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Marc Castells, amb la totalitat del seu govern, dimecres a les obres del Parc Central. 
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Avui comença 
la 201a edició 
de la Festa 
dels Traginers

Marc Castells optarà a poder 
ser l’alcalde d’Igualada amb 

més anys en el càrrec
Sota la marca Junts per Igualada, 
l’actual alcalde és del tot segur que es 
presentarà amb Junts per Catalunya
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Alba Vergés, a qui diu que “ja he 
guanyat a tres candidats d’ERC”
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A voltes amb el Passeig
l’editorial

É s habitual en els darrers anys que, quan 
s’acosten les eleccions municipals a Iguala-
da, es parli del Passeig Verdaguer, una de 
les principals artèries de la ciutat que de-
mana a crits una remodelació des de fa anys 

però ningú, encara, s’ha 
atrevit a entomar-la. El 
darrer en intentar-ho 
amb una proposta més 
o menys pensada, l’ar-
quitecte candidat d’ERC 
Enric Conill mesos 
abans de les eleccions 
de 2019, va rebre un 
munt de crítiques pel 
seu model de soterrar 
part d’aquesta via públi-
ca, amb una idea que no 
va ser prou explicada i, com tot últimament, va ser des-
truïda sense escrúpols pels seus adversaris. 
Ara és l’alcalde -i candidat altra vegada- Marc Castells, 
de Junts per Igualada, qui també anuncia que, aprofi-
tant l’enèsima promesa de soterrament de l’estació de 
tren, pensa remodelar amb un projecte ambiciós el llarg 
i ample del Passeig Verdaguer en els propers quatre anys, 
convertint-lo en un pulmó verd al mig de la ciutat.

La via que porta el nom de l’il·lustre Jacint Verda-
guer té una llarga història. El projecte d’explanació del 
Passeig, realitzat l’any 1834 per l’arquitecte Pere Ser-
ra i Bosch és l’obra cabdal del procés d’urbanització 
d’Igualada durant el segle XIX. Des de llavors ha por-

tat diversos noms i la seva 
morfologia ha estat diversa, 
la darrera, de 1957, arribant 
fins a l’esplanada on avui 
hi ha l’estació. Molts anys 
després, s’hi van col·locar 
unes llambordes que han 
costat més d’un disgust en 
dies plujosos, i els enormes 
plataners que ofereixen una 
ombra espectacular els es-
tius, no agraden als al·lèr-
gics.

Malgrat tot, cap govern municipal ni cap de les seves 
crosses ha volgut o pogut mai entomar la remodelació 
d’un Passeig que, a ben segur, podria ser molt millor, 
més estimat encara i més aprofitat per tots igualadins. 
A vegades aquests són debats que cal fer, per molt que 
les crítiques ennuvolin certes il·lusions. El Passeig Ver-
daguer necessita un canvi per millorar. En això tots hi 
estem d’acord.  

Cap govern municipal ni 
cap de les seves crosses ha 

volgut o pogut mai entomar la 
remodelació d’un Passeig que, a 

ben segur, podria ser millor.

Lluís Puig, exconseller i diputat a l’exili, 
serà jutjat al TSJC pel cas del Monestir 
de Sixena ja que el TS ha dit “Tal com 
vam deixar expressat en la interlocutò-
ria de 19 de febrer de 2020, encara que la 
condició de diputat sigui sobrevinguda a 
la instrucció, quali�cació i interlocutò-
ria de judici oral, això no obstaculitzarà 
l’aplicació de l’aforament quan sigui pro-
cedent”.

Felip VI, rei d’Espanya, en el discurs 
de la Pasqua Militar va dir “La invasió 
russa ha alterat greument l’ordre inter-
nacional i ha posat en veritable risc la 
seguretat europea, d’ací la importància 
d’invertir més en defensa, tal com es va 
comprometre el Govern Central davant 
l’OTAN”.

Margarita Robles, Ministra de Defensa, 
també va dir “el creixement pressupos-
tari repercutirà en el principal valor i 

capacitat de les nostres forces armades: 
els seus homes i les seves dones. Això ens 
permetrà consolidar les millores retribu-
tives fetes aquests darrers any”

Pere Ortega, investigador i president 
honorí�c del Centre Delàs, ha dit “El 
colossal augment del pressupost militar 
de l’estat el 2023 fa que el mite del 2% del 
PIB en defensa -que s’hi hauria d’arribar 
el 2029- avui ja està superat. Als governs 
no els agrada que se sàpiga com inver-
teixen en despesa militar i noves armes 
i reparteixen despeses en altres ministe-
ris. El govern de l’estat només compta el 
pressupost del Ministeri de Defensa, que 
és l’1,2%”, però comptant totes les parti-
des, enguany ja arribaríem al 2,17%” 

Salvador Illa, primer secretari del PSC, 
ha enviat una carta a la seva militància 
dient “el PSC negocia el pressupost de la 
Generalitat amb serietat i garanteix que 
seran bons i sense cops de volant.” 

Laura Vilagrà, consellera de Presidèn-
cia,  ha advertit Pedro Sánchez, presi-
dent del Govern espanyol,  que “El pro-
cés independentista no ha mort i sense 
un referèndum d’autodeterminació el 
con�icte polític català no acabarà. Hi 
havia dues carpetes: la primera, la de la 
desjudicialització, que per a nosaltres 

encara té recorregut. I després la de 
l’autodeterminació, perquè a Catalu-
nya puguem decidir el nostre futur 
polític.”

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat a l’exili, ha “cridat a 
l’independentisme a unir-se i mo-
bilitzar-se durant la cimera hispa-
no-francesa del proper 19 de gener 
a Barcelona, per defensar el país da-
vant uns il·lusos enterradors”.

Lluís Llach, activista i membre de 
la Coordinadora del Debat Consti-
tuent, ha dit “la gent que voldria fer 
una societat nova no veu el Debat 
constituent com una solució. Per 
arribar a la independència necessita-
rem la mobilització, la confrontació, 
la unitat, malgrat que pesi a molta 
gent. La independència no la farem 
des de la dreta o des de l’esquerra. La 
farem entre tots”.

Jaume Giró, exconseller d’Econo-
mia, vaticina que “el Govern aprova-
rà els pressupostos amb el PSC i que 
no trigaran a anunciar-lo, i és molt 
difícil que JxCat pugui acordar-los, 
perquè no els han donat una respos-
ta positiva a moltes de les propostes 
que els hem fet”.

“S’ha de fer així perquè sempre s’ha fet 
així”, la típica cantarella que escoltem 
massa sovint en àmbits molt diversos: 
una associació, un club esportiu, una 
administració pública, una empresa 
privada, l’escola, la universitat, la famí-
lia, és a dir, gairebé a tot arreu. Hi ha 
qui pensa que perquè una cosa sempre 
s’ha fet d’una determinada manera, 
això ja és l’argument de�nitiu per no 
canviar res, i no es plantegen la possi-
bilitat d’intentar assolir millores mit-
jançant camins alternatius.
Defensant l’immobilisme ens trobem 
amb el per�l d’un conservador, i si 
ho traslladem al món de la política, es 
tracta d’un per�l que tant pot ser de 
dretes com d’esquerres. De dretes, per 
motius obvis; hi ha qui, erròniament, 
atribueix el conservadorisme en exclu-
siva a les dretes. Però no hi ha res més 
conservador que el politburó d’un par-
tit comunista -se suposa que el comu-
nisme és una ideologia d’esquerres-, i 
més encara si és el d’un país amb partit 
únic. No cal posar exemples que tot-
hom té ben presents.
És precisament degut a la xacra de l’im-
mobilisme de les societats de l’Europa 
de l’Est, un bon exemple de l’antiem-
prenedoria personal, combinada amb 
la repressió dels estats, que el comunis-
me va durar tants anys. Tothom veia 
que allò no anava ni amb rodes, però 
ningú s’arriscava a denunciar-ho en 
veu alta sabent el perill que això com-
portava. El fet és que a partir de 1989, 
amb la caiguda del Mur de Berlín, gai-
rebé ningú sent nostàlgia d’aquell ex-
periment tan nefast per a la humanitat, 
i molt especialment per a aquelles per-
sones que el van patir de forma directa.
Bé, de fet encara queda gent que defen-
sa el comunisme, i alguns �ns i tot ens 
governen; són persones que potser han 
llegit coses sobre el tema, però que mai 
han viscut en carn pròpia l’experiència, 
i òbviament no parlo de passar quinze 
dies a Cuba i pretendre que ja ho has 
viscut.
Pensant en el bé de la ciutadania, no 
ens ha de fer mandra actuar de forma 
diferent davant d’allò que no acaba de 
funcionar. És així com les societats han 
anat evolucionant de forma positiva. 
Es miri com es miri i deixant de banda 
nostàlgies molt minoritàries dels que 
defensen que temps passats sempre 
van ser millors, avui estem molt millor 
que anys enrere.
Les coses sempre es poden fer mi-
llor. Fem-ho diferent! Fem-ho millor! 
Abandonem la comoditat del club 
conservador dels immobilistes, siguin 
de dretes o d’esquerres! Mirem més 
enllà de la punta del nas! Intentem 
innovar en els nostres entorns! Amb 
aquestes re�exions, us desitjo un molt 
bon any 2023.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

   Sempre 
   s’ha fet així

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

Aquesta legislatura ha estat clau per 
desenvolupar tres infraestruc-
tures de futur per Igualada que 
són estratègiques. La primera la 

portada d’aigua de la Llosa del Cavall i del 
Ter-Llobregat que ha resolt per sempre més 
els problemes d’abastiment d’aigua a la nos-
tra ciutat i que tanmateix han signi�cat que 
l’aqüífer Carme-Ca-
pellades estigui avui, 
després d’un any de 
sequera, en un dels 
millors nivells dels 
darrers 12 mesos. 
Per altra banda estan 
molt avançades dues 
obres en l’àmbit de 
la mobilitat per car-
retera que també són 
d’una importància 
cabdal per la capital 
de l’Anoia, l’enllaç de 
la Ronda Sud amb 
Igualada i l’ampliació 
de la carretera C-15 
entre Igualada i Vila-
franca. 
També progressen adequadament i encaren 
la recta final per la seva realització dos rep-
tes que com a govern expressen la voluntat 
de garantir el progrés i la qualitat de vida 
de la nostra ciutat. El primer, el Pla direc-
tor Urbanístic de la Conca d’Òdena que 
esperem, en les properes setmanes, sigui 
aprovat definitivament i ofereixi sòl classi-
ficat finalista per la instal·lació de projectes 
industrials a l’entorn d’Igualada. El segon 
repte, molt esperat especialment pels veïns 
del barri de Sant Crist i del barri de Mont-
serrat, és el soterrament de l’estació de tren 

d’Igualada i l’eliminació del pas a nivell del 
ferrocarril a la nostra ciutat, en breu s’apro-
varà definitivament l’estudi informatiu que 
suposarà que es pugui licitar immediata-
ment el projecte constructiu que és el pas 
previ a la licitació de les obres, de les quals 
el Parlament de Catalunya ja en va aprovar 
el seu finançament.

Així doncs, Igualada està vivint una trans-
formació en l’àmbit de les infraestructures 
molt important, fruit d’un lideratge ferm i 
amb visió de futur per part del govern de 
Junts per Igualada.
Una visió transformadora que també es 
trasllada o està previst traslladar als prin-
cipals eixos de la ciutat. El primer eix i que 
serveix d’exemple del model de ciutat que 
volem, és el del Parc Central, un pulmó 
verd que s’està ampliant  amb el biollac i 
una zona lúdica i esportiva com és el ska-
teparck, el pump track, el carril bici i una 

gran zona de parc infantil verda, així com 
el futur Auditori per continuar potenciant 
la cultura, traslladant-hi l’Escola de Músi-
ca, el Conservatori i que serà un espai on 
hi tindran cabuda totes les arts escèniques.
El segon eix és el del Passeig Verdaguer 
que viurà una remodelació integral que 
començarà amb el soterrament de l’estació 

de tren, que generarà 
un nou espai verd de 
5.000m2 a la super-
fície, la necessària 
millora del paviment 
del seu tram central 
per fer-lo més ama-
ble i verd, i acabant 
amb el Parc de l’Es-
tació Vella al qual li 
convenen millores 
en diversos aspectes, 
com la il·luminació o 
els enjardinaments. 
Finalment, el tercer 
eix de transformació 
ha de ser el del riu 
Anoia i el barri del 
Rec, amb importants 

inversions en els equipaments i espai públic 
que es faran amb els 3 milions d’euros de 
subvenció aconseguits dels Fons Next Ge-
neration, la futura modificació del plane-
jament per transformar els usos del barri, 
i destacant una inversió en la llera del riu 
Anoia per convertir-lo en un espai que ex-
hibeixi tot el seu potencial ara que el dia 1 
de febrer comencen les obres de la Via Bla-
va de l’Anoia.
Aquests són només alguns dels projectes que 
s’han fet i que es faran amb la solvència con-
trastada del govern de Junts per Igualada. 

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

L’alcalde Marc Castells es presenta a la 
reelecció per continuar impulsant Igualada

Has notat una millora de preus a la cistella 
de la compra amb la reducció de l’IVA?

Sí 4,9% No 95,1%

JUNTS PER 
IGUALADA
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

MARIA LÓPEZ: La vilanovina Maria López del Rio, del MC DSB 
Trial La Pobla s’ha proclamat campiona de Catalunya de trial en 
categoria Open femení, en la seva primera intervenció  amb Cam-
pionat de Catalunya de Trial Open. Enhorabona i molts encerts!.

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

ELS REIS                       
PEL CANAL TARONJA
Esteve Pola Domingo

Dono les gràcies a les persones i col-
laboradors que han fet possible que la 
gent gran que té difícil sortir al carrer, 
haguem pogut veure pel Canal Taron-
ja, l’arribada del Patge Faruk i els Reis 
d’Orient. 
És una gran satisfacció veure per un 
canal local, tota la cavalcada amb l’or-
ganització fent preguntes a grans i pe-
tits, tant gent d’aquí com de fora, ex-
plicant les diferents formes de celebrar 
aquestes festes. Moltes gràcies.

ELS REIS D’IGUALADA 
NO SÓN UN SHOW
Josep M. Morros i Carulla

... Es fa una “Cavalcada” però no és pas  
l’objecte principal de la nostra festa a 
Igualada, que si bé és força lluïda, no 
crec que es desmarxi pas gaire de la 
tradició bíblica de l’adoració dels mags 
al nen Jesús...
Ens van explicar -els que hi eren el pri-
mer any que van fer els “Reis” a Igua-
lada, al Centre Catòlic, ara en fa 128-
que l’objectiu era facilitar als nens i 
nenes objectes d’ús personal com tam-
bé alguna joguina (unes espardenyes, 
uns mitjons o un abric, una pilota o bé 
una nina...) i d’aquí, amb els anys i di-
ferents generacions de persones que se 
n’han anat cuidant, d’una primera ca-
valcada amb torxes i bateries de cotxes, 
sobre els cavalls dels heralds, l’àngel i 
els Reis, i amb quinze patges, repartint 
poc més d’un centenar de paquets per 
la Soledat i Rambles i carrers del centre 
de la ciutat, s’ha arribat a poc a poc a la 

cavalcada que tenim ara, repartint-ne 
més de 2000 mitjançant uns 900 pat-
ges, quasi tots negres, primer perquè el 
Rei Negre era el que tenia ama de ser 
el més ric i el que feia més goig i també 
perquè amb la cara de color negre és 
més difícil de ser reconegut. Si el nen 
o nena et reconeix, la gràcia a can pis-
tracs! Dic aquestes dades de memòria 
sols com a preludi de la idea que pre-
tenc explicar.
És igual com es pintin i vagin ves-
tits... i qui hi hagi sota la pintura i la 
indumentària... Quin sap del cert qui 
eren els tres reis? O mags? D’on venien 
i com es van trobar camí de Betlem? 
Quins patges, servidors, esposes ana-
ven junt amb ells? 
El que val és allò que representa l’as-
pecte de qui porta el regal a la nena o 
al nen; allò que el nen/nena veu en els 
seus ulls. No qualsevol pot fer de pat-
ge... S’ha d’haver viscut! Aquí, a Igua-
lada, tothom qui en fa -noi, noia, més 
jove o més vell- de petits uns altres els 
van portar a ells regals i recorden amb 
quina il·lusió i frisança els esperaven. 

Això no ha de ser fàcil de comprendre 
a qui no ho ha viscut. No és teatre. És 
vivència.
Recordo -fa uns anys-, quan l’orga-
nització de la festa era més senzilla i 
tampoc hi  havia tants patges, abans de 
sortir a incorporar-se a la Cavalcada 
es feien uns breus comentari que aca-
baven amb la frase: “... a partir d’ara, 
mentalitzeu-vos que no sou el Joan, la 
Sònia, el Miquel... sinó que sou els pat-
ges que porteu els regals de Ses Majes-
tats als nens i nenes d’Igualada!”.

LES PENSIONS              
DE JUBILACIÓ
Joan Mollà Parera

Aquests darrers dies s’ha parlat molt 
que el ministre Escrivá i el president 
Sánchez estudiaven una reforma 
gradual de les pensions: Estaven tre-
ballant en reformular tots els aspec-
tes pel càlcul de les pensions, l’IPC, 
la quantia màxima, l’edat de jubila-

ció, anys de cotització... Assegura-
ven que (les pensions) en un futur 
estaran “razonablemente asegura-
das”, encara que reconeixen un petit 
desequilibri d’equitat (ningú no s’ha 
de trobar amb desavantatges que es 
puguin evitar). Es preveu un possi-
ble endarreriment de l’edat de retir, 
més enllà dels 67 anys que regiran el 
2027. Com una extensió del període 
de còmput ara s’utilitzen els últims 
25 anys per a calcular l’import de la 
paga dels nous jubilats i es planteja 
augmentar-ho a 28 anys i tenint en 
compte els anys treballats. Escrivá 
negocia amb els agents socials la 
reforma que definirà el futur de les 
pensiones. Són temes recurrents en 
l’agenda política i mediàtica, però 
molt bla, bla, bla.....
Vull fer menció de què des de fa anys 
crec i soc partidari de què la BASE 
REGULADORA i el PERCENTAT-
GE de pensió haurien de ser en fun-
ció dels ANYS COTITZATS. Això 
seria EQUITAT. Qualsevol pla de 
pensions particular funciona així, 
tant aportes, tant cobraràs, o sigui 
tant has cotitzat, tant serà la pensió. 
D’acord, si escau, que hi hagi ajus-
taments per casos especials, pensió 
mínima, discapacitats, etc.
Serveixi un exemple dos casos vis-
cuts personalment: Un treballador 
amb 35 anys de cotització es jubila a 
65 anys (en trobaríem un fotimer de 
casos) i té un percentatge de la base 
reguladora del 100%. Un altre tre-
ballador amb 43 anys de cotització 
es jubila a 60 anys (entre altres per 
causes de salut) i té un percentatge 
regulador del 60% (li descompten 
un 8% per cada any d’avançament de 
la jubilació i perd un 40% respecte a 
l’anterior cas, tot i haver cotitzat du-
rant 8 anys més que el primer.  Això 
és EQUITAT? O és una injustícia ?

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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Festes
Gremials

2023

201è Aniversari
de la Festa Patronal
de l’Antic Gremi
de Traginers
d’Igualada
Dies 13, 17, 21,
22 i 28 de
gener de
2023

22 de gener de 2023

Tres Tombs
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PAU ORTÍNEZ MARTÍ
Regidor de Poble Actiu a l’Ajuntament d’Igualada.

El dimarts 20 de desembre vam poder gaudir 
de l’acte de clausura de la Capital de la Cultu-
ra Catalana 2022 i, una vegada més, com hem 
vist com en la majoria d’iniciatives del govern 

Castells es resumeix en fum i postureig. Els reptes 
culturals que tenia Igualada abans de començar l’es-
deveniment de la capitalitat segueixen sense tenir una 
solució i ho podem comprovar en diferents àmbits: 
els equipaments, la programació estable, les entitats i 
l’educació artística.
En primer lloc, la manca d’equipaments, especialment 
d’un auditori, s’ha fet evident en els actes d’inaugura-
ció i de cloenda de la Capital de la Cultura Catalana. La 
inauguració es va realitzar a la Basílica de Santa Maria 
i la clausura al pavelló d’hoquei de les Comes perquè 
Igualada no té cap equipament adequat per a actes cul-
turals de gran format. En l’acte d’homenatge al mestre 
Joan Just, que es va fer al Teatre Municipal de l’Ate-
neu, es van sentir les queixes dels participants perquè 
quedava petit i el moment en què els músics van treu-
re la pancarta “Auditori, on ets?” va ser especialment 
aplaudit. Ara que s’acosten les eleccions municipals, el 
govern Castells ha anunciat que farà el nou auditori, 
una notícia que va sortir com un bolet just després de 
les crítiques a la manca d’un auditori, malgrat durant 
onze anys no han fet res. De fet, la notícia no és nova, 
perquè el 2017 ja va anunciar la seva construcció i el 
2019 va preveure una partida de 30.000€ per l’estudi 
del nou auditori. Per tercera vegada ho anuncia, però 
és sols fum. La manca d’un auditori, així com el fet que 
l’Escorxador porti onze anys tancat i sense projecte de 
futur, demostra que la cultura no és la seva prioritat.
En segon lloc, Igualada no té una programació musi-
cal estable. Durant l’any de la capital cultural, més enllà 
de tres concerts extraordinaris, el govern Castells no 
ha impulsat cap cicle estable de música i ha supeditat la 
programació de concerts d’estiu al que dicten els grans 
patrocinadors. La programació musical segueix arri-
bant, com sempre, gràcies a l’impuls d’entitats com la 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

L ’estultícia i mala llet d’uns i la candidesa 
dels altres, han situat Catalunya en una 
posició molt complicada, dins del laberint 
polític i institucional espanyol, del que 

sembla que ens serà molt difícil de sortir.
El darrer atzucac on ens trobem és la reunió fran-
co-espanyola de Barcelona, el proper dia 19. Una 
reunió muntada oficialment per aprovar una ga-
soducte entre Barcelona i Marsella, però que en 
realitat vol ser una posada en escena de la “Pax 
Socialista” que Espanya considera que ha imposat 
a Catalunya. Pedro Sánchez vol tenir la foto d’una 
reunió tranquil·la en un país pacificat, que sigui el 
contrapunt de les imatges de la repressió policial 
espanyola contra els catalans, de l’1 d’octubre del 
2017. Una foto que li serveix tant a nivell exterior 
-Espanya ocuparà la presidència europea a partir 
de juny- com a nivell intern, car a final d’any hi 
haurà eleccions generals.
La foto, a més, arriba en un moment en què s’han 
vist les crisis institucionals de fa dos anys a Was-
hington i fa dues setmanes a Brasília amb l’ocu-
pació del Congrés americà i dels tres poders bra-
silers respectivament. Ocupacions que el feixisme 
espanyol ha volgut comparar amb els fets del 2017 
a Catalunya, quan són dos fets absolutament con-
traris. Als Estats Units i al Brasil, els manifestants 
es comportaren com a vàndals destruint-ho tot, 
per revertir un resultat electoral, mentre que a Ca-
talunya, sense destrossar res -ni ferir ningú- recla-
màvem el nostre dret a decidir.
Tornant a la reunió Macron-Sánchez de Barcelona, 
la trobada ens obliga a respondre d’alguna mane-
ra. Els partits unionistes volen que es celebri amb 
total normalitat -i submissió catalana- mentre que 
els partits i organitzacions independentistes, vo-
len que ens manifestem pels carrers i demostrar 
que la “Pax Socialista” no existeix i que Catalunya 
no ha renunciat a la llibertat.

Si convoquem una manifestació i no és un èxit, 
s’afanyaran a dir que Catalunya s’ha rendit. Si no 
convoquem res, si deixem que es faci la trobada 
franco-espanyola sense protestar, els demostra-
rem que donem per bo l’estatu quo actual. Si fem 
una gran manifestació que paralitzi Barcelona, la 
premsa espanyola dirà que boicotegem les inversi-
ons transnacionals que passen per Catalunya.
Personalment penso que l’única manera de mou-
re’s pel laberint polític i institucional espanyol, és 
fer-ho a la catalana. Cal que dijous vinent, 19 de 
gener, omplim Barcelona amb la nostra protesta, 
el nostre testimoni i amb els nostres símbols ben 
visibles, actius i mobilitzats.
Nosaltres, els catalans independentistes, no hi po-
sarem cap tipus de violència i si els “Cuerpos de 
Seguridad del Estado” responen com ens tenen 
acostumats, ens tornaran a ensenyar la sortida del 
laberint: Catalunya nou estat d’Europa.
No hi veig altra sortida. 

Els partits unionistes volen que se celebri 
amb total normalitat  mentre que els 

partits i organitzacions independentistes 
volen que ens manifestem pels carrers 

Catalunya 
en el laberint

Capital de la Cultura: 
una (altra) oportunitat perduda

Bastida, d’esdeveniments com l’Estival de Jazz o la dar-
rera novetat el Cicle Cuir, de músiques inclassi�cables, 
que va arrencar ahir. En tercer lloc, una gran part de les 
entitats culturals de la ciutat manifesten que l’Ajunta-
ment no els dona su�cient suport. De fet, una trentena 
d’entitats van presentar un manifest, Tots som cultura?, 
on exposaven que les entitats de cultura en fem cada 
any malgrat tinguin poc suport i problemes amb la re-
gidoria de cultura. Concretament, reclamen una millor 
gestió dels espais municipals, problemes amb els ho-
raris d’atenció a les entitats i la manca d’un tècnic/a a 
de suport a les entitats per la resolució de temes buro-
cràtics. Així mateix, també plantejaven propostes que 
compartim plenament com la creació d’un consell de 
cultura amb la representació de totes les entitats, que 
l’Ajuntament doni suport real a la cultura i reclamar un 
nou auditori.
En quart lloc, l’Anoia continua sense cap escola públi-
ca de dansa perquè el govern de Boquete i Cuadras se 
la va carregar i Igualada té una escola de teatre amb uns 
recursos mínims perquè l’Ajuntament es nega a ampli-
ar-la. Malgrat la molta i bona feina de la Tarima amb els 
pocs recursos que tenen, tenim unes escoles municipals 
de música i arts amb molta potència, però les arts escè-
niques segueixen sent les arts marginades pel consistori 
igualadí. En la majoria de ciutats del nostre país, el pro-
fessorat artístic aposta per un ensenyament artístic inte-
gral i multidisciplinar, com recollia el projecte de l’Escor-
xador, però el govern Castells va abandonar el projecte fa 
onze anys. Hem de recuperar l’Escorxador, per conver-
tir-lo en l’espai cultural que Igualada necessita.
Hi ha molta feina per tenir el projecte cultural que 
Igualada es mereix, però l’any de la Capital de la Cultu-
ra Catalana ha estat una oportunitat perduda. Els reptes 
que teníem hi segueixen sent i malgrat el cost econòmic 
de l’esdeveniment, el projecte cultural de ciutat té molt 
marge de millora. Per transformar la cultura no calen 
capitalitats, necessitem un govern que cregui que la cul-
tura és una eina de transformació massiva. 

Gener de 2005.
Les obres del nou hospital 
d’Igualada estan aturades des de 
fa almenys vuit setmanes, com 
a conseqüència dels creixents 
problemes que l’empresa con-
cessionària, Fomento de Cons-
trucciones y Contratas SA (FCC), 
està tenint amb la compra de 
materials i amb l’increment del 
preu de la mà d’obra. L’empresa 
concessionària de les obres diu 
que no té prou diners per seguir 
el projecte original de l’arquitec-
te Emili Donato.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 18 ANYS
LES OBRES DEL NOU 
HOSPITAL, ATURADES
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Festa Major d’Hivern
Sant Hilari 2023

Vilanova del Camí
15 i 16 de gener
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Marc Castells anuncia que es tornarà a presentar i aspira a 
poder ser l’alcalde d’Igualada amb més anys en el càrrec

IGUALADA 
8 Divendres, 13 de gener de 2023

Castells, que obrirà 
demà el Consell 

Nacional de Junts 
per Catalunya que 
es farà a Igualada, 

creu que guanyarà a 
Alba Vergés. “A ERC 
canvien el candidat 
cada 4 anys i ja n’he 

guanyat tres”

Marc Castells, amb les quatre tinents d’alcalde, en el moment d’anunciar que optava a la reelecció.

JORDI PUIGGRÒS
POLÍTICA 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, ha anun-
ciat aquest dimecres en 

un esmorzar informatiu amb 
la premsa, després de visitar 
les obres de la segona fase del 
Parc Central, que es presenta-
rà a la reelecció. Així doncs, 
l’alcalde optarà al que seria els 
seu quart mandat consecutiu 
al capdavant del consistori 
igualadí i les eleccions del pro-
per 28 de maig seran les cin-
quenes en què es presenta com 
a cap de llista. Pot esdevenir, 
doncs, l’alcalde amb més anys 
en el càrrec si  supera els 15 de 
Jordi Aymamí.

“NOMÉS MILITO A JUNTS 
PER IGUALADA”
Castells ha explicat que es va 
donar de baixa del PDeCAT 
i que és únicament militant 
de la formació política “Junts 
per Igualada”, de la qual n’és 
el president i que és la marca 
sota la qual es presentarà a les 
municipals del 28 de maig, 
probablement amb el suport 
de Junts per Catalunya o de 
la formació Impulsem Pene-
dès, creada recentment. Per 
simpli�car la seva voluntat, ha 
explicat que “soc molt a prop 
del que ha fet Xavier Trias a 
Barcelona”.
“Em sento molt optimista, 
tinc bones vibracions”, ha dit 
Castells, respecte les seves 
possibilitats de repetir com 
alcalde i encarar així el seu 
quart mandat, quelcom que 
no ha aconseguit ningú a 
Igualada des de la recuperació 
de la democràcia el 1979. “Es-
tem fent realitat el nostre som-
ni, tot i que aquest no ha estat 
un mandat fàcil, la pandèmia 
ens ha condicionat molt”. El 
ja candidat ha recordat una 
conferència a l’Ateneu Iguala-

dí, el 1920, del llavors General 
Vives Vich en referència al 
repte d’aconseguir solucionar 
la manca d’aigua a Igualada. 
“Nosaltres hem aconseguit 
fer portar l’aigua del Ter-Llo-
bregat i de la Llosa del Cavall”, 
a�rmava exultant Castells, en 
un lapsus de memòria perquè 
el primer projecte es va desen-
volupar en temps de Jordi Ay-
mamí com alcalde, i el segon 
va ser una milionària inversió 
del govern espanyol amb fons 
europeus. En qualsevol cas, 
per a Marc Castells aquest és 
el primer dels tres grans eixos 
estratègics del seu govern. El 
segon, el desdoblament de la 
C-15 entre Igualada i Capella-
des, llargament demanat per 
l’alcalde, “però s’ha de millo-
rar la seguretat, no pot ser que 
hi hagi tants accidents mentre 
durin les obres”. El tercer pro-
jecte estratègic és “l’enllaç de la 
Ronda Sud amb la ciutat, que 
el setembre ja estarà a punt”.

LA NOVA ESTACIÓ DE TREN 
SOTERRADA I LA REFORMA 
DEL PASSEIG, ELS REPTES
Marc Castells va apuntar els 
reptes que inclourà en el seu 
programa electoral, i que pas-
sen per una profunda trans-
formació de tot l’eix del Pas-
seig Verdaguer. “Soc optimista 
respecte al projecte de soterra-
ment de l’entrada del tren a la 
ciutat, que comptarà amb una 
nova estació subterrània i un 
ampli aparcament. Ja hi ha els 
recursos econòmics i el febrer 

com a màxim estarà aprovat 
l’estudi d’impacte ambiental. 
En paral·lel a les obres de l’es-
tació, volem fer una reforma 
integral de tot el passeig, que 
tindrà el mateix aspecte del 
que estem fent ara al Parc Cen-
tral amb el biollac, serà una 
zona verda, amb biodiversitat, 
i també donarem una altra vi-
sió al Parc de l’Estació Vella”. 
Altres reptes són la millora de 
l’entorn del riu Anoia apro�-
tant el pas de la Via Blava -el 
febrer en comencen les obres-, 
i la transformació “de�nitiva” 
del barri del Rec. Amb una 
petita ampolla d’oli “fet a Igua-
lada, sorgit de les oliveres que 
van plantar el Consell d’In-
fants”, Castells deia que “no-
saltres també volem continuar 
sembrant i recollint els fruits 
per fer una Igualada millor”.

NEGOCIACIÓ AMB JUNTS
PER CATALUNYA
L’alcaldable recordava que “el 
procés de dissolució de Con-
vergència el vaig veure amb 
molta pena i un punt de de-
solació, ho haig de reconèixer. 
Avui només milito a un par-
tit, Junts per Igualada”, deia, 
negant així que formi part de 

Junts per Catalunya, forma-
ció amb la qual va partir peres 
quan era un destacat dirigent 
del PDeCAT, del qual ja se 
n’ha donat de baixa. “Només 
tinc al cap Igualada i res més”, 
a�rma ara, “i m’agradaria que 
aquells que també s’estimen 
la ciutat vinguin a sumar-se 
al nostre projecte. Tinc molt 
bona relació amb la presidenta 
Laura Borràs i amb molts al-
caldes de Junts, crec que hi ha 
gent que té ganes de participar 
en la candidatura, i em sento 
molt còmode amb Impulsem 
Penedès”, afegeix, en relació 
al partit que aglutina des de 
fa pocs mesos a alcaldes i re-
gidors que també han fugit del 
PDeCAT.
Castells, de fet, han apuntat 
fonts de JxCat, ha tingut ja 
reunions amb Jordi Turull, 
secretari general de Junts per 
Catalunya, per a llimar vells 
con�ictes i recuperar el camí 
de l’entesa. 
De fet, un dels fruits ja va ser 
l’arribada de molts consellers 
de govern de la Generalitat 
a Igualada, abans del trenca-
ment de govern amb ERC, i, 
també, que Castells inauguri 
el proper Consell Nacional del 

El candidat diu que 
té “bones vibracions” 
per guanyar el 28M 
i es presentarà sota 
la marca “Junts per 

Igualada” i Impulsem 
Penedès amb el suport 
de Junts per Catalunya

partit a la capital de l’Anoia, 
aquest cap de setmana. D’altra 
banda, el ja candidat a la ree-
lecció ha rebut bones referèn-
cies en una enquesta que Junts 
per Igualada va encarregar per 
conèixer la projecció de vot en 
les properes eleccions.
Respecte la seva teòrica prin-
cipal rival en les eleccions del 
28M, Alba Vergés d’Esquer-
ra, Castells apunta que “ja he 
guanyat als candidats Joan 
Torras, Josep Maria Palau i 
Enric Conill, i espero gua-
nyar Alba Vergés. De fet, ERC 
és l’únic partit que canvia els 
candidats cada quatre anys, i 
ja es rumoreja qui serà el can-
didat d’aquí quatre anys”. 
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L’acte acadèmic, avui 
a les 8 del vespre a 

l’Ajuntament, anirà a 
càrrec de la Directora 

General de Publicacions 
Anoia, editora de La 
Veu i Veuanoia.cat, 

Pia Prat

Avui comença la 201a edició de les festes de l’Antic Gremi de Traginers

La pubilla Francina Solé, al mig, acompanyada de les dames Lujan Rodríguez i Àngels Solé.

SOCIETAT

A vui divendres comen-
cen els actes de la 201a 
edició de les Festes de 

l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, que  tindran diu-
menge de la setmana vinent el 
plat fort amb els tradicionals 
Tres Tombs.
A les 12 del migdia, tindrà lloc 
el repic de campanes i llança-
ment de morterets anunciant 
l’inici de les festes d’enguany.
A les 8 del vespre al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament 
d’Igualada, presentació de les 
Festes Gremials, banderers i 
proclamació de la pubilla i da-
mes.
Els banderers d’enguany seran 
Ramon Solà i Borràs, porta-
dor de la bandera petita i An-
tonio Costa i Díaz, portador 
de la bandera gran.
Pel que fa a la pubilla, aquest 
honor correspon a Francina 
Solé i Marimon, acompanya-

EMPRESES

L ’empresa igualadina 
Original Bu�, SA, líder 
mundial en accesso-

ris per a coll i cap, se suma al 
moviment d’empreses B Corp 
registrades amb una puntua-
ció de 105,7 a la seva prime-
ra ronda d’avaluació, un gran 
èxit impulsat gràcies a el seu 
programa de sostenibilitat DO 
MORE NOW. La comunitat B 
Corp és un moviment en crei-
xement que compta amb més 
de 6.000 empreses que s’estan 
reinventant i rede�nint allò 
que signi�ca l’èxit, no només 
econòmic, sinó també el del 
benestar de les persones, les 
comunitats i el planeta. Part 
del procés d’adhesió requereix 
que les empreses incloguin le-
galment als seus estatuts el seu 
compromís amb un propòsit 
que vagi més enllà del bene�ci 
monetari.
“Des del primer dia, ens hem 
compromès a escollir el camí 
responsable en cada decisió 
que hem pres. És un honor per 
a nosaltres estar al costat d´al-
tres empreses sostenibles que 
lideren el moviment global a 
favor d´una economia inclusi-
va, igualitària i sostenible”, ha 
a�rmat David Camps, direc-
tor general de BUFF®. “És un 

da de les seves dames d’honor 
Àngels Solé i Marimon, i Lu-
jan Rodríguez i Aguza.
L’acte acadèmic anirà a càrrec 
de la Directora General de Pu-

blicacions Anoia SL, editora 
de La Veu i Veuanoia.cat, Pia 
Prat i Jorba.
Recordem que del 13 al 30 de 
gener es convoca l’11è Con-

Els actes continuaran dimarts, 
17 de gener. A 2/4 de 10 del 
matí i des de casa el banderer 
Antonio Costa, portador de la 
bandera gran situada al car-
rer de la Soledat, 52 s’anirà a 
buscar la bandera petita, por-
tada per Ramon Solà, situat al 
carrer Sant Josep, 106. Acom-
panyarà la Banda de Música 
d’Igualada i els Trabucaires 
igualadins “Els Voladors”, i es 
dirigiran a l’arxiprestal Basí-
lica de Santa Maria. També 
hi seran la pubilla i les dames 
d’honor.
A les 11 del matí i a la basíli-
ca de Santa Maria tindrà lloc 
el solemne o�ci en honor a 
Sant Antoni Abat presidit per 
Mn. Eduard Flores, arxipres-
te, i concelebrat pels rectors 
de la ciutat i superiors de les 
comunitats religioses. Predi-
carà Mn. Xavier Bisbal, rector 
“in solidum” de Santa Maria i 
la Sagrada Família. Hi parti-
ciparan amb els seus cants el 
grup Lux Ensamble acompa-
nyats per l’organista Pol Re-
quesens.
Al �nalitzar es cantaran els 
goigs de Sant Antoni. 
En sortir s’acompanyaran les 
banderes al seu domicili.  Da-
vant de l’Ajuntament i a casa 
dels banderers s’oferirà el 
“Ball de Bastons d’Igualada”.
Les activitats continuaran el 
cap de setmana vinent. La 
Veu publicarà un extens su-
plement sobre les activitats i 
detalls històrics de la festa. 

curs d’aparadors adreçat al co-
merç local de la ciutat. Durant 
aquest període els aparadors 
participants es guarniran en 
motiu de les festes gremials.
El divendres 27 de gener 
s’emetrà el veredicte.

Original Buff SA se suma al moviment 
d’empreses B Corp

orgull rebre el reconeixement 
per la feina de tot el nostre 
equip que ajuda dia a dia a 
construir un futur millor. 
Això no s’acaba aquí; estem 
més il·lusionats que mai i vo-
lem arribar encara més lluny, 
dissenyant i fabricant millor i 
de forma més neta.”
Les empreses B Corp són re-
conegudes per prioritzar les 
persones i el planeta a totes 
les àrees de l’empresa i han 
de superar una avaluació ri-
gorosa que abasta cinc àrees 
d’impacte clau: governan-
ça, treballadors, comunitat, 
medi ambient i clients. 
Des de la seva fundació, 
BUFF®, ha tingut cura de les 
persones i del planeta com a 
part de la seva visió corpora-
tiva. L’empresa fabrica inter-

nament el 90% dels productes 
utilitzant energia 100% reno-
vable. L’any passat, l’empresa 
va aconseguir la �ta d’haver 
reciclat més de 41 milions 
d’ampolles de plàstic per fa-
bricar els productes més ve-
nuts. A més, BUFF® va crear 
una escola de confecció per 
crear oportunitats d’ocupació 
signi�catives a nivell local i 
donar a les persones en risc 
d’exclusió social les habilitats 
necessàries per tenir èxit a la 
professió del tèxtil.
“El nostre objectiu és millo-
rar contínuament i fer-ho 
tan bé com sigui possible 
per als nostres consumi-
dors, distribuïdors, emple-
ats i el planeta”, diu Marta 
Torner, responsable de sos-
tenibilitat de BUFF”.  93 876 44 44

Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

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

D E R C ' D
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Cuadras diu que té un pla per aconseguir 
el “tren gran” si és el proper alcalde

POLÍTICA

E l candidat a l’alcaldia 
per Igualada Som-hi, 
Jordi Cuadras, ha pre-

sentat un Pla per aconseguir 
el tren gran d’Igualada a Bar-
celona si el proper 28 de maig 
és escollit alcalde de la ciutat. 
Es tracta d’un programa de 
treball “ambiciós però realis-
ta” per fer sentir la veu d’Igua-
lada en la lluita pel tren i que 
formarà part del programa 
electoral d’Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns). 
El tren gran fa referència a 
l’Eix Transversal Ferroviari 
de passatgers i mercaderies 
que està projectat de Lleida 
a Girona tot transcorrent per 
l’interior de Catalunya i que 
tindria un ramal per connec-
tar Igualada amb Martorell 
tot vorejant l’autovia A-2 per 
arribar �ns a Barcelona en 40 
minuts.
Cuadras a�rma que “vull ser 
l’alcalde que porti el tren gran 
a Igualada”. Explica que “el go-
vern de Marc Castells ha man-
tingut el projecte tancat en un 
calaix els darrers 12 anys, cal 
tornar-lo a posar sobre de la 
taula perquè Igualada aga� 
un nou impuls. Necessitem el 
tren per ser més competitius 
i millorar la vida de la gent i 
ara és el moment de tornar-lo 
a defensar. No ho diem perquè 

POLÍTICA

La candidata d’Esquerra 
a l’alcaldia d’Igualada, 
Alba Vergés, reivindica 

la memòria de Nativitat Yarza 
Planas i advoca per una major 
feminització de l’espai polític, 
arreu de Catalunya i en especi-
al a la capital de l’Anoia. Aquest 
dissabte, 14 de gener, es com-
pleixen 89 anys de les eleccions 
municipals en què, per primera 

POLÍTICA

Poble Actiu ha fet públic 
un comunicat on ex-
pressa el seu malestar 

per l’increment de cost que su-
posa participar a les activitats 
de la festa de Reis d’Igualada 
organitzades per la “Fundació 
Privada Reis d’Igualada”. 
Aquest increment ha sigut 
principalment en el preu de 
les entrades per accedir a l’es-
pectacle infantil del dia 28 de 
desembre, així com en el cost 
dels paquets, que ha ascen-
dit a un total de 15€ per pa-
quet. El regidor Pau Ortínez 
ha manifestat que “tot i que 
la festa l’organitza una entitat 
privada, no podem oblidar 
que l’Ajuntament realitza una 
contribució econòmica direc-
ta i indirecta a la festa”. 
Poble Actiu estima que la 
contribució total és del vol-
tant dels 100.000€ anuals, 
uns 30.000 en forma de sub-
venció, i de més de 70.000€ 
proveint punts de llum, en-
tarimats, lloguer d’equips de 
so i estructures, etc. Tenint 
en compte que en base als 
documents públics de comp-
tabilitat de la Fundació Pri-
vada Reis d’Igualada d’exer-
cicis anteriors, les despeses 
organitzatives no superen els 
100.000€, i per tant, el consis-

sí, ho diem perquè sabem com 
fer-ho”. El portaveu a l’oposi-
ció a�rma que hi ha dos fac-
tors del context actual que són 
importants a tenir en compte 
per a fer realitat el projecte: 
“el primer és que en un mo-
ment d’emergència climàtica 
la Unió Europea invertirà en 
línies ferroviàries i el segon 
és l’alta congestió de la xarxa 
ferroviària de l’Àrea Metropo-
litana que fa que es necessitin 
projectes com el tren gran”.
El Pla presentat per Jordi Cu-
adras proposa que Igualada 
lideri el projecte amb una 
aliança amb el Port de Barce-
lona, la Zona Franca i el Port 
Sec de Saragossa per reclamar, 
junts, una línia de tren que els 
uneixi i que passi per Igualada 
i que els connecti amb Euro-
pa evitant la congestionada 
xarxa de tren metropolitana. 
Els dos ports es convertirien, 
per tant, en dos pols d’activi-
tat econòmica que passarien 
a estar connectats per aquesta 

línia amb Igualada al centre: 
“El tren gran arribarà si som 
capaços de fer aliances amb 
aquests actors que els inte-
ressa la línia i tenen capacitat 
d’in�uència. Sabem com fer-
ho i ho farem”.
Cuadras també proposa, dins 
el Pla presentat, aliar-se amb 
Lleida i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, així com amb 
els Ajuntaments i Consells 
Comarcals per on circula la 
proposta de la línia per tenir 
força institucional i portar 
la necessitat del projecte al 
govern de la Generalitat, al 
Govern d’Espanya i a la Unió 
Europea.
El portaveu afegeix que “no és 
un projecte que farem d’avui 
per demà però si no el lluitem 
no l’aconseguirem mai. Volem 
que Igualada tingui un govern 
que deixi d’estar de braços 
creuats i a partir del proper 
mes de maig passi a tenir un 
govern que actuï perquè això 
sigui una realitat”. 

Poble Actiu vol que 
l’Ajuntament fiscalitzi el 
cost de la Festa de Reis

Vergés recorda Natividad Yarza i diu que “és l’hora que Igualada 
tingui lideratge femení”

vegada, una dona va esdeve-
nir alcaldessa al nostre país. Es 
tracta de la mestra, republica-
na, antifeixista i laïcista Nativi-
tat Yarza, que va encapçalar la 
llista d’ERC a Bellprat. 
Coincidint amb l’efemèride, 
Alba Vergés destaca que “és un 
exemple de com la història sen-
cera d’un país pot canviar des 
del poble més petit”, i a�rma 
que “ens enorgullim que aques-
ta llavor de canvi germinés a la 
nostra comarca i sota les sigles 

del nostre partit”. “Cal destacar 
la �ta que suposa que Bellprat 
tingués una alcaldessa l’any 
1934, però alhora constatem 
que a Igualada, a l’any 2023, els 
lideratges mai han deixat de ser 
masculins”, subratlla Vergés. La 
republicana conclou que “ha 
arribat el moment de tenir la 
primera alcaldessa a la ciutat”.
“Des d’Esquerra ho hem tingut 
clar des del principi”, assegura 
la cap de llista, “la democràcia 
no serà completa �ns que les 

dones, que són la meitat de la 
població, no estiguin represen-
tades de manera proporcional 
a les esferes polítiques”. Encara 
avui, constata l’alcaldable re-
publicana, a Catalunya la re-
presentació política “continua 
dominada pels homes”. “Hem 
d’assolir la representació ve-
ritablement igualitària, i tenir 
un 50% d’alcaldesses al nostre 
país”, afegeix.
Des de l’any 1979, el nombre 
de regidores i alcaldesses no 

ha parat de créixer, però les 
dades encara estan lluny de la 
paritat. En les últimes eleccions 
de 2019, el número d’alcaldes-
ses a Catalunya va pujar del 18 
al 23%, és a dir, a 214 dels 947 
municipis. Respecte al nombre 
de regidores, el percentatge ar-
riba al 44%, i s’ha passat de 372 
dones regidores (1979-1983) a 
2.945. 
“Cal seguir avançant i que els 
partits polítics treballin a fons 
la confecció de les llistes electo-
rals, per garantir que tantes do-
nes com homes puguin accedir 
a llocs de màxima responsabi-
litat”, remarca la cap de llista 
republicana. En aquest sentit, 
reivindica, “no és casualitat que 
a les eleccions municipals del 
2019, Esquerra fóssim el partit 
amb més candidates  a l’Anoia, i 
de ben segur ho tornarem a ser 
en aquests comicis”. 

tori tindria una contribució 
total superior al 50% del cost 
de la festa. 
Com en edicions passades, la 
formació també ha volgut po-
sar en dubte la idoneïtat del 
model organitzatiu. Segons 
la candidata Elisabet Farrés, 
“cal un model més transpa-
rent, més accessible i que per-
meti un treball conjunt entre 
l’Ajuntament i l’organització 
de la festa”. Per això, propo-
sen que la Fundació Privada 
passi a ser una associació, per 
així “facilitar l’accés de tot-
hom qui vulgui formar part 
de la festa, i assegurar que les 
grans decisions no estiguin 
en mans de 5 persones tria-
des a dit”. També consideren 
que caldria signar un conveni 
entre l’associació i l’Ajunta-
ment per a la presa de deci-
sions rellevants, així com per 
assegurar un �nançament de 
la festa. Aquest conveni tam-
bé hauria de servir per posar 
sobre la taula alguns dels grans 
reptes de la festa, com són l’ac-
cés de les dones a posicions 
com el Patge Faruk o els reis, 
així com per encarar debats 
com el del Blackface.
La formació vol agrair a to-
tes les persones que de forma 
desinteressada col·laboren any 
rere any a l’organització i al 
desenvolupament de la festa. 

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07
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Dijous 19 de gener, xerrada a l’Ateneu amb Artur Mas i José 
Montilla del cicle En [Raona] del Col.legi de Periodistes

Moltíssima gent a la Fira de Reis

SOCIETAT

Una riuada de gent 
d’arreu de l’Anoia i 
comarques veïnes ha 

omplert del Passeig Verdaguer 
d’Igualada durant tot el matí 
del dia 6 de gener per visitar 
la tradicional Fira de Reis, 
desbordant les previsions de 
la pròpia organització. La gran 
a�uència de visitants s’ha no-
tat des de primera hora, al 
moment d’obrir portes a les 9h 
del matí, i ha anat creixent �ns 
tocades les dues del migdia.
L’organització, Fira d’Iguala-
da, considera “un èxit rotund” 
aquesta edició de 2023 de la 
Fira de Reis, que ha reunit a 

Igualada més de dues-cen-
tes vint parades de productes 
agrícoles, planters, artesania, 
alimentació i antiguitats, en 
una de les cites comercials 
més tradicionals de la comar-
ca i una de les més antigues de 
tot Catalunya. Fira d’Igualada 
espera que l’èxit d’enguany –
tant pel que fa a la participa-
ció de visitants com d’exposi-
tors- es repeteixi a la propera 
cita anual que tindrà lloc el 6 
de gener de 2024.
Els expositors coincideixen 
també a fer un balanç exitós de 
la �ra, ja que l’alta participació 
de visitants s’ha traduït en bo-
nes xifres de vendes. Els com-
pradors podien escollir entre 
una àmplia oferta comercial 

de producte variat i parades 
de sectors ben diversos que de 
forma alternada han ocupat 
l’espai central del Passeig Ver-
daguer des de més avall del 
carrer Lleida i �ns al capda-
munt del Parc de l’Estació Ve-
lla, zona on s’ha concentrat el 
mercat d’Antiguitats amb una 
vuitantena d’antiquaris.
Amb 71 anys d’història 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 
acudeixen a la Fira a abas-
tir-se dels planters d’arbres i 
els productes agrícoles que 
necessitaran per tot l’any. 

El cicle de diàlegs  En[raona], 
organitzat per la  Demarcació 
a la Catalunya Central del Col-
legi de Periodistes de Catalu-
nya  (CPC) amb el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada, con-
vida a una nova conversa els 
expresidents de la Generalitat
Artur Mas i José Montilla, que 

serà moderada per la periodis-
ta igualadina Laia Vicens. L’ac-
te, que inicialment s’havia de 
celebrar al desembre, es farà 
�nalment el dijous 19 de gener 
a l’Ateneu Igualadí.
El cicle En[raona], va néixer el 
maig passat, amb la voluntat 
de crear un espai de trobada, 

diàleg i pensament al voltant 
de temes o persones d’actua-
litat.
Amb aquest cicle, el Col·legi 
de Periodistes vol consolidar 
la seva presència a l’Anoia i, al 
mateix temps posar en valor 
els professionals de la comuni-
cació que té aquest territori. 
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Sorteig de la panera 
de Nadal de l’Associació 
de Gent Gran

SOCIETAT/ASS. GENT GRAN

L ’Associació de Gent 
Gran d’Igualada, del 
Casal del Passeig, va 

sortejar una gran panera, 

SOCIETAT

L’entitat “Amics de Sant 
Joan de Déu d’Igualada” 
ha iniciat una campanya 

de micromecenatge per lluitar 
contra el càncer infantil, i per 
la investigació dels tumors 
rabdoides malignes. https://
colab ora . s jdrecerca .org/
p2p/6965/IGUALADA-CON-
TRA-EL-CANCER-INFAN-
TIL  és l’enllaç  d’aquesta cam-
panya.
Aquests tumors rabdoides són 

SOCIETAT

U n any més la ciutat 
d’Igualada es va om-
plir de màgia i color 

amb l’arribada dels Reis Mags 
de l’Orient, acompanyats per 
un miler de patges, xifra a la 
qual feia anys que no s’hi ar-
ribava.
Ses Majestats, els Reis Mags 
d’Orient van arribar a Igualada 
a les 17 h i es va dur a terme la 
tradicional recepció i benvin-
guda a l’escola Mowgli, amb la 

amb motiu del Nadal i la 
persona agraciada va ser la 
senyora Pilar Soler, amb el 
número 73. 
En la foto es pot veure clara-
ment i la satisfacció de po-
der-la gaudir. Per la part de 
l’Associació estem contents 
de poder aportar quelcom, 
per tal de afavorir als nostres 
socis i usuaris una vegada 
més, ja que aquest any amb la 
Loteria de Nadal no hem es-
tat de sort, tots juguem amb 
la il·lusió renovada, però no 
ha estat possible, al menys la 
panera ha estat real. Gràcies 
per participar. 

Campanya de micromecenatge d’Amics 
de Sant Joan de Déu contra el càncer

un càncer molt minoritari i 
de mal pronòstic que afecta a 
nens i nenes molt petits. Men-
tre la mitjana de superació del 
càncer infantil és del 80%, en 
aquests casos solament arriba 
al 20 %. 
Des de l’associació “Amics de 
Sant Joan de Déu d’Igualada” 
també estan preparant un fes-
tival de dansa que tindrà lloc 
el proper 17 de febrer a l’Ate-
neu. La recaptació del festival 
juntament amb aquesta cam-
panya, aniran per la investiga-
ció d’aquests tipus de tumors 

que durà a terme l’hospital 
SJD. El treball el  dirigirà  la 
doctora Alexandra Avgusti-
nova. Ella va fer els estudis 
de Biologia a la Universitat d’ 
Oxford i posteriorment  rea-
litzà un doctorat  a l’Institut 
d’Investigació del Cáncer a 
Londres. El 2013 es traslla-
da a Barcelona com a becària 
postdoctoral, inicialment al 
Centre de Regulació Genòmi-
ca (CRG), i posteriorment a l’ 
Institut d’ Investigació en Bio-
medicina de Barcelona (IRB). 
En aquests moments treballa 
a l’ Institut de Recerca Sant 
Joan de Déu (IRSJD) on durà 
a terme el seu treball d’ inves-
tigació.
L’objectiu de l’associació és 
aportar el seu petit gra de sor-
ra per la recerca, amb la �na-
litat de què cada vegada més 
nens superin aquesta cruel 
malaltia. 

Milers de persones van rebre als Reis d’Orient a Igualada 
en una esperada i multitudinària cavalcada

participació de les autoritats 
i de l’actriu Lloll Bertran, i el 
discurs del Rei Baltasar. Hi ha-
via moltes ganes de veure els 
Reis sense cap mena de res-
tricció, després de dos anys de 
pandèmia. Milers de persones 
es van llençar literalment als 
carrers per veure la Cavalcada 
durant tot el recorregut. 
Després de dos anys de restric-
cions per la pandèmia, Iguala-
da va viure aquest dijous 5 de 
gener, vigília de la festivitat de 
Reis, una de les Cavalcades 
més multitudinàries que es 

recorden. Milers de famílies 
igualadines i moltes vingudes 
de l’Anoia i altres comarques, 
van donar la benvinguda a Ses 
Majestats els Reis d’Orient.
Fins a les 18 h, moment en 
què es va iniciar la cavalcada, 
van actuar les bandes Unió 

Filharmònica d’Amposta, 
Banda de Música del Prat de 
Llobregat i Banda de Música 
d’Igualada.
Com cada any, milers de per-
sones van gaudir la festa na-
dalenca més esperada per als 
igualadins i igualadines, que 

tant petits com grans viuen 
intensament.
Aquest any, s’ha pogut recu-
perar la tradicional pujada de 
regals pels balcons. Els patges 
amb grans escales es van en�-
lar per repartir els presents a 
les famílies. 

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

FRUITA I VERDURA

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
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Els Serveis Territorials 
del departament de 

Territori, que seran a 
Igualada, es podrien 

constituir aquest 
trimestre

La Generalitat condiciona el desplegament dels serveis territorials 
al Penedès a que s’aprovi el pressupost

POLÍTICA

El Govern accelerarà el 
desplegament dels ser-
veis territorials al Pene-

dès, una de les vegueries amb 
més població del país, si el 
pressupost de la Generalitat 
per al 2023 tira endavant. Així 
ho ha assegurat la consellera 
de la Presidència, Laura Vila-
grà, després de reunir-se amb 
l’Associació Vegueria Pro-Pe-
nedès a Sant Sadurní d’Anoia.
“Un Govern que és proper, 
municipalista i que vol apro-
par-se a les necessitats de la 
ciutadania, el que ha de fer és 
desplegar-se territorialment”, 
ha dit.  
A la reunió, la consellera Vila-
grà ha estat acompanyada pel 
secretari de Governs Locals i 
Relacions amb l’Aran, David 
Rodríguez i González, i el de-
legat territorial del Govern al 
Penedès, el tousenc David Al-
quézar Claramunt.
Alquézar ha apuntat que l’ob-
jectiu del Govern és que du-

rant el primer semestre de 
2023 quedin desplegats els vuit 
serveis territorials al Penedès 
per aplicar les polítiques “amb 
una mirada penedesenca i ter-
ritorial”. 
Sobre el fet de desplegar pri-
mer els serveis d’Igualtat i 
Feminismes -que s’ubicaran a 
Vilanova  i la Geltrú- que els 
d’Economia, Laura Vilagrà ha 
recordat que és un Departa-
ment que té serveis importants 
d’atenció a les víctimes de vio-
lència masclista i que com que 
té una visió territorial l’han 
volgut implantar abans. 
La Consellera va a�rmar que 
el desplegament de serveis a la 
Vegueria Penedès és un procés 
que ha començat i no té atura-

dor; a hores d’ara ja s’ha cons-
tituït la Direcció de Serveis 
d’Educació a Vilanova i de for-
ma immediata, segurament el 
mes que ve, es constituiran la 
d’Acció climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural a Vilafranca, la 
de Territori a Igualada i la de 
Drets Socials al Vendrell. 
També va a�rmar que la vo-
luntat del govern és no actuar 
per fases, sinó anar comple-
tant d’una manera seguida el 
desplegament de la resta de 
serveis territorials.

La reunió va tenir lloc a Sant 
Sadurní d’Anoia, al Centre 
d’Interpretació del Cava, i va 
continuar durant el dinar que 
van compartir els assistents. 
Això va permetre, segons que 
han apuntat des de l’Associa-
ció Vegueria Pro-Penedès, “un 
diàleg informal i distès en què 
es van poder plantejar els ne-
guits i les necessitats més pe-
remptòries que té en aquests 
moments el Penedès, com ho 
són la creació d’un Institut de 
desenvolupament a semblan-

ça del que ja existeix en altres 
vegueries, l’acabament del Pla 
territorial, la qüestió del trans-
port i el ferrocarril, la poten-
ciació general del fet vegueri-
al.... Certament el treball dia a 
dia té altres marcs d’actuació 
que es duen a terme liderats 
per la Delegació del Govern, 
però una trobada cara a cara 
amb la màxima responsable 
del govern en la implementa-
ció de la Vegueria Penedès era 
necessària i estem segurs que 
haurà estat útil”. 

Per un cicle 
infinit de l'aigua
L'aigua omple de vida el nostre planeta. Davant 
l’emergència climàtica, fem que el cicle de 
l'aigua sigui més sostenible i social perquè 
esdevingui infinit. Fem que les canonades de la 
innovació, l'economia circular i la solidaritat ens 
connectin amb un futur de progrés i benestar.  

Aquest és el compromís d’Aigua de Rigat per 
contribuir a la transformació ecològica del 
planeta i a la millora de la qualitat de vida de les 
persones. Perquè l’aigua que avui cuidem i 
estalviem és un recurs infinit per al demà.

@AiguadeRigat_

aiguaderigat.cat
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ALEIX RAMIREZ AMICCoach i formador
www.somosomun.com | hola@somosomun.com

ROGER 
BASCONES

El dret de la gent gran a gaudir 
de la tecnologia

Comunicació i vincle

L’augment de l’esperança de 
vida ha obert nous escenaris 
en l’àmbit de la gent gran. La 
millora de la qualitat de vida 

ha passat a formar part del primer 
nivell de l’agenda política i social de 
les administracions. Segons dades de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
l’any 2050, un de cada tres catalans 
tindrà més de 65 anys.

En aquest context neix el Barcelo-
na Aging Collaboratory (BALL), un 
laboratori que ha de desenvolupar 
solucions innovadores per avançar 
cap a un envelliment saludable. Les 
entitats impulsores del projecte són 
la Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya, Parc Sanitari 
Pere Virgili, Institut de Robòtica i 
Informàtica Industrial, Universitat 
Ramon Llull, Universitat Oberta de 
Catalunya, Fundació iSocial, Efebé, 
Qida, Universal Doctor i l’Institut de 
Recerca Vall d’Hebron.

“Parlem d’un projecte estratègic, on 
entitats de diferents característiques 
han sabut arribar a un acord”, apunta 
Anna Fornt, 
directora ge-
neral d’Efebé. 
Totes les or-
ganitzacions 
i m p l i c a d e s 
treballen sota 
la modalitat 
de la quà-
druple hèlix, 
és a dir, unió 
d’esforços per 
posar les persones al centre de totes 
les accions.

Ajuda a pacients amb dificultats 
per alimentar-se

La primera eina tecnològica del Bar-
celona Aging Collaboratory és un 
robot que millora l’autonomia de les 
persones amb dificultats per alimen-
tar-se per voluntat pròpia. Més enllà 
del benefici per la persona, l’equip 

Ja sabem que existeixen dos tipus 
d’habilitats: les hard i les so�. Parlar 
de hard, en aquest cas, no té sentit, 
ja que entenem que algú que entra a 

formar part d’un equip i té responsabili-
tat, tindrà titulacions o certi�cacions de 
les mateixes. Per exemple, les habilitats 
tècniques de qualsevol lloc especí�c com 
un enginyer o un director de compres.

Ara bé, en el cas de les so� hi entren 
competències molt diverses (compe-
tències intra, inter i metapersonals) i, el 
fet de, fer-les servir contínuament sense 
un feedback immediat farà que, molt 
segurament, hi hagi un desgast i la ig-
norància de si s’estan fent les coses bé o 
malament. I, l’indicador és òbviament el 
resultat. Per tant, es manifesta una man-
ca de control, una percepció d’injustícia 
(en alguns casos), canvis físics, canvis 
d’actitud i pèrdua de con�ança entre 
d’altres. Després de detectar això, ens 
preguntem com s’han fet les coses per 
obtenir aquest desequilibri. 

Bé, resumint les habilitats les deixaríem 
en dos: comunicació i vincle. Des d’aquí, 
podem desenvolupar totes les altres. Per 
exemple: Què fem per delegar? Comuni-
car el què volem. De quina forma ho fem? 
Doncs amb assertivitat, amb efectivitat, 
afectivitat i e�ciència. La comunicació 
juga un gran paper en la delegació.  Per 
tant, si delego passen dues coses: con�o 
en la persona que delego i dos, m’allibe-
ro d’una feina. Així doncs, puc dedicar el 
meu temps (aquell que no teníem i ara 
sí) a altres coses que formen part de la 
meva responsabilitat. Per exemple: donar 
suport. Fer costat a aquella persona del 
nostre equip que “vol i no pot”? És a dir, 
la motivem, la reconeixem i la impulsem? 
Què passa quan ho fem? Doncs, que com 
ara “vol i pot”, funciona sola. Aleshores, 
una altra vegada torno a tenir més temps 
per fer-lo servir per a altres coses d’inte-
rès i d’importància. Aquí, de nou, la co-
municació ha jugat un paper vital per a 
la motivació de la persona: motivació que 
in�uencia, motiva, inspira i acreix l’auto-
estima del membre de l’equip. 

Seguim amb la persona que requereix  
formació i entrenament. Fent les coses 

també facilita la tasca dels treballa-
dors sanitaris a l’hora d’analitzar les 
dades del pacient per poder oferir un 
tractament personalitzat.

Lluny d’aplicar grans solucions per 
la gent gran, Fornt entén que, “a ve-
gades”, els primers passos impliquen 
donar resposta a situacions quotidi-
anes. “Ens hem de preparar per a la 
dependència”, expressa la directiva. 
La seu física del BALL està situada 
a les instal·lacions del Parc Sanita-
ri Pere Virgili. En un altre ordre, el 
doctor Marco Inzitari, un dels ide-
òlegs del projecte, remarca que “les 
persones han de prendre el control 
de la seva salut i de la seva vida”. El 
laboratori, sota el criteri d’Inzitari, 
ha d’involucrar les persones grans 
“en el disseny, desenvolupament i 
avaluació dels serveis destinats a fo-
mentar la seva autonomia”.

El tracte de la gent gran a les ciutats

La problemàtica de la gent gran a la 
ciutat, no només gira al voltant dels 
obstacles que es pot trobar quan ha 

de pujar unes 
escales o uti-
litzar el trans-
port públic. 
“La soledat i 
el sentiment 
de pertinença 
a un entorn 
són coses que 
moltes vega-
des no es te-
nen en comp-

te”, recull Anna Fornt.  La sensació de 
seguretat, “dins i fora de la llar”, és 
un aspecte oblidat tal com s’apunta 
des d’Efebé. Com a entitat exper-
ta en organitzar espais i rutines per 
gent gran, Fornt fa una crida a deixar 
enrere “la connotació negativa dels 
vells”. El robot del Barcelona Aging 
Collaboratory és capaç d’automatit-
zar tasques logístiques dels hospitals 
i centres residencials, millorant així 
la qualitat del servei. 

pas a pas anem aconseguint el valuós 
temps. Ara tenim temps per invertir en 
aquell/a que necessita entrenament. La 
formem, l’ensenyem, l’acompanyem, la 
impulsem a fer les coses per si mateixa, 
li preguntem com ho faria a través de 
preguntes poderoses. Sempre dirigit cap 
a l’acció i l’autosuperació. Aquesta és una 
inversió de temps, en cap cas una pèr-
dua. Ja que quan aquesta persona, amb 
assertivitat, paciència, interès, actitud i 
sobretot proximitat, ens trobem que el 
company/col·laborador/treballador ad-
quireix autocon�ança, seguretat i apre-
nentatge. Per tant, desenvolupament de 
la tasca amb noves habilitats. En aquest 
cas, també, hem fet servir la comunica-
ció com a eina de connexió amb l’altre i 
obtenim autogestió i responsabilitat. 

Una vegada hem adquirit com a CEO, 
directiu o líder les competències de la de-
legació, el suport i l’entrenament, avan-
cem cap al feedback immediat. Dema-
nar constantment, no una opinió, sinó si 
hi ha millora i si pensa que hi ha, com 
ho faria. El feedback ha de ser bidirec-
cional. Quan hi ha proximitat (afectiva i 
e�cient), hi ha implicació, hi ha llibertat 
per expressar les àrees de millora. Tant 
pel directiu, com pel projecte, com per 
la mateixa persona (autocrítica). Sempre 
i en tot cas, constructiu i assertiu. 

La gran tasca d’un directiu és dirigir. 
Quan la comunicació i els seus tentacles, 
com hem vist aquí, es fan amb focus, in-
tenció i atenció es mostra la màgia: temps 
per dirigir i aportar als altres els recursos 
que necessiten. Així doncs, ens estalviem 
un desgast físic, mental i emocional (bur-
nout) i desenvolupem i portem a terme 
allò que sí son les nostres competències.

En conclusió: una bona comunicació 
e�caç, e�cient i afectiva reforça el vincle. 
El vincle aporta proximitat, humanitat, 
creativitat, implicació i una dosi de lli-
bertat d’expressió. Sabem que un equip 
que s’atribueix aquestes característiques 
rendeix més, hi ha menys rotacions i els 
resultats solen ser molt més positius. 

Aquí sí la mida importa, la mida del teu 
lideratge i les teves SOFT’s. 

El llançament del Menut ha estat un èxit i ja orbita a 500 quilòme-
tres de la terra per ajudar-nos a combatre els efectes de la crisi 
climàtica. Una gran tasca en equip per fer avançar l’estratègia 
NewSpace de Catalunya.

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)

Bona notícia de recerca en Benestar Planetari:
El 12 de gener a les 12.00 celebrarem l’acte de col·locació de la 1ª pe-
dra del complex de recerca del Mercat del Peix i la signatura del proto-
col institucional per al projecte Ciutadella del Coneixement

¿Deben recibir ayudas públicas todos los sectores que generan 
bastante PIB y que ocupan bastante población activa?. ¿Y si ese 
PIB y esa ocupación se producen con pymes y no con empresas 
enormes?. Y lo fundamental: ¿cómo se seleccionan las peticiones 
de todas esas ayudas?

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

“Una bona comunicació eficaç, eficient 
i afectiva reforça el vincle”

“Millora l’autonomia de les persones 
amb dificultats per alimentar-se per 

voluntat pròpia”
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Aquest cap de setmana 
Vilanova del Camí ce-
lebra la seva festa ma-

jor d’Hivern i la Fira del Camí 
Ral amb un seguit d’actes que 
s’han preparat amb tota la il-
lusió per retornar, aquest any 
sí, a la plena normalitat.
Jordi Baron és el regidor de 
Promoció Econòmica del con-
sistori vilanoví i amb ell hem 
parlat sobre la Fira i sobre la 
realitat econòmica i social del 
municipi.

Com es presenta aquesta edi-
ció de la Fira del Camí Ral?
La Fira es presenta bé i amb 
moltes ganes. Recuperem la 
plena normalitat després de 
les restriccions de l’edició de 
l’any passat. 
Aquest any s’hi inclouen tota 
una sèrie d’actes de més que 
fan que la festa s’allargui du-
rant tot el cap de setmana. 
Avui divendres, com és habi-
tual se celebra la festa patronal 
de la policial local de Vilano-
va del Camí. A la tarda tindrà 
lloc la presentació del llibre 
fotogrà�c "Avui és festa", un 
recull de fotogra�es antigues, 
recopilades entre famílies vi-
lanovines o bé de  l’arxiu mu-
nicipal i que és una memòria 
cultural, festival i social del 
nostre municipi des del 1939 
�ns el 1975.
Dissabte tindrà lloc l’acte ins-
titucional de la signatura de 
l’agermanament entre Vilano-
va del Camí i Pozo Alcón, de la 

província de Jaén, municipi de 
procedència de molts vilano-
vins. Aquest agermanament 
s’afegeix als ja existents amb 
la ciutat italiana de Calcinaia, 
la francesa Amilly i hi sumem 
també Alcántara, a Extrema-
dura. Tindrem la presència 
d’una colla de veïns de Pozo 
Alcón que seran acollits a llars 
vilanovines i que podran viure 
aquests dos dies festius amb 
nosaltres.
I diumenge ve el plat fort amb 
la Fira del Camí Ral i el munt 
d'activitats que hi ha progra-
mades, a més de la 36 Pujada 
als Dipòsits que té molts ins-
crits. També es fa la caminada 
de la Colla Excursionista al 
Pujol de la Guàrdia per fer el 
canvi de la senyera. I la Fira 
pròpiament, des de les 9 del 
matí �ns les 8 del vespre, els 
carrers al voltant de la pla-
ça Major acolliran la mostra 
d'arts i o�cis i la mostra d'ar-
tesans. 
Aquest any, seguint la línia 
del que vam començar l'edició 
passada, tenim un nou espec-

tacle de carrer que recrearà 
l'arribada del ferrocarril a Vi-
lanova, que fa 130 anys. L'es-
pectacle porta per títol “1893. 
Vilanova ja té tren”. Recrea-
rem l'arribada del ferrocarril 
amb una comitiva municipal i 
tot de personatges que arriben 
amb el tren.
Al sortir de la missa de Sant 
Hilari, tindrà lloc una ballada 
del recuperat Ball de Vilanova, 
una dansa popular pròpia del 
municipi.
Cal destacar que al carrer 11 
de Setembre es podrà visitar 
una mostra d'artesans del mu-
nicipi, els quals volem posar 
en valor. Hi trobarem produc-
tors de mel, de fruita seca, de 
cervesa artesana...

L’organització de la Festa va a 
càrrec de l’Ajuntament o tre-
balleu amb les entitats?
Amb l’ajut d’una quinzena 
d’entitats, des del departa-
ment de Promoció Econòmi-
ca organitzem tota la festa, 
però també comptem amb la 
col·laboració del departament 

DIVENDRES, 13 DE GENER
12.00 Al centre polivalent de Can Papasseit. Festa del patró de 
la policia local
19:30 Al centre polivalent de Can Papasseit. Presentació de 
l’àlbum “Avui és festa... Memòria grà�ca Cultural, festiva i 
familiar de Vilanova del Camí. 1939-1975”.

DISSABTE 14 DE GENER
19.00 Al centre polivalent de Can Papasseit. Acte de signatura 
de l’agermanament entre Vilanova del Camí i Pozo Alcón. 
En �nalitzar, actuacions de cultura tradicional i recepció.

DIUMENGE 15 DE GENER
Durant tot el dia A la plaça Major, carrer Major, Onze de 
Setembre, Santa Llúcia i plaça del mercat. XXVI FIRA DEL 
CAMÍ RAL. 
BENVINGUT FERROCARRIL!
11.00 Des de la plaça Major, carrer major, Onze de Setembre i 
plaça del Mercat. Cercavila amb els vilanovins i vilanovines 
de l’any 1893 com a protagonistes. Rebuda del ferrocarril. 
11.00 A l’església de Sant Hilari. O�ci solemne.
12.00. A la plaça Mercat. 1893, VILANOVA JA TÉ TREN!. 
L’hivern de 1893 Vilanova del Camí va veure arribar per pri-
mer cop una màquina de tren. La benvinguda va aplegar a to-
tes les autoritats del poble, les forces vivies i els veïns i veïnes. 
Un dia de festa per celebrar!

Durant tot el dia es podrà gaudir de:
- Mostra de productes artesanals i alimentaris dels Països ca-
talans
- Els o�cis del Camí Ral. A la plaça Major
- VIII Mostra d’artesans locals i entitats
- Atraccions i jocs de cucanya
- El Corral del Camí Ral, la granja d’animals

TOTS ELS ACTES DE LA FIRA

Jordi Barón, regidor de Promoció Econòmica de Vilanova del Camí: 
“La Fira del Camí Ral és una festa molt lluïda i participada”

CRISTINA ROMA
VILANOVA DEL CAMÍ 

C/ Masquefa 19, - L 2
iuristrivium.nora@gmail.com

Tel. 93 659 98 59

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ESTRANGERIA
- Reagrupament

- Tramitació d’expedients
- Renovació d’autoritzacions

- Sol·licitud gestió col·lectiva de contractació



La regidoria de Cultura presenta dissabte 
un àlbum fotogrà�c que recupera una 
part de la memòria històrica del municipi
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VILANOVA DEL CAMÍ

La XXIV Fira del Camí 
Ral serà l’acte més desta-
cat de la celebració de la 

Festa Major d’Hivern de Vila-
nova del Camí, el pròxim cap 
de setmana. Un any més s’escau 
en diumenge i s’emplaçarà al 
llarg de l’antic camí ral vilano-
ví, al llarg del carrer Major, des 
de la mateixa plaça Major i �ns 
a la plaça de l’Església i el Mer-
cat, i també als carrers de Santa 
Llúcia i Onze de Setembre. 
Des de Promoció Econòmica 
no perden de vista l’oportuni-
tat de recuperar alguns aspec-
tes històrics amb la celebració 
d’aquest esdeveniment. L’any 

passat la diligència que con-
nectava la població de l’Anoia 
amb Barcelona va ser motiu 
d’esceni�cació per part d’un 
grup de veïns i veïnes, vincu-
lats a les entitats vilanovines, 
i aquest any, serà la comme-
moració d’un altre episodi 
relacionat amb el transport: 
l’arribada del tren a Vilanova 
del Camí.
L’esceni�cació es podrà portar 
a terme gràcies a l’èxit que va 
tenir la representació de la di-
ligència. Enguany aplegarà un 
centenar de persones, algunes 
vinculades a una quinzena 
d’entitats del municipi i tindrà 
lloc novament a les dotze del 
migdia, a la plaça del Mercat.

DOMASSOS DE SANT HILARI
Aquests dies el municipi s’està 
engalanant pel cap de setmana 
festiu. Aquest any, a més a més, 
podem dir que la Fira es ves-
teix realment de gala, perquè 
s’estrena un domàs que guarni-
rà �nestres i balcons. 
Un domàs vermellós, amb la 
silueta de Sant Hilari, disse-
nyat per l’il·lustrador igualadí 
Xavi Mula, autor també del 
cartell de la festa. 
Des de Promoció Econòmica 
han distribuït uns quants pels 
principals carrers de la Fira, 
però conviden al veïnat a anar 
a buscar-ne al Centre d’In-
novació Anoia (�ns a esgotar 
existències). 

La Fira recupera un altre episodi 
històric de Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ

Can Papasseit acollirà 
aquest divendres, en 
el marc de les festes de 

Sant Hilari, la presentació d’un 
àlbum de fotogra�es que re-
cull instantànies, moltes d’elles 
inèdites, de diferents festes, 
celebracions i tradicions de 
Vilanova del Camí durant el 
franquisme.
L’àlbum que es titula “Avui és 
festa… Memòria grà�ca cul-
tural, festiva i familiar de Vi-
lanova del Camí 1939-1975”, 
és un projecte de recuperació 
de memòria històrica que ha 
comptat amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. En 
tot el procés de creació ha estat 
també important i imprescin-
dible la participació dels veïns 
i veïnes de Vilanova del Camí 
que han aportat fotogra�es i al-
tres recursos grà�cs del patri-
moni familiar.
La publicació, que es presenta-
rà divendres a les 19:30 h, se-
gueix el pas del calendari festiu 
de l’any dividit en capítols: els 
Tres Tombs,  la Setmana San-
ta; les Caramelles; el Corpus 

Cristi; les festes d’estiu; la festa 
Major; l’inici de l’escola; la in-
fància, la joventut i altres com 
la matança del porc, que es feia 
cap el novembre, o l’arribada 
dels Reis.
L’àlbum “Avui és festa....” el po-

dreu adquirir als estancs 1 i 2 
de Vilanova del Camí, a la lli-
breria +K Llibres, al preu de 3 
€. Una vegada comprat, es po-
dran  recollir de forma gratuïta 
els cromos que aniran arribant 
als establiments col·laboradors 
durant vuit setmanes. Aquests 
cromos es podran recollir de 
manera gratuïta.
Albert Vendrell i Pau Parceri-
ses, de Quartada Disseny,  són 
els autors de la imatge de la 
portada mentre que Manolo 
Cano ha estat el responsable 
del disseny de l’àlbum que s’ha 
imprès a Grà�ques Vilanova. 

d’Esports, que és qui organitza 
la Pujada al Dipòsit i la cursa 
popular i del departament de 
Cultura que aquest any és qui 
ha treballat tot l’àlbum foto-
grà�c; a part de la tasca que es 
fa des del departament d’Ager-
manaments. 
Per a  l’organització de l’espec-
tacle de diumenge el podem 
dur a terme gràcies a la col·la-
boració i participació de totes 
les entitats. L’any passat ja vam 
treballar així i vam comptar 
amb 80 persones i aquest any 
ens n’anem cap al centenar 
d’actors i actrius que faran les 
delícies del públic, coordinats 
per Gralla Manufactures Tea-
trals. 
La Festa Major d'hivern, és 
una festa molt participada no 
només pel munt de visitants 
que ens acompanyen sinó per 
la implicació que hi ha de tota 
la xarxa associativa del muni-
cipi.

Com a regidor de Promoció 
Econòmica, podries fer un 
retrat de la situació actual de 
Vilanova del Camí, econò-
micament parlant?
Vilanova del Camí, tal com 
passa a la Conca d’Òdena, o a 
la mateixa comarca de l’Ano-
ia, tenim un nivell d’atur for-
ça elevat des de la crisi del 
2008. Vilanova del Camí vivia 
de sectors econòmics com la 
construcció, el tèxtil o la in-
dústria que són sectors que 
van quedar molt tocats i no 
han acabat de recuperar-se. I 
actualment entrem en la in-
certesa d'aquesta crisi global 
que sembla que està arribant. 
Penso però, a nivell local,  que 
és important que no es desac-
tivi el consum, i de moment 
estem detectant per exemple, 
que les petites obres de millo-
ra a les llars no han patit una 
desacceleració i se'n conti-
nuen duent a terme, �ns i tot 
hem incrementat les llicències 
de petites obres, sobretot les 
relacionades amb l'e�ciència 
energètica. I això dona feina a 
moltes persones.

En quina situació trobem el 
petit comerç de proximitat 
del municipi?
Des del departament intentem 
fer tot el possible per ajudar, 
donar suport i eines al comerç 

local per intentar incentivar, 
per exemple, la seva digita-
lització, per poder oferir un 
contacte molt directe amb el 
client. Cada comerç té el seu 
punt: n'hi ha que funcionen 
molt bé i que constantment 
van reciclant-se i renovant-se i 
n'hi ha d'altres que també fun-
cionen bé però estan esperant 
el moment de la jubilació i 
aquests tancaran. Intentem en 
aquests casos, que els comer-
ços es pugui traspassar abans 
d'abaixar persiana. 
El petit comerç és el que dona 
vida al poble, llum a l’hivern, 
alegria, caliu i el tracte de pro-
ximitat que ofereixen els boti-
guers.

I a nivell d’empreses, com 
esteu?
Tenim el polígon pràcticament 
ple, queden algunes parcel·les 
petites buides però moltes són 
de propietat particular. Les 
grans parcel·les propietat de 
l’Incasòl, curiosament des de 
la pandèmia, han trobar sorti-
da i estan totes ocupades.

En el seu moment vàreu sor-
tir del PDUAECO de la Con-
ca d’Òdena.
A veure, com a  territori, la 
Conca d’Òdena és industrial 
i no podem perdre pistonada. 
Tenim una posició geogrà�ca 
bona, a nivell d’infraestruc-
tures estem ben comunicats 
i crec que hem de propiciar 
d'alguna manera que noves 
empreses puguin venir. Pen-
so que el creixement natural, 
orgànic, de la trama industrial 
de la Conca ha de passar per 
Òdena, per extensió territo-
rial, per connexions... Altra 
cosa és en quina part d'Òdena 
i de quina manera es fa. Al �-
nal, el que és cert és que ja te-
nim una realitat industrial: els 
dos polígons de Vilanova el de 
la Pobla i els d'Òdena ja con-
formen una única trama, que 
és la dels Polígons dels Plans 
i penso que és per aquí per 
on s’ha de seguir. Vilanova, el 
que no vèiem viable ni lògic 
era que la zona de Can Titó es 
convertís en industrial, per-
què és l’única zona de sòl que 
ens queda, no en tenim més. 
És un espai lúdic, natural, el 
nostre pulmó verd, que molta 
gent gaudeix i utilitza. 

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

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

assessoria@ceosl.cat
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MONTBUI

Aquest proper cap de 
setmana es celebrarà 
el gruix de les activitats 

corresponents a la Festa Ma-
jor d’Hivern en honor al patró 
Sant Maure.
Com marca la tradició, a l’en-
torn del 15 de gener, Santa 
Margarida de Montbui orga-
nitzarà una Festa Major d’Hi-
vern amb diferents propostes 
culturals per a tots els públics. 
Tampoc no hi faltaran els cor-
responents o�cis solemnes, 
amb la tradicional ofrena del 
Ciri Votiu.
Cronològicament, divendres a 
partir de les 11 del matí la Sala 
Auditori Mont-Àgora acollirà 
una activitat infantil pels in-
fants de les escoles montbuien-
ques, amb la representació de 
“El llop i les cabretes”.
El mateix divendres, però a 
partir de les 8 del vespre, la 
Plaça de la Figuera del Nucli 

Antic serà escenari d’un petit 
correfoc inaugural del 40è Ani-
versari del Grup Drac i Diables 
de Montbui. Finalitzarà la jor-
nada de divendres amb una Nit 
de Monòlegs, amb la participa-
ció de tres grans monoleguis-
tes: Miguel Ángel Marín, Raúl 
Alcaraz i David Sas. Aquesta 
activitat es farà a partir de les 
11 de la nit a la Sala Auditori 
Mont-Àgora, amb entrada gra-
tuïta, �ns arribar al límit d’afo-
rament. Les activitats de la Fes-
ta Major d’Hivern continuaran 
el dissabte dia 14 a partir de les 
4 de la tarda amb un Campionat 
de Botifarra a l’Ateneu Cultural 
i Recreatiu del Nucli Antic. 
A les cinc de la tarda, però a 
Mont-Àgora, donarà inici un 
Espectacle Infantil que anirà a 
càrrec del grup Xiula. L’activi-
tat tindrà entrada gratuïta, �ns 
a límit d’aforament. 
A les 18 hores de dissabte està 
prevista la celebració d’una 
Missa familiar a la parròquia 

de Sant Maure, i a partir de les 
vuit del vespre, en aquest cas a 
la parròquia de Santa Marga-
rida del Nucli Antic es durà a 
terme la tradicional Missa de 
Sant Maure o�ciada per Mos-
sèn Josep Maria Pujol.
L’Ateneu Cultural i Recreatiu 
del Nucli Antic acollirà dissab-
te a partir de les nou del vespre 
el tradicional Sopar de Sant 
Maure (botifarrada limitada 
a 100 persones). En �nalitzar 
el sopar, hi haurà l’actuació 
“Toca’m el cuplet”, a càrrec de 
Mònica Torra i Txema Riera. 
Finalitzarà la nit festiva amb la 
música dels DJ residents “Pepe 
i Munti” al Bar de l’Ateneu.
Al Nucli Urbà, a partir de dos 
quarts de 12 de la nit, està 
previst el recital musical “Re-
member Live”, una gran festa 
amb els èxits musicals de les 
dècades passades. La produc-
ció i direcció anirà a càrrec de 
Javi Mancebo, i l’acte tindrà la 
col·laboració especial de David 

Montbui celebra la seva Festa Major d’hivern
Polo, Gloria Carmona i Sheila 
Grados. La gran festa remem-
ber es farà a la Sala Audito-
ri Mont-Àgora, amb entrada 
gratuïta �ns a completar afora-
ment.
I a partir de les 2 de la matina-
da donarà inici la festa musical 
“We are the ones”, gran festi-
val amb DJ residents en fes-
tivals com el Mallorca Island 
Festival. El festival nocturn es 
durà a terme a la Sala Auditori 
Mont-Àgora.
I el diumenge 15 de gener s’o�-
ciarà la tradicional Missa de 
Sant Maure, amb l’ofrena del 
Ciri Votiu, a partir de les 11 
onze del matí, a la parròquia 
de Sant Maure.
A tres quarts d’una del migdia 
començarà el tradicional Ver-
mut de Sant Maure a l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu. 
També a l’Ateneu, però a partir 
de les cinc de la tarda, comen-
çarà un Campionat de Dòmino 
femení, amb premis a les tres 

primeres classi�cades.
L’Ateneu acollirà tammateix 
una Tarda de jocs de taula per 
a petits i grans (jocs per a tot-
hom i xocolatada amb melin-
dros) entre les cinc de la tarda 
i dos quarts de vuit del vespre.
I la sala Auditori Mont-Àgo-
ra acollirà diumenge a la tar-
da un gran concert musical a 
càrrec del grup Zamba Show 
(música de ball i gresca). L’ac-
tivitat començarà a les sis de 
la tarda i tindrà entrada gra-
tuïta �ns a límit d’aforament.
Finalitzarà la Festa Major 
d’Hivern amb un Castell de 
Focs que es realitzarà al Nucli 
Antic a partir de dos quarts de 
vuit del vespre.
Les activitats de la Festa Ma-
jor d’Hivern estaran organit-
zades per la Regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui al Nu-
cli Urbà i per l’AAVV La Mar-
garida i les entitats del poble, 
al Nuclui Antic. 

MONTBUI

Dijous dia 5 al vespre 
va tenir lloc l’arribada 
en globus i la cavalca-

da dels Reis d’Orient, que van 
deixar joguines i molta il·lusió 
durant el seu pas per Montbui. 
Ses Majestats Melcior, Gaspar 
i Baltasar van arribar �ns el 
Passeig Catalunya, en un espai 
obert i amb molt bona visibili-
tat pel públic assistent.
L’arribada en globus va ser es-
pectacular, enguany amenitza-
da de forma especial pels nois 
i noies que formen la Coral 
de l’Institut Montbui, que van 
cantar l’Himne de la Festa de 
Reis de Montbui, peça musical 
melòdica estrenada enguany i 
composada per Javi Mance-

bo, i que ha estat sense cap 
mena de dubte la gran cançó 
d’aquestes festes al municipi.
Més de 2.000 persones van 
veure l’arribada de Ses Majes-
tats, que van ser rebudes per 
les autoritats montbuienques 
encapçalades per l’Alcalde Je-
sús Miguel Juárez.
L’Alcalde va rebre Ses Majes-
tats i va donar pas a quatre in-
fants montbuiencs, en repre-
sentació de les escoles Garcia 
Lorca i Antoni Gaudí, que van 
ser els protagonistes de l’acte, 
amb la lectura d’unes breus 
cartes plenes de desitjos.
El Rei Baltasar va fer el seu 
tradicional discurs de benvin-
guda adreçant-se als infants 
montbuiencs i recordant la 
importància de tenir bons de-

sitjos en una nit tan especial.
Un cop �nalitzats els parla-
ments va donar inici la Caval-
cada, que va començar des de 
la cruïlla del carrer La Mercè 
amb el carrer del Pont �ns 
alPasseig Espanya de Vista 
Alegre.   Val a dir que el tram 
de cavalcada ubicat a la zona 
sud del Boulevard (aprop de 
la cantonada amb carrer del 
Pont) es va realitzar sense so-
roll, per tal que el puguin gau-
dir les persones amb TEA.
Un cop �nalitzada la cavalca-
da, els patges reials es van dis-
tribuir per portar les joguines 
i regals als infants i a les llars 
de Montbui, una operació 
que, com cada any, va realit-
zar-se de forma continuada 
durant tot el vespre. 

Els Reis van repartir il·lusió i regals en la nit més màgica de l’any

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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Més del 70% dels gossos perduts o 
abandonats a la Conca d’Òdena el 2022 
han estat adoptats o recuperats

En total s’han recollit 
84 gossos durant el 

2022 als set municipis 
de la Conca d’Òdena

CONCA D’ÒDENA

La Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena ha fet 
públiques les xifres de 

recollida d’animals domèstics, 
una de les competències que 
depèn d’aquesta institució que 
agrupa els set municipis de la 
Conca d’Òdena. De gener a 
desembre de 2022, a Igualada, 
Vilanova del Camí, Santa Mar-
garida de Montbui, Òdena, la 
Pobla de Claramunt, Jorba i 
Castellolí s’han recollit un total 
de 84 gossos perduts o aban-
donats. D’aquests gossos, 17 
portaven xip i van poder ser re-
tornats de seguida als seus pro-
pietaris, i 67 van ser traslladats 
a les instal·lacions de Caniausa 
Center SL, l’empresa respon-
sable del servei de recollida. 
El balanç del destí d’aquests 
67 gossos és molt positiu, ja 
que més un 71% han pogut 
deixar el centre: 20 han estat 
�nalment recuperats per part 
dels seus amos i 23 han estat 
adoptats. La resta, romanen al 
centre a l’espera de trobar una 
família d’acollida.

La Mancomunitat recorda que 
la informació referent als ani-
mals trobats i en adopció és 
pública i està actualitzada al 
web www.caniausa.cat, de tal 
manera que tots els propieta-
ris de gossos perduts puguin 
consultar si la seva mascota ha 
estat trobada i també perquè 
aquells particulars que vulguin 
adoptar un gos s’hi puguin 
adreçar. L’adopció de mascotes 
és un acte solidari que con-
tribueix a salvar l’animal que 
compartirà la vida amb la fa-
mília d’acollida, i també ajuda a 
reduir la saturació dels refugis, 
que podran acollir més ani-
mals en millors condicions. La 
Mancomunitat també recorda 

la importància de complir la 
normativa d’identi�cació dels 
animals de companyia amb 
microxip, un element fona-
mental per tal de poder retor-
nar els animals perduts als seus 
propietaris.
Ja fa quatre anys que la Man-
comunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena (MICOD) 
centralitza i gestiona el servei 
de recollida i manteniment 
d’animals domèstics de com-
panyia abandonats o perduts, 
i l’agost del 2022 va prorrogar 
per un any més la concessió 
del servei a l’empresa Caniausa 
Center SL, la primera empresa 
catalana dedicada a la recollida 
i custòdia d’animals que ha ob-
tingut la Norma UNE 313001 
de Gestió Sanitària i Benestar 
Animal.
D’altra banda, la MICOD re-
corda a la ciutadania que, en 
cas de veure un gos abandonat 
o perdut a la via pública, cal 
trucar a la Guàrdia Urbana del 
seu municipi que activarà el 
servei de recollida. 

ÒDENA

Del 27 al 30 de desem-
bre va tenir lloc al pa-
velló Mestre Vila Vell 

el Parc de Nadal d’Òdena. 
Van ser 4 dies en els que in-
fants i joves van poder gaudir 
de les activitats més tradici-
onals com tallers, in�ables, 
llits elàstics, ludoteca,... i la 
visita de diferents personatges 
animats, i d’altres més noves i 
actuals com un escape room 
adreçat a joves de 1r de primà-
ria a 1r d’ESO i el rocòdrom. 

El Pavelló també lluïa un arbre 
dels desitjos em el que el més 
demanat va ser que acabi la 
guerra.
Al llarg dels 4 dies van passar 
pel recinte més de 1500 infants 
i joves. Els visitants van poder 
deixar els seus suggeriments 
per així millorar les futures 
edicions. Entre els més comen-
tats la satisfacció de les noves 
activitats, especialment l’esca-
pe room organitzat per l’enti-
tat Gargantua, el rocòdrom i 
la gratuïtat de l’esdeveniment, 
entre d’altres. 

Més de 1500 infants i joves 
han participat del Parc de 
Nadal d’Òdena

ÒDENA · LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena i 
el Consell Comarcal de 
l’Anoia amb la col·la-

boració de la Fundació Soci-
ocultural Atlas, han impulsat 
l’organització d’un nou curs 
d’alfabetització en català aquest 
darrer 2022 a Òdena. 
En el curs adreçat a persones 
immigrades que o bé no estan 
alfabetitzades en la seva llen-
gua o bé desconeixen l’alfabet 
llatí, hi han participat 16 perso-

nes; 4 dones i 12 nois. Les pro-
cedències eresn del Pakistan, 
Colombia, Senegal, Gàmbia, 
Algeria i Marroc.
La formació ha tingut 45 hores 
de durada i s’ha realitzat al llarg 
del darrer trimestre del 2022, a 
la Sala Polivalent del Centre 
Cívic del Pla d’Òdena.
L’objectiu d’aquests curs és pro-
moure l’autonomia personal de 
les persones estrangeres immi-
grades i la igualtat d’oportuni-
tats entre la ciutadania a través 
del coneixement del català. 

Finalitza un nou curs 
d’alfabetització en català

DESPRÉS DE FESTES, 
TOCA CUIDAR-SE!

Vine a buscar el teu mató, a la nostra botiga 
de les Comes o a les parades del Mercat 

de Productors els dimecres i els dissabtes

C/ Dinamarca, 8. Igualada. Comandes al 678561620
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Piera municipalitza el servei d’abastament d’aigua que tenia 
Anaigua SA per millorar les instal·lacions i baixar el preu

Josep Llopart, alcalde.

JORDI PUIGGRÒS 
PIERA 

P iera ha fet un gran pas 
endavant en la mu-
nicipalització d’una 

part important del seu servei 
d’abastament d’aigua potable. 
L’empresa Anaigua SA, que 
prestava el servei a la majoria 
de llars i empreses, va �na-
litzar el juny de l’any passat 
la seva concessió, que venia 
realizant des de fa 25 anys. 
L’Ajuntament va decidir pren-
dre mesures per recuperar la 
concessió i assumir el servei 
de la manera pròpia, després 
de la gran quantitat de queixes 
dels veïns.
L’alcalde de Piera, Josep Llo-
part, ha explicat a La Veu que 
“de fet, el retorn de la conces-
sió és per dues raons. Primer, 
pel preu del servei, ja ha sortit 
diverses vegades a la premsa 
que les tarifes de Piera eren de 
les més altes del país, especí�-
cament les d’Anaigua”. 
Cal dir que a Piera existeixen 
diferents empreses i comuni-
tats de veïns que gestionen les 
xarxes de distribució de l’ai-
gua, com la Comunitat d’Ai-
gües, Aigües de l’Anoia, i les 

associacions veïnals de Can 
Aguilera i Sant Jaume, a més 
d’Anaigua, que era la més im-
portant, donant servei al nucli 
urbà, i els barris de Can Ca-
nals, el Portell, la Xuriguera, 
Can Claramunt, Castell de la 
Ventosa, Sant Jordi, Avinguda 
de Barcelona, la Venta, Can 
Martí, Can Mas, el Bedorc i la 
Fortesa.
L’alcalde afegeix que “efec-
tivament, hi havia moltes 
queixes per part dels veïns i 
des de l’Ajuntament tampoc 
veiem que l’empresa reinver-
tís els diners en la millora de 
les instal·lacions, canviant 
canonades o aforaments per 
comptadors, que és la queixa 
més gran que tenim. Els afo-
raments tenen una quota �xa 

i no es paga per la quantitat 
d’aigua que es gasta, i això als 
clients no els agrada, però per 
posar els comptadors també 
s’han de canviar canonades 
i aquesta inversió no s’ha fet. 
Per això hem decidit assumir 
el servei, i, de fet, ja hem in-
vertit 2 milions d’euros en 
canviar algunes canalitzacions 
dels carrers més importants”.
Josep Llopart explica que “la 
nostra intenció com a servei 
municipal és a partir d’ara 
continuar amb el canvi de 
canonades, i sobretot, abai-
xar el preu. Entenem que és 
una empresa municipal que 
no necessita d’un bene�ci in-
dustrial, i d’aquesta manera es 
podran baixar les tarifes. No 
pot ser que tinguem de les ai-
gües més cares de Catalunya. 
Hi ha marge de maniobra per 
fer-ho”.
Des del passat mes de juny, 
l’Ajuntament ha instal·lat uns 
telecontrols en els dipòsits 
per poder controlar la quanti-
tat d’aigua, la pressió i la seva 
qualitat, a través d’analítiques 

periòdiques, a més de dotar 
la nova empresa municipal 
de programes de facturació 
i comptabilitat. En total, es 
dona servei a 4.000 abonats, 
amb 5 treballadors, però se’n 

necessitaran possiblement 
nou. “En un termini màxim 
de tres mesos veurem quina és 
la realitat, però el més impor-
tant és baixar el preu, sinó no 
tindria cap sentit municipalit-
zar l’aigua”, diu Llopart. 

PIERA

Un any més, Melcior, 
Gaspar i Baltasar han 
celebrat la 82a edició 

de la Cavalcada de Reis, una 
xifra con�rmada pels arxius 

històrics del municipi. La tro-
bada ha omplert els carrers i 
les places del nucli de la vila de 
màgia i il·lusió, amb la col·la-
boració de Blue Moon Dansa, 
els Diables de Piera i de l’equip 
de persones voluntàries. 

L’arribada dels Reis Mags 
posa punt i final a festes 
nadalenques

MAQUINISTA I AJUDANT D’IMPRESSIÓ. Ref: Impressió

REQUERIM:

Experiència mínima de 3 anys en màquina impressió format gran 142-145, tipus Heidel-
berg., Manroland, KBA.
Estudis secundaris/ FPII relacionats en producció, arts grà�ques. 

FUNCIONS DEL LLOC: 

• Dur a terme les tasques manuals i automàtiques de les màquines d’o�set en totes les 
seves etapes. Posada a punt, neteja i manteniment d‘aquestes.
• Responsable de la seguretat, qualitat i producció a la màquina.

Interessats enviar CV a: hr.igualada@graphicpkg.com - Referència: Impressió

MAQUINISTA ENGOMAT. Ref: Engomat

REQUERIM:

Experiència mínima de 3 anys en màquina engomadora tipus Bobst Experfold, Alpina o 
Duran. Treballs d’engomat lineal alta velocitat, sistemes d’injecció/disc de cola HHS i 
amb alimentadors i recollidores automàtiques tipus Cartonpack. 

FUNCIONS DEL LLOC: 

• Realitzar  els canvis de formats i mantenir els objectius de velocitat i productivitat.
• Responsable  de la gestió de l’equip de la màquina .  Carregador / recollidor.
• Responsable de la qualitat de la producció de la seva línia.
• Neteja i manteniment de la màquina.

Interessats enviar CV a: hr.igualada@graphicpkg.com - Referència: Engomat

PER A TOTES LES VACANTS:
-Interessats enviar CV actualitzat a hr.igualada@graphicpkg.com amb la referèn-
cia de cada vacant.
-Incorporació a empresa líder en el sector 
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ÒDENA

En les eleccions munici-
pals del 2019 es va pre-
sentar la candidatura 

de Fem Òdena AM, amb un 
grup de treball renovat el qual 
va obtenir uns magní�cs re-
sultats, esdevenint guanyadors 
d’aquells comicis. Aquest equip 
ha estat governant en minoria, 
amb Maria Sayavera com alcal-
dessa, �ns el darrer any en què 
una moció del PSC i OAF els 
ha privat de culminar els pro-
jectes del mandat, malgrat això 
el projecte segueix amb força i 
ja està preparant les properes 
eleccions del maig. 
Així, la formació Fem Òdena 
AM estarà encapçalada per 
Jaume Xaus, informàtic i veí 
del barri de La Font. Xaus, que 
fa el relleu a Maria Sayavera 
-actual cap de llista del grup- 
té vuit anys d’experiència de 
govern, com a tinent d’alcalde 
a l’ajuntament odenenc, a més 
d’haver-ne estat quatre ante-

riorment a l’oposició. L’ode-
nenc liderarà doncs la forma-
ció municipal, que treballa 
amb un projecte municipal il-
lusionador, seguint amb l’equip 
i les línies de treball de les dar-
rers eleccions, i amb la volun-
tat d’ampliar i ser encara més 
oberts, plurals i transversals.

LA PARTICIPACIÓ I LA 
COOPERACIÓ, UN EIX CLAU
Amb la voluntat de treballar 
colze a colze amb els veïns i en-
titats, el grup Fem Òdena AM 
es presenta a aquests comicis 
amb un projecte basat en eixos 
com la participació ciutadana –
clau a l’hora de crear un model 
de poble conjuntat per Òdena-, 
la posada en valor del patrimo-
ni municipal, l’aposta per la 
cooperació, les polítiques so-
cials i la promoció econòmica 
sostenible, creant sinergies co-
marcals i lligada a una millora 
de les infraestructures. 
El grup municipal, amb per-
sones provinents de totes les 

Jaume Xaus es presenta com alcaldable de 
la formació municipal Fem Òdena AM

zones del municipi i per�ls 
professionals diversos, ha tre-
ballat durant els darrers quatre 
anys per a crear un model de 
poble a partir de trobades amb 
veïns i veïnes, entitats i col·lec-
tius odenencs, i aquesta segui-
rà sent la línia de treball dels 
propers mesos, per tal d’acon-
seguir uns bons resultats a les 
eleccions del maig, i així poder 
donar continuïtat a la feina ja 
iniciada en aquest mandat. 

CASTELLOLÍ

El Circuit Parcmotor de 
Castellolí, va acollir el 
passat diumenge 18 de 

desembre - amb motiu de La 
Marató de TV3 - la 4a edició 
del Trial Solidari.  Enguany, la 
jornada va tornar a ser un èxit 
de participació amb 574 ins-
crits, superant així les xifres 
de la darrera edició.
Durant la jornada, els pilots 
van poder gaudir d’una dese-
na de zones situades a l’àrea 
O�-Road del circuit, aptes per 

a tots els nivells : blanc, groc, 
verd, blau i vermell. A la zona 
del pàdoc, marques com Mon-
tesa, TRS Motorcycles, Ver-
tigo, GasGas Sherco, Scorpa, 
Mecatecno i Beta Motorcyles, 
van exposar els seus produc-
tes, així com una quinzena 
de carpes de col·laboradors, 
botigues, escoles de trial, etc. 
A més 18 pilots professionals, 
entre ells Toni Bou, Jaime Bus-
tos, Berta Abellán i Jeroni Fa-
jardo van realitzar una exhibi-
ció de trial indoor. El �nal de 
festa va ser la volta solidària 

on la totalitat dels participants 
van poder realitzar una volta 
al circuit de velocitat de Cir-
cuit Parcmotor Castellolí.
L’esdeveniment, que ha estat 
organitzat amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Caste-
llolí, la Federació Catalana de 
Motociclisme, TrialGo, Kros-
bee, Octagon, l’Àrea O�-Road 
del Circuit Parcmotor i més 
d’un una cinquantena de vo-
luntaris, va aconseguir recap-
tar 10.642,42 euros que han 
estat donats íntegrament a la 
Marató de TV3. 

El Trial Solidari organitzat al Circuit Parcmotor de Castellolí 
recapta més de 10.642,42 € euros per la Marató de TV3

VILANOVA DEL CAMÍ

La regidoria de la Gent 
Gran de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí 

ha fet balanç del primer tri-
mestre d’activitats adreçades 
a la gent gran. 
A l’octubre van començar 
un seguit de tallers que han 
aconseguit omplir totes les 
places ofertes. I, d’altra ban-
da, s’han programat activi-
tats puntuals en el marc del 
25N, Dia Internacional per 
l’Erradicació de la Violència 
vers les Dones, o les festes 
nadalenques.
Les activitats de dinamitza-
ció de la gent gran van co-
mençar el passat mes d’octu-
bre amb la programació de 
sis tallers gratuïts que estan 
tenint molt d’èxit: entrena-
ment de la memòria, infor-
màtica, gimnàstica, actualit-
za’t amb el mòbil, català i el 

racó de l’art. 
A banda del programa ordi-
nari d’activitats, des de la re-
gidoria s’han impulsat altres 
activitats puntuals com la 
realització d’un curtmetratge 
on es reivindicava els drets 
de les dones i es rebutjava la 
violència masclista. També 
s’han fet diferents activitats 
nadalenques, on es van anar 
creant detalls per l’arbre de 
Nadal i es va confeccionar 
una corona per penjar a la 
porta de casa. 
Laura Pavón, regidora de la 
Gent Gran es mostra orgu-
llosa de la tasca que s’està 
fent tant des de la dinamit-
zació com des del mateix col-
lectiu de la gent gran. 
En destaca el seu esforç i 
constància així com la capa-
citat de crear forts vincles 
entre les persones que parti-
cipen en aquestes activitats i 
també amb les formadores. 

Primer trimestre d’activitats 
amb la gent gran amb un 
balanç molt positiu 

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
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CAPELLADES

Aquests han estat uns 
dies carregats de 
propostes nadalen-

ques per gaudir a Capella-
des. Després d’una arren-
cada molt solidària amb les 
propostes de les diferents en-
titats -amb recollides per La 
Marató, el Banc d’Aliments i 
d’altres- s’ha pogut gaudir de 
vàries iniciatives.
Per a la quitxalla n’hi ha ha-
gut de molt diverses. Primer 
es va arrencar tot fent cagar 
el Tió a la plaça Verdaguer la 
vigília de Nadal, amb l’ani-
mació de Rah-Mon Roma. 
Seguidament va arribar el 
Saló de la Infància, amb pro-
postes del 28 al 31 per a la 
mainada. Va agradar especi-
alment...
Els més joves el mateix 31 a 
la matinada es van trobar al 
Pavelló Poliesportiu per ce-
lebrar el Cap d’Any.
L’endemà, la cita va ser a la 
plaça Catalunya on tothom 
es va congregar per fer en-
trega de la carta als emissaris 
reials, el Kama-lú i la Hali-
ma. L’alcalde els va donar la 
benvinguda i seguidament 
els dos patges van adreçar-se 
als petits fent-los diverses re-

comanacions, entre ells que 
juguessin molt i deixessin de 
banda les pantalles de mòbil.
En la mateixa línia van con-
tinuar el seu discurs el dia 5 
de gener els Reis d’Orient, 
Melcior, Gaspar i Baltassar 
quan van arribar a Capella-
des. Van ser rebuts amb una 
gran comitiva de 71 patges i 
patgesses que els van acom-
panyar per Capellades en la 
seva tasca de repartir regals 
per totes les cases.
Aquests dies de Nadal també 
s’ha pogut veure la mostra 
de pessebres a l’església de 

Capellades ha gaudit de les Festes nadalenques amb molts actes

CAPELLADES

S’ha escollit les dues pro-
postes amb més vots dins 
la convocatòria dels pri-

mer pressupostos participa-
tius de Capellades. 
El 15 de desembre es va tan-
car les votacions, en un procés 
que s’ha dut a terme al llarg 

de l’any passat, començant per 
l’aprovació de les bases dels 
Pressupostos participatius, 
passant per la redacció i vali-
dació de propostes i arribant 
�ns la votació �nal.
Enguany els capelladins i ca-
pelladines van aportar �ns a 
13 propostes en aquesta pri-
mera edició. Ara bé, i després 
de passar pel procés de vali-

Ja s’han escollit les dues propostes guanyadores dels Pressupostos 
participatius

dació tècnica estipulada a la 
base del procés, només en van 
poder quedar quatre per tal de 
ser votades. Amb tot, aquestes 
propostes han rebut un total 
de 164 votacions, que s’han 
repartit de la següent manera:
1. Limitació del trànsit rodat 
a la Plaça Verdaguer i entorn 
(55 vots)
2. Millorar els parc públics de 

Capellades (52 vots)
3. Millora de l’entorn del car-
rer del Portal (37 vots)
4. Potenciar la millora turísti-
ca de Capellades (20 vots).
Amb aquests resultats, l’Equip 
de Govern es compromet, tal i 
com s’establia a les bases, a re-
collir els projectes més votats 
en els Pressupostos que es vo-
taran en el següent Ple. Con-

cretament, les dues primeres 
propostes formaran part del 
capítol d’inversions dels pres-
supostos del 2023.
Per l’any vinent l’Equip de Go-
vern espera poder executar 
les partides sorgides d’aquest 
procés, i tornarà a encetar un 
nou procés participatiu enca-
rat a les inversions dels Pres-
supostos del 2024. 

Santa Maria de Capellades 
on aquest diumenge es va fer 
entrega dels reconeixements 
als participants al concurs 
infantil que es va fer per les 
llars capelladines.

CAPELLADES RECUPERA
EL SALÓ DE LA INFÀNCIA
Del 28 al 31 de desembre Ca-
pellades ha viscut una nova 
edició del Saló de la Infàn-
cia, suspesa i modificada 
des de la pandèmia. Aquesta 
recuperació explicaria l’èxit 
de participació, que en els 
dos primers dies de Saló va 

esgotar el total d’entrades 
previstes, sumant un total 
de més de mil assistents. El 
Saló ha estat organitzat per 
l’Ajuntament de Capellades, 
en col·laboració amb Xarxa 
Capellades.
Les activitats previstes han 
estat prou ben acceptades en 
un pavelló poliesportiu de-
corat i adaptat a la selva, el 
tema escollit per dinamitzar 
les propostes. Cal destacar 
també l’assistència d’un pú-
blic força variat, �ns i tot de 
joves adolescents que també 
han volgut gaudir de l’espai i 

les activitats.
El Saló ha comptat novament 
amb la col·laboració d’entitats 
com per exemple els Gegan-
tets de Capellades que hi van 
anar per ensenyar a portar les 
�gures del Capelló i la Mira-
mar. També l’escola de dansa 
Dance&Fun va preparar una 
actuació especial que es va fer 
al teatre La Lliga, amb la mú-
sica del Trencanous.
Igual que en anteriors edi-
cions l’entrada ha tingut bo-
nificació al presentar tiquets 
de compra a botigues adheri-
des a Capellades Comerç. 

Plaques fotovoltaiques 
ULTRA RESISTENTS

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

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

globalfriotex.com info@friotex.com

C/ Lleida, 15 (PAE) VIC

C/ Florenci Valls, 1 IGUALADA

T. 93 885 62 29

T. 93 804 50 99
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VECIANA

El passat dia 5 de gener, 
tal i com estava previst, 
els Reis Mags d’Orient 

van arribar al municipi de Ve-
ciana per repartir il·lusió i pre-
sents per a totes les llars que 
així ho havien demanat. En-
guany l’alcalde, Jordi Servit-
je, va rebre a Ses Majestats al 
Centre Cultural de Cal Pesseta 
des d’on van recórrer les cases 
i masies de la zona de Veciana 

per visitar xics i grans que els 
esperaven amb molta il·lusió. 
A continuació la comitiva re-
ial va desplaçar-se cap als nu-
clis i masies de Sant Pere del 
Vim, Segur, Montfalcó el Gros 
i Santa Maria del Camí on va-
ren acabar ben entrada la nit. 
Amb aquesta festa tant màgi-
ca, que aviat complirà els seus 
quaranta anys d’història al 
municipi, es va cloure l’agen-
da de Nadal organitzada per 
l’Ajuntament de Veciana. 

Els Reis Mags van recórrer 
el municipi de Veciana

CALAF

Aquest dissabte l’entitat 
cala�na “El Casino 
de Calaf ” clou el 2n. 

Taller de Direcció Teatral a 
càrrec del polifacètic actor i 
director Martí Peraferrer.
Més tard, a 2/4 de 8 del vespre 
tindrà lloc la representació 
d’una coproducció internacio-
nal seva “L’últim viatge de Ru-
dolf Nureyev”, que interpreta 
i dirigeix ell mateix, acompa-
nyat dels ballarins  Joel Claros 
i Màrius Gasau.
L’obra, multidisciplinar, tan-

ca la trilogia més personal de 
Peraferrer basada en grans ar-
tistes, com Vincent Van Gogh, 
Tennessee Williams i ara Ru-
dolf Nureyev. Per Peraferrer, 
la trilogia parteix de la neces-
sitat d’experimentar i investi-
gar quin és el motor de l’art, 
un motor, diu que és “el dolor”, 
“el dubte”, les contradiccions i 
el patiment que es crea des de 
la incomprensió de l’artista, 
que no troba el seu espai en la 
societat.
Per assegurar-vos la localitat 
als espectacles cal reservar-les 
al telèfon 93 869 83 77 o al 

Torna el teatre al Casino

CALAF

Calaf és una de les zo-
nes afectades per una 
malaltia que ataca a 

la pinassa (Pinus nigra). Les 
principals zones afectades del 
municipi per un fong conegut 
com a Diploida són Sant Se-
bastià, el bosquet del Rentador, 
la zona del castell i la plaça de 
la Sort.  Des de mitjans de no-
vembre, una empresa externa 
ha estat valorant l’estat de salut 
dels pins de Calaf. A principis 
de desembre, es va aplicar un 
tractament d’endoteràpia als 
exemplars sans o amb menys 
d’un 50% de la copa afectada, a 
més d’un fungicida i l’aportació 
de nutrients per donar-los més 
vigor. Ara, s’estan realitzant tre-
balls de tala de la resta d’exem-
plars amb més d’un 50% de la 
copa afectada, amb la col·labo-
ració de GEPIF (Grup Especial 
de Prevenció d’Incendis Fores-
tals), com a mesura preventiva 
per evitar la propagació de la 
malaltia als altres pins sans. Es 

contempla, a principis de pri-
mavera, realitzar una plantació 
d’arbres a les zones afectades 
per tal de recuperar aquestes 
zones verdes.
L’Ajuntament fa una crida al ve-
ïnat a revisar l’estat de salut dels 
pins dels seus jardins i demana 
que si en troba algun d’afectat 
ho comuniqui al consistori.
El fong Diploida ataca als ar-
bres ferits després d’una pedre-
gada, com la que es va produir 
a �nals d’estiu al municipi, i els 

pot arribar a matar. Les pedre-
gades causen ferides a les bran-
ques, el que facilita les infec-
cions d’alguns fongs patògens 
dins del sistema vascular. A 
més, la sequera i les temperatu-
res extremes d’aquest estiu han 
propiciat el seu debilitament, el 
que ha facilitat la infecció.
D’altra banda, a Catalunya, 
les principals zones afectades 
per aquest fong són El Sol-
sonès, el Bages, el Berguedà, 
Osona i l’Anoia. 

Calaf actua per fer front a la malaltia 
que afecta els pins del municipi

620 134 018 (Josep). També es 
vendran el mateix dia a taqui-
lla, sempre que en quedin de 
disponibles. El preu del espec-
tacle és 9 € per als socis i de 12 
€ per al públic en general i for-
ma part de l’Abonament-regal 
al preu de 40 euros per als so-
cis i 50 pel públic en general 
amb els següents espectacles:
3 Tenors el 21 de gener
El poliamor és així ( de com-
plicat) el 11 de febrer
Concert i ball de l’orquestra 
Maravella el 26 de febrer
Lúxuria del Ballet Flamenc de 
BCN el proper 18 de març. 

Jornades històriques 
a Santa Coloma de Queralt

STA. COLOMA DE QUERALT

Aquest cap de setmana 
es celebren les I Jor-
nades de la Batalla de 

Santa Coloma de Queralt i 
l’avenç franquista cap a Igua-
lada” organitzades pel Grup 
de Recreació Històrica Ejér-
cito del Ebro i l’Ajuntament.
Les jornades comencen avui 
divendres amb la inaugu-
ració a la Sala del Castell de 
l’exposició “Catalunya front 
de guerra”. Demà dissabte es 
durà a terme una camina-
da guiada i teatralitzada pels 
escenaris dels enfrontaments 
amb sortida a les 10 del matí 

des de la plaça del Castell 
(Inscripcions a of.turisme@
stacqueralt.altanet.org o als 
telèfons 977 880 478 i 616 875 
416).
Diumenge tindrà lloc la con-
ferència “La batalla de Santa 
Coloma i l’avenç franquista 
�ns Igualada” a càrrec de 
Pere Ventura, de GRH Ejér-
cito del Ebro. Serà a les 12 del 
migdia a la sala del Castell.
Durant tots tres dies i els 
propers 18, 21 i 22 de gener 
es faran visites comentades a 
l’exposició en horari de 10 a 
13.30h els dies feiners i de 10 
a 13:30h i de 17:00 a 20:00 els 
dies festius. 

22 Divendres, 13 de gener de 2023COMARCA



FUTBOL

Primer partit de l’any i 
estrena d’Agus Isabel 
a la banqueta del CF 

Igualada masculí. Els iguala-
dins rebien a un equip molt 
competitiu i intens com és la 
Guineueta. Després de dues 
derrotes, l’equip volia donar 
un pas endavant.
Tot i l’emergència per fer un 
bon partit, l’equip va tenir la 
pausa i tranquil·litat per do-
minar el joc a partir de la pilo-
ta. El conjunt blau feia moure 
la línia defensiva i en la prime-
ra arribada per banda, Arnau 
centrava per un Olmo que 
amb una xilena lateral enviava 
al fons de la xarxa. Un golàs 
per començar el 2023. L’equip 

es va mantenir molt serè i se-
guia el seu pla de partit.
Per altra banda, els barcelo-
nins intentaven pressionar la 
sortida de pilota de l’Igualada 
amb poc èxit, però generant 
arribades a partir de pilotes 
llargues. Els anoiencs estaven 
molt sòlids i les jugades més 
perilloses eren locals, però no 
s’era gaire precís en la darrera 
rematada.
Al minut 45, quan semblava 
que s’aniria al descans amb 
un ajustat un a zero, els igua-
ladins van aconseguir refusar 
una pilota a la pròpia àrea 
amb molta elegància, generant 
un contracop que va conduir 
Franc i que ell mateix es va en-
carregar de culminar per fer el 
segon gol, just quan l’àrbitre 
xiulava la mitja part.
A la segona meitat, l’equip va 
temporitzar molt el joc i no es 
van veure grans oportunitats 
de gol. El duel estava amb un 

ritme més baix on les oportu-
nitats vindrien a partir d’in-
dividualitats o errors. I per 
desgràcia, així va ser. Error en 
sortida de pilota dels blaus i el 
davanter visitant, retallava di-
ferències, al minut 70.
Un gol que va esperonar molt 
als barcelonins, que mica en 

mica, anaven apropant-se a 
la porteria d’Agus. Al minut 
83, una pilota refusada, era 
engaltada per un atacant, 
que feia l’empat.
En el tram final, les opor-
tunitats vindrien a pilota 
aturada. Allà, el poder físic 
visitant es va imposar i a la 

El CF Igualada es deixa remuntar un 2-0 i acaba perdent 
en l’estrena d’Agus Isabel
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darrera oportunitat de l’en-
frontament, galleda d’aigua 
gelada. Gol visitant que con-
sumava la remuntada i que 
suposava la derrota iguala-
dina.
Aquest cap de setmana, els 
blaus viatgen fins a Mo-
llerussa, líder de la lliga. 

FUTBOL

El CF Igualada tornava 
a la competició amb la 
mentalitat de mante-

nir-se a la zona alta de clas-
si�cació. I el primer partit de 
l’any no va ser pas fàcil. Con-
tra el Pallejà, es va veure un 
partit molt igualat i dur, on el 
domini de pilota va ser blau, 
però on les locals van tenir 
tímides opcions a partir de la 
pilota aturada.
Així va ser com l’equip iguala-
dí va poder generar un penal 
per mà, molt clar, que Marina 
transformaria, al minut 20 de 
joc. Seguint amb la mateixa 
dinàmica, el conjunt de Víc-
tor Torrijos va anar arribant a 

Victòria i coliderat
porteria contrària, sense po-
der convertir.
A la segona meitat, les del 
Baix Llobregat van sortir amb 
una pressió alta, que va fer 
patir a les anoienques, que 
van saber aguantar les ratxes 
atacants del Pallejà. Queralt 
va poder salvar un u per u, 
mantenint el mínim avantat-
ge. Un cop superats els mi-

nuts complicats, Peke va arri-
bar a línia de fons i centrava 
per una Jana, que molt atenta 
rematava ben ajustat. Ja als 
minuts �nals, Mar arribava 
per l’extrem esquerra i feia un 
xut molt potent, que es con-
vertia en un autèntic golàs.
Aquest cap de setmana, les 
blaves reben l’AEM, actual 
líder. 
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CF PALLEJÀ TRIAL

La vilanovina Maria 
López del Rio s’ha pro-
clamat campiona de Ca-

talunya de trial en categoria 
Open Femení. Al llarg de la 
temporada 2022 es van dis-
putar 5 proves de les quals en 
va guanyar 3. En la mateixa 
temporada, Maria López va 
aconseguir acabar els famo-
sos 3 Dies Trial Santigosa, una 
prova molt exigent físicament.
És el primer cop que la pilot 
del MC DSB Trial La Pobla 
de Claramunt ha competit al 
Campionat de Catalunya de 
Trial Open, gràcies també al 
suport de Félez CS Suminis-
tros S.L.
Un esport, el trial, on és difí-
cil trobar mitjans per poder 
competir, i encara més per 

promoure les categories fe-
menines.
Maria López recollirà el títol 
de campiona de Catalunya el 
dissabte 14 de gener a Barce-
lona, en la gala organitzada 
per la Federació Catalana de 
Motociclisme. 

Maria López, campiona 
de Catalunya de trial

Més info a
totssomunbatec.cat

#TotsSomUnBatec
CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL I FUTBOL SALA CATALÀ



Els anoiencs Armand Monleón i Francesc Salisi resisteixen 
en aquest dur Dakar

JOSEP M. VIDAL · MOTOR 

Si en l’anterior edició ens 
fèiem ressò de l’abando-
nament del pilot argentí 

Orlando Terranova, copilotat 
per l’odenenc Àlex Haro amb 
BRX Hunter, per la lesió de 
Terranova quan estaven fent 
una bona prova, ara hem de 
lamentar l’abandonament del 
pilot capelladí Dani Vilà amb 
el quad Yamaha. 
Vilà estava fent un magní�c 
Dakar tenint en compte que 
era la seva primera participa-
ció, i a més dins la categoria 
Original by Motul, en què no 

podia rebre assistència. Era 
arribar al bivac i ell sol prepa-
rar-se el quad per a la següent 
etapa. Fins que va arribar el 
dia que se li van acumular els 
problemes i va haver d’aban-
donar.
Aquestes eren les paraules del 
Dani; “Avui no he pogut re-
enganxar-me a l’etapa. Vaig 
pensar que en haver arribat 
gairebé tres dies tard el quad 
al bivac em donarien una mica 
més de temps. He intentat tot 
el possible per seguir en car-
rera, però les regles són clares. 
Si passen aquests dies i si no 
surts, ets fora”.

I afegia que “he après moltís-
sim de cara a la propera edi-
ció! Estar aquí ha estat incre-
ïblement positiu per a mi a 
nivell esportiu i com a experi-
ència extrema. Una gran aven-
tura que m’ha encantat viure i 
vull repetir sense dubtar-ho!
Cal pensar en el futur i la pro-
pera edició, hi ha molta fei-
na per endavant. Em quedo 
amb tot el bo i els temps que 
he aconseguit a les etapes. 
M’agradaria donar les grà-
cies a totes les persones que 
n’han format part i que han 
confiat en mi com a esportis-
ta per arribar fins aquí. Ara 

toca mirar endavant”.
I amb l’experiència que anat 
assolint en les etapes dispu-
tades, de ben segur que Dani 
Vilà ja està esperant que co-
menci el Dakar 2024 per tor-
nar-hi i no només per arribar 
al �nal, sinó que a més acon-
seguir una bona classi�cació.
Per altra banda, els que es-
tan portant a terme un gran 
Dakar son el pilot polonès 
Jakub Przygonski i l’anoienc 
Armand Monleón amb el 
Mini o�cial.
A l’hora d’escriure aquestes 
línies, el dimecres al �nal de 
la desena etapa entre Haradh 
i Shaybah, Jakub i Armand 
aconseguien una brillant si-
sena posició a la categoria de 
cotxes, que juntament amb 
les bones classi�cacions d’eta-
pes anteriors, en que havien 
quedat entre els cinc primers, 
els hauria permès estar entre 

els 10 primers de la taula si no 
hagués sigut pels problemes 
que van tenir abans de l’etapa 
de descans. Per ser el seu pri-
mer Dakar junts, un top-10 
seria una brillant classi�cació
Al �nal de l’etapa de dimecres 
Przygonski comentava: “Una 
etapa esgotadora amb moltes 
dunes. Dunes més aviat cur-
tes: accelerar, frenar, creuar 
duna, accelerar. Però ens hem 
divertit. La navegació no ha 
estat tan difícil avui. Però di-
jous l’Armand segur que tin-
drà més feina”.
Pel que fa a la categoria de 
camions, continuaven el pilot 
bagenc Àlex Aguirregaviria 
copilotat per l’anoienc Fran-
cesc Salisi i amb el mecànic 
bagenc Jordi Perera dins la 
cabina del camió Mercedes. 
Gran labor la seva com és fer 
d’assistència de l’ampli i po-
tent equip FN Speed. 

Temporada 
2023 - 2024

Anem al teatre!

       

ANDRÉ RIEU  Palau Sant Jordi

Sortida amb el nostre autocar a les 17,30 hrs d’Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle a les 8 de la tarda, al Palau Sant Jordi.

Avui ens dirigim al Palau Sant Jordi on gaudirem de l'actuació d'André Rieu i la Johan Strauss Orchestra.
El rei del vals arriba a Barcelona per gaudir d'un grandiós espectacle musical. Un dels artistes i compositors més reconegut de la música clàssica actual 
presentarà les seves exquisides i emocionants peces dins d'un show inoblidable. Actuarà juntament amb l'orquestra Johann Strauss de 60 músics i 
nombrosos solistes. Gaudeixin d'aquest mestre de l'gènere clàssic. Després tornada a les terminals.

NOTA: imprescindible abonament de l'import total de la reserva a el moment de la inscripció.

Preu per persona, viatge + refrigeri + entrada a Zona 1: 180€
Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

Diumenge, dia 12 de març de 2023        Hora sortida: 17:30 h.

LA JAULA DE LAS LOCAS  Teatre Tívoli

Sortida amb el nostre autocar a les 14,45 hrs d’Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Tívoli. Entrades garantides a platea

“La JAULA DE LAS LOCAS” s'ha representat ininterrompudament per tot el món des de la seva estrena. De nou al Teatre Tívoli en una espectacular versió 
dirigida per Àngel Llàcer i Manu Guix.
Es un gran cant a la llibertat individual i col·lectiva. Una atrevida posada en escena, sorprenents coreogra�es, exuberant disseny de vestuari i una temàti-
ca universal, el converteixen en un dels musicals més aclamats de la història. Cada funció transforma “La Gàbia” en una festa, una celebració de la “joie 
de vivre” que se sap com comença, però mai com s'acaba!

Preu per persona: 72€
Inclou: transport + beguda + entrada a platea (Files 8, 9 i 10)
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Divendres, dia 24 de febrer de 2023        Hora sortida: 14:45 h.

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

El passat dissabte el 
Monbus CB Igualada va 
rebre al CB Martinenc 

a la seva pista en un partit 
que prometia un gran duel 
entre un Igualada que havia 
trencat la seva dinàmica de 
derrotes i un Martinenc que, 
gràcies a ser un dels millors 
atacs de la categoria, anava 
tercer en la classi�cació. Tot 
i això, els dos equips patien 
baixes importants, sobretot 
en l’àmbit de l’anotació.
Des del principi, els locals 
van començar amb força i 

El Monbus CB Igualada enceta l’any 
amb derrota a casa

van portar el lideratge del 
partit amb un atac molt con-
tundent. Això va obligar el 
Martinenc a posar-se en de-
fensa zonal, i així es va man-
tenir el joc durant els primers 
minuts. A partir d’aquest 
instant, les defenses dels dos 
equips van estar imponents. 
No obstant, l’equip visitant 
anava reduint distàncies grà-
cies al desencert dels locals 
en el tir lliure amb un 1 de 9 
en la primera meitat. Els es-
forços dels igualadins en de-
fensa i sobretot evitant que 
el Martinenc pogués córrer i 
jugar en transicions ajudaven 
a mantenir el marcador igua-
lat amb un resultat a la mitja 
part de 25 a 22.
En la segona meitat, les di-
nàmiques van ser molt si-

milars, amb un partit igualat 
amb grans defenses per part 
dels dos equips, on l’encert 
dels igualadins començava a 
marcar les diferències tant a 
la pintura com a la línia de 
tres. Finalment, a mesura que 
el partit avançava, no es de-
�nia un guanyador clar �ns 
que, en els últims instants, el 
Martinenc es va emportar la 
victòria.
El Club Bàsquet Igualada no 
va poder endur-se la victòria 
contra el tercer equip de la 
classi�cació tot i el partit tan 
lluitat que van dur a terme. El 
marcador �nal va ser de 52-
55. 
Aquest cap de setmana juga-
rà l’últim partit de la primera 
volta, on l’equip igualadí s’en-
frontarà al Barça. 

59

54

FC MARTINENC

MONBUS
CB IGUALADA

HOQUEI PATINS

L’Igualada HC Rigat s’ha 
tornat a reivindicar en 
una pista de les més 

complicades de l’OK Lliga 
com és el renovat Joan Ortoll. 
En un pavelló ple a vessar, 
amb una nodrida presència 
igualadina gràcies a l’autocar 
muntat pel club arlequinat, 
els dos equips van protagonit-
zar un partit d’alta intensitat i 
molt hoquei. Hi va haver do-
mini altern i molt treball dels 
“rigats” per recuperar el 2 a 0 
amb que es van avançar els lo-

L’Igualada HC Rigat tanca la primera 
volta amb un empat a Calafell

cals. A la �, un gol de Llenas a 
falta de 2 minuts i mig va pre-
miar l’esforç arlequinat amb 
un punt d’or.
La primera meitat va aca-
bar amb un únic gol d’Escala 
en un tir creuat. A la segona, 
Casas va ampliar la diferència 
apro�tant una bola morta des-

prés d’una aturada de Guillem 
Torrents. Només mig minut 
després, l’IHC va desapro�-
tar una FD per expulsió local, 
però jugant amb superioritat 
Yeste va reduir distàncies amb 

un remat per sota les cames. 
Al minut 17 Riba sí que va 
marcar la FD per 10 faltes i va 
empatar el partit.
Però encara faltaven més 
emocions. Escala va tornar a 
marca amb una acció protes-
tada pels igualadins perquè 
entenien que el jugador de 
Vilanova s’havia emportat la 
bola amb el peu. Quedaven 7 
minuts i l’IHC havia de buscar 
recompensa al seu bon partit 
davant d’un rival que es juga-
va un lloc de cap de sèrie a la 
copa. Fins que al minut 22 i 
mig Llenas va fer un dels seus 
gols clàssics, sortint de darrera 
la porteria. 3 a 3 �nal i l’IHC 
acaba la 1a volta en sisena po-
sició amb 20 punts i classi�cat 
per la Copa del Rei. 

3

3

IGUALADA HC RIGAT

CP CALAFELL

Els arlequinats 
tanquen la primera 

meitat de campionat 
en sisena posició

HOQUEI PATINS

Sisena derrota consecu-
tiva per a l’Igualada Fe-
mení Grupo Guzman 

a l’OK Liga Iberdrola. Tot i 
competir bé a estones i tenir 
diferents opcions, les jugado-
res entrenades per Pol Josa a 
Bigues i Riells (Carles Marín 
complia el segon partit de 
sanció) van cedir per 4-1, da-
vant un rival amb molt o�ci i 
que va tenir una elevada efec-
tivitat de cara a porta.
L’equip igualadí va encaixar 
tres gols de l’Orkla CHP Bi-
gues i Riells en només cinc 
minuts, ben avançat el pri-
mer temps. La jove Gal·la 
Solé va ser un maldecap per 
a la defensa igualadina. L’ex-
jugadora del CH Mataró va 
marcar el primer gol al minut 
9. Sense temps per assimilar 
aquest cop, Carolina Herrera 
veuria una blava molt rigo-
rosa. La capitana del Bigues 
i jugadora referent Marta 
Borràs transformaria en el 
2-0 la corresponent directa. 
I en ple desconcert igualadí 
novament Gal·la Solé faria el 
tercer gol d’un Bigues que va 
tenir una gran efectivitat du-
rant aquests minuts.
A partir d’aquest moment, les 
igualadines van tenir bones 
ocasions per reduir distànci-
es, però la portera del Bigues 
Helena Saldaña va evitar una 
i altra vegada que les jugades 
molt verticals de les visitants 
acabessin en gol. Amb 3-0 es 
va arribar al descans.
A la represa les jugadores 

de l’Igualada Femení Grupo 
Guzman van continuar arri-
bant amb perill a la porteria 
d’un Bigues que contemporit-
zava la situació. Van anar pas-
sant els minuts i a quinze de 
la conclusió Carolina Herrera 
faria el 3-1 en culminar una 
gran jugada col·lectiva. Però 
sense gaire marge per creure 
en la remuntada la capitana 
local Marta Borràs faria poc 
després el de�nitiu 4-1.
Durant la darrera fase del 
matx, l’equip igualadí va con-
tinuar tenint ocasions clarís-
simes, amb diversos llença-
ments al ferro de la porteria 
vallesana. Laia Navarrete 
també sortiria a pista en els 
darrers vuit minuts del par-
tit, aturant un penal a Marta 
Borrás i evitant que les locals 
ampliessin el marcador. Des-
prés de 50 minuts de gran 
lluita pels dos conjunts el tri-
omf i molts números per ju-
gar la Copa de la Reina es van 
quedar a Bigues. L’Igualada 
Femení Grupo Guzman, en 
canvi, ha de fer ràpidament 
un “reset” i treballar per re-
conduir una situació espor-
tiva que ara mateix és com-
plicada. Les igualadines són, 
provisionalment, onzenes a 
la taula amb 9 punts, fregant 
llocs de descens, i acumulant 
una dinàmica dolenta de re-
sultats que les ha deixat sense 
opcions de jugar la Copa de la 
Reina.
Demà dissabte l’Igualada Fe-
mení Grupo Guzman �nalit-
zarà la primera fase l’OK Liga 
Iberdrola rebent a Les Comes 
(20.00 hores) la visita del 
Club Patí Voltregà Stern Mo-
tor a la primera oportunitat 
que tindran les igualadines 
per aixecar el vol. 

Sisena derrota consecutiva 
de l’Igualada Femení HCP

1

4

IGUALADA FEMENÍ 
HCP GRUPO GUZMÁN

CHP BIGUES I RIELLS

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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L’equip masculí del CAI, 7è  al Campionat de Catalunya de Clubs
Absolut en Pista Coberta  

ATLETISME

L’equip masculí  del C.A. 
Igualada Petromiralles 
va assolir diumenge pas-

sat a la tarda a la pista coberta 
de Catalunya de Sabadell, una 
molt meritòria 7a posició al 
Campionat  de Catalunya Ab-
solut de 1a categoria per clubs, 
competició en què van parti-
cipar els 8 millors conjunts de 
l’atletisme català en Pista Co-
berta a nivell absolut. 
Els anoiencs, van assolir una 
lluitada 7a posició �nal amb 
40 punts, en el Campionat 
guanyat pel F.C. Barcelona, 
seguits del Cornellà Atl., 2ns., 
de l’Hospitalet Atl., 3ers., 
de l’A.A. Catalunya, 4ts, de 
l’Avinent Manresa, 5ens., i del 
Barcelona Atl., 6ens. i per da-
vant de l’Aldahra Lleida, 8ens 
i que perden la categoria per a 
la temporada vinent. Els relle-
vistes del CAI assoliren, a més, 
un nou rècord d’Igualada dels 
4 x 400 m.
Individualment, van sobresor-
tir la 2a posició d’Eloi Santa-
fé en els 60 m. tanques, amb 
8”22, i les 3eres posicions de 

Jordi Yoshinori Matsuoka en 
llargada, amb 6,97 m. - lesio-
nant-se en el darrer intent -, 
i d’Hèctor Ramos en Alçada, 
amb 2,04 m.
Eren 5ens Roger Suria en els 
3.000 m.ll. amb  8’33”34, i 
Darío Sirerol en el triple salt, 
amb 13,93 m.  Ian Alves era 
6è en salt de perxa, amb 4,40 
m.
Eren 7ens els components del 
relleu de 4 x 400 m. format 
per Eloi Santafé - Nil Cabe-
llo - Oriol Castells i David 
Muñoz, superant per 1/100 
de segon en una èpica darrera 
posta als atletes de l’Aldahra 
Lleida, i assolint amb 3’25”74, 
un nou rècord d’Igualada ab-
solut de la prova. També 7ens 
eren Oriol Castells en els 200 
m.ll. amb 23”01 i Jan Solà en 
els 1.500 m.ll., amb 4’16”79.  
Eren 8ens Ramon Sánchez 
en Pes amb 12,26 m., David 
Muñoz en els 400 m.ll. amb 
51”94, i els debutants amb el 
CAI  Pau Subirats en els 60 
m.ll. amb 7”31, i Mathios Ro-
dríguez en els 800 m.ll. amb 
2’03”00.
Cal ressaltar l’esperit de lluita 

de tot l’equip, que ha possibi-
litat al jove conjunt anoienc 
la permanència un any més 
entre els millors conjunts ca-
talans de la categoria.   

L’equip femení del CAI Pe-
tromiralles, 8enes i perden 
la categoria
L’equip femení  del C.A.Igua-
lada Petromiralles va assolir 
la 8a posició al Campionat 
de Catalunya Absolut “A” en 
Pista Coberta, disputat diu-
menge a la tarda a la Pista Co-
berta de Sabadell, competició 
en què van participar els 8 

millors conjunts de l’atletisme 
català indoor a nivell absolut.
Les anoienques, que tingue-
ren diverses baixes en la seva 
formació per diversos motius,  
eren 8enes. amb 22 punts, en 
la classi�cació �nal encapça-
lada pel F.C. Barcelona, segui-
des de l’Avinent Manresa, 2es. 
i de l’A.A. Catalunya, 3eres.  
Eren 4es l’Aldahra Lleida, 
seguides del Cornellà Atl., 
5es., de l’Hospitalet Atl.6es., 
i del C.A. Tarragona, 7enes. 
Amb el 8è lloc, les noies del 
CAI perden la categoria per 
a la propera temporada.  Cal 

ressaltar igualment el gran 
esperit de lluita de les joves 
components de l’equip ano-
ienc.
Individualment va sobresor-
tir el 3er lloc de Carla Bisbal 
en els 800 m.ll. amb  2’14”85, 
i les 7es posicions de Marina 
Suria en els 1.500 m.ll. amb 
5’07”60, de Laia Planas en salt 
d’alçada, amb 1,54 m., d’Èlia 
Ramos en triple salt, amb 
10,77 m. i de Núria Moix en 
llanç. de pes, amb 10,44 m.
Eren 8es Mar Planas en el salt 
de llargada, amb 4,71 m.,  Lu-
cía Molina en 200 m.ll. amb 
27”12, Andrea Gil en els 60 
m.ll. amb 8”47, Judit Navarro 
en els 400 m.ll. amb 1’05”85, 
i Laia Alonso en 3.000 m.ll. 
amb 11’18”11 i Etna Torras 
en salt de perxa amb 2,40 m., 
en el seu debut a nivell abso-
lut amb el CAI. 
La també debutant amb el 
CAI Lola Hernández era 8a 
en els 60 m. tanques amb 
11”58, mateixa posició que 
les rellevistes del 4 x 400 m. 
format per Andrea Gil - Judit 
Navarro - Laia Planas i Carla 
Bisbal, amb 4’15”58.  

Aquest proper diu-
menge a les 10 h del 
matí es donarà el tret 

de sortida a la Duatló Sprint 
Ciutat d’Igualada. Hi parti-
ciparan més de 300 atletes 
d’arreu de Catalunya, per 
recórrer els 6 km del primer 
tram de cursa corrent, seguit 
del tram de bici de 18 km i 
finalitzar amb el segon tram 
de córrer de 3 km que com-
pletarà la prova. La sortida 
i arribada, així com totes les 
transicions, es realitzaran a 
l’estadi atlètic i el recorregut 
serà av. Angel Guimerà, av. 
Gaudí, av. de la Pietat i pont 
de Fàtima.
Per 1r any, la jornada tam-

ATLETISME bé comptarà amb la Duat-
ló infantil de 2 km corrent, 
seguit de 7 km en bicicleta 
i finalitzar altra vegada amb 
1 km corrent. Es tracta d’una 
prova gratuïta per la qual no 
és necessària cap mena d’ins-
cripció prèvia, només ser a 
l’estadi atlètic d’Igualada a 
aquella hora, amb vambes 
esportives, bici i casc.
Ambdues proves estan or-
ganitzades pel Club Atlètic 
Igualada amb el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada i la 
col·laboració de la Federació 
Catalana de Triatló, Petromi-
ralles, Punto Blanco, Joc Net, 
Carrefour, Cal Lluís i Frui-
teria Carme.
La regidora d’esports d’Igua-
lada, Patrícia Illa, expli-

ca l’aposta que s’ha fet per 
aquesta instal·lació en els 
darrers anys, remodelant-la 
per fer-la un dels espais refe-
rència de l’atletisme del país. 
A més recorda la posada en 
marxa el 2018 de la recta co-
berta que permet la pràctica 
més especialitzada de l’atle-
tisme sobretot pel que fa als 
salts i el nou tartà a finals del 
2019. “Tot plegat ha permès 
recuperar els campionats de 
Catalunya després de moltís-
sims anys, i sumat a les últi-
mes millores al gimnàs, per-
meten competicions de tan 
alt nivell com la Duatló”.
Una bona oportunitat per 
conèixer i gaudir d’una com-
petició d’alt nivell a la nostra 
ciutat d’Igualada. 

Diumenge, arriba la 17a edició 
del Duatló Ciutat d’Igualada

Del 27 al 30 de desem-
bre, Igualada ha viscut 
el tradicional Torneig 

Nadal Caga Tió.
Es tracta del tradicional tor-
neig per equips amb partits 
de futbol, bàsquet, handbol 
i voleibol organitzat pel Ser-
vei d’Esports de l’Ajuntament 
d’Igualada amb la col·labora-
ció del Consell Esportiu de 
l’Anoia. Més de 870 nenes i 
nens de categoria prebenja-
mí, benjamí, aleví, infantil i 
cadet, han gaudit aquest Na-
dal d’esport i amistat al Com-
plex Esportiu de Les Comes 
d’Igualada en un torneig que 
ja celebra els seus trenta-un 
anys d’història i que denota 

ATLETISME que segueix més viu que mai.
S’han disputat un total de 
1.889 partits entre els esports 
d’handbol, futbol, voleibol 
i bàsquet, i com a novetat, 
aquest any totes les categories 
han disputat els seus corres-
ponents partits en quatre dies, 
així que les categories preben-
jamí i benjamí han canviat del 
format de dos dies a quatre.
El torneig ha comptat amb 
157 equips inscrits, igualant 
gairebé les dades d’abans de 
pandèmia. S’ha comptat amb 
la participació de 9 equips 
prebenjamins, 31 equips ben-
jamins, 37 alevins, 46 infan-
tils i 34 cadets. Aquests úl-
tims han batut el rècord en la 
participació dels darrers anys 
del torneig. 

870 infants participen 
al Torneig Caga Tió

COPA CATALUNYA FEMENINA
14/01/23 a les 17:30h

EVENTS C.B. IGUALADA - SAMÀ VILANOVA
T'esperem al Pavelló de Les Comes. Vine a gaudir del bàsquet.
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Sènior masculí A: Adria Garcia, Francisco Javier Cabrera, Pol Pujol, Rafael Lopez, Pa-
blo Nuncio, Pau Perez, Edu Lope, Quim Rovira, Oriol Figueres, Sergi Bosch. Entrena-
dor: Pau Pérez

Sènior femení A: Ingrid Grau Domingo, Marina Marfil, Anna Lopez, Natalia Aduenza, Elia 
Sola, Aina Sevilla, Gemma Villorbina, Sara Goitia, Mariona De Castro, Rocio Montes, Alba 
Delgado, Mehran. Entrenador: Jesús Montes

Sènior femení B i C: Alicia Reche, Laura Blazquez, Ainara Rodriguez, Maria Almendro, 
Lidia Jubero, Cristina Fernandez, Aina Pagan, Noelia Rivas, Ania Diaz Hermoso, Silvia 
Masana, Marta Jeronimo Ruf, Anna Castañar Perez, Blanca Patricia Muñoz Del Toro, Sil-
via Masana, Elvira Garcia, Sonia Sanchez, Montse Almazan, Anna Belen, Nuria Menacho, 
Nadine Ruiz, Maria Espin, Natalia Chaparro, Aina Ortiz. Entrenadora: Aina Sevilla 
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VÒLEI

El passat diumenge 8 de 
gener, al pavelló de les 
Comes, l’Igualada Vòlei 

Club va presentar els seus 22 
equips i les més de 300 juga-
dores i jugadors que formen el 
club., El club igualadí comp-
ta amb un equip aleví, quatre 
infantils, cinc cadets, quatre 
juvenils, dos júniors i sis sè-
niors. Una àmplia base que 
assegura el futur dels primers 

equips masculins i femenins 
que competeixen a segona di-
visió catalana., Aquesta pre-
sentació va ser organitzada 
per la nova junta directiva i 
dirigida pel nou president en 
Jesús Montes, que va prendre 
possessió del càrrec el passat 
mes de desembre. , A la pre-
sentació hi van assistir l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
la Regidora d’Ensenyament i 
Esports, Patricia Illa, la regi-
dora de l’Ajuntament, Iolanda 

L’Igualada Vòlei Club presenta els seus 22 equips de la temporada 
2022/2023

Gandia i el representant de la 
Federació Catalana de Volei-
bol, Oswaldo Valencia., Cal 
destacar l’assistència de  la 
Presidenta del Parlament de 
Catalunya, Laura Borras, que 
va endur-se un gran ovació al 
dir “si volgués jugar a  volei-
bol, ho faria a l’Igualada Vò-
lei Club”., Per tancar l’acte va 
prendre la paraula el president 
Jesús Montes: “Ja fa mesos 
que estem treballant en aquest 
projecte perquè l’Igualada Vò-

lei Club esdevingui un refe-
rent esportiu per la ciutat, tant 
a nivell competitiu, educatiu 

com inclusiu”.
Fotos presentació: Attila - 
@at.ti.laboratory



TEMPORADA 2022-2023

XP mixte: Becky Lloret, Cyntia Jara, Amelia Romero, Eliza Luiza Duarte, Berta Sarret, 
Veronica Esteban, Laia Sanchez, Xavier Carpi, Daniel Gonzalez, Josep Lluis Grau, Josep 
Patro, Daniel Sagues. Entrenador: Pablo Nuncio

Júnior masculí B: Hugo Gimenez, Francesc Martinez, Oriol Cabeza, Mohamed Amri 
Dou Dou, Diego Armando Perez, Angel Ernesto Matute, Albert Costa, Jonathan , Geor-
ge Carasel. Entrenador: Pol Pujol

Juvenil Masculí A: Alex Bravo, Mauricio Ramon Delgado, Yuri Deulofeu, Dayae Eddine 
El Ouafi, Daniel Garcia, Izan Jaen, Didac Lopez, Eduard Martinez, Manel Montes, Raul 
Moreno, Eric Morillas, Samuel Mosca, Dylan Mosquera, Marti Pons. Entrenadora: 
Rocío Montes

Júnior masculí A: Isaac Castilla, Marc Colomer, Martin Diaz, Biel Carbonell, Joel Grados, 
Pol Tiscar, Arnau Via. Entrenador: Pau Pérez

Juvenil femení verd: Celia Izquierdo, Karol Juvencio, Jana Pujol, Daniela Zambrano, Ona 
Andreu, Tania Gabarri, Luna Perez, Marina Rodriguez, Mar Calvache, Lourdes Fernan-
dez, Abril Pardo, Jana Nargets, Anna Sala. Entrenador: Raúl Bruñen

Juvenil femení blau: Marina Fernandez, Danna Fernandez, Ona Heavers, Julia Tapia, 
Aina Alburquenque, Emma Burgos, África López, Laia Guixà, Gisela Reyes, María Trías, 
Aroa Rubio, Eva Beltran, Valentina Diaz. Entrenadora: Pau Pérez

C/ Portugal nº4  ·  Pol. Ind. Les Comes   ·  Igualada  ·  comercial@mestrans.com  ·  Tel. +34 93 808 84 88

We make Mestrans bigger, piece by piece
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Cadet femení verd: Gina , Julia Muntane, Laia Pagan, Bruna , Laia Astorga, Ariadna An-
dreu, Laia Montero, Alba Boix, Julia Chmyr Encabo, Jana Trull, Berta Rica, Ivet Ortega. 
Entrenadora: Cristina Cañada

Cadet femení blau: Abril Rodriguez, Ariadna Abanades, Julia Amat, Jana Conesa, Julia 
Elizari, Aina Porta, Emma Palau, Marina Cabot, Silvia Aranda, Maria Lopez, Fiona Regor-
dosa, Irati Etayo, Abril Tenias, Helena Jimenez, Aina Sanchez. Entrenador: Toni Vazquez

Infantil femení verd: Bruna Gumà Guardiola, Laia Miquel Jorba, Paula Gil Barrio, Marti-
na Regordosa Vilaseca, Mar Altarriba Quadras, Clàudia Pujol Alemany, Mar Bardia Car-
ner, Marta Alemany Massana, Martina Prado Altamayo, Iman Marzak El Fidali, Berta 
Altés Segarra, Emily Revollo, Ainhoa Romero. Entrenadora: Cristina Cañada

Cadet masculí: Sam Angullo, Ilias Benaamar, Ivan Bernuz, Pol Cruz, Pau Fernandez, 
Aitor Garcia, Jan Hernandez, Adria Lopez, Gerard Lopez, Abel Martinez, Pau Millan, Eric 
Morera, Yosef Daniel Revollo, David Rodriguez Entrenador: Manel Montes

Cadet femení taronja: Paula Lujan, Isis Reverter, Gisselle Marti, Laila Saa Rodriguez, Ai-
nara Garcia, Sira Molner, Clara Isart, Mariona Pons, Aina Fernandez, Julia Barrionuevo, 
Julia Padro, Lidia Alonso, Jana Espin, Berta Espin. Entrenadora: Cèlia Izquierdo

Infantil masculí A: Lucas Roig, Ferran Di Fabrizio Martinez, Joel Gonzalez Garcia, Roc Di 
Fabrizio Martinez, Marc Rodriguez Chacon, Arel Mariño Yañez, Jonathan Gheorghioi Bec, 
Marc Valentin Alabau, Pep Estevez Jose, Arnau Callizo Rubio, Aran Baya Fernandez, Abel 
Parra Perez, Joel Garcia German, Alex Cuadras Moreno. Entrenador: Cèlia Izquierdo

BARCELONA - ZARAGOZA - TARRAGONA
comercial@mestrans.com  · Tel. +34 93 808 84 88
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Infantil femení blau: Syra Galeote, Aina Parés, Mariona Villanueva, Ania Andreu, Amaia, 
Jana Castelltort, Elia Lopez, Joana, Arlette, Anna, Laia, Mar, Julia. Entrenador: Aina Sevilla 

Iniciació Infantil: Clàudia Muñoz Adamuz, Arlet Viscarri Tarrida, Noa González Ál-
varez, Aina López Domemech, Marina Beshay, Mónica Beshay, Abril Pola Morales, 
Alba Garrido Medina, Gala Roig Mesas, Ona Jiménez Egea, Nara Fuentes Feliu, Joa-
na Labari Florensa, Carla Martin Montes. Entrenadors: Adrian Garcia i Pau Pérez

Iniciació Cadet: Angeline-Nicole Severino Pérez, Berta Camp Rico, Maria Ruiz Cobo, Eva 
Beltran Lacruz, Anna Ruiz Ortiz, Greta Gabriel Sànchez, Ona Castaño Gabriel, Claudi a 
Costa Guixà, Paula Chana Alcaide, Daisa Perez Diaz, Valentina Diaz Aranda, Mercedes De 
Maria Montes Garcia, Inés Mesas Melero, Anileth Natalia Guerrero Muñoz, Anna Portero 
Bermejo, Georgina Abadal Rubio, Julen Loarte Lopez, Rubén Sánchez Barea, Nil Qiang 
Espinagosa Quintana, Eder Zamora. Entrenadors: Pau Pérez i Adrian Garcia

Iniciació aleví: Max Krüger Prat, Victoria Arenas, Elizabeth Revollo Ballesteros, Aliha Saa 
Rodríguez, Jana Pallarès Sanchez, Nayara Márquez Lorenzo, Berta Ortega Cabello, Xin 
Cheung Wan, Nil Ticó Soldado, Júlia Soriguera Lumbreras, Lluc Mena, Jeroni Enrich, Abril 
Fernández Huerta, Clara Ball Herrera, Selva Garcia. Entrenadors: Adrian Garcia i Pau Pérez

Des de 1990 formant persones
Segueix-nos a les nostres xarxes socials!

@igualada_voleiclub

www.igualadavoleiclub.cat
@igualadavolei

30 Divendres, 13 de gener de 2023EQUIPS IGUALADA VC

Sènior Masculí B
Ferran Sanchis
Oscar Muñoz
Bernat Nuñez
Marco Palomino
Cristian Garcia Aguero
Gerard Geri Descals
Agus Mora
Daniel
Entrenador: Pau Pérez

Falten les fotogra�es de l’equip:

Fotos presentació: Attila - @at.ti.laboratory



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

www.rendaurbana.cat
Espai patrocinat per
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TEATRE

Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Aurora 
inaugura la Progra-

mació Gener/Maig 2023, que 
comptarà amb 9 propostes 
d’alt nivell i qualitat de teatre, 
teatre d’humor, comèdia i circ. 
Obrirà la nova programació el 
conegut clown Guillem Albà 
amb Ma solitud, un nou es-
pectacle que arreplega el seu 
univers visual amb una ex-
periència col·lectiva.
En un format íntim i a través 
de vint-i-cinc minuts de viat-
ge, Ma solitud ens dona la mà 
per un recorregut que va de 
la comèdia a la poètica a tra-
vés dels titelles i la comicitat. 
Guillem Albà redueix el seu 
cosmos creatiu a l’essència 
del seu art i ens proposa una 
experiència teatral i col·lectiva 
de proximitat en què les mans 
són el punt de partida. Aquesta 
part del cos que ens connecta 
amb la comunitat i ens retorna 
a allò tangible. Un homenatge 
a les mans i a tot allò que han 
creat perquè no quedin obli-
dades entre tecles, pantalles 
i l’acumulació d’informació 
d’avui dia. Una experiència 
singular per recordar la impor-
tància del que és humà, senzill i 
compartit. Un espectacle d’hu-
mor i emoció artesanal per a 

pocs espectadors.
Les funcions tindran lloc el di-
vendres 13 i el dissabte 14 a les 
19 h i a les 20:30 h i el diumen-
ge 15 a les 18 h i a les 19:30 h.

Els 9 espectacles de la pro-
gramació
La programació comptarà 
amb dues propostes de comè-
dia i teatre d’humor. Cartes 
d’amor (27, 28 i 29 de gener), 
en què els reconeguts actors 
Lloll Bertran i Àlex Casanovas 
protagonitzen una autèntica 
comèdia romàntica, divertida 
i emotiva i Hamlet.01 (17, 18 i 
19 de març), Sergi Belbel diri-
geix el primer acte de Hamlet 

convertit en una sessió de 
stand-up comedy amb Enric 
Cambray com a brillant intèr-
pret.
Els espectadors també podran 
gaudir de versions revisades 
de grans textos com L’amic 
retrobat de Fred Uhlman (14, 
15 i 16 d’abril), una emotiva 
història d’amistat i descober-
ta enterbolida per l’ascens 
del nazisme a l’Alemanya de 
1933. Protagonitzada per Jor-
di Martínez i amb Quim Àvila 
i Joan Amargós. L’obra torna a 
l’Aurora després d’estrenar-se 
amb gran èxit el 2019. Tam-
bé es podrà veure La casa sin 
Bernarda (24, 25 i 26 de març) 

El Teatre de l’Aurora inaugura la Programació Gener/Maig 2023 
amb “Ma solitud” de Guillem Albà 

de Federico García Lorca amb 
una adaptació i direcció de 
Paula Errando. Una versió ab-
solutament renovada del clàs-
sic de Lorca amb cinc joves ac-
trius dalt de l’escenari. També 
es podrà veure Ivan i els gossos
(24, 25 i 26 de febrer) de Hat-
tie Naylor, un commovedor 
espectacle sobre les vivències 
d’un nen salvatge urbà al Mos-
cú de 1996, amb una brillant 
actuació del jove actor Pau Ro-
sell.
La nova programació també 
inclourà dues propostes de circ 
molt premiades i aclamades 
pel públic i la crítica. Peix (4 
i 5 de febrer) de la Cia. Hotel 

Iocandi, un personatge encisa-
dor i una canya de pescar. Un 
món que s’acaba: el peix gran 
sempre es menja el petit. Una 
emotiva proposta de circ amb 
una de les millors companyi-
es del país. I MDR (Mort de 
Riure) (29 i 30 d’abril) de Los 
Galindos, un crim improba-
ble, un judici dubtós i un càs-
tig absurd…per morir-se de 
riure. Millor espectacle de circ 
als Premis de la Crítica 2021. 
Aquesta proposta tindrà lloc a 
L’Escorxador.
Finalment, tancarà la progra-
mació l’anoienca Montse Pel-
fort Valentí amb l’estrena del 
seu nou espectacle Traç. Espai 
habitable en construcció (5, 6 i
7 de maig), on explora els con-
ceptes d’espai, lloc i límit des de 
diferents perspectives.

Abonaments ja a la venda
Ja estan disponibles els abo-
naments per a la Programació 
Gener/Maig 2023, que ofereix 
3 espectacles per 36 euros amb 
un 33% de descompte. A més, 
pel fet d’adquirir aquest abo-
nament també es podrà gaudir 
d’un descompte del 33% (de 
6 €) per a la resta d’especta-
cles de la programació. Venda 
d’abonaments �ns el 16 d’abril 
a www.teatreaurora.cat o bé 
trucant al 93 805 00 75 (només 
dies laborables).

EXPOSICIONS

“O�cis de convent: caput-
xins d’Igualada” és el títol 
de l’exposició que, del 12 

al 29 de gener de 2023, ocu-
parà La Sala, sala municipal 
d’exposicions. Vol ser l’aporta-
ció dels frares caputxins a les 
recents celebracions d’Iguala-
da com a capital cultural cata-
lana.
La vida religiosa dins el re-
cinte conventual implica un 
ventall de tasques i o�cis que 
sostenen la seva quotidianitat: 
el porter que obre la porta, el 
campaner que avisa pels ac-
tes de comunitat, el sagristà 
que prepara les celebracions, 
el setmaner que dirigeix la 
pregària, el bibliotecari que 
ordena els llibres, l’arxiver que 

guarda la documentació, el 
jardiner que rega les plantes, 
l’hortolà que recull les horta-
lisses, l’infermer que atén els 
frares malalts, el cuiner que 
fa bullir l’olla, el re�toler que 
para taula, el sastre que cus els 
hàbits. 
L’exposició esdevé un viatge a 
la cultura religiosa dels frares 
a través dels esmentats o�cis, 
explicats a partir dels espais 
conventuals on es realitzen, 
amb fotogra�es de Joan Solé, 
textos extrets de l’obra de sant 
Francesc i les constitucions 
caputxines, i amb estris repre-
sentatius de cada o�ci.
Aquests o�cis volen encarnar 
en el nostre temps les parau-
les de sant Francesc d’Assís: 
“Jo treballava amb les meves 
mans, i vull treballar, i vull 

fermament que els altres fra-
res treballin en una feina que 
s’adigui a l’honestedat”. (Testa-
ment de sant Francesc 20).
El dijous 12 de gener, a les 19 
hores, s’inaugurarà l’exposició 
amb representants de l’Ajun-
tament i dels caputxins. Els 
horaris de visita seran els ha-
bituals de la sala d’exposicions. 
Per realitzar visites guiades 
amb un frare ‒dins l’horari 
habitual de la sala‒, escriviu a: 
jordicaputxi@gmail.com.
Coincidint amb l’exposició, 
l’AUGA ha programat la xer-
rada titulada: «La vida quoti-
diana dels caputxins a través 
de les tasques conventuals», 
a càrrec de fra Valentí Serra, 
arxiver dels caputxins. L’esde-
veniment serà el dilluns 23 de 
gener a les 18 h. 

La Sala acull l’exposició “Oficis de convent: caputxins d’Igualada”
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TEATRE

Teatre Nu ofereix per 
aquest cap de setmana 
doble sessió de l’espec-

tacle familiar “Mentida Po-
drida” de la companyia Cal 
Teatre. L’obra proposa una 
re�exió sobre el concepte de 
veritat. Una dramatúrgia com 
un joc de construcció, l’arqui-
tectura d’una mentida amb 
tints surrealistes, on els tres 
porquets, les xarxes socials i 
in�uencers es donen la mà en 
una història tan divertida com 
emocionant.
La companyia explica que 
“construirem una mentida 
com una casa. Però atenció! Si 
vols que la teva coartada sigui 
sòlida i creïble, has de cons-
truir-la bé, perquè res, ni tan 
sols la força de la veritat, la pu-
gui enderrocar. Una hilarant, 
divertida i molt lliure versió 
del conte dels tres porquets on 
posarem a prova els pulmons 
d’un llop justicier que ender-
roca cases… com a mentides.”
Cal Teatre és una companyia 
que va néixer el 2014 amb 
la idea d’aportar una visió 
pròpia sobre el teatre infan-
til i familiar. Dos dels seus 
fundadors es van formar en 
l’Institut del Teatre de Cata-
lunya en la disciplina de Te-
atre Físic i Visual. D’alguna 
manera volen re�exionar des 
de l’escenari sobre totes les 

possibilitats que ofereix el te-
atre infantil, on no hi ha més 
barrera que la imaginació, 
però sent molt conscients 
que s’enfronten al públic més 
exigent de tots: els infants.
La cita serà dissabte 14 a les 
19 hores i diumenge 15 a les 

Cap de setmana de teatre en família 
amb “Mentida podrida” al Teatre Nu

MÚSICA

Teatre Nu ofereix per 
aquest cap de setmana 
doble sessió de l’espec-

tacle familiar “Mentida Podri-
da” de la companyia Cal Tea-
tre. L’obra proposa una re�exió 
sobre el concepte de veritat. 
Una dramatúrgia com un joc 
de construcció, l’arquitectura 
d’una mentida amb tints sur-
realistes, on els tres porquets, 
les xarxes socials i in�uencers 
es donen la mà en una història 
tan divertida com emocionant.
La companyia explica que 
“construirem una mentida 
com una casa. Però atenció! Si 
vols que la teva coartada sigui 
sòlida i creïble, has de cons-
truir-la bé, perquè res, ni tan 
sols la força de la veritat, la pu-
gui enderrocar. Una hilarant, 
divertida i molt lliure versió 
del conte dels tres porquets on 
posarem a prova els pulmons 

d’un llop justicier que enderro-
ca cases… com a mentides.”
Cal Teatre és una companyia 
que va néixer el 2014 amb la 
idea d’aportar una visió pròpia 
sobre el teatre infantil i fami-
liar. Dos dels seus fundadors 
es van formar en l’Institut del 
Teatre de Catalunya en la dis-
ciplina de Teatre Físic i Visual. 
D’alguna manera volen re�exi-
onar des de l’escenari sobre to-
tes les possibilitats que ofereix 
el teatre infantil, on no hi ha 
més barrera que la imaginació, 
però sent molt conscients que 
s’enfronten al públic més exi-
gent de tots: els infants.
La cita serà dissabte 14 a les 19 
hores i diumenge 15 a les 12 
hores a la Casa del Teatre Nu 
de Sant Martí  de Tous.  Les en-
trades es poden reservar al telè-
fon 677519625 o fer la compra 
directament per internet a la 
web:  https://entradium.com/
es/events/mentida-podrida. 

Diumenge, concert 
d’Hivern del Cor Exaudio

12 hores a la Casa del Teatre 
Nu de Sant Martí  de Tous.  
Les entrades es poden re-
servar al telèfon 677519625 
o fer la compra directament 
per internet a la web:  https://
entradium.com/es/events/
mentida-podrida. 

Teatre, música i dansa 
a la Lliga de Capellades

CULTURA

La Lliga de Capellades 
comença l’any amb 
moltes ganes i amb un 

extens programa. Dissabte a 
les 7 de la tarda al Teatre es 
podrà gaudir de l’espectacle 
“Star! El musical” a càrrec de 
l’Escola de Dansa Dance & 

Fun. El musical està basat en 
els anys 70. Un grup de mú-
sica amateur es presenta a un 
concurs per triomfar i acon-
seguir un contracte musical, 
però no guanyen. Ara bé, un 
mànager d’estrelles els veu 
actuar i vol contractar només 
una de les components, que 
accepta. Però aviat s’adona 
que amb la fama i els diners 
no n’hi ha prou per ser feliç.
Diumenge al migdia continu-
en les activitats culturals amb 
un concert-vermut a la cafe-
teria de al Lliga amb el duet 
Lajúlia, un duet de pop d’au-
tor  que des del 2019 s’endin-
sen en un corrent que no vo-
len que desaparegui: la nova 
cançó catalana dels 60, amb 
versions de temes emblemà-
tics d’aquella època. Han tret 
al mercat el disc “Primer plat” 
i volen difondre la música i 
la cultura catalana i reforçar 
la lluita per la defensa de la 
llengua.
I diumenge a la tarda a 2/4 
de 7, el Grup Teatral de Ca-
pellades estrena l’obra El llarg 
dinar de Nadal, escrita per 
�ornton Wilder, en la qual 
la família Bayard ens convida a 
viure 90 anys a través dels seus 
90 dinars de Nadal. “Em que-
daré en aquesta casa amb tu per 
sempre, con si la vida fos un 
llarg dinar de Nadal”. El temps 
passa i la vida hi va de bracet. 
Humana, tendra, emotiva… 

Associats de 
l’AFI, AFOC, AFC

20€
No associats

30€

Calendari: Preu del curs:
    
   23 Febrer de 19.00 a 20:30h. 

2    Març  de 19.00 a 20.30h.

9    Març  de 19.00 a 20.30h.  

16  Març  de 19.00 a 21.00h.

23   Març  de 19.00 a 21.00h.

30   Març  de 19.00 a 21.00h.

Les dependències de l’AFI
IGNOVA TECNOESPAI

Av. Barcelona, 105 Igualada

Enviant un correu a
activitatsafi@gmail.com

amb nom, cognom i número 
de telèfon

El curs es realitzarà a: Inscripcions:

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA
Organitza el curs de fotografia:

199€
PÀRQUING GRATUÏT
pels nostres clients.

De dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h. �������
FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

  3 ULLERES AL PREU D’UNES

  PER COMBINAR O COMPARTIR

            DTE. EN ULLERES OAKLEY

             GRADUADES i/O DE SOL

                    *models en estoc i fins a esgotar existències

 REBAIXES 2023!



10 anys d’espectacles a Igualada i l’Anoia ( 1982-1991)
Part 9

Un bon any, el preolímpic 1989. Passen per 
Igualada i les seves localitats més properes  
el gran còmic Miguel Gila, el cantautor Jo-

aquín Sabina, la vedette Dolly Van Doll, el reputat 
director escènic Calixto Bieito, el virtuós guitarris-
ta Toti Soler i l’actor Pep Munné, que decideix es-
trenar Johnny va agafar el seu fusell
a la ciutat on va néixer. Mentre tant, 
persisteix la competència cinema-
togrà�ca entre les sales d’Igualada 
i Vilanova del Camí. El Kursal pro-
grama el mega èxit Batman i el Rovy 
Cinema respon amb Un pez llamado 
Wanda i Indiana Jones y la última 
cruzada. A l’octubre aterra a Iguala-
da el més exitós dels espectacles de 
La Cubana: Cómeme el coco, negro. 
S’exhaureixen les entrades. 

CRONOLOGIA 
Abril 1989.  Pep Munné, actor 
igualadí, presenta al Cercle Mer-
cantil, en estrena mundial, l’adapta-
ció catalana de Johnny va agafar el 
seu fusell, obra, novel·la i pel·lícula 
de Dalton Trumbo.
Passa per Igualada el Circ del Japó, 
que s’intal·la a la antiga estació de tren. Porten 
lleons, elefants, tigres i dromedaris.  

Maig 1989. Al Cercle Mercantil, representació de 
L’Estació de les dàlies, obra dramàtica de Mercè 
Rodoreda. Direcció de Calixto Bieito.
El cinema Tarragona (Igualada) tanca definitiva-
ment les seves portes. S’anuncia que s’hi farà una 

sala de bingo.
El teatre de l’Ateneu programa l’anomenada Mos-
tra teatral de les autonomies. Hi participen com-
panyies de Galicia, Aragó i Euskadi. 

Juny 1989.  Actuacions a Bananas de Loquillo, La 
Guardia i Sangtraït.
Actuació de Santi Arisa (Fusioon, Tribu, Pegasus) 

a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada.
El cineclub Ateneu organitza un cicle de sessi-
ons a l’aire lliure a les places i carrers d’Igualada. 
Hi haurà nombrosa assistència a la projecció de 
Granujas a todo ritmo a la plaça de Sant Miquel. 

Juliol 1989. El cantautor Joaquín Sabina actua a la 
discoteca Bruc Bananas.

CULTURA · RAMON ROBERT A finals de mes els Heroes del silencio tocaran so-
bre el mateix escenari.
Com cada estiu, el cinema Savoy de Piera progra-
ma una Setmana de cinema català.

Agost 1989. Moltíssims anoiencs es desplacen a 
l’Alt Penedès per assistir al concert que l’exitós 
grup musical Mecano ofereix al Camp de futbol 

de Sant Sadurní d’Anoia.
Actuacions del crooner José Guardi-
ola al Cercle Mercantil.

Setembre 1989. Es celebra a Iguala-
da el Festival Anòlia, destacant l’ac-
tuació del guitarrista i cantautor Toti 
Soler. El concert es fa a la sala Arena, 
on també hi toca el Iñaki Salvador 
Trio, aquest en clau de jazz.
Com cada any, la Fira del Teatre de 
Tàrrega esdevé un gran èxit de pú-
blic. I com en anteriors edicions, es 
desplacen fins a la localitat urgellen-
ca centenars d’anoiencs.
El Casal de Calaf ofereix l’especta-
cle Belle Époque, amb paper destacat 
per la vedet Dolly Van Doll. Uns me-
sos després, el mateix espectacle farà 
parada a Igualada.
El cinema Kursal estrena la pel·lícu-
la Batman

Octubre 1989. El Cicle de Tardor programa a Igua-
lada les actuacions escèniques de Vol-Ras (Insòlit) 
I La Cubana (Cómeme el coco, negro). Són especta-
cles d’èxit massiu allí on es presenten.
El Rovy Cinema (Vilanova del Camí) estrena la pel-
lícula Indiana Jones y la última cruzada, amb papers 
rellevants per a Harrison Ford i Sean Connery. 

TOTI SOLER (guitarrista i cantautor)  
“Jo he estat a Igualada més d’una vegada. Recordo que quan te-
nia 17 anys vaig venir amb Los Catinos, un conjunt de ball que 
ara ja no deu de recordar ningú. I més tard, crec haver vingut 
amb l’Ovidi Montllor o amb el Pau Riba, però no n’estic segur”.

COTÓ FUIX (grup igualadí de rock)

“Per nosaltres, des del primer moment, va resultar molt lògic 
que si som catalans, cantem en el nostre idioma. Si ho féssim 
en castellà, possiblement la nostra música arribaria a més gent, 
però les nostres lletres ens surten en català. Nosaltres fem la 
música rock i blues que ens agrada i ens expressem que sentim 
i utilitzem per parlar”.

MIGUEL GILA (excel·lentíssim còmic)

“Ara soc una persona normal, amb una família normal, amb 
una dona i una �lla. Dedico al meu treball tot l’entusiasme que 
puc perquè crec que estem vivint en una època i en un món on 
el riure és molt important i molt necessari per a la salut”. 

PEP MUNNÉ (actor igualadí i exfutbolista)

“Sens cap dubte, ha valgut la pena venir a Igualada a estrenar 
Johnny va agafar el seu fusell. La resposta del públic igualadí ha 
estat magní�ca. En primer lloc, han omplert la sala. En segon 
lloc, han mantingut una atenció constant. El públic ha estat 
molt respectuós. M’he sentit molt bé tots aquests dies a Iguala-
da. Realment, ha valgut la pena estrenar aquí”.

CALIXTO BIEITO (director teatral)

“He intentat posar en escena la meva visió del món de peti-
tes fantasies reals de Mercè Rodoreda. He volgut sentir-me el 
menys intrús possible en aquest món terriblement femení. He 
estat in�delment �del. Espero no haver-me equivocat”. (Sobre 
l’obra L’Estació de les dàlies) . 

LA CUBANA (grup teatral-musical)

“Després de la seriositat d’un Shakespeare, creiem que ens vin-
dria molt bé posar-nos la motxilla de plomes i des�lar per una 
passarel·la plena de llums i de bombetes que s’encenen i s’apa-
guen. Preteníem que tothom s’ho passés molt bé”. 

SANTI CARULLA (cantant dels Mustang) 

“Els Beatles sempre ha sigut el grup que més hem admirat i res-
pectat. Les seves cançons, que són ja nostres, són contínuament 
sol·licitades pels qui venen als nostres concerts”. 
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ALKARAMA: IMATGES PER LA DIGNITAT

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

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 Cul-
tural Anoia

DEFENSEM LA TERRA. 
PRESERVEM L’ANOIA

L’exposició informa de l’allau de macroprojectes 
per produir energia eòlica i fotovoltaica que hi ha 

previstos per a la nostra comarca i els seus impactes. 
Del 9 al 27 d egener a la sala d’exposicions de la Bibli-
oteca Central.

OFICIS DE CONVENT: 
CAPUTXINS D’IGUALADA

Un viatge a la cultura religiosa dels frares a través 
dels esmentats o�cis, explicats a partir dels espais 
conventuals on es realitzen, amb fotogra�es de Joan 
Solé, textos extrets de l’obra de sant Francesc. Del 12 
al 29 de gener a la Sala Municipal d’Exposicions.

DIVERSITAT ORNITOLÒGICA DE L’ANOIA

La poblatana Mireia Pintado Marcos mostra amb 
les seves fotogra�es la diversitat d’ocells que hi ha 
a la comarca. Del 16 de gener al 3 de març al Punt de 

Lectors de la Biblioteca Central

CENT ANYS DE L’OBRA DEL CANÇONER 
POPULAR DE CATALUNYA

Exposició en motiu de l’Any de l’Obra del Cançoner 
Popular de Catalunya. Dotze mòduls que contenen 
imatges, textos i codis QR que donen accés a docu-
ments complementaris. Del 22 de novembre al 15 de 
gener a la sala petita de la nau de les Encavallades 
del Museu de la Pell.

EXPERIÈNCIES MATEMÀTIQUES

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

EXPOSICIONS
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MÚSICA · MARIA DALMASES

El passat dimecres dia 
4 de gener es va fer el 
Concert de Reis de l’or-

ganista Joan Paradell i Solé. El 
concert d’aquest any tenia un 
títol ben signi�catiu, “Bach.... i 
els aniversaris”, ja que comen-
çava amb dues obres de Bach 
i continuava amb composici-
ons d’autors de qui l’any 2022 
s’havia celebrat l’aniversari del 
naixement. Així vam poder 
escoltar obres de César Frank 
(200 anys),  de Lorenzo Perosi 
(150), d’Eduardo Torres (tam-
bé 150), per acabar amb obres 
del Mestre Joan Just i Bertran 
de qui s’ha celebrat amb gran 
solemnitat el 125è aniversari. 
Les dues primeres obres van 
ser de Johann Sebastian Bach 
(1685-1750), la Fantasia en Sol 
menor (BWV 542) i el Coral: 
“Wachet auf, ru� uns die Stim-
me” (BWV 645). Va ser una 
magní�ca interpretació, auste-
ra però amb molt sentiment, 
que ens va con�rmar que Pa-
radell és avui un dels millors 
intèrprets d’orgue.
Després va tocar un dels seus 
compositors favorits, César 
Franck (1822-1890); en aques-
ta ocasió va triar el Prélude, 
Fugue et Variation, Op.18 i el 
Grand Choeur en Do major. 
En la primera, d’una gran ten-
dresa, hi ha fragments quasi pi-
anístics; la segona té una gran 
solemnitat i així vam gaudir de 
la riquesa de les variants sono-
res de l’instrument.
El compositor italià Lorenzo 

Perosi (1872-1956), va estar 
pràcticament tota la tota la 
seva vida al Vaticà. Quan el 
papa Lleó XIII va accedir al 
ponti�cat va instituir la creu 
d’or pro Ecclesia et Ponti�ce en 
reconeixement a les persones 
que excel·lien en el compromís 
i dedicació a l’Església i al Sant 
Pare i Perosi fou el primer mú-
sic que va tenir aquest guardó 
que el nostre organista, Joan 
Paradell, també va tenir l’any 
2021. Les obres que vam escol-
tar de Perosi foren Andante per 
la benedizione i Preludi in Fa 
major, dues obres de joventut 
d’una gran delicadesa, molt 
ben interpretades. 
D’Eduardo Torres, compositor 
nascut al País Valencià, que va 
ser mestre de capella a Torto-
sa i a Sevilla, Joan Paradell va 
escollir Impresión teresiana, In 
modo antico i Berceuse. Les va 
tocar seguides, i vam poder 
fer-nos càrrec de la seva gran 
diversitat. A la primera hi ha 

un record al “Ball dels Seises”, 
de la catedral de Sevilla, amb 
fragments quasi impressionis-
tes, i la segona va representar 
un bonic contrast entre la pri-
mera i la dolçor de la tercera.   
Encara que, per edat, Joan 
Paradell no va poder ser dei-
xeble del mestre Joan Just 
(1897-1960), no podia faltar 
als homenatges que aquest any 
s’han fet a aquest gran músic. 
Malgrat que Joan Just va ser el 
“salvador” de l’orgue d’Iguala-
da, no coneixem obres escrites 
per a aquest instrument i vam 
poder escoltar un arranjament 
per a orgue de la Marxa elegía-
ca. El concert va acabar amb la 
interpretació del conegudíssim 
Himne al patge Faruk que és la 
seva peça més coneguda i que 
va ser seguida amb molta emo-
ció per tots els assistents.
En tot el concert Joan Paradell 
va tornar a demostrar la seva 
alta qualitat artística, amb una 
gran tècnica, sempre al servei 

del sentiment i l’emoció de la 
música i amb un perfecte co-
neixement de l’instrument de 
Santa Maria, que va ser la causa 
que ell triés l’orgue per la seva 
vida professional. Vam poder 
sentir la música en tota la seva 
varietat perquè va donar a cada 
peça la registració més adequa-
da i la seva tècnica, tant als te-
clats manuals com al pedaler, li 
va permetre obtenir els millor 
resultats possibles.
El públic, que era força nom-
brós malgrat tractar-se d’un 
dia laborable, va gaudir mol-
tíssim en tot el concert i va 
aplaudir molt cada una de les 
interpretacions. Cal destacar, 
però, la calidesa i durada dels 
aplaudiments a l’ultima obra 
del mestre Just.  Joan Paradell 
ens va obsequiar amb un bis, 
la Tocata i fuga en re menor 
BWV 565 de J.S. Bach, que és 
segurament la seva obra per 
a orgue més famosa, malgrat 
que hi hagi molts dubtes so-
bre la seva autoria. En acabar 
va baixar a saludar des del 
presbiteri on va ser obsequiat 
pel senyor Pere Camps, regi-
dor de Promoció Cultural i 
Relacions Institucionals. 
La visió per pantalla va anar a 
càrrec de Jordi Balsells, Isabel 
Luque i Josep Maria Martí, 
la registrant va ser Anna Mi-
randa i els acurats comentaris 
de les obres van ser de Jaume 
Planas que, al �nal, va con-
vidar a tothom al XXIX Fes-
tival Internacional d’Orgue 
d’Igualada que començarà el 
proper 5 de març. 

El concert d’orgue de Reis de l’organista igualadí Joan 
Paradell va acabar amb l’Himne del Patge Faruk del 
Mestre Joan Just

SARDANES · J. BACARDIT 

Per rematar les festes na-
dalenques tingué lloc la 
tradicional ballada de 

Reis, cal remar-car que és l’úni-
ca que es celebra a tot Catalu-
nya al dia 6 de gener. Tal com 
estava anunciat, i amb un dia 
esplèndid, tinguérem la cobla 
Lluïsos de Taradell, ja clàssi-
ca en aquesta diada, la qual 
interpretà les sardanes esco-
llides amb molta cura; també 
hi hagué el pica pica ofert per 
l’Agrupació Sardanista d’Igua-
lada (agraïments a l’empresa 
Dillepasa per la seva col·labo-
ració en la donació de diferents 
productes). 
Com tothom sap, la ballada 
de Reis porta força anys cele-
brant-se al mateix lloc, o sia 
a la Pl. de Catalunya, al costat 
sempre de la vella locomoto-
ra: doncs bé, la polèmica ha 
sorgit quan les parades de la 
�ra d’antiguitats que sempre 
s’havien celebrat a la Pl. de Cal 
Font, ara s’han ubicat al Parc 
de l’Estació Vella, o sia des d’on 
hi ha la màquina de tren �ns 
l’am�teatre. 
Què ha passat? Doncs que les 
persones es queixen que es fa-
cin les sardanes en un lloc de 
pas, ja que hi ha el perill de 
caure a l’estany que hi ha en 
aquest lloc (que, per cert, una 
barana no estaria de més po-
sar-la i evitar així una probable 
caiguda). Per la nostra part ho 
tindrem en compte per l’any 
vinent i mirarem de fer la ba-
llada a l’am�teatre 

Ballada de 
sardanes de per 
Reis amb polèmica 
per la ubicació



PRINCIPIS DE L’ANY 1930.

Memòria Fotogrà�ca de la ciutat 
d’Igualada i de l’Agrupació Fotogrà�ca.

AFI HISTÒRIA DE 
LA FOTOGRAFIA A 

IGUALADA

Ens pots trobar també a:

CULTURA

El passat 9 de gener, en 
Jordi Camins va parlar 
amb molt detall del fe-

nomen dels volcans. Una con-
ferència molt interessant pels 
amplis coneixements del po-
nent i per l’ exposició del tema, 
que resultà clar i entenedor, i 
que  acompanyà amb moltes 
fotogra�es i grà�cs.
Començà parlant de l’estruc-
tura de la Terra, presentant 
un tall transversal on es veia 
l’escorça, el mantell i el nucli. 
L’escorça de la Terra no és una 
unitat continua, sinó que està 
formada per una sèrie de pla-
ques tectòniques formant un 
trencaclosques. Aquestes pla-
ques tenen moviment perquè 
llisquen damunt del magma i 
quan frega una amb l’altra es 
produeix tremolors o terratrè-
mols. També és en els límits de 
les plaques, on hi trobem els 
volcans, que és quan el magma 
del mantell surt per una ober-
tura de l’escorça terrestre. Per 
tant en els límits de les plaques 
és on sempre hi ha risc d’ ha-
ver-hi activitat volcànica i sís-
mica.
Comentà que quan un vol-

cà “adormit” erupciona, ja ha 
donat abans senyals, com un 
soroll esfereïdor, provocant 
tremolors en el terreny i eme-
tent fums. Al �nal acaba amb 
una explosió i sortida de la lava 
i de cendres. Segons la intensi-
tat, els volcans poden ser molt 
destructius i perillosos per la 
població. Pompeia, per exem-
ple, a s.I desprès de C, va ser 

enterrada per les cendres que 
va emetre el Vesubi, morint la 
gent que hi havia a la ciutat. 
Al llarg de la història hi ha ha-
gut moltes erupcions impor-
tants. Comentà que l’any1815 
el Mont Tambora va provocar 
l’erupció més gran de la histò-
ria recent,que va arribar a can-
viar el clima. No hi va haver 
estiu perquè les cendres cobri-

Jordi Camins va parlar sobre volcans a l’AUGA
en l’atmosfera de la Terra, amb 
conseqüències gravíssimes 
per la població. Feu referèn-
cia a moltes altres erupcions 
importants, com el d’un volcà 
d’Islàndia que, degut a les cen-
dres que llançava, es va tallar 
el trànsit aeri d’Europa durant 
unes setmanes.També es parlà 
de l’erupció del volcà Cumbre 
Vieja de La Palma, dient que 
era de nivell 2 i que al llarg de la 
història hi ha hagut erupcions 
molt més fortes que aquesta.
Una xerrada molt interessant 
on el ponent va aprofundir 
molt en els diferents tipus de 
volcans i les diferents erupci-
ons, mostrant un gran domini 
del tema.

Els orígens de la Vanguardia, a 
la propera sessió d’AUGA
Pol Dalmau oferirà dilluns una 
xerrada sobre “La família Godó 
i els orígens de la Vanguardia”. 
“Els primers artífexs d’aquesta 
empresa haurien estat, si fem 
cas a la capçalera que encara 
llueix avui dia a la portada del 
diari, els germans Carlos i Bar-
tomeu Godó Pié. Tanmateix, 
l’autoria dels dos germans no 
ha estat mai demostrada, al-
menys de forma empírica. 

VISTA D’UN PERFIL DE L’ESGLÉSIA 
DELS FRARES O DELS CAPUTXINS.

Una perspectiva singular i quasi insòlita de la façana principal de 
l’Església dels Pares Caputxins, capturada més o menys des del 
tram de l’antigament anomenat “Camí dels Caputxins” que venia 
des del Passeig Verdaguer; o, tal vegada, especí�cament des de 
l’actual Carrer Pare Carles de Barcelona.
Fotogra�a sense dades especí�ques de la captura, però realitzada 
per Josep Castelltort i Ferrer, “El Truco” (1901-1980); un dels pri-
mers afeccionats a la fotogra�a d’aquella època i primer membre 
amb “carnet” de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada, així com a un 
dels components de la 1a Junta de Socis (i fundadors) de l’esmen-
tada entitat, creada a l’any 1929.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i 
fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c Muni-
cipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igua-
lada (AFI). Material recentment digitalitzat. 

EXPOSICIONS

Salvador Balcells exposa 
una col·lecció d’aquarel-
les abstractes on l’artista, 

fugint de motius �guratius, 
combina les formes amb el co-
lor. 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 espontà-
nia cercant una vibració aní-
mica 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. 
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Salvador Balcells 
exposa les seves 
aquarel·les a la
Pobla de Claramunt



La 72a Edició del “Trofeu Pell”, altrament, 
Circuït  Internacional de Fotografia, segueix posant 
en el mapa mundial de l’art fotogràfic a la nostra ciutat

Un any més, Igualada es pot enorgullir de 
prendre part de la puntual convocatòria 
d’una nova edició del Circuït Internacional 

de Fotogra�a Digital; promogut des de l’Agrupació 
Fotogrà�ca, i celebrat abans d’acomiadar el 2022, 
concretament els dies 11, 12, 17 i 18.
Això és, a Igualada, aquest passat desembre s’ha ce-
lebrat l’habitual edició del “Trofeu Pell”,  altrament, 
“L’Ibèric”, en la seva 72na convocatòria; un dels més 
prestigiosos premis fotogrà�cs que tenen cita a la 
nostra ciutat; i que, des de fa anys, han esdevingut 
punters en el camp de la fotogra�a, atesa l’esfera d’in-
ternacionalitat que els aplega.
En base al reclam fotogrà�c d’aquesta efemèride, es 
fa inexcusable, doncs, de posar en valor la denosada 
categoria d’un Circuït internacional de Fotogra�a 
Digital (International Digital Photography Salon) 
que, per a aquesta avinentesa, ha tornat a veure’s par-
ticipat d’una nombrosa concurrència de fotogra�es, i 
-com no- de fotògrafs i fotògrafes.
En aquest sentit, seguint els acords de les pròpies 
bases del circuït; la pertinent Acta del Jurat, signa-
da arran de la reunió dels membres deliberadors: 
Núria Riera; Marc Quintana; Josep Balcells; Manel 
Caballé; Josep R. Domènech; Aureli Sendra; Gràcia 
de la Hoz; Jean Saleilles; Elisardo Minks; Josep M. 
Casanoves; Loreto Gómez i Hans Wilshusen, i amb 
la presència, en la condició de Chairman del Saló, 
de Ramon Mascaró, president de la mateixa Agru-
pació Fotogrà�ca, va resoldre, a les dependències de 

l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada, un determinant 
veredicte, després d’una tria, tot sigui dit, que dei-
xa entreveure no solament la notòria con�uència de 
participants sinó també la ineludible qualitat artísti-
ca de totes les obres en qüestió.
Així, de l’examen d’un total de 1866 fotogra�es, de 
141 autors/és, d’una important representació de pa-
ïsos; el dictamen unánim del jurat va assenyalar, al 
costat d’un substantiu nombre de reconeixements, 
medalles, mencions d’honor i diplomes, els següents 
guanyadors, segons les Quatre Seccions de què cons-
tava aquesta convocatòria:
Millor fotografía, TROFEU PELL, GREMI DE 
BLANQUERS D’IGUALADA, a l’obra “kit and red 
fox”, de Tin Sang Chan, de Canadà; PREMI ESPE-
CIAL AJUNTAMENT D’IGUALADA, a la millor 
fotografía COLOR, “Ijsvogel in actie, de Josef de 

HORARI:
D ISSA B TE I D IU M ENG E I F ESTIU S
DE 11 A 14H

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS CARMEĿLA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista i historiadora

Fraine, de Bèlgica; PREMI ESPECIAL AGRUPA-
CIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA, a la millor 
fotogra�a monocolor, a l’obra “Lines”, d’Andre Boto, 
de Portugal; PREMI ESPECIAL RAMON GODÓ 
I FRANCH, a la millor fotogra�a paisatge a l’obra 
“La realidad es más impresionante que los sueños”, 
de Rodrigo Núñez, d’Espanya; i PREMI ESPECIAL 
JOSEP POMÉS I JORBA, a la millor fotogra�a con-
trallum, a l’obra “�e Flight”, de Martin Zurmühle, 
de Suïssa.
O�cialment, emperò, les obres premiades van ser 
donades a conèixer públicament, el passat diumenge, 
en l’acte del lliurament de premis a l’espai d’exposici-
ons de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; amb la respectiva 
representació institucional, de l’AFI, i de les entitats 
i persones compromeses amb el “Trofeu Pell”, i que 
concedeixen els premis. 

Kit and red fox Ijsvogel in actie

The Flight KopieLa realidad Stokksnes Lines - André Boto



L’AGENDA

MÚSICA 
Igualada 

Concert d’hivern a càrrec del Cor 
Exaudio amb la participació d’Álvaro 
Carnicero al Piano i una intervenció 
artística de Joana Sardà, tot dirigit 
per Carles Prat.   Diumenge a les 5 de 
la tarda a l’auditori de l’ECMMI.

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 .

MÚSICA 
Els Hostalets de Pierola 

“Divertimento”, concert benèfic amb 
taquilla inversa per a l’Associació 
Contra el Càncer. Diumenge a les 6 de 
la tarda a l’Auditori Cal Figueres

TEATRE 
Sant Martí de Tous

“Mentida podrida”.  Cal teatre pro-
posa una ref lexió sobre el concepte 
de veritat Diumenge a les 12 del migdia 
a la Casa del Teatre Nu

CONCERT-VERMUT 
Capellades 

A càrrec de Lajúlia, un duet de pop 
d’autor format per Carol Romero, 
que escriu les lletres i posa la veu, 
i Jordi Picas, guitarra i compositor 
de la música. Diumenge a les 12 del 
migdia a la cafeteria de la Lliga

TEATRE 
Capellades

“El llarg dinar de nadal” del Grup 
Teatral de Capellades. Obra escrita 
per Thornton Wilder, en la qual la 
família Bayard ens convida a viure 
90 anys a través dels seus 90 dinars 
de Nadal Diumenge a 2/4 de 7 de la 
tarda al Teatre La Lliga

DIVENDRES 13 

TEATRE 
Igualada

“Ma solitud” de Guillem Albà. En 
un format íntim i a través de vint-
i-cinc minuts de viatge, Ma solitud 
ens dona la mà per un recorregut 
que va de la comèdia a la poètica 
a través dels titelles i la comicitat 
Divendres a les 7 de la tarda i a  2/4 de 
9 del vespre al Teatre de l’Aurora

LABORATORI DE LECTURA 
Igualada 

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

CINEFORUM 
Piera 

“Celebración”. Després de la pro-
jecció del film dirigit pel Thomas 
Vinterberg el 1998, encetarem un 
col·loqui.  Divendres a les 6 de la 
tarda a la Biblioteca.

CINEMA 
Capellades 

Projecció de la pel·lícula “L’empera-
driu rebel”. L’argument se situa al 
Nadal de 1877 quan Isabel d’Àustria 
(Sissí), celebra el seu 40è aniversari  
Divendres a les 7 de la tarda al cinema 
de la Lliga

CLUB DE LECTURA 
Òdena 

Nova trobada del club de lectura 
de novel·la Comentarem el llibre 
“Haru” de Flavia Company. Diven-
dres a les 6 de la tarda a la Biblioteca  
l’Atzavara

DISSABTE 14 

TEATRE 
Igualada

“Ma solitud” de Guillem Albà. En 
un format íntim i a través de vint-
i-cinc minuts de viatge, Ma solitud 
ens dona la mà per un recorregut 
que va de la comèdia a la poètica 
a través dels titelles i la comicitat 
Dissabte a les 7 de la tarda i a  2/4 de 
9 del vespre al Teatre de l’Aurora

TEATRE 
Calaf

“L’ultim viatge de Rudolf Nureyev”, 
de Martí Peraferrer Dissabte a 2/4 de 
8 del vespre al Casino

CLUB DE LECTURA JOVE 
Montbui

Trobada de joves apassionats per 
la lectura per compartir la novel·la 
Ĺ última grua de paper de Kerry 
Drewery.  Dissabte a les 11 del matí a 

la Biblioteca Mont-Àgora

DANSA 
Capellades

“Star! El musical”. Un grup de música 
amateur es presenta a un concurs per 
triomfar i aconseguir un contracte 
musical, però no guanyen Dissabte a 
les 7 de la tarda al Teatre La Lliga

TEATRE 
Sant Martí de Tous

“Mentida podrida”.  Cal teatre pro-
posa una ref lexió sobre el concepte 
de veritat Dissabte a les 7 de la tarda a 
la Casa del Teatre Nu

DIUMENGE 15

ELS PASTORETS 
Igualada

L’Esbart Igualadí presenta Els Pas-
torets de Josep M. Folch i Torres. 
en Lluquet i el Rovelló somnien que 
s’enfronten a Llucifer i Satanàs. Diu-
menge, a 3/4 de 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TEATRE 
Igualada

“Ma solitud” de Guillem Albà. En 
un format íntim i a través de vint-i-
cinc minuts de viatge, Ma solitud ens 
dona la mà per un recorregut que va 
de la comèdia a la poètica a través 
dels titelles i la comicitat Dissabte a 
les 6 de la tarda i a  2/4 de 8 del vespre 
al Teatre de l’Aurora

VISITA EXPOSICIÓ 
Igualada 

“Experiències matemàtiques”. A 
través de més de 40 mòduls interac-
tius es posen de manifest aspectes 
especialment intuïtius i visuals de les 
matemàtiques i que inviten a la par-
ticipació i a la interacció  Diumenge 
d’11 de matí a 2 del migdia al Museu 
de la Pell.

FIRA DEL CAMÍ RAL 
Vilanova del Camí

Parades i entreteniment ambientat 
en el període vuitcentista. Diumen-
ge a partir de les 9 del matí i fins les 
8 del vespre a la plaça Major i voltants

DILLUNS 16 

CONFERÈNCIA 
Igualada

“La família Godó i els orígens de La 
Vanguardia” ” Conferència a càrrec 
de Pol Dalmau Organitza AUGA. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 17

TALLER INFANTIL 
Piera

“La màgia de la Cristina”. Cada 
infant pot portar un mag dins seu. 
La maga Cristina ho sap molt bé 
i ens ajudarà a descobrir-lo amb 
primeres nocions del món de la 
màgia. Dimarts a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca

DIMECRES 18 

CONTES PER SOMIAR
Piera 

Un dia d’hivern la Georgina desco-
breix que és molt divertit compartir 
joguines a l’escola. Sessió acompa-
nyada de cançons. A càrrec de la 
Sara Genovart. Dimecres a les 6 de 
la tarda a la Biblioteca

DIJOUS 19 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera 

Presentació del llibre “La quinta 
perfecta”: en el  temps i la música” 
d’Antoni Besses Dijous, a 2/4 de 7 de 
la tarda a la Biblioteca

TALLER
Òdena 

Laboratori de Ficció Digital. La-
boratori familiar on descobrirem  
“Metamorphabet”, un joc lúdic i 
interactiu per gaudir en família a 
través de tauletes Dijous, a les 6 de la 
tarda a la Biblitoteca l’Atzavara

CONFERÈNCIA-COĿLOQUI
Capellades 

Jordi Llorens, reporter e viatges ens 
proposa aquesta xerrada: “Birmà-
nia, el regne del somriure etern”. 
Organitza La Trama. Dijous, a les 6 
de la tarda al Teatre la Lliga
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Cuina amb autoajuda
A TOUS •  LA BRIGADA DE LA COCINA

Gesta olímpica
CINECLUB •  42 SEGUNDOS

RICARD FUSTÉ

El dijous 19 de gener, el Cine-club 
presenta, a les vuit del vespre, 
a l’Ateneu Cinema i dintre del 

Cicle Gaudí, la producció del 2022 42 
segundos, dirigida per Àlex Murrull i 
Dani de la Orden. No és habitual que 
el nostre cinema freqüenti el subgène-
re de les gestes esportives. Potser tam-
poc no n’hi ha tantes, i aquesta és un 
cas real.
La selecció espanyola de waterpolo no 
semblava que estigués preparada per 
fer un bon paper a les Olimpíades del 

92. El revulsiu va arribar amb un en-
trenador amb fama de dur i mètodes 
qüestionables. D’altra banda, l’equip 
vivia l’enfrontament de dos jugadors 
que no entenien l’esport de la mateixa 
manera: Manel Estiarte i Pedro García 
Aguado. No cal dir que l’esforç va te-
nir la seva recompensa, en un procés 
èpic que els realitzadors mostren amb 
perícia (Dani de la Orden és un dels 
nostres directors més e�caços i més 
prolí�cs), amb l’ajuda d’una colla de 
joves intèrprets, amb Álvaro Cervan-
tes i Jaime Lorente (La casa de papel) 
al capdavant. 

CINEMA

Cathy és una perfeccionista 
i rígida xef de 40 anys que 
està a punt de complir el seu 

somni: obrir el seu propi restaurant. 
Però res surt segons el planejat i, 
confrontada amb serioses dificul-
tats econòmiques, accepta a con-
tracor un treball com a cuinera en 
una casa d’acolliment de joves im-
migrants. El que Cathy mai hagués 
imaginat és que les seves habilitats 

i passió per la cuina poguessin can-
viar la vida d’aquests joves, i alhora, 
que ells tinguessin tant per ense-
nyar-li a ella.
La brigada de la cocina barreja gas-
tronomia, televisió i exclusió social 
tal com si d’una fórmula es tractés. 
Dos més dos, quatre. Apareix alguna 
cosa així com el Masterchef francès 
per a dinamitzar l’invent, una feel 
good movie d’autoajuda que malgrat 
tot resulta simpàtica en la seva més 
absoluta i colossal previsibilitat. 

CINEMA

Londres, a la dècada dels 1950. 
Williams és un veterà funciona-
ri enterrat sota la paperassa de 

l’o�cina mentre la ciutat es reconstru-
eix després de la II Guerra Mundial. 
En rebre un demolidor diagnòstic 
mèdic, buida el seu compte d’estalvis 
i es dirigeix a la costa. Es promet fer 
dels seus últims dies un temps signi-
�catiu, però s’adona que no sap com 
fer-ho. Després que un misteriós des-
conegut el porti a la ciutat, Williams 
se sent intrigat per una jove compa-
nya de treball que sembla posseir la 
vitalitat que ell havia perdut. Amb 
l’ajuda del seu optimista col·lega, Wi-

lliams posa tota la seva obstinació a 
fer feliç, d’una manera sorprenent, el 
seu entorn... Adaptació en anglès del 
guió de ‘Ikiru’ (1952). 
El guió el signa un escriptor de pres-
tigi, l’anglès d’origen japonès Kazuo 
Ishiguro. Sorprenentment, el seu tre-
ball és invisible, perquè ‘Living’ és 
pràcticament idèntica a ‘Viure (Iki-
ru)’, excepte petits detalls,  que no 
alteren la trama. A més, s’ha man-
tingut la mateixa dècada dels anys 
50, però a Anglaterra en comptes del 
Japó. I aquí és on ‘Living’ té el seu 
punt més sucós: traslladar la feroç 
crítica a la burocràcia del film origi-
nal a una fauna amb americana i cor-
bata, bombí i paraigües. 

Viure
ESTRENA •  LIVING

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 a Dg: 17:00/20:45

SALA 2

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA 3D
Dv: 19:35
Ds i Dg: 15:45/19:35
Dll a Dj: 181:30

EL GATO CON BOTAS
Dv: 17:30

OPERACIÓN FORTUNE: EL GRAN 
ENGAÑO

Dll a Dj: 22:15

SALA 3

EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO 
DESEO

Dv: 16:50/18:55
Ds i Dg: 15:55/18:00
Dll a Dj: 17:10/19:15

EL PEOR VECINO DEL MUNDO
Dv: 21:00
Ds i Dg: 20:05/22:35
Dll a Dj: 21:30

SALA 4

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA 3D
Dv a Dg: 18.30
Dll a Dj: 17:30/21:15

A TODO TREN 2
Ds i Dg: 16:30

REZA POR EL DIABLO
Dv a Dg: 22:15

SALA 5

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA
Dv a Dg: 17:30/21:15

SALA 6

M3GAN
Dv: 18:15/20:30/22:45
Ds i Dg: 16:15/18.30/20:40/22:45
Dll a Dj: 18.30/20:40/22:45

SALA 7

OPERACIÓN FORTUNE
Dll a Dj: 20:00

A TODO TREN 2
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds i Dg: 17:00

EL RÍO DE LA IRA
Dv Dll a Dj: 22:30
Ds i Dg: 21:30

SALA 8

OPERACIÓN FORTUNE
Dv a Dg: 17:15/19.40/22:00
Dll a Dj: 17:00

AVATAR EL SENTIDO DEL AGUA
Dll a Dj: 19:30

�����
Ateneu Cinema

IGUALADA

AS BESTAS
Dg: 17:30

LA BRIGADA DE LA COCINA
Dg: 19:40

SALA GRAN

LIVING  
Dv: 17:30
Ds: 20:15
Dg: 20:00
Dll: 19.30
Dc: 20:15

AVATAR EL SENTIDO DEL AGUA  
Dv: 20:15

EL GAT AMB BOTES  
Ds: 17:30
Dg: 17:15
Dc: 17:30

SALA PETITA

EL FALSIFICADOR DE PASSAPORTS
Dv: 17:45
Ds: 17:45
Dg: 20:15
Dc: 20:30
Dj: 19:30(VOSE)

SILENT LAND
Dv: 20:30
Ds: 20:30
Dg: 17:30
Dll: 19:45
Dc: 17:45

Gràcies per con�ar en nosaltres

Perquè sentir-te be no et costi:
NETEJA FACIAL 23€

TRACTAMENT RADIOFREQÜÈNCIA 23€
I més promocions que pots consultar als nostres centres i a instagram

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

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

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments
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GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

WITHNEY HOUSTON: I WANNA DANCE

EL PEOR VECINO DEL MUNDO

OPERACIÓN FORTUNE

M3GAN

LIVING

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. 

Regne Unit. Drama. D’ Oliver Hermanus. Amb Bill Nighy, Aimee 
Lou Wood, Tom Burke, Alex Sharp
Londres, en la dècada dels 1950. Williams és un veterà funcionari 
enterrat sota la paperassa de l’o�cina mentre la ciutat es recons-
trueix després de la II Guerra Mundial. En rebre un demolidor di-
agnòstic mèdic, buida el seu compte d’estalvis i es dirigeix a la cos-
ta. Es promet fer dels seus últims dies un temps signi�catiu, però 
s’adona que no sap com fer-ho

�����
Yelmo Cines 3D

ABRERA

�����
Casal

ST. MARTÍ DE TOUS

CINEMA A 
L’ANOIA

SALA PETITA

WHITNEY HOUSTON: I WANNA 
DANCE WITH SOMEBODY

Dg: 18:00

�����
Mont-Àgora

STA. MARGARIDA DE MONTBUI



“Wednesday”, el retorn de la família Addams i un misteri del passat 
REDACCIÓ · DRAMA  

Net�ix ha portat a les 
nostres cases les boges 
aventures de la cone-

guda família Addams amb la 
sèrie de Wednesday. El pro-
jecte, que va començar a pro-
duir-se el febrer del 2021, ex-
plica la història de la petita de 
la família, Miércoles Addams 
a partir de la seva entrada en 
l’Acadèmia Nevermore, una 
escola especial per a adoles-
cents marginats amb poders. 
La sèrie està dirigida ni més 
ni menys que pel gran cineas-
ta Tim Burton qui plasma la 
seva essència cinematogrà�ca 
a molts elements de la produc-
ció.
Va ser estrenada al novembre 
del passat 2022 i set dies des-
prés de la seva estrena ja va ser 
batejada com “una de les sèri-
es de por més importants de 
l’última dècada.” A més, ja és 
la tercera sèrie més vista de la 
plataforma, superant només a 
Dahmer. El dia d’avui, acumu-
la més de 270 milions d’hores 
d’emissió a tot el món. La sèrie 
està formada per 8 capítols i és 
recomanada per a majors de 
dotze anys.

SINOPSI
Wednesday explica com la 
jove Miércoles, obsessionada 
per la mort, intenta dominar 
la seva emergent habilitat psí-

quica mentre una monstruosa 
onada d’assassinats terrorí�cs 
arriben a la ciutat i emboli-
quen als seus pares, Gómez i 
Morticia Addams, qui van es-
tudiar vint-i-cinc anys enrere 
a la mateixa localitat i acadè-
mia. Tot això, ho viurà la nos-
tra protagonista mentre s’en-
fronta -per primera vegada- a 
noves emocions causades per 
amics i algun enamorament 
fugaç.
La sèrie es basa, i així ho de-
mostra en el seu guió i repre-
sentació dels personatges, en 
les històries de la popular pro-
ducció “La Família Addams”.

QUI ÉS MIÉRCOLES ADDAMS
A Miércoles li dona vida 
l’actriu Jenna Ortega (You, 
Scream), qui ha estat més que 
elogiada per la crítica per la 
seva encarnació del personat-
ge. La jove es va preparar ella 
sola el paper i no va voler con-
sells de Christina Ricci, actriu 
que va interpretar a Miércoles
en les pel·lícules dels anys no-
ranta i que també veurem a 

la sèrie de Net�ix sota la pell 
d’un personatge que ens do-
narà moltes sorpreses... Jenna 
Ortega dona la seva pròpia 
visió a la nova Miércoles, però 
sempre amb aquest toc planyí-
vol, macabre i depressiu que 
caracteritza tant al personatge.

QUI L’ACOMPANYA?
Ortega ve acompanyada per 
grans actors que representen 
a la coneguda família Addams 
així com a altres personatges 
de la història.
Parlem de Luis Guzmán, que 
interpreta a un Gómez (pare 
de família) més patètic i en-
amorat, còmic i callat; i de 
Catherine Zeta-Jones, com a 

Morticia qui dona una cali-
desa al personatge que no tro-
bàvem en les pel·lícules dels 
noranta. El seu paper és d’una 
mare comprensiva que vol el 
millor per a la seva �lla i que 
a diferència d’altres “Morticia 
Addams”, Zeta-Jones és mare 
protectora i massa bona per 
ser una Addams.
Destacar també l’actuació de 
Gwendoline Christie com 
a directora de l’Acadèmia i 
antiga companya de classe de 
Morticia.
També el paper de joves ac-
tors revelació com ara Moosa 
Mostafa, Percy Hynes Whi-
te, Hunter Doohan i Emma 
Myers, que interpreten a es-
tudiants de l’acadèmia i �dels 
amics de la nova alumna tot i 
ser una estranya persona.
Cal destacar també la mera-
vellosa i invisible actuació de 
Victor Dorobantu, qui inter-
preta a Cosa, la mascota de 
Miércoles; recordem que es 
tracta d’una mà amb senti-
ments i molt intel·ligent que 
acompanya a la protagonista 
en totes les seves bogeries. El 
més curiós és que Tim Burton 
no va voler fer servir una mà 
de mentida o un robot, per 
aquesta raó és tan important 
l’aparició de Dorobantu, ja 
que la seva mà va ser gravada 

des de milers d’angles i posici-
ons per a crear a la Cosa més 
real possible.

ESPAIS HISTÒRICS
La sèrie Miércoles es desenvo-
lupa amb un teló de fons de 
castells gòtics, boscos inquie-
tants i salons de ball ornamen-
tats. Explorem cadascun dels 
llocs del rodatge de Net�ix en 
diversos destins de Romania, 
entre ells pobles de muntanya 
i la capital del país, Bucarest.
Per a les preses exteriors de 
l’escola es va utilitzar el castell 
de Cantacuzino, en Busteni. 
Net�ix va usar efectes especi-
als per a alterar el disseny de 
la teulada del castell.

SEGONA TEMPORADA?
Miércoles ha resultat ser un 
fenomen i una aproximació 
original i encertadíssima a la 
família Addams. Amb el seu 
èxit, era d’esperar que Net�ix 
renovés el projecte amb una 
segona temporada, sobretot 
tenint en compte que el pri-
mer lliurament s’acomiadava 
amb molts caps per lligar. Així 
ho ha comunicat la plataforma 
aquesta setmana tot i que en-
cara no hi hagi dates concre-
tes de la pròxima entrega ni la 
con�rmació dels protagonis-
tes que hem vist �ns ara. 

Dirigida per Tim 
Burton, la sèrie explica 

el pas de Miércoles 
Addams per l’Acadèmia 

Nevermore, on haurà 
de resoldre uns 

terrorí�cs crims
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Les millors sèries
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Em dic Andrea Rubio Alonso @andrea.
abi_, tinc 23 anys i vaig nàixer a Vila-real 
(Castelló) però, actualment estic vivint 
a la Llacuna. Soc ballarina, professora 
i coreògrafa de dansa urbana i dansa 
contemporània. A més, quiromassatgis-
ta i massatgista esportiva. M’he format 
a diferents escoles de dansa i �nalment, 
vaig estudiar el Conservatori Superior 
de Dansa a l’Institut del Teatre de Barce-
lona. Forme part del projecte europeu @
people_power_partnership dut a terme 
per la companyia alemanya @aktionst-
heater_pan.optikum. Es tracta de la cre-
ació d’una peça de dansa amb 32 ballarins de 5 països diferents 
la qual fa gira per Europa durant 4 anys. Porte 7 anys treballant 
com a professora i cada dia em sorprèn més el poder de la dansa a nivell social, tera-
pèutic,etc. M’encanta veure que els alumnes estan gaudint les classes. Durant el meu 
temps lliure m’agrada practicar aro aeri, teles, pole dance,etc.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
la creació d’un centre/espai especialitzat en dansa urbana

#251 ANDREA RUBIO

...si no saben “portar” el Consell comarcal de 
l’Anoia ens portarà el tren gran...au va “tirá pa allá 
bobo”...

LAURA SEMPERE   @Laurasempere2

La Generalitat abandona l’#Anoia. Ni seguretat, 
ni trens directes a #BCN... i també abandonats 
en cultura i patrimoni.

DANI GUTIÉRREZ   @daniguties

Feliç 2023! Dies d’espera de mitja a l’Hospital 
d’#Igualada per una Ergometria: 92 dies, per 
una Endoscòpia esofagogàstrica: 124 dies o per 
una Colonoscòpia: 99 dies (dades ICS) #Retallar-
Mata #DefensemlaSanitatPublica

VIATGE A L’ORIENT   @Viatge_Orient

La pacificació dels entorns escolars, va ser una 
de les demandes importants que vam fer arribar 
al @mikelvives en la darrera reunió...al juliol. És 
evident que no és una prioritat per l’ajuntament. 
No es treballa per garantir un entorn saludable i 
segur pels infants.

CICLISTES URBANS   @CiclistesUrbIGD

Igualada, la ciutat ideal: sense turistes, neta, en-
dreçada, els igualadins són amables perquè no 
són gens pretensiosos, saben que viuen en una 
ciutat sense gaires atractius i hi viuen molt bé.

ENRIC GOMÀ   @EnricGoma

Només portem 9 dies del nou any i en 3 d’aquests 
dies el tren d’Igualada ja ha tingut retards. Ne-
fast. Reclamarem explicacions i solucions a 
@FGC i al govern de la Generalitat.

JORDI CUADRAS   @jordicuadras

Aviam si tots aq militants d partits d’esquerra 
progressistes q tant critiquen el “blackface” dls 
@reisdigualada tenen nassos d’introduir al pro-
grama electoral dls seus partits la seva prohibi-
ció. #Igualada

KILIAN TOMÀS   @BadgerKilian

#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: redaccio@veuanoia.cat

@humansanoia

3.La vilanovina Maria 
López, campiona de Cata-
lunya de trial2.Jordi Cuadras vol liderar 

el projecte del tren gran si 
és alcalde1.Dos anoiencs juguen al 

campionat KingsLeague de 
Twitch i Gerard Piqué

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@ortejavi @elmili_1 @josepmariafuertes

XARXES 
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SANTORAL: Gener
13 Hilari; Gumersind; Verònica .
14 Joan de Ribera; Fèlix de Nola; Malaquies.
15 Pau; Maur; Habacuc
16 Marcel I, papa; Fulgenci d’Ècija; Priscil·la.  
17 Antoni el Gran; Leonil·la; Rosalina .
18 Volusià; Prisca; Margarida d’Hongria,  
19 Canut; Màrius i Marta; Gumersind; Servideu

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

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

ESGLÉSIA

Demà dissabte, 14 de 
gener, segona setma-
na del temps ordinari, 

com cada segon dissabte de 
mes, se celebrarà una missa 
en llengua anglesa a 2/4 de 5 
de la tarda a la capella del Sant 
Crist de la basílica de San-
ta Maria d’Igualada. Durant 

tota la celebració es cantaran 
nadales tradicionals angleses. 
A l’inici es cantarà “Away in 
a Manger”, durant l’ofertori 
“What Child is this?”, en el 
moment de la comunió “O 
Come, All Ye Faithful”, i en 
acabar es cantarà “Go, Tell 
it on the Mountain”. El salm 
del dia és “Here I am Lord! I 
come to do your will.” 

Missa mensual en llengua 
anglesa
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JOSEP NADAL I MIR

Si després de la gran acollida de 
la Festa de Nadal, ben solem-
nitzada a la Sagrada Família, tal 
com es digué, la setmana des-
prés, dia 29, van acompanyar, 
també a la parròquia més gran 
de la ciutat, amb els seus cants, 
el primer aniversari d’un home 
de gran cor, Francesc Riba 
Trullols, molt estimat i enyorat 
per tothom que el coneixia, la 
coral posà la cirereta del pastís 
a la festa de la Sagrada Família 
el dia 8 de gener amb una so-
lemne actuació que complagué 
la nombrosa assistència.

VISCUDA FESTA PARROQUIAL
En el ben entès que la Festa 
de la Sagrada Família, que és 
el diumenge després de Na-
dal, coincidia amb  la Festa 
de la Mare de Déu, es passà 
al diumenge següent, tot i ser 
la festa del Baptisme de Jesús, 
la participació no minvà, tot 
al contrari, sinó que l´assis-
tència restà amatent a l´o�ci 
presidit per Mn Francesc Xa-
vier Bisbal acompanyat per  
Mn Eduard Flores i amb el 
vicari  Mn Joan, dos mossens 
de la Prelatura i el diaca Pere 
Roig.
En el sermó, Mn Eduard des-

tacà que s’havia de pregar per 
a tothom; però, especialment 
per les famílies amb di�cul-
tats físiques, econòmiques... i 
que, calia ser conscients que 
no estem sols,  que la nostra 
no és l’única ,sinó que for-
mem part del conjunt de fa-
mílies que constitueixen la 
parròquia i, a la vegada, la 
societat.
Mn Francesc  Xavier ressaltà, 
a l´acabar, que l´exposició de 
capelletes de la Sgda. Família 
que hi havia al temple, hi eren 
per recordar que voluntària-
ment es poden tenir mensu-
alment a casa. 

Celebrats actes de la Schola Cantorum

ESGLÉSIA

La setmana més freda 
de l’any. Així és com es 
coneix la Setmana dels 

Barbuts. Té lloc la segona 
quinzena de gener coincidint 
amb tres sants que tradicio-
nalment es presenten amb 
una llarga barba i que, histò-
ricament, s’han associat amb 
el fred i la neu. Les diades 
principals de la setmana són 
dedicades a sant Pau ermità, 
el 10 de gener; sant Antoni 
Abat, el 17 de gener; i sant 
Maür, el 15 de gener.
En segon pla, també s’inclo-
uen a sant Honorat (16 de 
gener), sant Vicenç Màrtir 
(22 de gener) i altres barbuts 
menors, com sant Benet, sant 
Efigi (15 de gener), sant Faci 
(18 de gener) i sant Canut 
(19 de gener).
En el passat es va transmetre 
la creença que aquesta era la 
setmana més freda de l’any 
sense tenir forma de compro-
var-ho científicament, però 
des que hi ha estadístiques 
meteorològiques s’ha confir-
mat que el mes de gener és 
el més fred a Catalunya. Du-
rant aquests dies, també es 
dona importància a la pluja 
perquè són èpoques essenci-
als pel camp, com bé explica 
una altra dita: “La pluja de la 

Setmana dels Barbuts, cada 
raig val cinc escuts”. Malgrat 
tot, aquest any no hi ha pre-
visions que per aquests dies 
baixin radicalment les tem-
peratures.
Les dites populars també re-
cullen aquest fred cru que 
s’apropa. “Per Sant Antoni 
fa un fred del dimoni”, “quan 
venen els tres barbuts venen 
els freds cascarruts”, “per la 
Setmana dels Barbuts go-
vernen els tres germans: tos, 
moquina i amagamans” o 
“Setmana dels Barbuts, set-
mana d’esternuts” són mos-
tres d’això.

ORIGEN I SIMBOLOGIA
La cultura popular ha atribu-
ït al fred les barbes dels sants. 
Fins i tot, la iconografia més 
antiga d’aquests personatges 
els representa com ancians 
amb enormes i llargues bar-
bes nevades, que simbolitzen 
la vellesa i el cru fred de l’hi-
vern.
Hi ha altres historiadors que 
també la relacionen amb un 
ritual precristià entorn l’ho-
me salvatge, el geni de la 
muntanya que apareix en la 
simbologia d’aquest període 
arran Europa.

ELS BARBUTS A CATALUNYA
Una de les celebracions més 
divertides que ha inspirat la 

Setmana dels Barbuts a Ca-
talunya és al Vendrell. En 
aquesta població, des de 1994 
se celebra el Sopar dels Bar-
buts entre el 15 i el 22 de ge-
ner. L’organitza l’associació de 
barbuts del Penedès i es tracta 
d’un sopar al qual hi poden 
assistir només persones que 
duen barba per compartir un 
àpat.
Per ara, quedem a l’espera de 
saber si la setmana pròxima 
governaran “els tres germans: 
tos, moquina i amagamans”. 

Què és la Setmana dels Barbuts i per què li diem així?
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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!
������������������������

· ��� �� ��� ���
· 
	 ��� ��� ���



NOU HORARI
Dimecres a diumenge de 13 a 16 h
Divendres i dissabte de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

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

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· Obrim a partir 
de les 19h

· Diumenges 
tancat

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada   ·  Tel. 938 03 13 57

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

Restaurant Scorpia Carretera N-II, km 559,1 · 08711 Òdena · 
Igualada (Barcelona) · scorpia@restaurantscorpia.cat

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

MENÚS DIARIS 
I MENÚS FESTIUS

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)
  93 805 41 84 · 658 179 897
  info@restaurantaqua.es

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

938 03 18 64

Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

GUIA DE RESTAURANTS
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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



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

 Tel. 93 804 15 50     
junyent@junyentprat.com

Vols publicitar-te?

TRUCA’NS AL

O ENVIA’NS 
UN MAIL A

93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

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

psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 13:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DISSABTE 14:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 15:
TOUS

Av. Balmes, 73
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 16:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIMARTS 17:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIMECRES 18:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 19:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82



L a diabetis és una 
malaltia crònica 
que implica la mo-

di�cació de l’estil de vida 
que es porta: implementar 
una alimentació adequa-
da, fer exercici físic i utilit-
zar els fàrmacs pertinents. 
Per dur a terme el tracta-
ment correctament és fo-
namental que les persones 
diabètiques aprenguin a 
assolir una bona qualitat 
de vida, evitant així possi-
bles complicacions.

Et presentem les millors re-
comanacions per mantenir 
un control òptim de la dia-
betis i perquè puguis gaudir 
del teu dia a dia amb nor-
malitat!

• Aprèn a conviure amb la 
diabetis: coneix a fons què 
és la diabetis, les principals 
cures i els canvis necessaris 
per a tenir-la sota control.

• Canvia la teva alimen-
tació: aquesta és una part 
fonamental del control de 
la diabetis i contribueix a 

endarrerir o evitar l’apa-
rició de complicacions. 
L’alimentació de la persona 
amb diabetis és similar a la 
de qualsevol persona: s’han 
de repartir els aliments al 
llarg del dia, és a dir, fer en-
tre 3 a 5 menjades segons 
les característiques perso-
nals evitant menjars amb 
una alta quantitat d’hidrats 
de carboni que siguin d’ab-
sorció ràpida, ja que eleven 
la glucosa de manera consi-
derable.

• Mantingues una bona 
hidratació: si pateixes dia-
betis tens més risc de des-
hidratació, ja que un nivell 
elevat de glucosa a la sang 
provoca que els ronyons in-
tentin eliminar-la en forma 
d’orina. Els sucs naturals 
sense sucres afegits, els re-
frescos “light” o “zero” que 
contenen edulcorants en 
lloc de sucre, les begudes 
per a esportistes o les in-
fusions et poden ajudar a 
aconseguir-ho!

• Practica exercici de for-
ma regular: aquest és un 
dels pilars fonamentals del 
tractament de la diabetis i 
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en prevé les complicacions 
associades. L’exercici físic 
millora les xifres de tensió 
arterial, de colesterol i la 
funció cardiovascular.

• Fes-te controls de glu-
cosa freqüentment: l’anà-
lisi dels nivells de glucosa 
en sang permet conèixer 
les xifres de glucèmia en 
qualsevol moment i detec-
tar possibles complicaci-
ons agudes, hipoglucèmi-
es (baixades de glucosa) o 
hiperglucèmies (pujades 
de glucosa). Es recomana 
fer entre 5 i 6 controls al 
dia, abans de cada àpat i 
abans d’anar a dormir per 
disposar de la informació 
necessària i ajustar la pauta 
d’insulina o del tractament 
en general, si cal.

• Actua ràpid davant 
d’una hipoglucèmia

• Evita les complicacions 
de la diabetis: mantin-
gues les xifres de glucosa 
a la sang en el nivell òptim 
abans i després dels men-
jars. Igualment, controla la 
pressió arterial i els nivells 
de colesterol.

• No t’oblidis de les revisi-
ons o�almològiques: són 
fonamentals especialment 
per prevenir, detectar i trac-
tar amb èxit qualsevol tipus 
de complicació.

• Tingues cura dels peus: 
amb la diabetis es poden 
presentar alteracions de la 
sensibilitat i la circulació 
dels peus. És important 

fer-ne una inspecció dià-
ria i comprovar l’absència 
de lesions, així com visitar 
amb regularitat el podòleg.

• Tingues sempre present 
la medicació: és una de les 
parts més importants del 
tractament que juntament 
amb l’alimentació i l’exercici 
t’ajudaran a conviure amb 
la diabetis. 

Mantenir la diabetis sota control és a les teves mans. 
Posa en pràctica aquestes recomanacions! Genar Esteve  

Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia



José Fernández Aguado
Psicòleg

Tinc 51 anys d’edat, i sóc veí de Capellades. Llicenciat en 
Psicologia, estic especialitzat en abús i manipulació psi-
cològica. També soc mediador i psicòleg general sanitari. 
He escrit el meu primer llibre, “Las relaciones respetu-
osas, auténticas y libres”. El podeu trobar a la Llibreria 
Llegim d’Igualada.

Això de visitar el psicòleg s’ha anat, podríem 
dir, normalitzant entre la població? Abans 
anar al psicòleg feia cert temor, però avui ja 
no és així... 

Sí, ja és una tendència dels últims anys, que la pandèmia ha 
intensi�cat, i sobretot entre gent jove. Tenen molt normalit-
zat anar al psicòleg i �ns i tot molts pacients que tinc de 20 
anys o al voltant d’aquestes edats, demanen als seus pares que 
els portin al psicòleg, la qual cosa és inaudita. 
Això és positiu?
És positiu perquè hi havia una mancança de consciència que 
molt patiment era conseqüència de raons psicològiques, i 
no es demanava ajuda. El risc és que es “psicologitzi” la vida 
quotidiana, de manera que les frustracions del dia a dia, que 
si m’ha deixat una parella, di�cultats econòmiques, estrès de 
tenir una agenda molt plena, doncs es converteixin en mo-
tiu de consulta psicològica. Ara bé, en casos de patiments, o 
malalties mentals, per a les quals la gent no demanava ajuda, 
i ara ho fan, el canvi val la pena.

Es parla molt de la salut mental. De parlar-ne tant als 
mitjans de  comunicació, correm el risc de no acabar do-
nant-li el valor que té?
A Espanya hi ha una gran mancança, que és la salut mental 
a nivell públic. Hi ha alguns serveis a la comarca, però estan 
totalment desbordats, no tenen els recursos necessaris per 
atendre la necessitat de salut mental de la població. La pràc-
tica privada ofereix una alternativa, però no tothom se la pot 
costejar... Aleshores, en una societat on certes associacions o 
les entitats que oferien un referent a les persones, de manera 
molt clara la religió, estan en crisi. La gent continua tenint 
la necessitat d’una guia, i aquí entren quantitat d’alternatives 
que moltes vegades no són realment molt saludables o no 
són �ables...
Per exemple?
Terapeutes que no tenen formació i que tracten malalties 
mentals... No cal anar molt lluny per veure una quantitat 
d’oferta d’especialitats que ajuden a la persona a superar cri-
sis personals. No podem banalitzar la salut mental, i és un 
risc posar-se en mans de paraprofessionals. A ningú no li 
passaria pel cap anar a treure’s un queixal amb algú que no 
fos un dentista... En el camp de la salut mental tothom s’atre-
veix a exercir, i això és dramàtic.
Per què teniu tanta feina? No sabem parlar, assumir els 
nostres propis errors, no sabem tenir mà esquerra, avalu-
ar les nostres possibilitats? Per què hi ha tantes depressi-
ons? Si aquestes persones haguessin tingut un psicòleg a 
prop, es podrien evitar?
Podria haver ajudat molt. Abans et parlava de la religió, però 
una altra institució tradicional és la família, el paper de la 
qual s’ha vist molt transformat, amb canvis tecnològics, can-
vis socials, econòmics, que ens obliguen a adaptar-nos. I te-
nim di�cultats  per fer-ho.
Hi ha molta soledat, i serà la pandèmia del segle XXI, pre-
cisament en el moment en què més connectats estem, però 
precisament estem substituint les connexions per la vincula-
ció. La virtualitat ens connecta, però no ens dona presencia-

litat que és el que realment les persones necessitem.
L’escalf i l’abraçada.
Exacte. Saber que tens algú que es preocupa per  tu. Això no 
ho canvia un “like” a les xarxes, o un missatge de Whatsapp.
Has escrit un llibre sobre les relacions. Què vols expli-
car-nos?
Donar una eina per ajudar a relacionar-nos millor. Relaci-
onar-nos és com respirar, sempre ho estem fent. En el llibre 
faig referència a dos tipus de relacions, les que tenen a veure 
amb els altres, i amb mi mateix, i unes són complementàries 
de les altres. No tracto de manera molt diferent als altres, de 
com em tracto a mi mateix. La qualitat de les relacions que 
tenim amb les altres persones és el principal determinant del 
nostre benestar. Sense adonar-nos-en, cometem molts errors 
que poden desembocar en relacions tòxiques.
Un exemple d’això.
La distància adequada, quina és la que haig de tenir amb el 
meu �ll, amb la meva parella.. Aquest és un concepte que té a 
veure amb l’equilibri. Jo no puc estar molt a sobre d’ell o d’ella 
perquè si no interfereixo amb la seva necessitat d’autonomia. 
Tots tenim la necessitat de ser autònoms, però a la vegada no 
puc estar molt lluny perquè aleshores em desvincularé mas-
sa d’ell o ella i s’acabarà produint aïllament. L’important és 
trobar aquesta zona que d’equilibri. Molts dels con�ictes que 
tenim amb les persones que ens envolten tenen a veure amb 
l’establiment d’aquesta distància. Jo vull més aire i tu en vols 
menys, doncs hem de seure a parlar i a establir quina serà 
aquesta distància.
Quins són els casos que més et trobes a la consulta, i a 
quines edats?
Hi ha molts problemes d’adolescents, que tenen a veure amb 
canvis en la família. També hi ha moltes addiccions a les 
apostes on line. Molts pares no tenen consciència encara del 
perill que comporta que el seu �ll estigui a la seva habitació 
connectat a Internet. Hi ha també molts casos de nois i noies 
que creuen que es queden fora del que és la norma o estil 
d’imatge que hi ha a Instagram. Hi ha un estrès molt gran per 
ser acceptat i per tenir una determinada imatge.

“La soledat serà la pandèmia del segle XXI, 
precisament quan més connectats estem”
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Espai patrocinat per:

 JORDI PUIGGRÒS @jordipuiggros67

diuen...
Per al “canvi climàtic” els Reis no poden “regalar” carbó a qui es porta malament, però segueixen tenint-ho “negre” els que “creuen”, fent tot el que els diuen, perquè 
tenen “fe cega” a qui han donat la seva con�ança. També els que ho “critiquen” tot i no són “obedients” i pregonen la “terra promesa” asseguts a les cadires de casa seva 
i, encara que el “mantra” de la “travessia del desert” o el “viatge a Ítaca” no s’acabi mai, mantenen la “creença” de ser “els millors”. Amb “premi” o sense, hi ha coses 
que ha de fer cadascú i no són “delegables”. “Soc qui soc”, és cosa “divina”, però els ciutadans han de treballar per “ser” perquè, quan es despisten, ja no els tenen “per 
a res”. I com diuen a les Castelles “ningunearte” és l’art de fer-te saber que ets “ningú”. I si no es volen acceptar les humiliants “forques Caudines”  s’han d’alliberar del 
“jou” i només acceptar servituds que siguin “justes” (que no són només votar cada vegada que els ho demanen). Ser demòcrata és “participar” construint la societat i 
“decidir”. Sinó és anar-se’n a “picar pedra” mentre els “roben la cartera”.

*entrada: 10.121,24€ última quota: 24.354,00€.
Demana informació sobre el nou Renault Care 5

des de 299€/mes*
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