BOTAS: EL ULTIMO 
DESEO

Dv a Dg: 16:15/18:25
Dll a Dj: 17:00/19:15

REZA POR EL DIABLO
Dv a Dg: 20:30/22:35
Dll a Dj: 21:30

SALA 7

OPERACIÓN FORTUNE
Dv: 16:00/20:45
Ds a Dll Dc i Dj: 17:15/19:35/22:00
Dt: 17:15/19:35/22:00 (VOSE)

EL PEOR VECINO DEL MUNDO
Dv: 18:20

SALA 8

EL PEOR VECINO DEL MUNDO
Ds i Dg: 19:00

A TODO TREN 2
Dv a Dg: 17:00
Dll a Dj: 17:45

AVATAR EL SENTIDO DEL AGUA
Ds i Dg: 21:45
Dll a Dc: 20:30

ANDRE RIEU IN DUBLIN (VOSE)
Dv i Dj: 19:30

�����
Ateneu Cinema

IGUALADA

EL GRAN MAURICE
Dv i Dg: 17:30

AS BESTAS
Dv i Dg: 19:10

SALA GRAN

EL PEOR VECINO DEL MUNDO  
Ds: 20:15
Dg: 20:00
Dll: 19.30
Dc: 20:30

AVATAR EL SENTIDO DEL AGUA  
Dv: 20:15
Dc: 16:30 (català)

EL GATO CON BOTAS  
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 17:15

SALA PETITA

R.M.N.C
Dv: 17:45
Ds: 20:30
Dg: 20:15
Dll: 19:45
Dc: 20:45

EUGENIE GRANDET
Dv: 20:30
Ds: 17:45
Dg: 17:30
Dc: 16:45
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GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

WITHNEY HOUSTON: I WANNA DANCE

EL PEOR VECINO DEL MUNDO

OPERACIÓN FORTUNE

M3GAN

EL CUARTO PASAJERO

Estats Units. Ciència-�cció. De James Cameron. Amb Sam Wort-
hington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet,
Ambientada més d’una dècada després dels esdeveniments de la 
primera pel·lícula, ‘Avatar: �e Way of Water’ comença contant la 
història de la família Sully (Jake, Neytiri i els seus �lls), els proble-
mes que els persegueixen, la qual cosa han de fer per a mantenir-se 
fora de perill, les batalles que lliuren per a seguir amb vida i les 
tragèdies que sofreixen.

Estats Units. Animació. De Joel Crawford, Januel Mercado. 
Seqüela de ‘El gat amb botes’ (2011). El Gat amb Botes descobreix 
que la seva passió per l’aventura li ha passat factura: ha consumit 
vuit de les seves nou vides, per això emprèn un viatge èpic per a 
trobar el mític Últim Desig i restaurar les seves nou vides.

Estats Units. Biogra�c. De Kasi Lemmons. Amb Naomi Ackie, As-
hton Sanders, Stanley Tucci, Clarke Peters,
Biopic sobre la cantant Whitney Houston. Un retrat sense reserves 
de la complexa i multifacètica dona darrere de la que va ser sobre-
nomenada ‘la veu’. Un repàs a la seva història des que era una nena 
que cantava en un cor en Nova Jersey �ns a convertir-se una de les 
artistes de la música pop més reeixides, supervendes i premiades 
de tots els temps.

Estats Units. Drama. De Marc Forster. Amb Tom Hanks, Mariana 
Treviño, Manuel García-Rulfo, Rachel Keller. 
Otto Anderson (Tom Hanks) és un vidu rondinaire i molt obstinat. 
Quan una alegre jove família es muda a la casa del costat, Otto tro-
ba la forma de la seva sabata en l’espavilada, i molt embarassada, 
Marisol, la qual cosa comporta a una molt improbable amistat que 
posarà el seu món potes enlaire. Remake de la pel·lícula sueca ‘A 
Man Called Ove’ de 2015.

Estats Units. �riller. De Guy Ritchie. Amb Jason Statham, 
Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes,
L’agent del MI6 Orson Fortune (Jason Statham) i el seu equip reclu-
ten a una de les estrelles de cinema més importants de Hollywood 
(Josh Harnett), perquè els ajudi en una missió encoberta per a ras-
trejar i detenir la venda de noves tecnologies d’armes mortals, a les 
mans del multimilionari Greg Simmonds (Hugh Grant)..

Estats Units. Terror. De Gerard Johnstone. Amb Allison Williams, 
Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez,
M3GAN és una meravella de la intel·ligència arti�cial, una nina 
realista programada per a ser la millor companya dels nens i la 
major aliada dels pares. Dissenyada per Gemma, M3GAN és capaç 
d’escoltar, observar i aprendre mentre es converteix en amiga, pro-
fessora, companya de jocs i protectora del nen al qual es vinculi. 

Espanya. Comèdia. De Alex de la Iglesia. Amb Alberto San Juan, 
Blanca Suárez, Ernesto Alterio, Rubén Cortada,
Julián, un divorciat de 50 anys amb problemes econòmics, recorre a 
una aplicació per a compartir el seu cotxe amb desconeguts i, espe-
cialment, amb algú que ja no ho és tant: Lorena, una jove que viatja 
sovint a Madrid. Des de fa mesos té un seient �x en el seu cotxe i 
últimament també en el seu cor. Julián vol apro�tar el viatge per a 
sincerar-se amb ella.

�����
Yelmo Cines 3D

ABRERA

�����
Casal

ST. MARTÍ DE TOUS

CINEMA A 
L’ANOIA

SALA PETITA

EL CUARTO PASAJERO
Dg: 18:00

EL BECARIO (GRATUÏT)
Dt: 17:30

�����
Mont-Àgora

STA. MARGARIDA DE MONTBUI



Sóc la Jenina Ferrús Bellés estilista, 
maquilladora i fotògrafa, nascuda l’any 
1979 a Igualada. Propietària i estilista 
de Ferrús Perruqueria a Igualada des de 
fa 22 anys, amb tan sols 42 anys d’edat  
i amb grans èxits reconeguts gràcies a 
la perseverança, professionalitat, humi-
litat i con�ança dels meus clients. Molt 
visionària, interessada en les últimes 
tendències de moda i sempre treballant 
per la imatge personalitzada amb for-
macions continuades amb les primeres 
marques de referència. Especialista en 
dermotricologia, caiguda de cabells, 
descamació i greix. L’any 2016 juntament amb l’Aroa Martín va 
néixer Pinyactus i som les creadores de la marca Igualadina @
pinyactus. Fem  pantalons per nadons de cotó orgànic molt divertits!
www.ferrusperruqueria.com / www.pinyactus.com 

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que la gent pogués expressar amb llibertat la seva personalitat amb els cabells i roba 
i veure com el món de la perruqueria i l’estètica ens valoren com a essencials. 

#250 JENINA FERRÚS

A quin igualadí, igualadina o igualadini se li va 
ocórrer que la canalla entregui les cartes al patge 
el PUTO DIA 1 DE GENER AL MATÍ!?!?!?

MIREIA SUBIRANA CODINA   @msubirana

Jo vull un 2023 com el 2022 però que ningú tingui 
càncer. #tuiterfeslatevamagiaaarrrgggblbl

CRISTINA CLOSA MARTINEZ   @cristinaclosa

El Dia de Reis torna la tradicional Fira de Reis a 
Igualada, a la que s’hi suma el Mercat d’Antigui-
tats. Des de les 9h i fins les 14h, al Pg Verdaguer 
i fins al Parc de l’Estació Vella, podreu trobar + de 
200 parades d’artesania, planters, antiguitats… 
Us hi esperem! 

FIRA D’IGUALADA   @firaigualada

Després de menjar arròs tinc grans a la panxa

JORDI MARCÉ I NOGUÉ   @jordimarce

La cavalcada comptarà amb una zona tranquil·la 
pensada i habilitada per a totes aquelles perso-
nes amb hipersenibilitat sensorial, TEA, algun 
tipus de diversitat funcional, persones grans o 
tothom qui vulgui gaudir de la festa en un entorn 
tranquil.

REIS D’IGUALADA    @reisdigualada

La Sabrina ha estat el primer nadó nascut aquest 
2023 a l’#Anoia i el segon de la Regió Sanitària 
Catalunya Central. Ha nascut a les 23:52h de l’1 
de gener. És germaneta de l’Aiman, de 3 anys. 
Donem l’enhorabona als pares, la Yolahida i el 
Razak, i el seu germanet. Benvinguda!

HOSPITAL UNIVERSITARI D’IGUALADA   @Hospitaligd

Heus aquí els bons propòsits si voleu començar 
laboralment bé aquest 2023: 
1.Esborreu tots els correus de 2022, si hi ha al-
guna cosa important, ja avisaran. 
2.Canvieu totes les contrassenyes. Passeu de 
20221234 a 20231234 
3.No aviseu ningú de la feina que heu tornat.

DAVID SERAROLS   @dserarols

#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.Montbui començarà el 
2023 amb importants obres 
per millorar la seguretat vi-

ària en el nucli urbà
2.Un cotxe miniatura, donatiu 

del concessionari Volvo Motor-
cat, per als pacients de l’àrea Ma-

ternoinfantil de l’Hospital d’Igualada
1.Nascut el primer nadó de 

l’any a l’Hospital d’Igualada

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@rutes_prehistoriques @_jessalf_ @cubicasals 

XARXES 
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SANTORAL: Gener
6 Epifania del Senyor; Melani; Nilamó; Macraei.
7 Ramon de Penyafort; Julià de Toledo; Virgínia.
8 Apol·linar; Gúdula; Pere Tomàs.
9 Eulogi de Còrdova; Julià i Basilissa; Corsini  
10 Agató;  Pere Ursèol
11 Higini; Salvi; Hortènsia,  
12 Arcadi; Nazari; Tatiana; Martí de Lleó

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

ÉSGLÉSIA

El proper dimecres, dia 11 de 
gener a 2/4 de 8 del vespre, 
tindrà lloc a la basílica de 
Santa Maria d’Igualada una 
Missa Funeral concelebrada 
pels rectors de la ciutat per 
l’etern descans del papa emè-
rit Benet XVI, que va morir a 
Roma el passat 31 de desem-

bre a l’edat de 95 anys. Amb 
motiu d’aquest o�ci funeral 
queden suprimides les misses 
a 2/4 de 8 a la Soledat i a les 8 
a la Sagrada Família.
Uns dies abans, concreta-
ment demà dissabte, a les 11 
del matí, a la catedral de Sant 
Pere de Vic se celebrarà una 
altra missa funeral presidida 
pel bisbe Romà. 

Funeral pel papa emèrit 
Benet XVI a Igualada

Dijous, 5 de gener de 2023 ESPAI DE FE 31

ESGLÉSIA

Diumenge vinent, dia 8 de 
gener, la parròquia de la Sa-
grada Família d’Igualada ce-
lebrarà la seva festa patronal, 
amb l’organització de l’Associ-
ació de la visita domiciliària. 
A les 12 del migdia hi haurà 

Festa patronal 
de la parròquia 
de la Sagrada Família

un Solemne O�ci concele-
brat, presidit per Mn. Xavier 
Bisbal. Pronunciarà l’homilia 
Mn. Eduard Flores, rector “in 
solidum”.  Els cants aniran a 
càrrec de l’Schola Cantorum 
d’Igualada. Es repartirà l’es-
tampa commemorativa de la 
festa i cant del goigs. 

El primer dia de l’any, so-
lemnitat de Santa Maria 
Mare de Déu, l’Església 

celebra la Jornada Mundial de 
la Pau.
En aquesta avinentesa és molt 
adient eixamplar la nostra mi-
rada a tota la humanitat. Mi-
rarem de fer-ho tot seguint 
el missatge que per a aquesta 
jornada ens ha lliurat el Sant 
Pare.
El títol del missatge és «Nin-
gú no es pot salvar sol. Reco-
mençar des del Covid-19 per 
a traçar junts camins de pau». 
La pandèmia que hem sofert, 
amb tot el que ha dut de de-
sestabilització de la vida ordi-
nària, de patiment i de mort, 
sense oblidar les seqüeles en 
les persones i famílies, tant 
físiques, com psicològiques i 
econòmiques, fou una ocasió 
per a aprendre. Però, ho hem 
fet? Cal tenir present el que 
ens recorda en el missatge es-
mentat Francesc, papa: «Dels 
moments de crisi mai no se’n 
surt igual; en sortim millors 

o pitjors» Una «herència» que 
ens ha deixat la crisi pandè-
mica, en tots o en molts, és 
«la consciència que tots ens 
necessitem, i que el tresor més 
gran, encara que també el més 
fràgil, és la fraternitat huma-
na, que ningú no es pot salvar 
tot sol».
Però, justament al �nal de la 
pandèmia que hem sofert, 
«un desastre nou i terrible es 
va abatre sobre la humanitat: 
una nova guerra impulsada 
per decisions humanes repro-
vables. La guerra d’Ucraïna 
es cobra víctimes innocents i 
propaga la inseguretat, no sols 
entre els directament afectats, 
sinó de manera generalitzada i 
indiscriminada envers tothom 
-només cal pensar en l’escas-
setat de blat i en els preus del 
combustible-».
Certament aquesta guerra, 
com tots els altres con�ictes 
que hi ha arreu del món, «re-
presenta una derrota per a la 
humanitat en el seu conjunt 
i no solament per a les parts 

Tota guerra és una derrota 
per a la humanitat

implicades»; també per a no-
saltres, que estem no pas tan 
lluny del con�icte de la invasió 
d’Ucraïna. De fet, tenim ger-
mans ucraïnesos ben a prop 
nostre i tenim l’experiència de 
l’acolliment dels refugiats que 
van arribar. ¿Ho continuem 
tenint present, o ja ho hem 
oblidat?
Què hem de fer, doncs? Hem 
de continuar essent solidaris 
amb els qui pateixen la guerra, 
amb els ajuts materials i amb la 
pregària per la pau. Però tam-
bé hem de «permetre que Déu 
transformi els nostres criteris 
habituals sobre el món i la rea-
litat a través d’aquest moment 
històric. Ja no podem pensar 
a preservar l’espai dels nostres 
interessos personals o nacio-
nals, sinó que hem de conce-
bre’ns a la llum del bé comú, 
amb un sentit comunitari, és a 
dir, com un “nosaltres” obert a 
la fraternitat universal». 

Romà Casanova, 
Bisbe de Vic

ESGLÉSIA · CATALUNYA RELIGIÓ 

Ja no hi ha dos papes. Ha 
mort Benet XVI, papa 
emèrit durant gairebé deu 

anys, després de la seva re-
núncia. Papa i, sobretot, teò-
leg.
Després de la mort de Joan 
Pau II, totes les mirades es 
van girar cap a l’alemany 
Joseph Ratzinger, degà del 
col·legi cardenalici i prefecte 
de la Congregació de la Doc-
trina de la Fe durant més de 
vint anys. Tothom va tenir 
la impressió que seria el nou 
pontífex quan el van veure 
presidint el funeral del papa 
polonès, amb seguretat i fer-
mesa. Molts vivien com una 
gran tribulació afrontar un 
relleu després d’un carismàtic 
ponti�cat d’un quart de segle 
i amb �nal agònic.
I així va ser. El 19 d’abril de 

2005, en un conclave ràpid, 
Ratzinger va ser escollit. En 
la primera intervenció a la 
plaça de Sant Pere davant la 
multitud ja va voler trencar 
la imatge que s’havia format 
d’inquisidor i home dogmà-
tic. I es va presentar com “un 
simple i humil treballador de 
la vinya del Senyor”. Per afe-
gir: “Em consola el fet que el 
Senyor sap treballar i actuar 
�ns i tot amb instruments 
insu�cients”. Vuit anys des-
prés, l’11 de febrer de 2013, 
va saber veure que ell ja no 
era aquest instrument. I va 
renunciar.

EL PAPA A CATALUNYA
Benet XVI va ser un papa 
important per Catalunya. Va 
coincidir durant tot el seu 
ponti�cat amb Lluís Martínez 
Sistach com a arquebisbe de 
Barcelona. I es va combinar 

la compressió del fet nacional 
que tenia Ratzinger com a ba-
varès amb l’impuls d’un per�l 
propi de l’Església catalana 
des de Barcelona i Tarragona 
amb Jaume Pujol.
Heretat del multilingüisme 
de Joan Pau II, diverses ve-
gades vam sentir Benet XVI 
pronunciant frases en català. 
I sempre quedarà com el papa 
que va venir a dedicar la Ba-
sílica de Sagrada Família el 
novembre de 2010. Un visita 
d’aquelles en la que tothom 
va sortir satisfet i en la que es 
van fer tota mena d’equilibris 
per mostrar la realitat catala-
na. També a Catalunya és on 
es van implantar amb més en-
tusiasme iniciatives que pro-
movia el papa i que entroncà-
vem amb el Vaticà II, com el 
diàleg església-societat. Mai 
hi havia hagut tants atris de 
gentils a Catalunya. 

Benet XVI, el papa teòleg



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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GUIA DE LA LLAR
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Tel. 616 71 00 51

Serveis de lampisteria, 
gas, aigua i climatització.

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

T O T  C R E A C I Ó
FUSTERIA EN GENERAL

MOBLES PER ENCÀRREC
606 34 98 35 · Jordi Puga

Av. Generalitat 20, 08700 IGUALADA

Oscar LópezOscar López
P I N T O R E S ,  S . L .

Tel. 657 82 90 53
www.oscarlopezpintor.es

Tel. 657 82 90 53
www.oscarlopezpintor.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
Treballs amb pladur

intura ecorativaecorativa

ravoavier

Telf.: 620 93 77 99
    @pintorxavi
E-mail: xavi_pintor@hotmail.com

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.

ANUNCIA 
EL TEU NEGOCI  DE SERVEIS 

PER A LA LLAR

Si vols aparèixer aquí 
envia’ns un e-mail a:

O truca’ns!
������������������������
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NOU HORARI
Dimecres a diumenge de 13 a 16 h
Divendres i dissabte de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

www.kubbdeliris.cat  ·  info@grupjardi.com
Tel. 93 804 91 64  

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· Obrim a partir 
de les 19h

· Diumenges 
tancat

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

34 Dijous, 5 de gener de 2023RESTAURANTS

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



              

Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

 Tel. 93 804 15 50     
junyent@junyentprat.com

GUIA DE SALUT

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

ORTOPÈDIA TÈCNICA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva,

 llits articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 - 
IGUALADA

GUIA DE SALUT

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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
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“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 6:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DISSABTE 7:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIUMENGE 8:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
SECANELL

Òdena, 84
(22:00 - 9:00h)
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Sant Magí, 67

DIMARTS 10:
BAUSILI
Born, 23

DIMECRES 11:
CASAS V.

Soledat, 119

DIJOUS 12:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26



Jesús Montes
President de l’Igualada Vòlei Club.

Soc soci fundador de l’IVC i actual president després de 
les eleccions del passat novembre.  Aquesta serà la meva 
segona vegada com a president del club. També he estat 
directiu d’altres equips del voleibol català, com ara el Bar-
ça-CVBarcelona. 
La meva vida sempre ha estat lligada a l’esport igualadí i 
molt especial al voleibol. Pare de noia i noi, també vincu-
lats al món del voleibol, i el voleibol també em va donar 
la dona amb la qual estic casat des de fa 25 anys.

D es de quan existeix l’Igualada Vòlei Club? 
Com va néixer?
L’Igualada Vòlei Club, neix a principi dels 
anys 90, quan un grup d’amics a qui els 

agradava el vòlei, van voler fundar un club per poder 
divertir-se i competir.

Quants equips conformen actualment el Club?
Actualment som més de 300 jugadors, amb més de 
20 equips (8 equips masculins, 9 equips femenins i 3 
grups d’iniciació) repartits entre totes les categories, 
des d’iniciació passant per infantils, cadets, juvenils, 
júnior i, com no, els equips sènior.

Quins són els valors que aporta el club als nois i no-
ies que en formen part?
Aquesta nova junta vol formar els seus jugadors dintre 
dels valors, del respecte pels companys, entrenadors, 
equips i jugadors contraris, i amb l’ambició d’arribar 
a les més altes metes esportives que es puguin aconse-
guir, sempre des de la humilitat i compromís per acon-
seguir-ho.

És difícil arribar a nens i nenes perquè vulguin jugar 
a vòlei havent de competir amb el futbol i el bàsquet, 
més temptadors per la gran difusió que tenen? Com 
ho feu?
Solem concretar amb els col·legis i els professors d’edu-
cació física alguna master-class de voleibol quan ells 
estan donant aquest esport dintre del seu pla d’estudi. 
També fem campus a l’estiu i el torneig de vòlei sorra 
que fem a l’estiu és una altra manera de donar-nos a 
conèixer als joves d’Igualada.

I després, aquesta base s’ha de cuidar perquè hi hagi 
una continuïtat. Treballeu en la formació de juga-
dors joves perquè puguin esdevenir futurs entrena-
dors dels equips del club?
D’aquest nou projecte que encapçalo, tot just estem 
preparant el nou pla esportiu del club. En centrem 
molt en la base, i els estem oferint els millors entre-
nadors que tenim ara mateix al club i això suposa que 
hem de formar també als nostres entrenadors. Per tant, 
quasi tots els entrenadors tenen un segon entrenador 
que està aprenent per poder ser ells, en un futur, pri-
mers entrenadors dels equips que ja estem pensant i 
preparant per la temporada que ve.

El vòlei és un esport molt tècnic i on el treball en 

equip és fonamental. Com són els entrenaments?
Hem de diferenciar els entrenaments dels equips base, 
que són entrenaments més tècnics, on s’ensenyen els 
diferents moviments tècnics i els moviments dintre del 
camp i els entrenaments dels equips grans, on aquest 
són més tàctics i molt més físics.

Per a quin vulgui venir a veure els vostres partits, on 
jugueu habitualment?
Tots els partits de tots els equips els juguem al pavelló 
nou de Les Comes. Són tants els equips que juguem a 
la mateixa jornada que hem de dividir la pista central 
en dues, per poder encabir tots els partits que juguem 
els caps de setmana.

Un dels esdeveniments esportius de més anomenada 
de la ciutat i que organitzeu cada estiu és el torneig 
de vòlei-sorra, que sempre és un èxit. És complicada 
l’organització?
És l’esdeveniment més important de l’Igualada Vòlei 
Club, i que aquest any celebrarà la 30a edició. La seva 
organització no és complicada, però sí que hem de tre-
ballar-lo des de principi d’any, per poder portar-lo a 
l’èxit. Ara mateix ja hi ha dues persones preparant-lo 
i serem al voltant d’unes 30 persones, quan el Vòlei 
Sorra estigui en marxa.

Com està anant, esportivament parlant, aquesta 
temporada? 
De moment força bé. Els dos equips sèniors estan llui-
tant per poder entrar en la segona fase a la lligueta on 
podran optar a les fases d’ascens a 1a. Catalana i tots 
els equips de base, estan lluitant ara mateix per seguir 
en les primeres posicions de les seves categories per 
poder intentar l’ascens a les categories superiors. 

“Volem formar jugadors amb els valors de respecte 
pels companys, entrenadors, equips i jugadors 
contraris, i amb l’ambició d’arribar dalt de tot”

Dijous, 5 de gener de 2023

Espai patrocinat per:

CRISTINA ROMA @crisroma67

diuen...
La censura prèvia sempre l’han defensat els que “tenen massa a perdre”. Els preocupa que la gent expliqui què pensa, sigui cantant, escrivint, legislant o vestint-se d’una 
manera diferent “a la norma”. Per això existeixen uns “guardians de les essències” que veten debats al Parlament o detenen “sospitosos” portant-los a les comissaries on 
se’ls “educa” a garrotades. I els més “recalcitrants” reben penes de presó i el que faci falta. Alguns règims són teocràtics (perquè diuen que la seva autoritat és divina i 
sense límits) i d’altres oligàrquics (dels que tenen diners il·limitats dedicats a fer-ne més i a evitar que es canviïn “les lleis” amb les que “treballen”). “Dictadures, que 
es poden criticar quan són a l’Iran, però no quan són “de casa”. D’ací que els exiliats siguin uns “criminals” (per no posar-se el vel o per defensar el que pensen). La 
censura sempre va “de la mà” amb l’amenaça, d’aquelles “autoritats”, que no “jutgen” però que “reserven plaça” pels díscols d’aquestes contrades a l’Hotel de Soto “del 
Real”. Sort que tenim la Cavalcada d’uns altres “Reials”, que ens porten il·lusions renovades malgrat el permanent debat sobre què “pinten”.



E-bikes italianes amb qualitat i garantia de primer nivell

Parlem amb Iñaki Sánc-
hez, responsable a Ca-
talunya de Fantic. Una 

històrica marca italiana del 
motociclisme, que darrera-
ment torna a estar entre les de 
més prestigi. Quin ha estat el 
camí �ns arribar aquí?
Fantic, és dins d’un grup em-
presarial italià molt potent, que 
es diu Ventwork i han fet créixer 
molt l’empresa en poc temps. En 
els darrers anys han comprat di-
verses marques, com F-Moser i 
recentment Bottecchia i Moto-
re Minarelli.
A E-Lowing! podem trobar un 
munt de bicis elèctriques de la 
vostra marca. Em consta que 
vau entrar al mercat molt avi-
at, el 2014. Això us ha de donar 
molta experiència en el sector, 
oi?
Sí, és una marca amb molta ex-
periència en bicis elèctriques, 
però és un mercat que evolu-
ciona molt ràpid i amb molta 
competència, per això han optat 
per muntar el seu propi grup de 
marques italianes i desenvolu-
par tecnologies i avenços tecno-
lògics propis.

FANTIC

Com són les vostres e-bikes i 
en què es diferencien de la res-
ta de les del mercat?
Fantic és una marca, amb un 
ventall extens de bicis i en di-
versos segments. Des de la bici 
de mobilitat urbana amb les 
Issimo, �ns a les bicis de doble 
suspensió de llarg recorregut, 
per al client més exigent d’en-
duro. És aquesta gamma de bici 
d’enduro, que la marca és més 
reconeguda per la seva geome-
tria i una bici molt estable a altes 
velocitats per trialeres, difícils.
És veritat que comprar una 
e-bike és gairebé com una in-
versió, a més duna bona for-
ma de fer esport per a totes les 
edats?
Sí que ho considero una bona 
inversió, a nivell de satisfacció 
personal, ja que et permet gau-
dir de la bici encara que no esti-
guis en un estat de forma òptim 
i agafar forma física. La veritat 
que ha estat una gran revolució 
en el mercat i les vendes han 
crescut molt en aquest segment 
de bicis.
Com veus el futur del sector 
de les bicis elèctriques? Bai-

xaran de preu, hi haurà cons-
tants millores tecnològiques?
El futur és molt clar, el 65% de 
les bicis que es vendran en els 
propers anys seran elèctriques. 
De moment no baixaran de 
preu, de fet hi ha bicis elèctri-
ques de tots els preus, però re-
alment si vols una bici elèctrica 

amb uns mínims de qualitat i 
garantia, els preus són elevats. 
És un món en constant evolu-
ció i segur que les bicis elèctri-
ques evolucionaran igual que 
la resta de bicis del mercat. Tu 
veus una bici de muntanya de 
fa 10 o 15 anys de gamma alta 
i veus una bici actual de gam-

ma alta i no té res a veure.
Teniu un bon servei postven-
da? El client pot estar tran-
quil?
Tenim un bon servei postven-
da, sens dubte és clau perquè 
les botigues puguin treballar 
bé la marca i tinguin con�an-
ça en ella. 

Ciclomotors full-equip i patinets del primer fabricant mundial

Conversem amb Ale-
jandro Castanera i 
Pere Doménech, res-

ponsables per Espanya i Por-
tugal de Segway. Teniu molta 
experiència en el sector.
Segway-Ninebot és una de les 
empreses més antigues de la 
mobilitat urbana, fundada al 
1999. El concepte ha anat can-
viant, sobretot amb els patinets 
i les bicis elèctriques, en funció 
de com la societat ho anava ve-
ient com a viable. L’empresa té 
diferents solucions per al que 
anomenem micromobilitat, ja 
siguin enfocades a oci, com a 
desplaçament diari. 
Quines són les característi-
ques que fan que els patinets 
de Segway siguin diferents 
dels altres?
Cal tenir en compte que avui 
Segway és el primer fabricant 
mundial de patinets. En el pro-
cés de producció introduïm uns 
estàndards de qualitat elevats, i 
creiem que això és un avantatge 
en termes de competitivitat res-
pecte la competència. Un dels 
trets més diferenciadors són els 
components, que són d’alta qua-
litat. Ens enfoquem molt al con-
fort en la conducció de l’usuari, 
que li sigui més fàcil fer els des-
plaçaments. Oferim una auto-
nomia en els nostres productes 

SEGWAY

�ns als cent kilòmetres. Tenim 
un portfoli de patinets que va 
des dels patinets per nens �ns a 
patinets d’alt rendiment, cobrint 
tots els segments en preu i pres-
tacions.
Als clients ens preocupa molt 
el tema de la seguretat. De qui-
na manera ho teniu present?
És evident que hi ha un aspecte 
fonamental, que recau en la res-
ponsabilitat de cada persona en 
el moment de conduir, i també 
de les estructures que ofereixen 
pobles i ciutats, que és el lloc 
per on s’han de desplaçar els 
patinets. Oferim unes rodes de 
com a mínim 10 polzades, i això 
incrementa molt la seguretat. Hi 
ha més superfície en contacte 
amb el terra, i això va molt bé en 
els girs, talment com si es trac-
tés d’una moto. Som sempre la 
primera marca en adaptar-nos a 
les legislacions de mobilitat, in-
cloent-hi per exemple intermi-
tents o sistemes d’identi�cació 
de vehicle.
Us heu especialitzat molt en 
les motos que en els motors de 
gasolina coneixem com a ci-
clomotors de 49 cc?
Sí, són els vehicles L1, que són 
els de matrícula groga. Fa un 
any i mig que tenim aquesta lí-
nia de negoci. En ser una mar-
ca xinesa, allí és molt habitual 

veure aquest tipus de motos per 
als desplaçaments, i quan va ar-
ribar a Europa, es va començar 
per Holanda, on el 80% de les 
vendes són ciclomotors.  Estan 
limitats a 45 km/h com marca 
la llei. Porten bateries extraï-
bles, que es carreguen en 4-5 
hores, amb un endoll domèstic. 
Som de les poques marques que 
aconseguixen tenir espai sota 
el seient, on hi caben 2 cascos. 
Tots els nostres escúters porten 
fre de disc davant i darrere i �ns 
i tot tenim un model amb ABS.

La moto o el patinet no reque-
reixen gaire manteniment, 
però no són vehicles barats. La 
clau és saber valorar l’equilibri 
entre la inversió inicial i el rè-
dit que se li traurà al vehicle 
amb el pas dels anys?
En el cas de la moto ja no hi 
ha gaire diferència de preu. Per 
exemple, en el nostre cas la dife-
rència ja és de gairebé dos-cents 
euros, depenent del model. A 
més, les grans marques de mo-
tos de combustió ja han deixat 
de fer ciclomotors. És clar, quan 

hi apliques el que t’estalvies de 
manteniment i el consum de 
gasolina, no hi ha color, estem 
parlant d’un estalvi de prop de 
300€ anuals. És a dir, en menys 
d’un any ja has amortitzat la di-
ferència de preu, i a partir de lla-
vors t’estalvies tota la gasolina. 
A més tots els nostres vehicles 
estan connectats a l’app gratuï-
ta de Segway-Ninebot. Hi pots 
conèixer tot sobre el producte, 
com la ubicació, la bateria que 
et queda o un històric de viat-
ges passats. 



Motos americanes Prèmium a l’abast de tothom

Parlem amb Josef Morat, 
agent per a Espanya de 
les motos Zero. Aques-

ta és una marca dels Estats 
Units que és tot un referent a 
Amèrica del Nord en la mobi-
litat elèctrica pels seus produc-
tes d’elevada qualitat. Podríem 
dir que es tracta de motos prè-
mium?
Som una empresa californiana, i 
vam començar a construir mo-
tos elèctriques el 2006. Creixem 
cada any de manera signi�ca-
tiva, talment com succeeix en 
tot el que té a veure amb el món 
de l’electricitat. En particular, 
després de la pandèmia la sen-
sibilitat respecte a aquest sector 
ha crescut moltíssim. S’ha de te-
nir en compte que venim d’una 
cultura americana, i per això no 
produïm escúters, perquè als 
Estats Units no n’hi ha, o de ma-
nera molt limitada. 
Les vostres motos són molt 
grans, en alguns casos, quel-
com difícil de veure en mobi-
bilitat elèctrica. 
Tenim 8 models diferents i 14 
variants. El nostre catàleg és 
molt complet, diria que som 
l’única empresa que el té de més 
nivell, i més tractant-ser com 
dius, de motos d’altes prestaci-
ons. Som els líders del sector, 
perquè la nostra competència 
més directa no arriba ni a la 
meitat del que creixem nosal-

ZERO MOTORCYCLES

tres en vendes cada any. Estem 
a Espanya des del 2009, amb un 
importador que era Suzuka, una 
empresa catalana. Des de l’any 
2021 hem assumit la gestió del 
mercat espanyol.
Quines són les característiques 
de les motos Zero?
El món de la moto elèctrica és 
una mica particular. A Barce-
lona l’escúter elèctric és ja força 
conegut gràcies al “sharing”, al 
poder llogar per minuts, si es 
vol, una moto per desplaçar-se. 
Hi ha 14.000 escúters repartits 
per la ciutat. Funcionen molt 
bé, són pràcticament iguals que 
les de gasolina, el seu cost de 
manteniment és reduït, no fan 
soroll i són respectuosos amb 
el medi ambient, però el seu 
ús està molt limitat a l’ambient 
urbà, per dins de les ciutats. El 
cas de la moto elèctrica, però, és 
diferent. Està comprovat que el 
cost, comptant gasolina i man-
teniment, és de 2,5 cèntims per 
quilòmetre contra els 40 cèn-
tims d’un vehicle de combustió. 
Però en el cas de les motos Zero 
el cost també és competitiu en 
els trajectes fora de les ciutats. 
L’autonomia a les ciutats amb les 
nostres motos és de 150 kms., i, 
en carretera, prop de 200 kms. 
Per tant, la pots fer servir el cap 
de setmana per fer un petit vi-
atge, sense cap mena de proble-
ma, com una moto tradicional. 

Teniu un bon servei postven-
da?
I tant! I això tenint en compte 
que les motos elèctriques tenen 
un manteniment molt reduït. 
Evidentment, caldrà canviar 
les rodes quan faci falta, però 
també passar per unes revisions 

bàsiques de manteniment per a 
garantir la seguretat del vehicle. 
Tot i això, en els concessionaris 
Zero calen tècnics especialitzats 
en la nostra marca per si, do-
nat el cas, fes falta. Pensem que 
aquestes motos són un produc-
te que s’acosta més a una peça 

digital i tecnològica que a la 
mecànica, hi ha molt so�ware 
i electrònica, però no deixen de 
tenir frens, suspensions, rodes, i 
material mecànic com totes les 
motos. Els tècnics que interve-
nen en les motos Zero són, per 
això, “mecatrònics”.
Hi ha facilitats per poder ad-
quirir les vostres motos?
Quan parlem de motos amb 
més de 200 km. d’autonomia 
estem parlant d’un producte 
amb material de molta quali-
tat, i de molt cost, de categoria 
“premium”. A dins de la moto 
hi ha un so�ware molt compli-
cat, i darrere hi ha moltes hores 
d’enginyeria de primer nivell. La 
bateria que incorporen també 
té un cost relativament alt, en 
l’actualitat. Si bé els escúters 
elèctrics ja competeixen di-
rectament amb el preu dels de 
combustió, no és el cas de les 
motos, el paràmetre dels preus 
és més alt. Ara bé, cal tenir en 
compte que, si fem carretera, 
l’e�ciència energètica és pel da-
munt del 90%, el manteniment 
és reduït i el consum, insigni�-
cant si el comparem amb el de 
gasolina. Tenim molts clients 
que utilitzen aquestes motos 
diàriament, i molts formes per 
comprar els nostres productes, 
des del clàssic �nançament 
�ns al rènting i d’altres alter-
natives. 

E-Lowing! Igualada. Avinguda Balmes 81. Tel. 93 8526360




