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Eixarcolant posa en valor les plantes oblidades

Jornades del Patrimoni,
per descobrir la
comarca de l’Anoia
Pàg. 23

Igualada seu dels
100ns Campionats de
Catalunya absoluts
d’atletisme
Pàg. 33

Presentació del poemari
“Si em prenguessin
els àtoms”,
de Marc Freixas
Pàg. 29

M

ilers de persones vingudes d’arreu del territori van participar, dissabte, a la 5a edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, organitzada des del Col·lectiu Eixarcolant. Durant tot el dia, es van realitzar un centenar d’activitats com tastos, xerrades i tallers, i la fira de productes
silvestres i varietats agrícoles tradicionals. Pàg. 5

Al Casino de Calaf, 4
sessions de microteatre
del Festival Píndoles
Pàg. 26

A la Pobla de Claramunt
creix l’art urbà

El projecte Certify·Health farà
3.700 test a la Conca d’Òdena

“Orbital” de Farrés
brother’s i cia
estrena el programa
de teatre familiar
de Xarxa
Pàg. 29

Preestrena del
muntatge teatral
“Encara hi ha algú
al bosc”
Pàg. 27

U

n any més, l’art urbà ha estat protagonista als carrers i places de la
Pobla de Claramunt, amb la participació de diferents artistes que han
omplert façanes del poble amb pintures de caire reivindicatiu, històric
i de la cultura catalana. La idea dels organitzadors és continuar amb
aquesta iniciativa i estudiar convertir-la en un concurs obert. Pàg. 9

Analítiques d’ADN gratis
per als gossos vilanovins Pàg. 6

J

a s’han començat a fer a Vilanova del Camí les proves serològiques,
500 en un sol dia, que indiquen si es tenen infeccions actives o si
s’han superat infeccions del coronavirus. Es preveu que els ciutadans
de la Conca també tinguin accés a aquest projecte europeu anomenat
Certify·Health. Pàg. 17

Nova zona blanca d’aparcament
al c/ de la Virtut Pàg. 9

Àlex Cassanyes encetarà
demà l’Estival Jazz

Els millors pilots de BTT seran
a la VolCAT Halft 2020 Pàg. 33

Pàg. 24
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Telèfons d’interès
AJUNTAMENTS
- Argençola: 93 809 20 00
- Bellprat: 977 881 240
- El Bruc: 93 771 00 06
- Cabrera d’Anoia: 93 774 90 17
- Calaf: 93 869 85 12
- Calonge de Segarra: 93 868 04 09
- Capellades: 93 801 10 01
- Carme: 93 808 00 51
- Castellfollit de Riubre.: 93 869 30 31
- Castellolí: 93 808 40 00
- Copons: 93 809 00 00
- Hostalets de Pierola: 93 771 21 12
- Igualada: 93 803 19 50
- Jorba: 93 809 40 00
- La Llacuna: 93 897 60 63
- Masquefa: 93 772 50 30
- Montmaneu: 93 809 20 10
- Òdena: 93 801 74 34
- Òrpi: 93 808 01 39
- Piera: 93 778 82 00
- La Pobla de Claramunt: 93 808 60 75
- Els Prats de Rei: 93 869 81 92
- Pujalt: 93 868 12 88
- Rubió: 93 809 41 81
- Sant Martí de Tous: 93 809 60 02
- Sant Martí Sesgueioles: 93 868 11 22
- Sant Pere Sallavinera: 93 869 88 30

- Sta. Mgda. de Montbui: 93 803 47 35
- Sta. Maria de Miralles: 93 808 03 01
- La Torre de Claramunt: 93 801 03 29
- Vallbona d’Anoia: 93 771 80 02
- Veciana: 93 809 00 55
- Vilanova del Camí: 93 805 44 22
CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
Hospital:
- Centraleta: 93 807 55 00
- Consultes Externes: 93 807 55 55
- Gabinets d’exploració: 93 807 55 93
- Hospital de dia Oncologia i mèdic:
93 807 55 52
- Àrea Ambulatòria: 93 807 55 74
- Hemodiàlisi: 93 807 55 72
- CAP Igualada Nord: 93 807 58 00
- Centre de Salut Mental d’Adults i
infantojuvenil: 93 807 57 00
- Centre d’Atenció i Seguiment a les
Addiccions: 93 807 57 02
- Centre de Salut Mental Infantojuvenil: 93 807 56 50
- Urgències: 93 807 55 77
- Unitat d’Atenció al Ciutadà:
93 807 55 76 o 93 807 55 89
EMERGÈNCIES: 112
EMERGÈNCIES MÈDIQUES: 061

FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de l’endemà.
A partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, amb la recepta
corresponent, a la Policia Local.
Avui dijous, dia 8 d’octubre: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 9: Secanell, Òdena, 84.
Dia 10: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 11: Bausili, Born, 23.
Dia 12: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Casas Verdés, Soledat, 119
(22-9 h).
Dia 13: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 14: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 15: Pagès, Pau Muntades, 54.

FUNERÀRIA
ANOIA, S.L.

Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 803 11 14 - www.funerariaanoia.cat
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El comerç d’Igualada rep 750.000 euros en
ajuts directes per pal·liar els efectes del
confinament

L’Ajuntament ha tramitat més de 700 sol·licituds de la subvenció
atorgada per la Generalitat a través de la MICOD
Igualada obre una nova línia per ajudar, també, empreses de l’àmbit
de la cultura i de la formació

IGUALADA
’alcalde, Marc Castells, i el
regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, van presentar ahir dimecres el resultat de
la convocatòria d’ajuts directes
al comerç atorgats per la Generalitat per reactivar l’activitat
econòmica arran de la situació
generada pel confinament de
la Conca d’Òdena a l’inici de la
pandèmia de Covid-19. Els ajuts,
que van ser anunciats el passat
mes de maig pel president Quim
Torra, en el marc de la reunió
amb els ajuntaments de l’Aliança
per la Conca celebrada durant
la seva visita a Igualada, consistien en l’aportació d’1,5 milions
d’euros, que s’ha vehiculat a través de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
(MICOD). Els ajuts s’han dividit
en dos tipus: un per als establiments que es van veure obligats
a tancar durant el confinament
i l’altre per als que van seguir
oberts, però van patir un descens
dràstic de la seva facturació.
Castells ha destacat l’agilitat
amb què s’han gestionat les subvencions, que es van anunciar al
maig i es van convocar al juliol,
amb un termini de sol·licituds
que es va acabar al setembre, i
que aquesta setmana ja han estat
atorgades, amb la previsió que
els sol·licitants les rebin durant
aquest mes d’octubre. En el cas
específic d’Igualada, s’han rebut
més de 700 sol·licituds i s’han
concedit ajuts per un valor aproximat de 750.000 euros, destinats
a comerços i serveis de la ciutat.
L’alcalde ha recordat que les
accions de suport anunciades
per la Generalitat també incloïen la concreció de l’acreditació
de l’Hospital d’Igualada com a
hospital universitari i l’aportació de 2 milions d’euros per a la
construcció del futur campus de
salut, que s’ha de concretar en
el conveni que s’està preparant
amb l’Ajuntament d’Igualada i
amb la Universitat de Lleida.
D’altra banda, el regidor Jordi
Marcé ha explicat que la gestió
d’aquests ajuts al comerç ha permès constatar que hi havia establiments i empreses d’altres sectors que van veure’s també afec-

L

tats pel tancament perimetral i
que no s’havien inclòs en aquesta convocatòria. Arran d’això,
l’Ajuntament ha decidit obrir una
nova línia de subvenció adreçada
als sectors de la formació i de la
cultura, als quals es destinarà una
partida de 100.000 euros, amb
subvencions màximes de 1.000
euros per a cada sol·licitant. Les
poden sol·licitar empreses que es
dediquen a l’edició de revistes o
diaris en format paper, serveis turístics locals vinculats a la cultura,
centres d’ensenyament, activitats
de creació artística i espectacles,
museus, sales d’exposicions, organització d’espectacles esportius,
espectacles a l’aire lliure i organització d’espectacles en sales i
locals. El termini finalitza el proper 10 de novembre.
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Àuria fa l’oferiment simbòlic
de la Creu de Sant Jordi a
l’Ajuntament

IGUALADA
eresa M. Jorba, Miquel Canet
i Joan Guilella, presidenta,
gerent i representant del personal d’Àuria Cooperativa, van fer
dijous passat, l’oferiment simbòlic de la Creu de Sant Jordi a
la ciutat. Els van rebre l’alcalde,
Marc Castells, representants dels
grups municipals del Consistori i
la Síndica de Greuges, Rosa Maria

T

Sànchez . L’alcalde va destacar el
suport de l’Ajuntament i de tota
la ciutat a la valuosa tasca que
desenvolupa el Taller Àuria, i
Teresa M. Jorba recordà breument
la història de l’entitat i va expressar la satisfacció per una distinció
que considera un reconeixement
específic per a totes les persones
que n’han format part durant tots
aquests anys.
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Arriben els nous residents al
Consorci Sanitari de l’Anoia
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La Jornada d’Aviació Adaptada s’ajorna fins
l’any que ve
IGUALADA
’aeròdrom d’Igualada-Òdena no
acollirà aquest any la Jornada
d’Aviació Adaptada que havia de
tenir lloc el passat dissabte 3 d’octubre. La situació actual no permet realitzar l’esdeveniment amb
total seguretat i l’organització ha
decidit ajornar-ho fins l’any que
ve. Així, Aviació Adaptada ja està
treballant amb la vista posada en
el 2021.

L

IGUALADA
n concret, són 21 residents
de les especialitats mèdiques
d’Anestesiologia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Cirurgia
General, Geriatria, Obstetrícia i
Ginecologia, Farmàcia i d’Atenció
Familiar i Comunitària, i d’especialitats d’infermeria de Geriatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i
d’Atenció Familiar i Comunitària.
Aquesta formació de medicina i
d’infermeria en Atenció Familiar
i Comunitària es coordina des de
la Unitat Docent de la Catalunya
Central de l’ICS i es realitza conjuntament amb altres centres de l’ICS.
El tret de sortida va ser un acte
en el qual, de forma telemàtica,
se’ls va donar la benvinguda per
part de la direcció i dels tutors del
centre, i també hi va haver xerrada
per videoconferència a càrrec de
Núria Terribas, jurista i especialitzada en l’àmbit de la bioètica, que
a més és directora de la Fundació
Víctor Grífols i Lucas i que té la Càtedra de Bioètica de la UVIC-UCC, i
que va parlar sobre la priorització i
racionament dels recursos dels centres de salut, focalitzant la situació
durant el brot per la pandèmia i
com s’ha fet la gestió de la incertesa, com s’ha aplicat el principi
de justícia distributiva i l’equitat
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a l’hora de gestionar els recursos,
posant l’accent a la necessitat de
preservar en tot moment l’autonomia del pacient en la presa de
decisions, i realitzar una comunicació eficaç i veraç per fer arribar
la població aquesta necessitat de
priorització i racionament dels recursos.

Compromesos en la
docència
El Consorci Sanitari de l’Anoia,
des del 2007, està immers en la
formació sanitària especialitzada
formant metges, infermeres i farmacèutics. És a dir, ens avalen 14
anys d’experiència i, durant aquest
temps, s’han format a les unitats
docents del centre i han iniciat la
seva vida professional com especialistes 67 sanitaris. A més a més
d’haver participat en la formació
de 54 metges i 10 infermeres de
atenció familiar i comunitària de
la unitat docent de Catalunya Central,
Aquest esperit docent també
es desenvolupa en la formació pregrau, principalment en la realització de les pràctiques hospitalàries
del grau d’infermeria de la Universitat de Lleida, de la que des
d’aquest mes de setembre és Hospital Universitari.

Sorteig a través
d’Instagram d’un vol amb
planejador adaptat
Coincidint amb la data que
s’havia de celebrar l’esdeveniment,
l’organització va llançar un sorteig
per Instagram d’un vol sense motor adaptat per persones amb discapacitat. Coincidint amb l’objectiu
de la jornada de fer volar a persones amb discapacitat, el sorteig va
dirigit a aquest públic.

El president de la Federació
d’Aviació Adaptada, Carlos de Albert, lamenta no poder celebrar
l’esdeveniment i encoratja a tothom a participar l’any que ve. D’altra banda, de Albert agraïa la predisposició dels sponsors, empreses
i entitats col·laboradores que fins
a l’últim moment han estat pendents de la situació per a seguir

col·laborant. De Albert explica que
no han tingut alternativa doncs
“cap altre format de l’esdeveniment era prudent, ni extremant
les mesures de seguretat al màxim,
doncs el nostre col·lectiu és d’alt
risc i totes les mesures de seguretat
serien poques” i afegia esperançador “segur que l’any que ve els
farem volar ben alt a tots i totes”.

Al Museu de la Pell, estrena de l’espai
1 d’Octubre
IGUALADA
ijous de la setmana passada es
va obrir al públic, al Museu de
la Pell d’Igualada i Comarcal de
l’Anoia, l’espai creat per rememorar els fets esdevinguts a Igualada
la jornada de l’1 d’octubre de 2017
a través d’imatges, audiovisuals i
elements icònics, com una de les
urnes que es van utilitzar en aquella històrica jornada.
Josep M. Oller, representant
dels impulsors de la iniciativa, va
destacar la voluntat de donar vida
a aquest espai, que pot esdevenir un arxiu on es pugui conservar
tota la documentació gràfica que
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molts ciutadans tenen de l’1 d’Octubre a Igualada, i va afegir que

“aquest també serà un espai per
constatar que quan hi ha un objectiu clar i s’hi posa l’ànima, la força
de la gent és imparable”. De la seva banda, l’alcalde, Marc Castells,
es va mostrar satisfet perquè es va
complir amb el compromís de crear
un espai per recordar “una jornada històrica, que tots vam viure
d’una manera molt emocionant”.
Finalment, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va posar en
valor el fet que aquest espai s’hagi
instal·lat al museu de la ciutat i va
destacar l’esperit unitari que va fer
possible l’organització de l’1 d’octubre a Igualada i a tot Catalunya.

La Diputació de Barcelona fa arribar una
nova partida de material sanitari als
municipis de la província
2.857 unitats. Dispensador de sabó
per a banys i vestidors: 2.428 unitats. Dispensador de paper eixugamans: 847 unitats.

Suport als ajuntaments

L

a Diputació de Barcelona ha fet
la distribució d’una nova partida
de material sanitari i elements de
protecció de la Covid-19 a un total
de 276 municipis de la província.
Aquest material forma part de
la sisena tramesa que la Diputació
fa arribar als municipis barcelonins,
atenent les peticions dels propis
ajuntaments. A aquesta tramesa
cal afegir-hi tres repartiments anteriors de material sanitari adquirit
directament pel Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
Aprofitant la logística del repartiment, del 5 al 9 d’octubre, la
Diputació de Barcelona distribuirà també, en 29 rutes, les 294.000
mascaretes subministrades per la
Delegació del Govern, el passat 22

de setembre, per als municipis de
menys de 20.000 habitants (198 en
total).
Els municipis majors de 20.000
habitants i els de major volum de
material, --78 localitats--, passen a
recollir-lo directament als magatzems de la Diputació, a Montcada i
Reixac, al llarg d’aquesta setmana.
El material que s’ha distribuït
i les quantitats són les següents:
Mascaretes FFP2 d’un sol ús: 13.140
unitats. Mampares protectores per
a taulells: 2.670 unitats. Polvoritzadors: 800 unitats. Motxilles de desinfecció: 823 unitats. Trasbarrière
(màstil amb cintes): 3.447 unitats.
Dispensador de peu (guants i solució hidroalcohòlica): 4.269 unitats.
Papereres amb pedal per a residus:

Cal recordar que, des de l’inici
del confinament, el suport de la
Diputació de Barcelona als ajuntaments ha estat clau per ajudar
a mitigar els efectes de la pandèmia. Al llarg d’aquests mesos, la
Diputació ja ha repartit als governs
locals de la província més d’1,4 milions de mascaretes quirúrgiques i
377.000 mascaretes FFP2.
A més, els ajuntaments també
han rebut, entre d’altres, 1,3 milions guants d’un sol ús, 200.000
bates d’un sol ús, 268.000 parells
de peücs i 85.000 litres de solució
hidroalcohòlica; a més de 48.000
ulleres de protecció, 44.000 pantalles facials, i 27.000 cartells informatius amb recomanacions per
rentar-se les mans, de delimitació
d’espais de seguretat, d’existència
d’equips mesuradors de temperatura i d’us d’Equipaments de Protecció Individual.
D’altra banda, la Diputació de
Barcelona va lliurar al Departament de Salut de la Generalitat
400 concentradors d’oxigen, procedents de dues donacions de l’ONG
americana Direct Relief.
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La Jornada Gastronòmica de les Plantes
Oblidades tanca amb un gran èxit la seva
cinquena edició
i organització del Col·lectiu Eixarcolant, amb 160 voluntaris i
voluntàries realitzant tasques i
treballant per la Jornada en una
situació d’alta complexitat organitzativa. Remarca la professionalitat amb que s’ha realitzat
tota la Jornada i comenta que
“la gent ens preguntava quina
empresa havia muntat el sistema
de control d’accessos i se sorprenia al saber que darrere hi havia
una entitat sense ànim de lucre”.
Pel que fa a les més de 100
activitats, aquelles que requerien
d’inscripció prèvia es van omplir
al 100% i els visitants van poder
gaudir de tastos, xerrades, actuacions artísticomusicals, showcookings i tallers amb ponents tant
destacats com Carme Ruscalleda,
Ada Parellada, Astrid Van Ginkel
o Joan Vallès.
L’esdeveniment va comptar
un any més amb el suport de
l’Ajuntament d’Igualada, la Diputació de Barcelona i el Consell
Comarcal de l’Anoia, entre d’altres. Des del Col·lectiu Eixarcolant, volen agrair enormement
a tots els voluntaris i voluntàries
que, malgrat la complexitat de
l’organització d’enguany, van realitzar les seves tasques a la perfecció fent possible l’edició més
especial de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades.

IGUALADA
issabte es va celebrar al centre d’Igualada la 5a edició de
la Jornada Gastronòmica de les
Plantes Oblidades, que va atraure milers de persones d’arreu del
territori. Durant tot el dia, es van
realitzar un centenar d’activitats
com tastos, xerrades i tallers, i la
fira de productes silvestres i varietats agrícoles tradicionals va omplir,
amb més de 50 parades, els carrers
de l’entorn de l’Espai Cívic Centre,
l’Ateneu Igualadí i les Escolàpies
d’Igualada.
La Jornada va transcórrer amb
normalitat, si bé comptava amb excepcionals mesures de control d’accessos i aforaments. L’espai de la
fira estava delimitat i a cada accés
es realitzava un control en el qual
es donava un codi de barres a cada visitant. Aquest codi, únic per
cada persona, era escanejat pels
voluntaris i voluntàries als accessos
de les activitats, permetent un control exacte d’aforaments i persones
amb qui s’ha compartit espais. A
part, tal i com estableix la normativa, l’ús de mascareta era obligatori
i el recorregut comptava amb nombrosos punts de gel hidroalcohòlic.
Els espais tenien entrades i sortides
diferenciades i l’organització realitzava tasques permanents de neteja
i desinfecció.
Des del Col·lectiu Eixarcolant,
entitat organitzadora de la Jornada,
destaquen la bona resposta i comportament dels visitants i la gran
implicació i professionalitat tant
dels ponents com dels 160 voluntaris i voluntàries que van fer possible
la Jornada. La valoració que en fan
és molt positiva, amb una afluència
similar a l’edició anterior tot i les
condicions climatològiques no del
tot favorables, com era el vent, i la
situació actual derivada de la pandèmia de la Covid-19.
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Marc Talavera, president del
Col·lectiu Eixarcolant, apunta
que “vam demostrar que era possible i necessari celebrar la Jornada, i que davant de les dificultats
només cal compromís, organització, rigor, responsabilitat i un
gran equip humà”. Destaca que
“ara més que mai, cal seguir reivindicant un nou model agroalimentari que sigui més saludable,
més sostenible i més just”.
Talavera també posa de relleu la capacitat de mobilització

El Col·lectiu Eixarcolant:
recuperant el passat,
transformant el futur
El Col·lectiu Eixarcolant és
una entitat sense ànim de lucre
que té com a objectiu la recuperació (i adaptació a la realitat actual) dels usos d’espècies
silvestres comestibles i varietats
agrícoles tradicionals com a eina
per afavorir un model agroalimentari més sostenible, saludable i just. A part de la jornada,
l’entitat realitza altres projectes
de recerca científica, divulgació i
assessorament.
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Igualada Comerç promou un
Fòrum híbrid de comerç de
proximitat d’àmbit nacional
El Fòrum es farà a Igualada a principis
de l’any 2021

IGUALADA
a situació viscuda durant aquests
últims mesos, entre el confinament i la posterior situació,
ha estat molt complicada per al
comerç de proximitat. Han estat
moltes les iniciatives sorgides per
donar resposta a noves fórmules
de servei i atenció al client. L’adaptació a aquesta nova situació, junt
amb el futur pròxim, són qüestions
que interessen de ple als comerciants.
En la darrera Botiga al carrer,
Igualada Comerç ha rebut contactes d’entitats de comerciants de
diferents punts de Catalunya per
conèixer i compartir l’experiència
d’aquest esdeveniment amb les
mesures de seguretat adoptades.
Aquest intercanvi d’experiències i
de coneixement ha estat molt positiu, i alhora ha obert una realitat
que és la necessitat de mantenir
aquesta connexió entre entitats
professionals del sector.
Per tot això ha sorgit la iniciativa d’organitzar un Fòrum, per part
d’Igualada Comerç, com a oportunitat de poder compartir i conèixer
les diferents realitats del comerç
a tot el territori català. Obrir un

L

debat de com es pot afrontar el
futur més immediat i com s’adapta
el comerç a aquesta nova realitat.
La proposta de Fòrum ja ha
estat exposada a l’Ajuntament
d’Igualada i la Generalitat de Catalunya, que han donat el seu suport.
El format que es farà servir és
el d’híbrid, que s’està utilitzant en
els grans congressos i fòrums actualment. Es treballa en un espai
central a Igualada, on hi hagi les
ponències i presentacions amb la
capacitat d’assistents que permeti
la normativa en el seu moment.
Per al seguiment es pensa involucrar la resta d’associacions comercials de Catalunya i les Cambres
de Comerç perquè puguin facilitar
un espai tecnològic per seguir el
fòrum des dels diferents punts de
Catalunya via streamer.
Aquests pròxims mesos es
farà la difusió oportuna per tal
de poder tenir idees, continguts
i propostes. S’espera que aquest
esdeveniment esdevingui un punt
important de referència pel que fa
al comerç de proximitat i serveixi
de suport i ajuda als professionals
del sector,
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El ple de l’Ajuntament aprova una moció
contra les ocupacions delictives

8 d'octubre de 2020

En record de l’1 d’octubre

El text demana més competències per als governs municipals
i consens judicial

ÒDENA
l ple de l’Ajuntament d’Òdena
ha aprovat una moció en contra de les ocupacions delictives
d’habitatges, presentada pel grup
municipal del PSC i a la que també s’hi van adherir Fem Òdena i
Òdena a Fons. El text exposa que
aquest és un fenomen divers que
a Catalunya té una gran incidència
i que afecta en molts casos la convivència als barris. També apunta
que els ajuntaments han d’encarar
les ocupacions delictives, moltes
vegades sense les eines necessàries
per poder oferir habitatges per a
col·lectius vulnerables, i d’assolir
seguretat i eficàcia policial i judicial per lluitar contra les ocupacions
delictives.
L’acord vol destacar la necessitat de lluitar per erradicar la conflictivitat social i de convivència
derivades de les ocupacions delictives, de lluitar contra l’existència
d’habitatges buits de grans tenidors, d’impulsar polítiques d’habitatge eficaces i incrementar exponencialment els recursos que s’hi

E

destinen, amb la implicació del sector privat, reforçar la coordinació
de les administracions, d’establir
un criteri uniforme de les fiscalies
generals de les comunitats autònomes sobre l’ocupació il·legal, i
d’abordar de manera diferent les
diverses tipologies d’ocupació, lluitar de manera efectiva contra les
màfies que s’aprofiten de la necessitat de les famílies. També celebra que la Fiscalia general de l’Estat hagi donat instruccions clares
i precises unificant criteris per a
l’adopció de mesures cautelars en
els delictes d’usurpació de béns immobles i violació de la llar a les
fiscalies superiors de les comunitats
autònomes.
Per aquests motius, el ple odenenc va aprovat en primer lloc demanar que el Govern de la Generalitat actuï davant de l’increment
evident de casos d’ocupacions a
Catalunya i contra els problemes
de convivència que aquesta realitat genera, a través d’un pla interdepartamental contra l’ocupació
i amb la coordinació efectiva dels

diversos cossos policials a través de
les juntes de seguretat locals.
El segon acord demana modificar el Decret llei 17/2019 de mesures urgents per a l’accés a l’habitatge per dotar de més competències
els governs municipals per actuar
de manera eficaç contra la delinqüència i les ocupacions il·legals.
Afegeixen que cal impulsar convenis amb els municipis, amb delegació de tasques i de recursos de proximitat per afrontar les ocupacions
amb celeritat i diligència.
El tercer punt de la moció
apunta la necessitat de la creació
de la figura del Fiscal especialitzat
en aquelles zones en què la problemàtica sobre les ocupacions i
els delictes vinculants suposin una
sobrecàrrega del sistema. I el quart
punt fa referència a la necessitat
que el Consell general del poder
judicial, el Tribunal superior de justícia de Catalunya i les audiències
corresponents estableixin uns criteris interpretatius clars, mentre
no es modifiqui la legislació sobre la matèria, per tal de garantir
la seguretat jurídica en la lluita
contra les ocupacions i els delictes
vinculats.
Alhora, en el marc d’aquesta
moció, la regidora i responsable de
l’àrea d’Habitatge, Vanessa Garcia,
va llistar totes les accions empreses des del darrer any per evitar
aquestes ocupacions delictives,
treballar per la convivència veïnal
i reclamar als bancs una política
conjunta per oferir un habitatge
digne.

Fotografia de Xavier Juanola / octubre 2017

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
quest 1 d’octubre de 2020 se
celebra 3 anys de la realització del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, que a
Sant Martí Sesgueioles es va fer
efectiu al Centre Polivalent Josep
Maria Torras Cao “La Fàbrica”,
gràcies a la implicació de voluntaris i voluntàries del municipi.
Malgrat aquest any la pandèmia ens ha impedit celebrar
un acte de commemoració pel
seu aniversari, seguim marcats i
marcades pel record de l’1 d’octubre del 2017. Recordem que
el poble va ser un dels municipis
fortament intervinguts policial-

A

ment per tal d’evitar la votació, i
que malgrat això, el referèndum
es va fer efectiu i tothom qui va
voler va poder expressar-se a la
urna.
Sant Martí Sesgueioles va
comptar amb una participació
del 73,75% de la població, el
90,5% dels vots van ser pel sí a
l’autodeterminació, el 5,9% pel
no, 3,2% van ser vots en blanc i
finalment 0,5% nuls.
Des de l’Ajuntament s’agraeix de nou a totes les persones
que ho van fer possible i van defensar la democràcia al nostre
poble.

Maria Martí, centenària

L’Ajuntament pagarà les analítiques ADN
dels gossos censats amb la intenció d’acabar
amb les femtes al carrer
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha posat en marxa una
campanya per conscienciar la
població, però especialment les
persones que tenen gossos, per
mantenir l’espai públic net d’excrements i orins.
La campanya “Per una vila neta” es va encetar la setmana passada amb l’enviament de 600 cartes
als propietaris de gossos censats al
municipi. Durant aquesta primera
fase --que s’allargarà fins al 30 de
novembre--, també està prevista
la publicació i difusió d’un fulletó informatiu amb les obligacions
que té el propietari d’un animal de
companyia, així com els detalls de
la campanya i les seves fases.
L’objectiu de la campanya,
explica Carlota Silva, regidora de
Sanitat, és avançar cap a una Vilanova més neta i més cívica. Admet
que hi ha moltes persones que ho
estan fent bé, i els agraeix d’entrada la seva col·laboració, però
encara hi ha persones incíviques a
les quals cal seguir insistint perquè
canviïn d’actitud.
Amb la voluntat d’avançar en
la lluita contra l’incivisme i acabar
amb els excrements a la via pública, l’Ajuntament es compromet a
assumir el cost de les analítiques
ADN dels gossos censats a Vilanova
del Camí que es facin durant els
pròxims tres mesos. En cas d’adopcions o noves compres, els propie-
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taris disposaran d’un mes per fer
l’analítica sense cost.
Les analítiques es poden fer a
qualsevol de les dues clíniques veterinàries autoritzades de Vilanova
del Camí, Vilavet o ADN Veterinari,
també amb cita prèvia. Si es fa en
qualsevol altra clínica veterinària,
el cost haurà de ser assumit pel
propietari, que també haurà d’in-

formar a l’Ajuntament per tal que
puguin registrar l’ADN de la mascota.
L’Ajuntament farà un registre
ADN dels gossos del municipi que,
posteriorment, ajudarà a identificar els propietaris incívics que
no recullin les femtes del seu gos.
L’ordenança vigent inclou sancions
que van de 300 a 700 euros.
La regidora de Sanitat ha insistit en recordar les obligacions
que tenen les persones propietàries d’un gos: xipar-lo, censar-lo,
portar-lo lligat a la via pública i, si
és de raça potencialment perillosa,
també cal portar-lo amb morrió.
Així mateix, hauran de recollir les
seves femtes del carrer i dels pipicans i a diluir els orins amb una
dissolució d’aigua i vinagre.
Perquè aquest gest sigui més
fàcil, l’Ajuntament regalarà una
ampolla plegable que es podrà recollir a la clínica veterinària quan
es vagi a fer l’analítica de l’ADN.
Carlota Silva també ha recordat la importància de censar els
animals de companyia: gossos, gats
i fures, per tal de tenir un cens actualitzat. El tràmit es pot fer de
manera gratuïta trucant a l’àrea
de Sanitat. En cas de voler fer-ho
presencialment, cal trucar i demanar cita prèvia.
Per a més informació podeu
contactar amb l’Àrea de Sanitat, al
tel. 93 805 44 11 extensió 2, de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h.

IGUALADA
l passat dissabte, 26 de setembre, l’alcalde, Marc Castells, i la
regidora d’Acció Social, Carme Rie-
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ra, van felicitar en nom del Consistori la igualadina Maria Martí, que
coincidint amb la fase més dura de
la pandèmia va complir 100 anys.

Loteria de Nadal de la Coral
La Llàntia
IGUALADA
es de la Junta de la Coral La
Llàntia es posa en coneixement
de tothom que, l’agrupació coral
enguany no farà les tradicionals
paperetes de la loteria de Nadal;

D

el que si que han fet és reservar el
número 29.816 el mateix que l’any
passat, i tothom qui en vulgui el
podrà comprar a l’administració
de loteria núm. 1 de l’Avinguda de
Barcelona 90, Loteria Singla.

Medalla d’or per al vi blanc
de proximitat
“Meraki”

E

l vi blanc “Meraki”, anyada
2019, amb Denominació d’Origen Catalunya i elaborat i produït a la comarca de l’Anoia, ha
estat guardonat amb una medalla
d’or al concurs “MonoVino 2020”
celebrat a Madrid, concretament
a les instal·lacions de la “Escuela
Española de Cata” en el que competia amb nombroses altres bodegues d’arreu de la península. De la
seva varietat (moscatell d’Alexandria o muscat) va ser considerat el
millor de tots i va aconseguir l’única medalla d’or atorgada.

8 d'octubre de 2020
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La Diputació de Barcelona lidera la reactivació
econòmica de la província
La Diputació mobilitza 30 milions d’euros en un Pla per reactivar el desenvolupament econòmic local,
que reforça l’ocupació i el teixit empresarial dels municipis de Barcelona.

L

a crisi de la COVID-19 ens ha deixat un món nou, ara en ple procés de reactivació. Cal reinventar-se,
ampliar competències i repensar
els models de negoci. La Diputació, conscient del valuós paper dels
ajuntaments en aquest context,
posa a disposició dels municipis 30
milions d’euros a través de plans de
reforç i suport a les estructures econòmiques locals i, especialment, de
nous programes i polítiques públiques que assentaran les bases per
situar de nou l’economia en el camí
del creixement, la sostenibilitat i el
benestar social. Per a que ningú,
cap treballador, cap empresa, quedi
enrere.

La triple T: treball, talent
i tecnologia
L’ús intensiu de la tecnologia ha
estat una necessitat davant la coronacrisi, tant per a les persones, com
per als negocis i les institucions. Per
això, la Diputació de Barcelona promou una nova política pública dotada amb 10 milions d’euros on la tecnologia és el motor transformador i
l’eina multiplicadora d’oportunitats
de progrés econòmic i social en els
municipis barcelonins.
El programa ambiciona detectar
les necessitats reals que tenen persones i empreses de cada territori

relacionades amb la tecnologia, fer
partícip el teixit socioeconòmic i fomentar la col·laboració publicoprivada i publicopública. Vol contribuir
a disminuir la bretxa tecnològica de
les persones, millorar la seva ocupabilitat i facilitar-ne la inserció laboral. I finalment, pretén impulsar
la competitivitat de les empreses
minimitzant l’impacte de la crisi i
acompanyant-les en el procés de
digitalització i (re)definició dels seus
models de negoci.

Ocupació estable i de
qualitat
D’aquest Pla de reactivació econòmica es destinen 12 milions d’euros per reforçar i impulsar els Plans
Locals d’Ocupació, que la Diputació
de Barcelona impulsa des del 2014.
Aquests s’adrecen a persones en situació d’atur i/o vulnerabilitat amb
un doble objectiu: proporcionar-los
uns ingressos econòmics mentre milloren el seu currículum professional.

Estructures municipals
fortes
Un dels pilars del Pla de reactivació és que les persones i les empreses més afectades per la pan-

dèmia tinguin, en el seu municipi,
la millor atenció possible a les seves necessitats. Per això, la Diputació destina 5 milions d’euros a
reforçar les estructures de promoció econòmica i ocupació locals.
Els Serveis Locals d’Ocupació
han augmentat els seus usuaris
exponencialment. Amb el reforç
econòmic que rebran podran incrementar la seva plantilla un
55%, beneficiant 50.000 usuaris
potencials i oferint els seus serveis
al 60% de la gent aturada. L’any
passat més de 35.000 persones van
trobar feina gràcies a aquests serveis.
El Pla també preveu per a les
Oficines Tècniques Laborals, que
vetllen perquè les persones amb
un trastorn de salut mental trobin
una feina digna, que incrementin el seu personal un 40%, atès
l’augment de persones afectades
per angoixa i/o depressió.
També es preveuen ajudes als
Centres Locals de Serveis a les
Empreses, per augmentar en un
40% la seva capacitat de resposta als nous usuaris, beneficiant
30.000 persones emprenedores i
15.000 empreses. L’objectiu és triple: que les empreses puguin parar el cop, repensar els models de
negoci i atendre un nou perfil de
persones emprenedores.

Els Observatoris de Desenvolupament Econòmic, que recopilen,
organitzen, generen i difonen informació territorial d’interès per a
la presa de decisions, també podran
ampliar la plantilla en un 15%.

Mercats digitalitzats,
mercats en línia
Amb els objectius d’afavorir el
negoci dels mercats municipals i millorar els equipaments públics, la
Diputació destina 1 milió d’euros al
programa Mercats en línia. Es vol
donar suport econòmic a la seixantena d’ajuntaments que disposen de
mercat municipal (93 en total) per
a la contractació d’una plataforma
tecnològica de venda per internet.

Aprendre del present per
repensar el futur
El Pla per a la reactivació econòmica dels municipis de Barcelona
també es fixa en els nous escenaris
a què ens aboca la nova normalitat.
En aquest sentit preveu ajut econòmic, per exemple, per a diverses
proves pilot de les APEU (Àrees de
Promoció Econòmica Urbana).
Més informació a:
www.diba.cat/reactivacioeconomica
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Aigües de Manresa, l’Agència de Salut
Pública i l’Ajuntament de Calaf exposen
la situació actual de l’aigua davant la
ciutadania

8 d'octubre de 2020

José Mari Escalante participa
en la publicació d’una obra
coral sobre la història de
Roma

en ser una empresa pública, requereixen molt temps.
La segona, una planta per extreure els nitrats de l’aigua freàtica
de Calaf amb un sistema pioner al
nostre territori. Aquesta solució es
troba en fase de redacció del projecte i se n’ha signat el contracte
aquesta setmana. Podria estar operativa durant l’estiu del 2021.

Els dubtes de la
ciutadania

D

es del 18 d’agost, el municipi
de Calaf tornar a estar sense
aigua potable a causa de la reducció del cabal a la riera del Mantellí que ha fet elevar el nivell de
nitrats per sobre els 50mg/l. Durant
aquest període però, no s’ha aconseguit estabilitzar la situació i per
això, davant el neguit de la
ciutadania, l’Ajuntament de
Calaf va demanar als responsables
de l’Agència de Salut Pública i de
l’empresa adjudicatària del servei,
Aigües de Manresa, realitzar una
reunió oberta a tota la població
per donar explicacions i resoldre
dubtes. Aquesta es va realitzar el
dimecres 30 de
setembre al Casino de Calaf i
hi van assistir una setantena de
persones.

La clau del problema, la
mala qualitat en origen
Aigües de Manresa va explicar que actualment el municipi de
Calaf obté l’aigua de dos pous i
de la riera del Mantellí. En el cas
dels pous, aquests tenen nitrats i
en el cas de la riera del Mantellí,
l’aigua registra trihalometans i per
tant, cap de les dues aigües soles
té bona qualitat. En aquest sentit,
és gràcies a la barreja de les dues
fonts que Calaf pot disposar d’aigua potable, tot i que la qualitat
està sempre fregant els límits que
marquen les directives per al seu ús
com a aigua de boca.
En el cas en què una de les dues fonts tingui problemes, es desequilibren els valors de la qualitat
de l’aigua i aquesta perd la seva
potabilitat. Si plou molt, els nitrats
s’escampen cap a l’aigua subterrània dels pous i si plou poc, la riera
del Mantellí baixa amb poca aigua
i s’eleva l’índex de trihalometans.
Segons va explicar Aigües de
Manresa, aquest estiu, hi ha hagut
una situació climatològica desfavorable que ha fet augmentar els
nitrats per sobre els 50 mg/l i de
moment, no s’ha pogut tornar a
estabilitzar.
L’empresa va assenyalar que
des de sempre s’han seguit protocols de detecció d’anomalies de la
qualitat de l’aigua basats en analítiques periòdiques però va explicar

que al llarg dels anys, els valors de
contaminants han pujant de mica
en mica. Això fa que els episodis
en els quals l’aigua deixa de ser
apta per al consum cada cop siguin
més freqüents i s’hagin d’activar
els protocols de detecció d’anomalies més sovint, tot i que no suposen una gravetat molt superior
a abans.
El consum en excés, un problema per a la salut a llarg termini
Des de l’Agència de Salut Pública van voler aclarir que tot i no
ser apta, el seu consum no suposa
un problema a curt termini, ja que
d’acord amb els criteris de la FAOOMS, la ingesta tolerable de nitrats és de 219 mg/dia per persona.
Això equivaldria a 3,3 litres diaris
d’aigua que tinguin un contingut
de 65 mg/l de nitrats.
Tot i això però, encara que no
hi hagi una afectació immediata,
no es descarta que amb els anys
puguin aparèixer dolències derivades en els casos que s’hagi consumit un excés de nitrats i trihalometans.
També van voler aclarir que
dermatològicament, una aigua
amb un nivell de nitrats o trihalometans elevats no té cap afectació
a la pell.

La solució definitiva:
la connexió a
l’embassament de la
Llosa del Cavall i una
planta de nitrats

L’Ajuntament de Calaf va explicar les dues solucions a curt termini
amb què està treballant i que preveuen que estiguin a punt a partir
del juny del 2021.
Per una banda, la concessió
amb el ramal de la Llosa del Cavall,
aquesta no està en funcionament
a causa de diferents motius:
• Els processos per canviar la
titularitat d’Aigües Ter Llobregat
(ATL), gestora de l’embassament
de La Llosa del Cavall de titularitat
privada a pública i un altre cop a
privada.
• Que la canonada es va quedar
a 50 metres de la concessió amb el
subministrament d’aigua de Calaf.
• Que els processos per a donar
el servei i la licitació d’obres d’ATL,

Seguidament, en el torn de
preguntes els assistents a la reunió,
van manifestar les seves inquietuds
amb aquest problema. Algunes de
les preguntes més rellevants van
ser les següents:
- Si l’aigua és de tan mala
qualitat i a més a més hi ha períodes que no es pot beure, com és
que no es rebaixa el preu rebut
de l’aigua, almenys en les factures
que coincideixen amb els episodis
en què no es pot fer servir l’aigua?
La resposta d’Aigües de Manresa va ser que no ho poden fer
perquè estan obligats a l’equilibri
econòmic de la gestió. Per tant,
en els períodes de mala qualitat
de l’aigua ells tenen encara més
despeses a causa de tots els tractaments i protocols que han d’activar, en canvi, no proposen una
pujada del preu de la quota.
- Si l’aigua no és apta per al
consum humà com és que no es
fa una campanya més potent per
informar a la gent?
En resposta a aquesta pregunta l’Agència de Salut Pública de
Catalunya va explicar que existeixen diferents protocols d’actuació davant de cada cas depenent
de la seva gravetat. Per exemple,
en el cas d’una contaminació per
hidrocarburs els protocols d’actuació i informació a la ciutadania
són molt més contundents i dràstics. En canvi, per la presència de
nitrats o terbolesa els protocols
per avisar la població són molt
més suaus donat el baix risc per a
la salut de les persones. Va admetre també que potser s’haurien de
revisar aquests protocols.
- Si només queden 50 metres
fins a la connexió de Calaf amb
la Llosa del cavall, com és que es
tarda tant?
En resposta a aquest tema,
l’Ajuntament va transmetre les
explicacions que els va donar
Aigües Ter Llobregat (ATL) a la
mateixa pregunta. El cas és que
no només es tracta de connectar,
sinó que s’han de fer unes instal·
lacions de control de l’aigua per
garantir la qualitat, la pressió i
el cabal de l’aigua abans d’injectar-la al circuit municipal, i això és
un procés més lent i més costós.
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VILANOVA DEL CAMÍ
l vilanoví José Mari Escalante ha participat en el projecte d’una publicació literària de
divulgació sobre la història de
Roma. L’obra es titula “Ab Urbe
condita. La Roma de la Gens
Valeria” i ha reunit catorze especialistes, membres de l’associació
Divulgadores de la Historia, per
narrar d’una manera original la
història d’un imperi en diferents
episodis en forma de relats que
caminen entre la realitat i la ficció.
Tot i que és una obra difícil
de classificar, com reconeix en el
pròleg l’escriptor León Arsenal,
perquè “Ab Urbe condita” no
és exactament una novel·la ni
tampoc una recopilació de relats,
podem dir, sense equivocar-nos
que estem davant d’una obra de
narrativa històrica.
El fil conductor és la família
Valeria, una de les poques famílies que van assistir a la fundació i caiguda de l’imperi romà.
Els autors han recreat diferents
esdeveniments transcendentals
amb el nexe comú d’aquesta família que utilitzen com a recurs,
amb l’excusa de les diferents
generacions per parlar de fets
concrets i de la societat de cada
època.
L’obra està estructura en tres
parts: “Monarquía y República”,
“El alto imperio” i “El bajo imperio”, que fan referència, cronològicament, a les tres etapes de la
història romana, des de la fundació fins a la caiguda de l’imperi.
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És precisament en aquesta
tercera part que s’inscriu el relat
del vilanoví José Mari Escalante,
l’època que més el fascina i sobre
la que més s’ha documentat.
A la seva narració, un jove
Valerio busca respostes en un
context històric complicat, el de
la invasió dels pobles bàrbars.
Escalante reconeix que hi ha un
vincle personal amb aquest personatge inventat en què ha deixat alguna cosa seva.
I és que la participació en
aquest projecte ha estat també,
per a aquest vilanoví, una nova
experiència que li obre tot un
món per explorar. Ha passat d’escriure el blog “Caminando por la
historia”, en què combina el coneixement dels estudis d’Història
amb els viatges i el senderisme,
a embarcar-se en una obra amb
ambició literària.
El resultat és un conjunt de
relats bens escrits, però sobretot
que han vetllat pel rigor històric,
encara que hi hagi també molta
ficció en les històries i els personatges. Al cap i a la fi, la finalitat
és interessar a qui els llegeixi a
descobrir la història d’una manera amena i tan apassionada com
la viuen els autors.
L’obra col·lectiva ha estat coordinada per tres divulgadors veterans: Federico Romero Díaz,
president de Divulgadores de la
Historia; Sergi Alejo Gómez i Manuel Martínez Peinado. José Mari
Escalante agraeix a tots tres, així
com també als companys de l’associació, aquesta bonica aventura que de ben segur no serà l’última que faran plegats, perquè
cada any es troben per compartir
vivències i aprenentatge.
Cal destacar que els catorze
autors dedicaran la part dels beneficis de l’obra a la conservació
del pont d’Alcàntara, per a José
Mari Escalante, “el pont més bonic del món”, exponent encara
actiu de les infraestructures romanes que mereix ser protegit
i considerat Patrimoni de la Humanitat.
El llibre, publicat per l’editorial Edaf, ja es pot trobar a les
llibreries. A Vilanova del Camí,
concretament, a +kLllibres.

Comença una campanya
sobre sistemes de seguretat
passiva
CAPELLADES
quest mes d’octubre la Policia
Local de Capellades ha començat una campanya sobre els sistemes de seguretat passiva. L’objectiu d’aquesta intervenció, que
s’acostuma a fer cada any per la
tardor, és incrementar la seguretat
tot utilitzant uns recursos bàsics: el
cinturó de seguretat, el casc i els
sistemes de retenció infantil.
És important destacar l’alt increment en la seguretat que significa utilitzar aquestes sistemes de
seguretat passiva. Tal com s’explica
en el tríptic editat enguany, per
exemple en el cas del cinturó de
seguretat, portar-lo correctament
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cordat redueix el risc de mortalitat en cas d’accident en un 75% i
ajuda a evitar lesions internes de
caràcter greu. Si parlem del casc, és
important recordar que ha de quedar ben ajustat i que s’ha d’anar
renovant de tant en tant. Sobre
els sistemes de retenció infantil,
s’informa que són obligatoris amb
menors amb una altura de 135 cm
o menys ja que en cas d’accident
--si se’n fa un ús adequat-- poden
reduir les lesions fins el 75%.
La Policia Local de Capellades
anirà fent controls amb aquesta
campanya al llarg de tot el mes
d’octubre.
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Estrena d’una nova zona blanca
d’estacionament al c/ de la Virtut

IGUALADA
imarts d’aquesta setmana ha
entrat en funcionament la
nova zona blanca d’estacionament, situada entre el carrer Delícies i el C/ Virtut, que té capacitat
per a 26 cotxes i 4 motos. L’espai

D

d’aparcament gratuït completa el
nou eix amable per als vianants
que uneix el nucli antic amb el
Mercat de la Masuca.
L’alcalde, Marc Castells, i Montse Esquius, presidenta de l’Associació de Botiguers de la Masuca,

van estrenar l’espai i també van fer
una passejada pels carrer del Pare
Mariano, el passatge de Cornet i
el carrer de la Virtut, acompanyats
del regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, i de Mobilitat
i Sostenibilitat, Miquel Vives.

Ajuts a joves vilanovins per cursar estudis
universitaris, de formació professional o PEI
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha tornat a convocar els
ajuts econòmics a estudiants vilanovins que cursin estudis universitaris, de formació professional de
grau superior i de grau mig o estudis integrats per als ensenyaments
professionals de música i dansa
(PEI). La convocatòria s’ha publicat
aquest mateix dimarts al BOP.
Per beneficiar-se d’aquests
ajuts cal estar empadronat a Vila-
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nova del Camí, amb una antelació
mínima de tres anys; tenir menys
de 26 anys o estar en situació
d’atur en el moment de presentar
la sol·licitud, i haver fet la matrícula per a aquest curs.
L’import dels ajuts pots anar
dels 300 fins als 600 euros segons
la puntuació obtinguda en base als
criteris de valoració.
Trobareu tots els detalls sobre
els requisits i tràmits per sol·licitar
els ajuts a les bases reguladores

d’aquesta convocatòria, que està
penjada al web municipal vilanovadelcami.cat.
Les sol·licituds de beques es poden presentar al Registre General
de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, telemàticament a través de
la seu electrònica de la web municipal, i/o presencialment demanant
cita prèvia al telèfon 93 805 44 22.
El termini de presentació finalitza
el 4 de novembre.
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El Consell Comarcal col·labora
amb la Jornada Gastronòmica
de les Plantes Oblidades

IGUALADA
a cinquena edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes
Oblidades, celebrada el passat cap
de setmana a Igualada, va comptar amb el suport i col·laboració
del Consell Comarcal de l’Anoia. El
vicepresident primer de l’ens, Jordi
Cuadras, va visitar la fira i va trsaslladar als seus impulsors el suport
del territori a aquesta activitat,
que encaixa perfectament en la
voluntat d’impuls de l’alimentació
de proximitat i de posada en valor
del producte Km 0 que està duent
a terme actualment el Consell.
A més de donar suport a la
Jornada Gastronòmica de les
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Plantes Oblidades, el Consell Comarcal també està treballant en
altres projectes amb el Col·lectiu
Eixarcolant, en la línia d’estructurar noves accions en aquest
àmbit.
Cuadras remarca que “els reptes que planteja la promoció del
Km 0 són molts i, des del Consell, els volem aprofitar per a promoure la nostra agricultura, però
també per reforçar altres àmbits
de l’economia local, ja que vehiculant el producte de proximitat amb el comerç i la restauració
de la comarca, per exemple, es
pot generant una roda d’activitat
econòmica molt positiva”.

L’art urbà torna a ser
protagonista

Èxit cultural amb el 4t Festival Galàctic de
cançó d’autor i poesia i la 4a Jam Galàctica

IGUALADA
’Associació Cultural Galàxia
d’Igualada, entitat cultural sense
ànim de lucre, enguany va tornar
a celebrar el 4t Festival Galàctic de
cançó d’autor i poesia a la ciutat
d’Igualada, amb la necessitat de
donar protagonisme a la música
d’autor i la poesia de creació pròpia,
sobretot amb artistes locals i amb
convidats d’arreu del territori català. La finalitat del Festival és donar
a conèixer els projectes de diferents
artistes mitjançant un concert-recital de música i poesia a la ciutat.
L’endemà es va realitzar la 4a
Jam Galàctica de Poesia i Música,
també per oferir l’oportunitat a altres artistes locals i emergents per
donar a conèixer la seva obra.
El Festival Galàctic va ser presentat pels comunicadors culturals
Mònica Socías i Josep Ma Solé. Van
actuar artistes igualadins i de Barcelona.
La primera actuació va anar a
càrrec de Els Maquis (grup de cançó autor pop-rock, d’Igualada) amb
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acompanyament de Marta Ball
(rapsoda d’Igualada), que ens van
animar molt. La segona proposta
més íntima va ser la del músic Alfons Mula (cançó d’autor, d’Igualada) amb acompanyament de Carme Freixes (rapsoda d’Igualada).
I la proposta més esperada, i com
a cloenda del festival, va ser la de
la dolça música de la cantautora
Lia Sampai & Adrià Pagès (cançó
d’autor d’arrel mediterrània en format duet, de Barcelona), amb una
interpretació que va emocionar i
animar el públic. L’aforament va
ser limitat, seguint el protocol de
distanciament, i van registrar-se 80
persones, entre artistes, organitzadors i públic.
I pel que fa a l’endemà diumenge, vam organitzar la 4a Jam
Galàctica de Música i Poesia a l’Espai La Bastida. Van participar molts
artistes, com els músics Juanka El
Arrabillo amb Xevi a la guitarra,
des d’Olot; Pep Costa & Arnau Costa, d’Igualada; Joan Blau, de Balaguer, i els rapsodes igualadins:

Jordi Rica, Alejandro Penalva, Joel
Codina, Valentina Botana i Ángeles
Marto.
Durant tota l’actuació, com a
novetat, vam gaudir de la pintura en directe d’un armari per a la
Bastida de la mà de la il·lustradora
de Barcelona Maria Gargot. Va presentar l’acte la presidenta de l’Associació Cultural Galàxia, Lourdes
Sensarrich, amb l’acompanyament
de dues sòcies i poetes de l’entitat,
Carme Freixes i Marta Ball. A l’Espai
la Bastida l’aforament també va ser
limitat i amb el protocol de distanciament, i amb el registre de 60 persones, entre artistes, organitzadors
i públic.
Moltes gràcies a tots els artistes,
als membres de l’entitat, a tot el públic, a l’Ajuntament d’Igualada, al
Museu de la Pell, a Cultura Igualada
i a l’Espai La Bastida pel suport a la
Cultura i per fer-ho possible. #culturasegura.
Per a més informació de l’entitat: associacioculturalgalaxia@
gmail.com, telèfon 636 919 373.

LA POBLA DE CLARAMUNT
n any més, l’art urbà ha estat
protagonista als carrers i places
de la Pobla de Claramunt coincidint amb la commemoració de l’1
d’Octubre, amb la participació de
diferents artistes que han omplert
façanes del poble amb pintures de
caire reivindicatiu, històric i de la
cultura catalana.

U

Per tercer any consecutiu, el
CDR de la Pobla ha organitzat un
cap de setmana en el que l’artista igualadí Jordi Sanahuja i els
sabadellencs Ramon Puig “Werens” i Vicenç Ferreres “Vixvaporux” han plasmat en tres façanes
diferents del poble obres pictòriques d’alta qualitat. Amb aquestes, ja són sis les pintures que es
poden veure a la població, gairebé totes realitzades amb grafittis. En aquesta ocasió, es tracta
de dibuixos que representen un
bomber llençant aigua contra escopetes de boles de goma, un
paisatge de Barcelona en flames
durant el setge de 1714, i un altre de la muntanya de Montserrat del que sorgeix una moixiganga.
La idea del CDR de la Pobla
és continuar amb aquesta iniciativa i estudiar convertir-la en un
concurs obert a partir de l’any
vinent, d’acord amb els diferents
propietaris d’habitatges, tal
i com s’ha proposat a l’Ajuntament de la població.
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L’alcalde de Piera Jordi
Madrid és denunciat a
Antifrau i Fiscalia

PIERA
l darrer ple de l’Ajuntament de
Piera s’ha fet públic que l’alcalde del municipi, Jordi Madrid,
ha estat denunciat a Antifrau i la
Fiscalia per “mala praxis” política.
Madrid té una denúncia a Antifrau
per haver adjudicat a dit un contracte de 15.000 euros per les targetes moneder sense cap informe
previ i sense cap licitació, cosa que
està fora de la llei. D’altra banda,
l’alcalde de Piera també ha estat
denunciat a la Fiscalia pel nomenament, també a dit, del sergent
de la Policia Local sense fer cas de
l’informe negatiu dels tècnics del
mateix Ajuntament.
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El cap de l’oposició i portaveu
del PSC, Javier Perellón, afirma que
“aquesta situació és insostenible.
Jordi Madrid no pot seguir d’alcalde. Piera no mereix un alcalde
denunciat a dues altes instàncies
com Antifrau i Fiscalia per males
pràctiques. El municipi i els vilatants mereixen un alcalde que
compleixi amb les normatives de
contractacions i nomenaments de
personal. No pot ser que Jordi Madrid faci i desfaci sense fer cas als
advertiments legals del personal
de l’Ajuntament, i acumulant denúncies a Antifrau i la Fiscalia”.
Perellón afegeix que “l’alcalde
hauria de ser el primer en tenir un
comportament exemplar i no fer
les coses a dit, cosa que no és gens
exemplar i no està a l’alçada del
càrrec que ocupa”.
EL PSC de Piera considera que
la situació de l’alcalde és molt greu
i per això demana a ERC que el
rellevi de l’alcaldia. En cas contrari,
els socialistes de Piera, i en contacte permanent amb la resta de
grups de l’oposició, estudiaran els
passos a fer per retornar la “decència” a l’alcaldia de Piera.
PSC Anoia

Diego Paqué sorprèn,
atrapa i emociona, armat de
paraules

La Poeta a Cordes, fermall final del Mercat de
Lletres
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Comunicat d’ERC-Piera
La secretària municipal denuncia l’alcalde a la Fiscalia per ascendir
un policia local i a Antifrau per les targetes moneder que cobreixen
necessitats bàsiques d’alimentació
PIERA
La secretària municipal de
l’Ajuntament de Piera ha denunciat davant la fiscalia l’alcalde de
Piera, Jordi Madrid i Roca, per
haver ascendit un policia local
de caporal a sergent, per la via
d’urgència i interinatge, al qual
li faltava una setmana per a jubilar-se.
El càrrec de sergent quedava
vacant i la llei de policies obliga
a tenir un cap. El nomenament
es va fer a través d’un decret
d’alcaldia, per la via d’urgència
i interinatge, que és legal i està contemplada als reglaments,
malgrat l’informe desfavorable
de Recursos Humans i de Secretaria.
En el moment que es va ascendir el caporal a sergent, va quedar
lliure el càrrec que ocupava de
caporal, on es va nomenar, també per via d’interinatge, a l’agent
que portava més temps al cos.
D’aquesta manera es feia coincidir
en el mateix temps el cap que es
jubila i el cap futur, sense duplicitats en el comandament i assegurant un bon relleu interí.
Jordi Madrid ho va fer
d’acord amb el que diu la llei,
ja que aquesta exigeix que sempre hi hagi un procés selectiu per
l’accés a les places, però contempla que excepcionalment es nomeni, de forma temporal i provisional, funcionaris interins sense
procediments selectius previs per
raons de màxima urgència.

I en concret, la llei de policies
locals de Catalunya contempla el
nomenament d’urgència com a
caràcter legal, ja que exigeix que
existeixi sempre un cap del cos,
com correspon a un cos armat de
caràcter jerarquitzat.
A més a més, hi ha aspectes
molt rellevants en aquest cas,
com que el nomenament d’urgència ha sigut per un agent
que ja té la condició de funcionari de carrera en la categoria
inferior. I per tant, ja ha passat
per un procediment selectiu previ.
En el mateix moment del
nomenament, s’ordena que es
convoqui urgentment la plaça de
caporal en cap per tal d’evidenciar la temporalitat provisional del
càrrec de caporal i procedir sense
cobrir-lo de forma interina.
Aquesta resolució va ser
presa atesa la necessitat de complir amb l’estructura jeràrquica
del cos policial, tenint en compte
la situació de la plantilla actual,
la falta de temps material per a
convocar les places d’acord amb
el procediment assenyalat en
l’informe de Secretaria, i prevenint situacions de manca de comandament en un estat greu de
pandèmia sanitària i amb l’actual sensació d’inseguretat que hi
ha al municipi.
La decisió va ser consensuada per l’Alcalde, la regidoria de
Seguretat i Civisme, i el cos de la
Policia Local de Piera.

D’altra banda, la mateixa
funcionària també ha portat a
l’Oficina Antifrau el contracte de
targetes moneder que serveixen
per cobrir les necessitats bàsiques
d’alimentació per a aquelles famílies que ho necessiten.
La secretària municipal considera que no s’ha gestionat correctament la contractació, al que
l’alcalde detalla que al tractar-se
d’un import menor a 15.000 euros
no s’havia de fer cap licitació obligatòria i es va contactar amb un
supermercat local per poder actuar de forma àgil i correcta.
El context era el d’abans de
les vacances de Nadal, en què els
infants que van al menjador escolar tenen garantit un àpat calent
al dia i en iniciar les vacances hi
ha famílies que deixen de tenir
aquesta necessitat bàsica coberta. És per això que es van fer les
targetes moneder, per cobrir les
necessitats alimentàries de les persones de la vila.
Amb tot això, la voluntat d’Esquerra Republicana de Piera es
seguir treballant des del govern,
amb Jordi Madrid al capdavant en
l’alcaldia, per dur a terme tots els
projectes planificats per a aquesta
legislatura.
Ens estimem Piera i volem el
millor per a la vila. I és per això
que totes les nostres accions tenen com a raó fer el millor per
Piera i la seva gent, sense personalismes i amb transparència.
Secció local d’ERC Piera

El primer premi de la Loteria Nacional
va caure a Igualada
IGUALADA
n el Sorteig de la Loteria Nacional, celebrat el dia 3 d’octubre

E

IGUALADA
l Mercat de Lletres és una trobada que organitza la Biblioteca d’Igualada amb l’objectiu de
promoure la lectura, la llengua
i la literatura, i que, segons el
públic de l’entorn cultural, educatiu i veïnal, l’autor Diego Paqué
consumeix, al desplegar el seu
espectacle posant veu a la poesia
d’una manera que sorprèn, emociona i sacseja les emocions. Un
espectacle que tenyeix la literatura de dones poetes i la seva veu
catalana amb el flamenc, fet que
provoca una sonoritat extraordinària i innovadora en l’univers de
la poesia.
Maria Mercè Marçal, Montserrat Abelló, Silvia Bel, Feliu Formosa… rima catalana a la gola d’un
autor basc andalús.
El Mercat de Lletres congrega
l’esdeveniment musical i literari a
un públic de totes les edats, que
queda fascinat per la manera en
què el seu autor, Diego Paqué,
els submergeix en l’univers de la
poesia.
La demanda per dotar les jornades culturals d’un entorn in-

E

formal esclata en el joc de llums i
vídeo art que el músic autor i productor desplega en la seva proposta, amb un escenari original,
flotant, on els sentits es troben
embolcallats.
L’element lúdic, amb un auditori acompanyant palmes, cors i
taral·larejant, conduït per un artista intens, reeixit mestre de cerimònies, regala a l’auditori una
provada muntanya russa d’emocions.
L’esdeveniment va tenir lloc a
la Biblioteca Central d’Igualada,
amb l’aforament complet permès.
El músic-autor va conversar
amb representants de diverses entitats culturals assistents. Diego
Paqué els va convidar a intercanviar i compartir impressions sobre
la realitat cultural actual a la ciutat i localitats perifèriques, convençut de la necessitat d’incidir
en el suport a diverses iniciatives,
sobretot de l’àmbit juvenil.
La Poeta a Cordes és un homenatge festiu a tots aquells i
aquelles qui fan de les paraules
les seves úniques armes.

de 2020, el Primer Premi del sorteig núm. 56/20 va recaure en el
número 42.243, que va ser consig-

nat al Punt de Venda núm. 12.060
d’Igualada, situat al passeig Mossèn Jacint Verdaguer, 169.

Vilanova renova el seu compromís amb
Polígons dels Plans per seguir fomentant
l’activitat econòmica i la dinamització dels
polígons
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del
Camí i l’Associació Polígons
dels Plans han renovat el conveni de col·laboració amb la
voluntat de seguir fomentant
l’activitat econòmica i avançar
per revertir l’actual situació de
crisi. La rúbrica va anar a càrrec
de l’Alcaldessa Noemí Trucharte i del president de Polígons
dels Plans, Ramon Felip. A l’acte
també hi va assistir el regidor
de Promoció Econòmica Jordi
Barón.
L’Ajuntament de Vilanova
del Camí dona suport tècnic i
econòmic a l’Associació Polígons
dels Plans per tal que l’entitat,
que aplega propietaris i emprenedors i industrials dels polígons
de cinc dels set municipis de la
Conca, perquè pugui portar a
terme les seves actuacions.
L’ajuntament vilanoví cedeix a l’entitat l’ús d’un espai al
Centre d’Innovació Anoia, per
desenvolupar les seves funcions
associatives, formatives, de reu-
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nió... valorat en 2.231,40 euros
anuals i també atorga a l’entitat
una subvenció de 3.000 euros.
A través d’aquest conveni,
l’associació Polígons dels Plans,
es compromet a organitzar dues
jornades anuals al Centre d’Innovació Anoia en la que col·laborin les empreses associades
així com a col·laborar en l’organització de la Jornada d’Innova-

ció, impulsada per l’Ajuntament
i Leitat.
També són funcions de l’entitat col·laborar en la difusió
d’informació d’interès com línies
de finançament, subvencions,
formació... entre les empreses
associades així com la prospecció empresarial, que inclou el
compromís de fer visites a 45
empreses locals.
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La Biblioteca torna a obrir els dissabtes
al matí però amb aforament limitat

VILANOVA DEL CAMÍ
oc a poc, la Biblioteca de Vilanova del Camí va recuperant
la normalitat i a partir d’aquesta
setmana, tornarà a obrir els dissabtes al matí, de 10 a 13 h. De
dilluns a divendres la biblioteca obre de 16 a 20 h i els dijous
també ho fa en horari de matí,
de 10 a 13 h.
Per accedir a la biblioteca cal
prendre un sèrie de mesures. Al

P

vestíbul es fa la presa de temperatura, l’aplicació de gel hidroalcohòlic a les mans i també es
demana la signatura del full de
responsabilitat.
A la sala de la biblioteca
l’aforament està limitat a 17 persones que tenen mobilitat lliure
però controlada per les tècniques
de l’equipament. Els espais de
lectura o consulta també estan
limitats a 4, amb l’objectiu de

respectar la distància social. I
únicament estan disponibles dos
ordinadors per fer cerca d’informació.
La directora de la Biblioteca de Vilanova del Camí, Teresa
Mas, ha explicat que el nombre
de persones usuàries ha baixat
considerablement des de l’inici de la pandèmia. S’ha passat
d’una mitjana de cent persones
diàries a una vintena des que es
va tornar a obrir la biblioteca, la
darrera setmana de maig.
La reducció dràstica d’usuaris
es deu, explica Teresa Mas, en
bona part, per les pròpies mesures de seguretat que impedeixen,
per exemple, organitzar activitats com els clubs de lectura o altres proposades des de la Diputació de Barcelona. Tampoc es
pot venir a la biblioteca a fer els
deures, i això també es reflexa
en el nombre i el perfil de persones que fan ús del servei.

ELS PETITS ANUNCIS
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L’aqüífer de Carme
Capellades ha registrat
volums històrics

L

’any hidrològic 2019-2020, que
inclou l’efecte de les pluges
i l’evolució dels recursos hídrics
entre els mesos d’octubre, ha evidenciat un any molt humit, amb
un registre de pluja a l’àmbit de
les conques internes de 965 mm,
que suposa un 30% més que el
valor de referència segons l’atles
climàtic (753 mm).
Els mesos d’octubre de 2019
i gener i abril de 2020 han estat
especialment humits, amb la Dana
registrada a l’octubre (amb una
major incidència a les comarques
de Tarragona i on el cabal del riu
Francolí es va multiplicar per 1.000
en aquest episodi), i el temporal
Gloria, que va tenir lloc a finals del
mes de gener d’enguany.
Aquesta concatenació d’episodis de pluges intenses, juntament
amb altres llevantades com la viscuda al voltant de la diada de Sant

Jordi (23 d’abril), ha provocat que
els embassaments hagin tingut volums molt alts durant diversos mesos seguits

Recuperació de les aigües
subterrànies
Durant l’any hidrològic 20192020, diversos aqüífers han tingut
creixements importants del seu
nivell d’aigua. A la comarca, el
Carme Capellades, que garanteix
pràcticament totes les demandes
de l’Anoia, va assolir durant el mes
de maig 340 metres en alguns piezòmetres, fet que no es registrava des de 2004. Hem de tenir en
compte que durant gran part de
2019, aquesta massa d’aigua subterrània va estar en situació d’alerta per sequera, arran dels baixos
nivells registrats per una absència
de pluges durant la major part de
l’any.

S’aprova el Document Únic
de Protecció Civil Municipal,
el DUPROCIM

•
ES LLOGA PLAÇA DE PÀRQUING a l’avinguda Barcelona, 112, d’Igualada (edifici
Barcelona). Interessats trucar al telèfon 616 936 318.
• VENC CAMIÓ FORMIGONERA 4 eixos MAN TGA 41.360 8x4 amb cuba baryval d’11 m3
i tarja nacional. Es pot continuar d’autònom a l’empresa on treballo. Informació al telèfon
639 31 91 48 - Joan.
• VENDA O LLOGUER DE PLAÇA DE PÀRQUING INDIVIDUAL PER A COTXE (sense
cotxes al costat), al C/ Rei Ferran d’Antequera (Igualada). Telèfons 664 016 385 - 610 906
733 (particular).
• ESCOLA DE PIANO I GUITARRA “EL PETIT PIANISTA”. Classes de només 3-4 alumnes.
Amb distància de seguretat. Amb els instruments desinfectats. Amb gel hidroalcohòlic a
l’entrada i sortida. Mascareta obligatòria per a majors de 7 anys. Ensenyament personalitzat
i de qualitat. També classes on line. Horari: de dilluns a dissabte (matí i tarda). Informació
permanent en els tels. 656 648 719 i 692 177 161. Ctra. de Manresa, 57, Igualada.
• TRASPÀS DEL RESTAURANT CAL 26 de Castellolí. Interessats trucar al telèfon 620 910
988, de 10 a 13 h.
• CLASSES DE VIOLÍ (tots els nivells) i PIANO (nens). A domicili o a casa meva (Igualada).
Informació: Mònica, tel/whatsapp 677 004 160.
• LIMPIEZA del hogar y PLANCHA de ropa por horas. Coche propio. Experiencia, seriedad
y referencias. Tel. 635 197 399 (Sra. Norma).
• PARKING per a cotxe petit i TRASTER EN VENDA a Capellades. Davant Molí Paperer. Tel.
contacte 626 387 199.
• ES TRASPASSA PERRUQUERIA per jubilació. En ple funcionament. Superfície: 37 m2,
molta claror, situada al carrer Òdena, 121, d’Igualada. Tel. de contacte 93 804 51 01.
• ES LLOGA HABITACIÓ A IGUALADA a persona jubilada. Àtic amb ascensor. Dret a cuina,
rentadora, bany, etc. Més informació al telèfon 616 106 191.
• S’OFEREIX ECONOMISTA per portar comptabilitats d’empreses i d’autònoms, per fer
declaracions de la renda. Gestió de tots els impostos (IVA - IRPF - Impost de Societats…).
Realització de comptes anuals i d’informes econòmics-financers. Tancaments anuals.
També possibilitat d’anar a les empreses a hores i cobrir les necessitats que es tinguin, ja
siguin puntuals, setmanals o mensuals. Atenció personalitzada. Telèfon 628 424 079.
• GRAN OFERTA DE SAL. Para descalcificadores, tipo pastilla Berisal de Navarra. También
tipo Almendra de Torremar y tipo Regina Almendra 99%. Rica en sodio. 6’40 euros/saco
de 25 kg. IVA incluido. Más de 20 sacos a 5’99 euros/unidad. Transporte gratuito. En el
precio va incluida la comprobación de la dureza del agua. Especialistas en tratamientos y
mantenimientos de comunidades de bombas de agua. Teléfono 608 949 966 (Joan).
• ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries al seu ASCENSOR o MUNTACÀRREGUES?
Preus elevats o mal servei de manteniment? Truqui’ns i consulti les nostres ofertes per
a comunitats, empreses i particulars. Reparem i conservem tot tipus i qualsevol marca
d’ascensors i muntacàrregues. Sol·liciti pressupost i estalviï fins a un 50% del que paga
actualment. Empresa amb delegacions a tot Catalunya. Tel. 630076279.

ÒDENA
l ple de l’Ajuntament d’Òdena va aprovar el Document
Únic de Protecció Civil Municipal,
el DUPROCIM. Estableix el marc
orgànic i funcional previst per a
un municipi, amb l’objectiu de
prevenir i controlar els riscos sobre
les persones i els béns i donar
resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, i garantint la integració
d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de Protecció civil.
El pla de protecció aborda la identificació i avaluació dels riscos, les
accions i mesures necessàries per
a la prevenció i control de riscos,
així com les mesures de protecció i
altres actuacions a adoptar en cas
d’emergència, en harmonia amb
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les característiques i els trets definidors del municipi.
Segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han
d’elaborar i aprovar plans bàsics
d’emergència municipal els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que,
sense arribar a aquesta població,
tenen la consideració de turístics o
els que són considerats de risc especial per la seva situació geogràfica o activitat industrial. Aquests
plans els aproven els plens de les
corporacions municipals, amb la
informació pública i l’informe
previs de la comissió municipal de
Protecció civil, si n’hi ha, i els homologa la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya.

L’APPEC guardona el
setmanari La Veu de l’Anoia
IGUALADA
’Associació de Publicacions Periòdiques en Català - APPEC, editors de revistes i digitals, ha reconegut setmanari comarcal La Veu
de l’Anoia com a Millor Publicació
de Premsa a La Nit de les Revistes
i la Premsa en Català. El jurat ha
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valorat els 38 anys de trajectòria
de la capçalera anoienca i la seva
“valentia i tenacitat per informar a
peu de carrer en el primer territori
amb confinament perimetral com
va ser la Conca d’Òdena a causa de
la pandèmia”.
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Mostra Igualada obre la convocatòria
“Suport a la producció i exhibició” per
estimular el sector

L

a fira d’espectacles infantils
i juvenils Mostra Igualada va
obrir dilluns passat la convocatòria pública Suport a la producció i
exhibició. El nou ajut té per objectiu estimular el sector de les arts
escèniques per a tots els públics
fomentant la creació, sent un referent per a les companyies i incidint
en les línies de programació del
país per mantenir el nivell artístic i
de qualitat del mercat.
La convocatòria està dotada
amb una aportació total de 20.000
euros que es complementarà amb
la col·laboració econòmica i d’exhibició d’altres equipaments i festivals del país que entraran a formar
part del projecte.

Quatre línies d’ajut
El Suport a la producció i exhibició consta de quatre línies d’actuació d’acord als quatre eixos de
programació de la fira: el gran format, les noves dramatúrgies i tendències, el foment de la cooperació entre companyies i l’àmbit jove.
La Línia gran format s’adreça a
projectes amb un format que surti dels circuits convencionals (per
volum, número d’intèrprets, fitxa
tècnica, hores de muntatge, etc.);
la Línia noves dramatúrgies i tendències consisteix en aquells projectes per a un públic de fins a 12
anys que apostin per la innovació i
l’experimentació, i que assumeixin
un risc en la seva proposta artística
ja sigui per la temàtica, la dramatúrgia, el concepte o la posada en
escena (es valorarà que comptin
amb la complicitat d’algun col·laborador extern especialitzat com
ara dramaturgs, videoartistes, filòsofs, etc.); la Línia foment de la
cooperació entre companyies aixopluga els projectes per a un públic
de fins a 12 anys que promoguin la
cooperació i el treball entre companyies de diferents territoris i estiguin dissenyats amb una voluntat
clara d’internacionalització, ja sigui

pel llenguatge utilitzat, el tema o
la mobilitat; i la Línia jove rau en
projectes realitzats per companyies
emergents que plantegen els seus
espectacles per a un públic a partir
de 12 anys (es valorarà que tinguin
cinc o menys anys d’antiguitat i
que el 50% de l’equip artístic tingui 30 anys o menys).
Les companyies podran optar
a una de les quatre línies d’ajut.
Es prendrà en consideració el valor
artístic dels projectes, l’impacte en
el mercat i el potencial recorregut
de les propostes, així com la incorporació de la paritat en el si dels
projectes i els equips de treball.
Les companyies seleccionades
gaudiran d’una dotació econòmica en concepte d’ajut a la creació;
sumaran còmplices al projecte com
ara equipaments públics i privats,
entitats programadores o festivals
que podran implicar-se tant en el
procés de creació com en la posterior explotació; comptaran amb
un espai de residència, la possibilitat d’assajos oberts a la ciutat i
activitats amb escoles o instituts, a
més d’assessorament, seguiment i
acompanyament durant el procés
de creació. La producció s’estrenarà a l’edició de 2022 de la Mostra
Igualada.
La presentació de candidatures
estarà oberta fins al 6 de novembre (inclòs) a través d’un formulari

Prop de 600 sol·licituds
per la Mostra 2021
La Mostra Igualada 2021 ha rebut prop de 600 sol·licituds d’actuació. Concretament, 571 propostes, 193 de les quals (més del
33%) serien estrenes absolutes o
projectes nous que tenen previst
estrenar-se poc abans de la fira.
Les produccions abracen diversos
gèneres escènics, edats i formats i
hi predominen els espectacles de
teatre, seguits dels de circ i dansa;
els adreçats a nens i nenes a partir
de 5 anys, seguits dels de 3 anys;
i els pensats per ser representats
en espais tancats, si bé també n’hi
ha molts amb el carrer com a escenari. La majoria de les propostes
són de companyies catalanes (321),
seguides de les d’arreu de l’Estat
espanyol (200) i internacionals (50).
La direcció artística ja treballa
en la configuració de la programació de la 32a edició, que tindrà
lloc del 15 al 18 d’abril de 2021. La
selecció té especialment en compte
la contemporaneïtat de la proposta, la innovació en el llenguatge
escènic, l’aportació en el format, i
la dramatúrgia.

En aquest sentit, l’Agencia de
Residus demanarà al gestor el
calendari previst de millores del
camí, ja que a l’empresa li correspon el seu manteniment. La
direcció del Departament de Territori i Sostenibilitat demanarà al
Departament de Carreteres una
primera visita amb l’alcaldessa i
els tècnics per estudiar les possibles actuacions a fer

Malestar per l’ampliació
de l’abocador de Pujalt

D

retera BV1001 i el camí d’accés
a l’abocador de Pujalt. D’acord
amb la moció aprovada el passat mes d’agost, l’Ajuntament
de Sant Martí Sesgueioles es va
comprometre a reunir-se amb
la conselleria de Territori i Sostenibilitat per tal de buscar i
trobar millores per als santmartinencs i santmartinenques.
Des de l’administració es va acordar el compromís per trobar una
solució, així com també l’acompanyament institucional a les converses amb l’empresa gestora de
l’abocador.

CCOO lliura divers material
escolar recollit a través
de la XAS

disponible al web de la Mostra, on
consten les bases de la convocatòria. La resolució tindrà lloc durant
el mes de desembre de 2020.

Reunió de l’Ajuntament amb la Generalitat
per parlar de l’abocador de Pujalt

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
illuns passat, l’alcaldessa, Rosa
Narbona, es va reunir amb
Isidre Gavín, secretari del departament de Territori i sostenibilitat de Generalitat de Catalunya;
Xavier Catarineu, representant
del departament; Marc Anguera,
adjunt al cap de Gabinet del conseller; Josep Mª Tost, director de
l’Agència de Residus, i l’alcalde de
Pujalt, Pere Masana.
Tant l’Ajuntament de Sant
Martí Sesgueioles com l’Ajuntament de Pujalt van exposar la problemàtica amb la car-
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El passat 31 d’agost, el Ple de
l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles va aprovar una moció
per unanimitat sobre l’abocador
de Pujalt. Tots els grups municipals van acordar treballar conjuntament per tal de fer front a
l’ampliació de l’abocador, i treballar per pal·liar els inconvenients
que pateix i patirà el municipi.
L’Ajuntament reclama una
compensació per als veïns de
Sant Martí Sesgueioles, com les
millores i pacificació de la carretera BC1001 i el camí de la mateixa fins a l’abocador.

VILANOVA DEL CAMÍ
a Xarxa Acció Solidaria (XAS),
impulsada per CCOO del Baix
Llobregat-Alt Penedès-Anoia i Garraf ha tancat la 8a campanya de
recollida de material escolar a centres educatius de les comarques
amb més de 300 quilos.
El material recollit per persones afiliades, membres de comitès
d’empresa, seccions sindicals, on
destaca el compromís de la secció
sindical de CCOO de Cofidis, s’ha
repartit aquesta setmana a l’escoIa
Joan Maragall a Vilanova del Camí,
on Alfred Simó, responsable del
Sindicat d’Educació a l’Anoia va fer
entrega del material al director de
l’escola, Guillem Duocastella.
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Destaca el treball de recaptació
de material com caixes de llapis de
colors, bolígrafs, llibretes, etc.
Segons Alfonsa Santiesteban,
coordinadora comarcal de CCOO
l’Anoia: “No ens pertoca substituir
la funció dels poders públics, però
a l’Anoia i en aquest context de
pandèmia de la covid19 que ha
deixat molt tocats serveis públics
bàsics i on moltes famílies ho estan
passant molt malament, iniciatives solidàries com aquesta ajuden.
Estem molt satisfetes per la implicació dels nostres comitès, seccions
sindicals i moltes persones afiliades
que a títol individual han volgut
sumar-se a aquesta campanya de
la nostra Xarxa d’Acció Solidària”.

23 comerços vilanovins
participen a la campanya
“Barris Antics. “Compra
i Guanya”
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del
Camí participa, un any més, a la
campanya “Barris Antics. “Compra
i Guanya” conjuntament amb 31
municipis més de Catalunya que
formen part de la Xarxa de Barris
Antics amb projectes. Els objectius
principals de la xarxa són la dinamització del comerç de proximitat
als nuclis antics, la promoció dels
territoris organitzadors i premiar
els compradors.
La campanya “Compra i Guanya” premia les compres que es
facin durant el mes d’octubre als
establiments adherits. La clientela
optarà al sorteig de diferents experiències en forma de productes
o serveis cedits per cadascun dels
municipis que participen a la campanya. Així mateix, es farà el sorteig d’un lot que engloba tots els
productes, serveis o descomptes
que han aportat els establiments
adherits.
Els guanyadors dels 31 municipis organitzadors i un acompanyant coneixeran de primera mà
la riquesa del territori català: experiències gastronòmiques, nits
d’hotels, visites guiades, espectacles i productes locals, xecs regal,
participar en festes tradicionals,
etc.
Per premiar la participació i la
col·laboració de tots els establiments adherits, un comerç de cada
municipi organitzador també opta
a guanyar una experiència.
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Vilanova obsequiarà els 31
municipis amb una experiència
que combina el descobriment de
l’entorn natural i la gastronomia
en el marc de la Fira del Camí Ral
i està previst per al 17 de gener.
Començarà amb una passejada
per l’entorn natural amb la pujada als dipòsits de Ca l’Aromir i
una botifarrada per agafar forces. Continuarà amb la visita a la
Fira del Camí Ral, seguint la ruta teatralitzada per descobrir de
més a prop els inicis de Vilanova.
Tot seguit, l’Ajuntament oferirà
un vermut i farà entrega d’un lot
de productes d’artesans vilanovins a les persones assistents.

Sorteig dels premis el
3 de novembre i el dia
6 entrega de premis al
Mercat municipal

En aquesta edició del “Compra i guanya” hi participen 23
comerços locals. Són: Ocaso, La
Bona Salut, Casajuana Perruquers, Joieria Díaz, Gonzalo, Maphre, Farmàcia Massana, xarcuteria Mari Carmen, Cansaladeria
i Embotits J. Molina, Peixos i Marisc Aurora, El Salpicón, Sigrid
Informática, Perruqueria unisex
Lidia, Anfora’s, El Golafre, Eli estètica & bellesa, Electrodomèstics Martínez, Opticàlia Vilanova, Panela & Coco; Estanc 1, perruqueria unisex Jennifer Barco,
Trady’s Supermercats i Fruiteria
Pilar.
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ERC Anoia “celebra” que el
govern central hagi atès les
seves peticions perquè els
ajuntaments puguin fer ús
dels romanents municipals
IGUALADA
imarts passat, el Consell de
Ministres va aprovar la suspensió de les regles fiscals per als
anys 2020 i 2021, una reivindicació que fa anys que reclamava
ERC. Aquesta mesura permetrà
a tots els ajuntaments fer ús del
seu romanent acumulat per tal
de poder afrontar amb tots els
recursos econòmics disponibles
les conseqüències derivades de la
pandèmia. Des d’Esquerra Anoia
“celebren” aquesta decisió “històricament reclamada i que respon al sentit comú”, ja que “que
els ajuntaments puguem fer servir els estalvis acumulats durant
anys per revertir-los al municipi
és del tot lògic, el que no era
lògic era que l’estat espanyol ens
ho prohibís i no poguéssim fer ús
d’aquests diners”.
Segons els republicans, “es
demostra que el municipalisme
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republicà vam fer bé en plantar-nos anunciant que cap ajuntament lliuraria els romanents a
l’Estat”, així com també justifiquen de manera contundent el
vot contrari “al Decret del govern PSOE-Podemos que pretenia atemptar contra l’autonomia
municipal i fer ús dels diners acumulats pels ajuntaments i, per
tant per als ciutadans”.
Finalment, des d’ERC asseguren que “continuem exigint a
l’Estat que posi a disposició dels
ajuntaments el fons Covid de
5.000 milions per atendre les despeses derivades de la pandèmia i
per al suport al teixit econòmic i
social”, així com “també que garanteixin la participació del municipalisme en els fons europeus
de reconstrucció”.
ERC Anoia

Vallbona d’Anoia edita un
vídeo de promoció turística
Posa en valor el seu patrimoni, la cultura i
l’oferta turística

VALLBONA D’ANOIA
’audiovisual convida el visitant a recórrer les antigues
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Car Service
Mecànica
Electricitat
Electrònica
Novetat:
adaptació de vehicles
per a tot tipus
de minusvalies

TALLERS FERMI VALLS, S.L.
C/ Alemanya, 33 nau 3 - IGUALADA
Tel. 93 803 10 78
Fax 93 804 02 38
E-mai.fermivalls@telefonica.net

finques que amaguen part del
patrimoni material i històric
de Vallbona, com Cal Vallès,
Cal Pons, Cal Mora o la Fonda
Simón, i a fer-ho a través del
recorregut ja marcat o amb les
visites guiades que s’ofereixen
cada quart diumenge de mes o
amb els recents creats paquets
turístics: tastar el “vi de mel”,
Vallbona parada i fonda i Vallbona de cap a peus.
L’Ajuntament aposta per un
turisme basat en la identitat i
el patrimoni, i Vallbona disposa
d’aquest fet diferencial gràcies
al passat hostaler i històric de
la vila, a més de tot el seu entorn natural. En aquest sentit,
l’Ajuntament treballa per nous
paquets, noves rutes per posar
en valor la singularitat del municipi; el paisatge, el patrimoni
cultural i natural, les festes i la
gastronomia.
El vídeo es distribuirà i
promocionarà a diferents canals com: xarxes socials, premsa i webs d’agents turístics i es
pot veure al canal de YouTube
de l’Ajuntament de Vallbona
d’Anoia https://www.youtube.
com/channel/UCNr6WTg1J9F5REi2GfzO_Uw
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Igualada Som-hi anuncia que els
15 habitatges municipals de lloguer
assequible es faran al carrer Sant Carles,
darrere el Mercat

IGUALADA
l grup municipal d’Igualada
Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) ha anunciat que els
15 pisos de lloguer assequible
que va aconseguir incloure al
Pressupost de l’Ajuntament es
faran al de Sant Carles número
58, al darrere del Mercat de la
Masuca. La formació d’esquerres
i progressista ha detallat que ja
s’ha formalitzat el primer pas per
a dur a terme el projecte com és
l’adquisició del solar, de 1.070
metres quadrats, on es construiran els habitatges.
En roda de premsa feta al
punt on s’ubicaran els pisos, el
regidor portaveu d’Igualada
Som-hi, Jordi Cuadras, va explicar
que “aquest és un dia molt important per la ciutat perquè, després de 10 anys, Igualada tornarà
a construir habitatge públic municipal. És un pas endavant per a
garantir el dret a la vivenda per
a famílies i col·lectius vulnerables
i per això vam lluitar per incloure-ho al Pressupost”.
Cuadras recorda que “a la
ciutat hi ha una situació d’emergència habitacional davant l’increment del preu dels lloguers
que hi ha hagut els darrers anys
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per la manca d’oferta i l’existència de molts pisos buits i degradats. Des de l’Ajuntament cal posar totes les eines per a garantir
el dret a la vivenda i les promocions d’habitatge públic són una
eina que va en aquesta direcció i
per això la vam plantejar fins que
el govern va acceptar posar-la al
Pressupost”.
La nova promoció d’habitatge públic del carrer de Sant
Carles aconseguida per Igualada
Som-hi se sumarà als pisos municipals que ja existeixen al carrer de la Soledat, a la plaça del
Rei i al carrer Nards i que van
ser construïts quan a la ciutat hi
governava l’esquerra progressista. Com en totes aquests, la promoció serà desenvolupada per la
Promotora Igualadina Municipal
d’Habitatges (PIMHA).

Afrontar el repte de
l’habitatge
Igualada Som-hi sempre ha
denunciat que Igualada té un
problema amb l’habitatge i que
calen accions contundents per
part de l’Ajuntament per a posar-hi solució. La formació d’esquerres i progressista, a més de
fer possible la construcció dels 15

pisos que s’ubicaran al carrer de
Sant Carles, també va aconseguir
que per aquest any es doblessin
les ajudes per a la rehabilitació
de pisos buits que es puguin destinar a lloguer assequible i reactivar zones de la ciutat fosques i
buides.
Jordi Cuadras recorda que
“som l’únic grup de l’oposició
que, a més de dir que calen polítiques d’habitatge a la ciutat,
ens arremanguem per a fer-les
possible. Nosaltres no ens limitem, com altres grups van fer al
Ple de la setmana passada, a presentar mocions no resolutives tot
reclamant habitatge assequible
i a enviar notes de premsa, sinó
que treballem per a fer realitats.
Els 15 pisos que hi haurà al carrer
Sant Carles o doblar les ajudes
per a la rehabilitació que hem
aconseguit en són una mostra.
Reivindiquem la política útil, la
capacitat de condicionar el govern per acordar i aconseguir polítiques al servei de la gent”.

Nova centralitat de la
zona de la Masuca
Dins el model de ciutat
d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras
destaca que “la zona de la Masuca és una de les que ha de viure
una transformació més important
els propers anys amb la ubicació
de diferents equipaments i vies de comunicació que haurien
de potenciar la zona i donar un
nou dinamisme al Mercat”. La
ubicació dels 15 pisos públics en
aquest punt de la ciutat s’afegeix
als equipaments públics existents
del Residencial Viu B1, del Mercat de la Masuca, de l’Hospital
de Dia Sant Jordi i dels Jutjats.
A equipaments públics previstos
com el Campus Universitari de la
Salut, la Residència d’estudiants i
les oficines del SOC a l’edifici Cíclope, i a la connexió directa del
carrer Misericòrdia amb la Ronda
Sud per sobre el riu Anoia.
Igualada Som-hi (PSC Comuns - Igualada Oberta)

L’Ajuntament renova el conveni
amb els Amics de l’Orgue

CAPELLADES
questa setmana s’ha renovat el conveni de col·laboració entre els Amics de l’Orgue
i l’Ajuntament de Capellades.

A

Aquesta iniciativa permetrà continuar desenvolupant l’activitat,
aturada per aquests mesos de
confinament. El Festival d’Orgue
s’ha reprogramat per aquest mes

de novembre, fent-lo coincidir
amb els actes de la Setmana de
la Música.
Capellades viurà una quinzena plena de música amb una
aposta per les formacions corals
de gran format com el Cor ARSinNOVA, la Coral Càrmina i la
Barcelona Gospel Messenger amb
Gospel&Orgue.
Tal com destaca el regidor de
Cultura, Àngel Soteras, “amb la
voluntat de continuar treballant
junts amb els Amics de l’Orgue
tot i les actuals dificultats i amb
la confiança de poder-ho fer, reeditem el conveni amb la Parròquia. Hem confirmat ja noves
dates per als concerts del Festival
d’Orgue, però treballem també
en altres iniciatives, com la consolidació del Concert de Nadal”.
Totes les activitats que es facin seguiran les mesures de seguretat de la Covid-19.
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Can Morera, l’alternativa real El concurs fotogràfic “Típics Tres Tombs
per millorar la competitivitat 2020” ja té guanyadors
de la Conca d’Òdena

C

an Morera és l’únic àmbit que
pot albergar un projecte de
futur amb grans beneficis socials i econòmics per a la Conca
d’Òdena i que ja ha rebut l’interès de diverses empreses per
implantar-s’hi. Un cop descartat
Can Titó i donades les restriccions tècniques al sector de l’aeròdrom, l’àmbit conegut com Plataforma Ferroviària Nord guanya
pes en el procés. Així ho manifesta Adequa, l’empresa promotora dels terrenys de Can Morera i
del D-hub Òdena, després de la
manifestació Planta’t per la Conca convocada per diverses associacions el passat 26 de setembre per protestar contra el Pla
Director Urbanístic de l’Activitat
Econòmica de la Conca d’Òdena
(PDUAECO).
Tot i les reticències mostrades per aquests sectors al projecte presentat, la iniciativa de
Can Morera guanya pes, ja que
es presenta com un projecte de
país, una aposta estratègica i ambiciosa i com l’alternativa real
per millorar la competitivitat del
territori i de Catalunya. Adequa
adverteix que la deriva que està prenent aquest procés participatiu pot fer perillar el futur
econòmic de la Conca d’Òdena
i considera un error exigir la retirada del PDU. Pepe Singla, cap
d’inversions de la companyia,
afirma que el model de creixement que ells proposen és compatible i inclusiu,i que el territori
no pot permetre que es tombin
totes les alternatives proposades,
tal com proposen les plataformes
Per la Conca, Salvem Can Titó o
la Unió de Pagesos.
Singla recorda que la proposta estudiada ara dins l’actual PDUAECO delimita un sector
molt inferior al vigent i que només afecta terrenys de la família dins la seva propietat. D’altra
banda, l’aprofitament en termes
de generació de sòl a Can Morera és molt superior a qualsevol
dels altres sectors, ja que compten amb àmbits de sòl discontinus i molt accidentats. Adequa
recorda que el D-hub Òdena, el
projecte ubicat a Can Morera,
no es basa en un macropolígon,
un desenvolupament urbanístic
que havia causat certa oposició
a la zona de l’Espelt segons la

delimitació inicial. Per contra, el
D-hub Òdena és un campus sobre
les dades i el coneixementque
vol albergar un centre de dades
de gran capacitat i empreses tecnològiques de primer nivell per
convertir-se en un hub referent
en la transformació digital.

La Conca d’Òdena, un
territori que perd llocs
de treball

La Conca d’Òdena és un territori que habitualment ha viscut
del clúster de la pell, el punt i el
paper, unes indústries potents
que generen el 36% dels llocs de
treball però que en els darrers
anys han disminuït de 5.000 a
3.000. Per augmentar la competitivitat del territori, Pepe Singla
considera primordial impulsar el
sector lligat a la tecnologia i a la
indústria 4.0 per desenvolupar
les indústries actuals i atreure’n
de noves.
Adequa calcula que la creació del D-hub Òdena pot generar 750 llocs de treball directes
anuals i més del triple entre indirectes i induïts, xifres que permetran reactivar l’economia de
la zona amb llocs de feina de
qualitat, sobretot pensant en els
joves. A més, assegura que una
anàlisi realitzada per Foreign Direct Investment estima que més
del 50% dels llocs de treball del
futur els generaran 3 sectors
molt lligats a la tecnologia: TIC,
logística i mobilitat.
Singla recorda que la inversió
estimada en el D-hub Òdena serà
de més de 1.000 milions d’euros
i que generarà 3 milions d’euros
en ingressos potencials pel municipi d’Òdena, que podran ser
reinvertits en educació, sanitat
o la millora d’equipaments. Tanmateix insisteix en recordar que
Can Morera és l’única proposta
realista que es pot desenvolupar
des de la iniciativa privada i que
no requereix despesa pública.
El procés participatiu del
PDUAECO es va iniciar el passat
mes de juny i finalitza el 31 de
desembre, moment en el que les
institucions responsables informaran dels resultats obtinguts i
els impactes que la participació
ha tingut en el PDU.
Adequa

Ajuntament de Pujalt
ANUNCI
Aprovada inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del
dia 7 de febrer de 2019, la modificació puntual del POUM del municipi,
en l’àmbit del Pla de millora urbana 1 del nucli de Pujalt, queda obert el
tràmit d’informació pública previst a l’article 85 del mateix Text refós de
la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel termini d’un mes a partir de la darrera publicació d’aquest anunci
en el BOP de Barcelona, DOGC i diari de difusió, a efectes d’examen i
presentació de possibles al·legacions o reclamacions.
Així mateix, i de conformitat amb allò que disposa l’article 73 i 74 del
text legal esmentat, se suspèn l’atorgament de llicències de parcel·lació,
d’edificació i d’enderrocament en els àmbits per als quals les seves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic vigent.
L’alcalde,
Antoni de Solà Pereta

“Peülles amb estrelles” de Manel Marimon

Fotografies guardonades amb el 2n, 3r, 4r i 5è premis.

IGUALADA
ls efectes de la Covid-19 han
alterat l’acte de lliurament de
Premis de Fotografia “Típics Tres
Tombs 2020”, que se celebrava
habitualment a la seu de l’Agrupació Fotogràfica. En conseqüència, aquest any l’acte es va dur a
terme el passat 27 de setembre,
amb la sola presència dels membres del jurat, en una reunió sense públic que va ser retransmesa a
través de les xarxes socials.
Puntualment, i any rere any,
després de la tradicional festa
dels Tres Tombs, esdevinguda el
passat mes de gener, i organitzada per l’Antic Gremi de Traginers
d’Igualada, aquesta mateixa entitat i l’Agrupació Fotogràfica van
convocar el Concurs Fotogràfic
“Típics Tres Tombs 2020”, el qual
ha gaudit novament d’una molt
favorable acollida.
Seguidament, per aquesta
ocasió tan especialment insòlita,
no ha estat fins fa poc, el passat
27 de setembre, quan, reunits al
local de l’Agrupació Fotogràfica
d’lgualada, els membres del jurat:
Carles Alasraki, Ulisses Gázquez i
Joan Tomàs van convenir d’establir aquest veredicte:
Primer premi, “Peülles amb
estrelles” de Manel Marimon; se-

E

gon premi, “Bon tir” de Manel
Caballé; tercer premi, “Calçats”
de Neus Aguilera; quart premi,
“El carruatge” de Dominik Hacrberiein; cinquè premi, “Genet” de
Joan J. Salmeron; i el premi especial a “Tres Tombs - 3” d’Agustín
Padilla.
L’Agrupació Fotogràfica d’lgualada, més enllà de manifestar
la nostra satisfacció per la qualitat fotogràfica de les imatges, no
és menor la nostra voluntat de
felicitar públicament les persones
premiades i agrair, així mateix,
la implicació i el compromís de
l’Antic Gremi de Traginers i les
altres entitats organitzadores per
fer possible aquesta més que longeva i tradicional convocatòria.
Aquest 2020, i precisament
endinsant-nos en un mes d’octubre en què l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada celebrarà els seus
90 anys, sembla oportú i ens plau
de fer una breu passejada per la
història d’aquest qualificat i popular concurs.
L’Antic Gremi de Traginers,
amb motiu de la celebració del
seu CLVIII aniversari, i amb l’assessorament de l’Agrupació Fotogràfica d’lgualada, va organitzar
el seu primer concurs fotogràfic,
a propòsit de la tradicional caval-

cada dels “Tres Tombs”, prenent
com a tema obligat l’ambient i
escenificació d’aquest festeig. Així, la primera vegada que va ser
convocat l’esmentat concurs va
ser el dia 20 de gener de 1980.
Aquell any, doncs, amb un una
notable participació, el dia 8 de
març, els cinc primers premis van
ser atorgats, respectivament, als
concursants: Joan Tomàs, d’Igualada; Josep Escofet, de Vilafranca de Penedès; Pere Franquesa,
d’Igualada; Joan Lladó, de Sallent,
i Santiago Piñol, de Ripollet. Unes
obres fotogràfiques d’un considerable nivell que van ser exposades
el dia 15 de març, amb el pertinent lliurament de premis a la
sala d’exposicions de “La Caixa”,
en un acte presidit pel president
del Gremi, Sr. Rey; el titular de
l’Agrupació Fotogràfica, Sr. Salanova, i el delegat de la Caixa de
Pensions, agència de La Masuca,
Sr. Solà.
Amb una total cooperació,
s’iniciava així una convocatòria
que des de llavors no ha vist cap
altra interrupció que aquella de
gener de l’any 1986, quan la ciutat d’Igualada es va veure afectada per una important nevada.
Junta de l’Agrupació Fotogràfica
d’lgualada

La Plataforma per la Llengua presenta un
nou nucli territorial a Igualada
IGUALADA
l passat diumenge, 4 d’octubre,
va tenir lloc, al local del Barri
de Xauxa, la presentació del nou
nucli territorial d’Igualada de la
Plataforma per la Llengua, que
va omplir amb èxit l’aforament
permès de la sala. L’esdeveniment, que va començar a les 19
h, va comptar amb la presència
del secretari de la Junta Executiva
de l’entitat, Francesc Marco, i els
voluntaris que, des d’ara ja fa un
mes, treballen per activar el nou
nucli local d’Igualada.
Amb aquesta iniciativa, s’espera dur a terme accions dirigides
a millorar la promoció del català
de manera transversal en aquells
barris de la localitat on la llengua
ha estat més poc present en els
darrers anys. També es preveuen
campanyes de sensibilització per
subratllar la importància de no

E

canviar de llengua amb potencials
nous parlants.
L’acte va tenir, a més, l’acompanyament musical de David Martí. El cantautor és un jove artista
emergent de Castellfollit del Boix.
Va començar els estudis de violí
al conservatori d’Igualada, però
aviat els va deixar a un costat per
començar de manera autodidacta
a aprendre nous instruments i en-

dinsar-se en el món de la creació
de cançons amb esperit crític.
L’ONG del català dona així
el tret de sortida a un nou grup
territorial a la capital de l’Anoia i
anima totes aquelles persones o
entitats a sumar-s’hi. Si hi esteu
interessats, escriviu un correu
electrònic a pligualada@plataforma-llengua.cat.
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El projecte europeu Certify·Health farà 3.700 Medi Ambient enceta una
campanya per reduir el
test serològics a la Conca d’Òdena
Indiquen si es tenen infeccions actives o si s’han superat infeccions del malbaratament alimentari
coronavirus

VILANOVA DEL CAMÍ
’Hospital Clínic i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi
i Sunyer (IDIBAPS), en col·laboració
amb els ajuntaments i els centres de
salut de la Conca d’Òdena, porten
a terme el Certify·Health, un projecte suportat per l’Institut Europeu
d’Innovació i Tecnologia que té com
objectiu desenvolupar certificats
mèdics digitals que recullin informació sobre cada persona en relació amb la Covid-19. Per això tenen
previst fer durant les pròximes setmanes fins a 3.700 tests serològics a
Vilanova del Camí, Igualada, Santa
Margarida de Montbui i Òdena.
Aquests test serològics indiquen
si es tenen infeccions actives (IgM) o
si s’han superat infeccions (IgG) del
coronavirus SARS CoV-2 i per tant,
s’han desenvolupat anticossos que
podrien proporcionar immunitat.

L

El primer dia es recullen
fins a 500 mostres de sang
Les proves serològiques s’han
començat a fer a Vilanova del Camí.
Dijous i divendres passats a la residència Amavir i a partir d’aquesta
setmana a la població. Es faran fins
al 14 d’octubre, de 8.30 a 18.00 h, a
la carpa ubicada al CAP. No s’ha de
demanar cita prèvia.
El primer dia, dilluns, ja es van
fer fins a 500 test serològics. Davant
l’interès i la bona resposta de parti-

cipació, és previst ampliar la mostra
fins a 1.400 tests al municipi.
Les persones que voluntàriament vulguin fer-se el test no poden
tenir cap símptoma compatible amb
la COVID i hauran de signar un full
de consentiment. En cas que el test
se’l facin persones menors d’edat,
aquest consentiment l’hauran de
signar els pares o els tutors legals.
La prova no es pot fer a menors
d’un any.
Trobareu el full de consentiment al registre de l’Ajuntament, a
l’Edifici d’Entitats, a Can Papasseit,
al Centre Cívic del barri La Pau, a
l’OAC del Casal de la Gent Gran i
també a la carpa on es fan les proves. També us el podeu descarregar
des del web municipal on trobareu
també més informació sobre l’estudi
d’investigació que desenvolupa el
Cínic.
Per a la prova serològica serà
necessària l’extracció d’una gota de

sang del dit amb una petita punxada. El resultat es comunicarà en un
màxim de 24 hores, per SMS o per
correu electrònic.
L’alcaldessa, Noemí Trucharte, ha agraït en nom del municipi
l’oferiment del Clínic, especialment
al vilanoví Isaac Cano, de l’IDIBAPS
i professor associat de l’Escola de
Medicina de la Universitat de Barcelona, que ha fet d’intermediari.
L’alcaldessa els ha agraït que
s’hagi pensat en Vilanova del Camí
i la Conca d’Òdena per fer l’estudi
d’investigació sobre la COVID-19.
“La Conca va ser la primera zona
que es va confinar i on el contagi
de coronavirus va ser més virulent a
l’inici de la pandèmia”, ha assenyalat l’alcaldessa.
Noemí Trucharte també ha tingut paraules de “reconeixement i
gratitud cap els professionals del
CAP, per la seva predisposició i col·
laboració en el projecte”.

Aprovada en ple una moció en contra
de la inhabilitació el President Quim Torra
i diversos convenis
CAPELLADES
quest dimecres 30 de setembre
es va fer de manera telemàtica la sessió ordinària del mes de
setembre del Ple de l’Ajuntament
de Capellades.
En el ple es va aprovar les actes anteriors i es va donar compte dels darrers decrets d’alcaldia.
També es va aprovar el padró
d’habitants, que a 1 de gener
d’enguany era de 5.342 habitants.
Per unanimitat es va aprovar
un conveni de col·laboració amb
les escoles Marquès de la Pobla i
Mare del Diví Pastor per continuar un any més amb la proposta
coneguda com “Anem al Teatre”.
Com va explicar la regidora d’Educació, Susana Moreno, “a més a
més d’estar molt ben acollida pels
alumnes, és una formula més que
apropa i democratitza l’accés a la
cultura a tots els estudiants.
També el ple va fer una modificació de crèdit. Tal com va explicar el regidor d’Hisenda, Jaume Solé, “ara fem aquesta modificació però segurament encara
n’haurem de fer més per seguir
adaptant-nos a la situació actual”.
Parlant altre cop de convenis,
se’n va aprovar un amb el Club de
Futbol Capellades, en motiu de la
celebració del seu centenari. Tal
com va detallar la regidora d’Esports, Anna Xaus, “com a Ajuntament estem obligats a estar al
costat del club i ajudar-los en tot
allò que puguem, com per exemple d’edició d’aquest llibre que recull la història d’aquests 100 anys.
Aquests 3.600 euros del conveni
ho ajuden a fer possible”.

A

Seguidament es va donar pas
a dues mocions. La primera presentada per Vila de Capellades,
va servir per mostrar el suport a
l’Adrian Sas, represaliat durant el
procés. Es va aprovar amb els vots
a favor d’ERC i VdC. El PSC i JxC es
van abstenir i Ciutadans va votar
en contra.
Per urgència, l’alcalde Salvador
Vives en nom dels grups municipals d’ERC, VdC i JxC va presentar
una moció en contra de la decisió
del Tribunal Suprem d’inhabilitar
el President Quim Torra. Després
d’un debat es va aprovar amb els
vots a favor d’ERC, VdC i JxC i els
vots en contra del PSC i Ciutadans.
En el torn de precs i preguntes
el regidor de Ciutadans Valentín
Guerra va demanar que se senyalitzi un pas de vianants al carrer
Sant Ramon. L’alcalde, Salvador
Vives, va explicar que els canvis
es faran quan estigui enllestit el
Pla de Circulació, que ara mateix
s’està treballant. El representant
socialista, Aaron Alcázar, va fer el

prec que es netegés la brossa que
es llença pel Capelló i també va
preguntar les accions que es duen
a terme pel control dels coloms,
gats i gossos. Novament l’alcalde
va respondre dient que recollien
el prec i que respecte els animals,
s’hi està treballant per recuperar
el temps que durant la pandèmia
ha impedit recuperar. Ara s’està
treballant amb una empresa per
normalitzar la situació.
Encara en aquest torn de preguntes el regidor de Junts per Capellades, Marcel·lí Martorell, va
iniciar un intens debat demanant
que l’acte de la Diada sigui presidit per la senyera, que aglutina a
tots els catalans. El mateix regidor
també va traslladar una proposta
de tractament de símbols.
El Ple va acabar amb la lectura
de la pregunta feta arribar pel xat
del canal YouTube per un dels espectadors que va utilitzar aquest
servei per escoltar la sessió ordinària en directe.

VILANOVA DEL CAMÍ
No llencis el menjar”, amb
aquest suggerent lema la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, amb
la col·laboració i complicitat de Leitat i Vilanova Comerç, han encetat
una campanya per reduir el malbaratament alimentari.
Segons les Nacions Unides, 1 de
cada 3 aliments produïts al món és
llença en algun punt de la cadena
alimentària i, segons l’Agència de
Residus de Catalunya, només a les
llars, als comerços i a la restauració
es malbaraten 35 kg d’aliments per
persona cada any.
El regidor de Medi Ambient,
Rafael Gabarri, assegura que
aquestes són xifres que ens han
de fer reflexionar, ja que si es tradueixen a Vilanova del Camí, amb
quasi 12.500 habitants, vol dir que
malbaratem més de 400 tones
d’aliments cada any. Com a ciutadans, diu Gabarri, hem d’actuar
davant d’aquesta situació i reduir
el malbaratament alimentari a les
nostres llars i també als nostres comerços.
L’Ajuntament vilanoví impulsa
i lidera la campanya “No llencis el
menjar” realitzant les accions de
comunicació, comprant els materials i donant suport en aspectes
logístics. Però, en aquest projecte, compta amb la col·laboració i
complicitat del Centre Tecnològic
Leitat i de Vilanova Comerç.
Pel que fa a Leitat, explica el
regidor de medi ambient, ha elaborat el disseny dels materials i
farà diverses visites als comerços
locals per explicar-los els objectius
de la campanya, com s’hi poden
adherir, per què és important prevenir el malbaratament alimentari
i com fer-ho. Passades unes setmanes, l’Ajuntament i Leitat avaluaran conjuntament l’impacte que ha
tingut la campanya.
La campanya té dos públics
objectius: Ciutadania i comerços, i
especialment els que es dediquen
al sector de l’alimentació i la restauració. Gabarri ha explicat que
s’han editat uns flyers informatius
amb diferents consells per reduir el
malbaratament d’aliments. Els cartells, per exemple, incorporen un
QR que adreça els usuaris al web
municipal on hi ha tota la informació sobre la campanya.
Aquesta iniciativa també
compta amb el suport de Vilanova
Comerç.
La campanya s’emmarca en
un projecte municipal més ampli,
que és el Pla Local de Prevenció
de Residus que es va aprovar pel
plenari el passat mes de gener.

“

L’objectiu del Pla és promoure la
prevenció de residus i en especial
aquells que siguin difícils de gestionar a causa de les seves característiques o quantitats.
L’any 2019 a Vilanova es van
reciclar el 37’64 % dels residus, una
xifra que, segons Gabarri, cal anar
millorant perquè seria òptim arribar al 60%. És especialment important el reciclatge de la fracció
orgànica perquè és la que implica
una major despesa municipal.
Podeu trobar tota la informació de la campanya “No llencis el
menjar” al web municipal.

NOVA
TEMPORADA

Ofertes
corseteria

MODA
SPORT
Florenci Valls, 89
IGUALADA
TEL. 93 804 00 08
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Endesa invertirà 150.000 euros per millorar la qualitat del servei elèctric
al nucli urbà

L

nistrament elèctric a 10.000 clients
del municipi. De moment ja s’ha fet
la primera de les actuacions, al barri
del Rec, i se’n faran tres més: dues al
casc antic i una a Set Camins.
Les obres consisteixen en estendre nou cablejat subterrani de mitjana tensió a 25 kV o a substituir

el ja existent per un de nou de nova tecnologia, amb major secció i
més resistent. Així, s’augmentarà la
capacitat de transport de les línies
i es deixaran preparades per si fos
necessari ampliar el servei i absorbir puntes de demanda concretes,
així com el consum de nous clients.

Aquest tipus de treballs ja s’han
realitzat al carrer de la Creueta i
al carrer del Sol (al Rec) i properament es portaran també a terme a
dos punts del casc antic: al carrer
del Clos i al carrer del Paradís, juntament amb un tram del carrer de
l’Aurora.

HOSPITALITZACIÓ

17/08/2020

IGUALADA
a companyia elèctrica Endesa
invertirà durant aquest últim trimestre de l’any fins a 150.000 euros
en renovar i millorar la xarxa elèctrica de mitjana tensió del nucli urbà
d’Igualada amb l’objectiu de reforçar i millorar la qualitat del submi-

HOSPITAL D’IGUALADA
INFORMACIÓ

ACOMPANYANTS I FAMILIARS
•
•
•
•
•
•

És obligatori l’ús de la mascareta i el rentat de mans a l’entrar i sortir del
centre i de l’habitació.
La informació mèdica als familiars es donarà telefònicament, exceptuant
els casos que l’especialista citi presencialment a la família.
No es permeten les visites socials.
Només es permet 1 acompanyant i sempre el mateix.
Es demanarà el DNI de l’acompanyant i personal de seguretat
comprovarà que sigui la persona designada.
No està permès sortir de l’habitació excepte per accedir al menjador.

HORARIS

ACOMPANYANTS
•
•
•

13h a 15h pacients habitacions senars.
19h a 21h pacients habitacions parells.
Pacients UCI, especialista-família pactaran horari.

Les necessitats d’acompanyants en cas de pacients dependents es valoraran
individualment.

ABSTENIR-SE DE VISITAR EL CENTRE

EN CAS DE
•
•

Presentar símptomes respiratoris, gripals o febre.
Haver tingut contacte amb casos probables o confirmats recentment
d’infecció per coronavirus.

ADMISSIONS D’HOSPITALITZACIÓ

TELÈFON – 93 807 56 00
•
•

Dilluns a divendres de 7h a 20h.
Caps de setmana i festius de 9h a 16h.

Fora d’aquest horari s’hauran de dirigir a Admissions
d’Urgències – telèfon 93 807 55 77

D’altra banda, al carrer de Masquefa (a Set Camins) s’incrementarà la tensió del cablejat d’11 a 25
kV, cosa que farà que per la mateixa línia hi pugui passar el doble
d’energia que abans. Això possibilita no només esponjar les càrregues,
sinó que permet atendre eventuals
puntes de consum (tant a l’estiu
com a l’hivern), assegurar el creixement vegetatiu de la ciutat i donar
resposta a nous subministraments
que hi pugui haver en el futur. Així
mateix, es deixarà fora de servei
una altra línia del carrer perpendicular de la Comarca) i s’aprofitaran
aquests treballs per interconnectar tres centres de transformació
que hi ha en aquest carrer i crear,
d’aquesta manera, una anella elèctrica, imprescindible per tal que, en
cas de puntes de demanda o d’una
incidència en el servei, la xarxa es
pugui alimentar per vies alternatives i minimitzar així el temps d’interrupció del subministrament als
clients.
Aquestes actuacions formen
part del conjunt d’actuacions que
Endesa promou per a la millora de
les seves infraestructures i del subministrament elèctric a la comarca
de l’Anoia, totes elles enfocades a
la progressiva adaptació de les instal·lacions de la Companyia a les
darreres tecnologies del sector.

Els Mossos
d’Esquadra
denuncien
penalment
un home per
conduir ebri i
sense carnet
PIERA
imarts passat, agents de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra van denunciar
penalment un home de 42 anys,
de nacionalitat moldava i veí de
Piera, com a presumpte autor
d’un delicte contra la seguretat
viària per conduir amb una taxa
d’alcoholèmia penal i sense disposar de permís de conduir.
Els fets van passar a les 12.40
hores, en el transcurs d’un control
preventiu de trànsit efectuat al
quilòmetre 8,7 de la B-224, al terme municipal de Piera. Els agents,
al procedir a fer les comprovacions de documentació, van observar que un conductor portava un
permís de conduir moldau, el qual
no habilita per conduir a l’estat
espanyol. A més, presentava símptomes evidents de trobar-se sota
els efectes de begudes alcohòliques.
En sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia va donar un resultat
positiu d’1,45 mg/l d’alcohol per
litre d’aire expirat, gairebé sis vegades per sobre del màxim permès, que en aquest cas era de
0,25 mg/l. Finalment, també es va
denunciar administrativament el
conductor del turisme per conduir
amb un permís que no l’habilita
per fer-ho.
El denunciat haurà de comparèixer davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada quan sigui requerit.

D
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Neix Igualada Mentoring, un projecte d’ajuda personalitzada
per a autònoms i petits empresaris
evitar la destrucció de més llocs de
treball”.
En aquesta línia, el regidor
destacava que Igualada Mentoring també té d’altres objectius
igual de concrets per revertir la
situació econòmica i empresarial
d’aquests sectors com reduir riscos en l’activitat professional dels
autònoms, millorar la gestió dels
negocis, augmentar els contactes
professionals, consolidar els seus
negocis, ampliar el seu coneixement i professionalitzar-los com a
emprenedors.

Igualada Mentoring està
obert a 20 autònoms
i petits empresaris
d’Igualada

IGUALADA
er abordar la situació de crisi
sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, que ha
generat una situació sense precedents, i per posar fil a l’agulla i
seguir donant solucions i resposta
davant aquest fet, des de l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia s’ha creat una sinèrgia i pla d’actuació per als professionals autònoms i micropimes de
la ciutat d’Igualada: Igualada Mentoring.
Es tracta d’un procés d’acompanyament personalitzat a l’autònom i petit empresari a través d’un
mentor/a professional expert, amb
àmplia experiència i coneixements,
qui ajudarà a l’autònom a posar

P

el focus real sobre la seva gestió,
organització i planificació del seu
negoci.

Igualada mentoring: El
suport per a micropimes i
autònoms
En aquest sentit, des d’Igualada Mentoring es treballarà a través
d’aquesta metodologia, el mentoring o mentoratge, basada en diagnosticar la situació de l’empresa,
avaluar les alternatives d’actuació,
prendre les millors decisions i a implementar-les per a garantir la continuïtat del negoci i evitar riscos.
En aquesta línia, el regidor de
Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé,
afegeix que es tracta d’un “en-

senyament pràctic molt adequat
per donar suport als autònoms, ja
que l’estratègia està basada en la
creació d’una relació personal, de
confiança entre el mentor i l’autònom/a, que s’aculli al programa. Els
beneficis d’aquesta eina són múltiples per a les persones que intervenen en el procés”.

Salvar els autònoms i les
micropimes
Marcé explica que l’objectiu
principal d’aquest programa és el
d’abordar la situació crítica i posar
fil a l’agulla al context crític que
viuen els professionals autònoms
i les micropimes: “Volem consolidar-los i fidelitzar-los; però també
evitar el tancament de negocis i

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia i
el Campus Universitari Igualada - UdL
presenten les conclusions de l’estudi sobre
la relació de la gent gran amb les TIC durant
el confinament

Per la seva part, la gerent de la
Unió Empresarial de l’Anoia, Paula
Arias, agraeix la bona entesa amb
l’Ajuntament d’Igualada per col·
laborar en aquest projecte, un fet
més que connota que “la fórmula
público-privada funciona”.
Arias ha explicat la metodologia del programa, basada en mentoratge individual, on s’assignarà
un mentor a cada autònom en funció del tipus de negoci i es canalitzarà mitjançant reunions presencials o online, amb una freqüència quinzenal i durant el període
d’entre 2 i 3 mesos. En aquestes
sessions de mentoring, la persona
mentorada rebrà sessions d’assessorament basades en l’anàlisi del
model de negoci, la visió d’aquest
a curt i mitjà termini, revisió de les
estratègies financeres i de màrque-

ting, les xarxes socials, coaching,
entre altres.
Igualada Mentoring està obert
a 20 autònoms i petits empresaris d’Igualada. Els requisits per ser
mentor són els de tenir una motivació altruïsta, compromís i disponibilitat d’unes hores al mes per
participar i actuar com a mentor
o mentora durant almenys, la 1a
edició d’Igualada Mentoring; tenir
una llarga experiència com a empresari/a, professional o directiu/va
d’una empresa; viure a la comarca de l’Anoia o rodalies; acceptar
el compromís d’acompanyar a les
persones sol·licitants, dedicar-hi 10
hores (2 hores cada 15 dies); realitzar una formació de dues hores on
s’hi exposarà el funcionament del
programa i els aspectes bàsics per
realitzar el mentoratge; i realitzar
l’assessorament als autònoms i micropies, segons les hores establertes en el programa.
I per l’altra banda, els requisits per rebre aquest assessorament són que els participants estiguin donats d’alta com a autònoms i tenir el domicili fiscal a
Igualada.
A través d’un des d’Igualada
Mentoring s’encoratja a les empreses que vulguin participar-hi,
ja sigui com a mentor, o com a
persona mentorada per rebre
aquest assessorament. Per ser
mentor i participar en el projecte,
cal omplir el següent formulari:
https://bit.ly/34wokAT. Per l’altra part, per rebre el suport d’un
mentor: https://bit.ly/36FS9By.

ARGELICH

DECORACIÓ, PLANTES INTERIOR I EXTERIOR

Destaca el fet que, més enllà de la comunicació interpersonal,
els participants no explotessin el potencial de les TIC per a altres
finalitats, com aprendre o entretenir-se

E

l passat 30 de setembre, en
el marc d’un webinar on-line
pel Dia Internacional de la Gent
Gran, es van presentar les conclusions de l’estudi Gent gran i
noves tecnologies en la situació
de confinament per COVID-19,
elaborat pel Consell de la Gent
Gran del Consell Comarcal de
l’Anoia amb la col·laboració del
Campus Universitari Igualada UdL. Un treball pivotat pel professor d’aquesta universitat, Sergio Sayago.
L’estudi tenia tres objectius
principals: saber l’ús que les persones grans de la comarca de
l’Anoia fan o han fet de les noves tecnologies durant la situació
de confinament ocasionada pel
coronavirus COVID-19; discutir i
prendre mesures en el Consell de
la Gent Gran de l’Anoia de cara al
futur; i aprofitar aquest cas particular de potencial aïllament social
no desitjat per entendre i millorar
la relació entre les noves tecnologies i la gent gran.
Es va realitzar una enquesta
en línia que va ser contestada per
una seixantena de persones. Els
principals resultats mostren que
les TIC van tenir un paper essen-

cial, molt especialment el WhatsApp, per facilitar les relacions
personals i evitar que les persones
grans se sentissin soles durant el
confinament. Destaca, però, el fet
que, tot i el potencial de les TIC
més enllà de la comunicació, els
participants no explotessin les seves capacitats per altres finalitats,
com aprendre o entretenir-se.
Aquest serà, doncs, un àmbit de
recerca que el Consell de la Gent
Gran i el Campus Universitari
Igualada - UdL exploraran en un
futur pròxim.

Els resultats també indiquen
la necessitat de formació, perquè
molts dels enquestats van haver
d’aprendre a utilitzar tecnologies que no coneixien i no tenien
suport presencial. Una de les accions provocades per aquest resultat
és el projecte (es)TIC+aprop, que
s’inicia aquesta tardor. Impulsat
pel propi Consell de la Gent Gran
de l’Anoia i acompanyat per les
tècniques de voluntariat del Consell Comarcal, aquesta iniciativa
acostarà l’ús de les noves tecnologies a les persones grans, utilitzant
la xarxa de voluntariat de cada
municipi. Es pot veure el vídeo explicatiu al web www.anoia.cat.
L’estudi presentat també posa
de manifest la necessitat d’entendre més i millor la relació entre
les TIC i la gent gran en entorns
rurals, dissenyant activitats que
habitualment es realitzen de manera presencial en centres socials,
en format no presencial o semipresencial, perquè la gent gran les
continuï realitzant.
Aquests i altres resultats de
l’estudi es poden trobar en l’informe de resultats, que es pot descarregar a l’adreça https://ja.cat/
WZXiO.

Vine a buscar
el teu ram per Tots Sants!
Mercat de la Masuca, C. Virtud (parada 15) Igualada
Matins de 8 a 13.30h.

NOVA BOTIGA!
C. Sant Vicenç, 31 (Plaça de les Tortugues) Igualada
Matins de 9 a 13.30h. Tardes de 17 a 20h. De dilluns a dissabte

Tel. 667 26 57 05
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Acte de reconeixement
als i les alumnes
delegats/des
No volíem donar per tancat el
curs 19/20 sense fer un petit reconeixement als i les alumnes delegats del curs anterior.
Ser delegat/da, és una tasca
de gran responsabilitat i requereix
d’un esforç, voluntat i empatia per
part de la persona que la realitza.
L’Escola Adhara, lleure Jordi
Turull, realitza una formació als
alumnes que duen a terme aquest
càrrec per primera vegada, avui
l’Escola els hi ha fet entrega del
diploma del curs 19/20.
En Jan, la Nicole, la Maria i el
Joan Manel, no han pogut assistir-hi, tenim els vostres diplomes i
us els entregarem ben aviat.
Alguns repeteixen en el càrrec,
altres han cedit el seu lloc a companys de classe. A tots, gràcies i
molt bon curs 20/21!

Espai Migdia- Espai Segur
Rialles, xerrameques, complicitat... ens encanta tornar a veure el
menjador de l’Escola així!
Darrere de cada mascareta llegim els somriures dels alumnes i
monitors.
L’educació, els valors i els coneixements es treballen en cada
un dels espais i moments que compartim. L’equip d’Espai Migdia vetlla per una bona educació alimentària i li dóna a la higiene la importància que té, molta!!!
Els jocs a l’aire lliure són llibertat, alegria, noves amistats i un
bon desenvolupament emocional.
T’uneixes?
IGUALADA-JORBA

Els alumnes de 1r
celebren la Festa del
Pas a la Primària

A finals de cada curs escolar,
els alumnes de P5 celebren una
festa molt tradicional i familiar,
la graduació de P5 i l’entrada a
la Primària.
A causa del confinament
que vam patir a mitjans de
març, els alumnes i les famílies
es van quedar sense la tan estimada celebració. Ara, però,
amb l’entrada del nou curs,
hem pogut rescatar la festa,
adaptant-la a les noves circumstàncies. Així doncs, el passat
divendres, els alumnes, que ja
estan a 1r de Primària, van celebrar internament la seva festa
del pas de P5 a Primària amb
un acte d’imposició de birrets.
Durant l’acte, els alumnes van
poder veure un vídeo on es
mostraven cadascun d’ells explicant què volen ser quan siguin
grans. En acabar, tots plegats,

Workshop - Aula oberta a
Batxillerat

van anar a l’aula a fer un bon
berenar.
Enhorabona a tots i a totes!

Al parvulari es pacten
els Acords Essencials
Per tal que la classe funcioni de
manera fluïda i correcta cal marcar
una sèrie de normes de convivència. En el cas dels Acords Essencials, aquestes normes són donades,
pactades i interioritzades pels propis alumnes, mai imposades per la
professora. Van des del silenci, el
respecte, els hàbits d’ordre i autonomia, i estima als altres.
Un cop realitzats, els acords
queden plasmats en un lloc ben
visible i accessible de la classe, on
els infants podran anar els cops
que desitgin per tal de recordar
o ser conscients d’allò que han
pactat.
Aquesta manera de treballar
el hàbits i normes és un dels
primer passos del mètode VESS,
ajudar l’infant a prendre consciència del que fa i per què ho fa.

IGUALADA

Alumnes guanyadores
a l’EFIM (Experiència
fotogràfica internacional
del monuments)

Les alumnes de 1r de batxillerat, Andrea Hurtado i Irati Ibabe,
han resultat guanyadora i finalista
respectivament del concurs de fotografia de patrimoni organitzat
per l’Agència Catalana del Patrimoni.
Les dues fotografies han estat
seleccionades d’entre més d’un miler presentades a concurs, de cen-

tres d’educació secundària de tota
Catalunya, i van ser realitzades en
el marc de la matèria optativa de
4t d’ESO Introducció al món audiovisual en el curs 2019-20.
La fotografia de l’Irati es titula
“Llum interior” i la va realitzar a la
Casa Batlló de Barcelona, i ha estat
seleccionada entre les 30 finalistes.
Per la seva banda, la fotografia de
l’Andrea Hurtado, titulada “El moment abans de creuar la porta”, va
ser realitzada a la Masia Freixa de
Terrassa i està entre les 10 guanyadores absolutes.
Moltes felicitats a les dues!

Hem iniciat el taller d’oratòria,
amb en David Jorba com a docent
conductor.
Aquest curs de com parlar en
públic, ensenya a dominar la preparació del contingut del TDR (Treball de recerca), per sincronitzar
amb l’audiència, així com vèncer
la por i saber gestionar l’estrès que
pot comportar.
Ho fem refermant la importància de tenir una estructura clara de
missatge i la necessitat de preparar
el contingut de la presentació per
connectar amb el públic receptor
(tribunal).
Encara et pots apuntar!
Amb coherència amb el nostre
Projecte Educatiu, i amb la finalitat d’oferir als nostres alumnes
de Batxillerat una educació integral, no volem perdre l’oportunitat
d’oferir-los la possibilitat de formar-se en altres àmbits que, tot i
no ser curriculars, considerem que
poden enriquir la seva formació.

L’Institut Montbui reinterpreta Campeny
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l passat 28 de setembre, els
alumnes de Literatura catalana
de 2n de batxillerat de l’Institut
Montbui van visitar l’exposició
d’obra escultòrica “Ritmes”. Josep
Campeny Santamaria (Igualada,
1858 - Barcelona, 1922)”, que fins
al febrer de 2021 acull la sala d’exposicions temporals del Museu de
la Pell d’Igualada i Comarcal de
l’Anoia.
L’obra escultòrica exposada,
provinent dels fons familiars,
representats per Xavier Medina

E

Campeny, de la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer de Vilanova i la
Geltrú, de la Biblioteca de Catalunya, del Museu Comarcal de
l’Anoia i del Centre d’Art del Museu de Mataró, entre altres, ofereix una visió global de la trajectòria de l’artista igualadí Josep
Campeny i Santamaria, format a
l’Escola de Belles Arts de Barcelona i a París, sota la tutela dels
seus parents Muntadas-Campeny,
emprenedora família igualadina que també s’havia instal·lat a
Barcelona, on van fundar diver-

ses fàbriques tèxtils, entre elles la
coneguda España Industrial.
Els alumnes de 2n de batxillerat de l’Institut Montbui, en la
visita a l’exposició, van reinterpretar l’art escultòric campenyià
a partir de la base literària dels
moviments de la Renaixença i
del Modernisme (concretament
des d’un punt de vista d’Àngel
Guimerà, Santiago Rusiñol i Joan
Maragall), tenint en compte que
l’artista va rebre una educació
renaixentista que després aplicà
en la seva professió, adaptant-lo

al període del Modernisme i de
l’eclecticisme de la Mancomunitat, en què esdevingué un escultor de prestigi. Així, una reinterpretació amb base literària d’una
obra extensa, però centrada sobretot en les temàtiques d’animals en lluita i de la naturalesa,
i de llur simbolisme, així com de
l’al·legoria mitològica i humana. L’anàlisi fou completada amb
una interpretació també de les
tècniques escultòriques emprades per Josep Campeny i Santamaria.

Arrenca un octubre més solidari que mai!
L

’octubre és el mes de la solidaritat a Igualada. Enguany no es poden celebrar moltes de les activitats de l’Octubre Solidari que es feien
habitualment, com la Mostra d’entitats, però a través d’aquest espai setmanal aconseguirem que la vintena entitats de cooperació i solidaritat que integren Igualada Solidària puguin explicar a la ciutadania quina activitat fan i com s’hi pot col·laborar. Ara que patim de manera tan devastadora les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries de la pandèmia mundial, són més necessàries que mai. I ens necessiten
més que mai.
Avui expliquem la tasca de quatre organitzacions solidàries molt arrelades al nostre territori i que fan una gran tasca a nivell local: Creu
Roja, Càritas, Joguines sense Fronteres i Atlas.

Creu Roja Anoia

Càritas

Creu Roja ofereix suport a les persones i famílies afectades per la crisi, perquè puguin trobar feina; a la infància, perquè tinguin igualtat d’oportunitats; a
les dones que es troben en situacions de vulnerabilitat o pateixen la violència de
gènere; als joves, per enfortir la seva autonomia; i a les persones grans dependents perquè puguin seguir vivint en el seu propi entorn. Durant els últims mesos, amb l’esclat de la Covid-19, ha fet una important tasca d’atenció d’urgència
a totes aquelles famílies afectades per la pandèmia i que necessitaven suport
humà i cobrir les necessitats bàsiques.
Per col·laborar o associar-se escriviu a anoia@creuroja.org

Vivim una gran crisi humanitària; al món més de 70 milions de persones
són obligades a deixar la seva llar. Ens alarmem i ens sentim impotents
davant dels naufragis del Mediterrani però, alhora, desatenem una realitat que tenim a casa nostra: la de les persones migrades que han arribat a
l’Anoia i la llei no els permet treballar. Com els refugiats, la seva situació
també és critica. Càritas, a més de la tasca de denúncia i incidència política,
treballa a primera línia per acollir, protegir, acompanyar i promoure aquestes persones.
Per col·laborar o associar-se: caritas-aigualada@bisbatvic.org

Joguines Sense Fronteres

Atlas

Joguines sense fronteres és una associació sense ànim de lucre que recull
joguines noves i usades en bon estat, les revisa, neteja i entrega a infants amb
desavantatge social o bé a col·lectius i institucions com centres d’educació especial i acollida, llars d’infants, residències de gent gran i centres penitenciaris. Per
fer aquesta tasca, un grup de persones voluntàries es troben cada dijous a Igualada per netejar, revisar, empaquetar les joguines i preparar les comandes. Amb
la pandèmia, la demanda ha crescut. El seu lema és “Una joguina, un somriure”.
Per col·laborar (econòmicament o aportant joguines) cal escriure a joguinessensefronteresigualada@gmail.com

ATLAS és una entitat sense ànim de lucre que crea projectes que ajudin a
transformar la societat culturalment i socialment, i utilitzant l’educació com a
eina principal. Una educació basada en el diàleg, el respecte i la convivència, i on
els principals protagonistes són les persones.L’entitat treballa per trencar estereotips i prejudicis mitjançant diferents projectes com els Tallers “Canvia el Xip” als
centres educatius o el projecte NOS[ALTRES] per fomentar la diversitat, la convivència i promocionar les relacions interculturals, per tenir una societat igualadina
més justa, tolerant i solidària amb les persones d’origen en la migració.
Per col·laborar, adreceu-vos a: atlas@atlasfundacio.org
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DIA A DIA
DIJOUS 8 - St. Simeó, St. Nèstor, Sta. Reparada i St. Thais
■A
 les 6 de la tarda a la Biblioteca de Masquefa, xerrada-col·loqui de Joan Pinyol, a través del
llibre “Avi, et trauré d’aquí!”.
■A
 les 7 de la tarda a la Biblioteca municipal Atzavara d’Òdena, presentació del llibre “Tornarem a vèncer (i com ho farem)” d’Oriol Junqueras i Marta Rovira.
■A
 les 8 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), projecció del documental i taula
rodona “Encara hi ha algú al bosc”.
DIVENDRES 9 - St. Lluís Bertran, Sta. Sara, St. Dionís Areopagita i St. AbrahaM
■A
 les 11 del matí, a Igualada, visita guiada al fort de Sant Magí (Jornades Europees del Patrimoni):
■A
 les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre “Paraula de jueu”
de Martí Gironell.
■A
 les 7 de la tarda, al Centre Cívic St. Joan Baptista de la Torre de Claramunt, presentació del
llibre “Tornarem a vèncer (i com ho farem)” d’Oriol Junqueras i Marta Rovira.
■A
 2/4 de 8 del vespre, al Saló Rosa de Capellades, projecció del documental “Womanhood”.
■A
 les 10 de la nit, al Teatre de l’Aurora (Igualada), sessió Carta Blanca, amb Àlex Cassanyes.
Estrena del programa Estival de Jazz.
DISSABTE 10 - St. Tomàs de Villanueva, St. Eulampi i St. Paulí
■A
 2/4 de 10 del matí, a Igualada (Parc Central), sortida de la VolCAT Halft 2020.
■A
 partir de 2/4 de 10 del matí, a la Pobla de Claramunt, visita guiada al Castell de Claramunt.
■A
 les 11 del matí, a Sant Martí de Tous, visita guiada al Tous medieval; amb Anoia Patrimoni.
■A
 les 11 del matí, a Calaf, visita guiada al Castell de Calaf (Jornades Europees del Patrimoni).
■A
 les 11 del matí, a Igualada, visita guiada al fort de Sant Magí (Jornades Europees del Patrimoni).
■A
 les 11 del matí, a la Torre de Claramunt, visita guiada al Pla de Morei; amb Anoia Patrimoni.
■A
 les 11 del matí, a Rubió, visita guiada a l’església de Santa Maria de Rubió.
■A
 ¼ de 12 del migdia, a Capellades, visita guiada a l’Abric Romaní (Jornades Europees del
Patrimoni).
■A
 ¾ d’1del migdia, a Capellades, visita guiada a l’Abric Romaní (Jornades Europees del Patrimoni).
■A
 partir de les 3 de la tarda, a la Pobla de Claramunt, visita guiada al Castell de Claramunt.
■A
 les 7 de la tarda, a Vilanova del Camí (Can Papasseit), espectacle Improscritos, i espectacle
de playback de Teatro 60.
■A
 les 7 de la tarda, al local social Canaletas de Cabrera d’Anoia, presentació del llibre “Tornarem a vèncer (i com ho farem)” d’Oriol Junqueras i Marta Rovira.
■A
 3/4 de 9 del vespre, al Casino de Calaf, sessió de microteatre del Festival Píndoles.
■A
 les 9 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), preestrena de l’espectacle “Encara hi ha
algú al bosc”.
■A
 2/4 de 10 del vespre, al Teatre Foment de Piera, Concurs de teatre amb l’obra “Invisibles”,
de Genesis Teatre de Fraga.
DIUMENGE 11 - St. Germà, Sta. Soledat Torres Acosta, Sta. Placídia i Beat Joan XXIII
■T
 ot el dia, a l’Estadi Atlètic d’Igualada, 100ns Campionats de Catalunya absoluts i sub-23 en
pista.
■A
 les 9 del matí, a Igualada (Parc Central), sortida de la VolCAT Halft 2020.
■A
 partir de 2/4 de 10 del matí, a la Pobla de Claramunt, visita guiada al Castell de Claramunt.
■A
 partir de 2/4 d’11 del matí, a la Tossa de Montbui, visita guiada a la Torre del castell de la
Tossa.
■A
 les 11 del matí, a Igualada, visita guiada al fort de Sant Magí (Jornades Europees del Patrimoni):
■A
 les 11 del matí, a Copons, visita guiada a Copons (el poble de les amazones); amb Anoia
Patrimoni.
■A
 1/4 d’1 del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió de teatre familiar Xarxa:
“Orbital”, amb Farrés Brothers i cia.
■A
 la 1 de la tarda, a La Lliga de Capellades, concert-vermut amb Corneta Riallera.
■A
 partir de les 3 de la tarda, a la Pobla de Claramunt, visita guiada al Castell de Claramunt.
■A
 partir de 2/4 de 5 de la tarda, a la Tossa de Montbui, visita guiada a la Torre del castell de la
Tossa.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a l’espai Mont-Àgora (Santa Margarida de Montbui), actuació del monologuista Edu Mutante.
DILLUNS 12 - Mare de Déu del Pilar, St. Serafí i Sta. Domnina
■T
 ot el dia, a l’Estadi Atlètic d’Igualada, 100ns Campionats de Catalunya absoluts i sub-23 en
pista.
DIMARTS 13 - N. S. del Remei, St. Eduard, Sts. Gener, Marçal i Florenci, Sta. Celedònia
■A
 les 8 del vespre, a l’Ateneu Igualadí, Dimarts Disruptius, amb Artur Serra: “La cultura del
disseny com a cultura pròpia del món digital”.
■A
 les 8 del vespre, a Igualada (església del Roser), cicle de conferències arxiprestat Anoia Segarra: “Carta de Pau a la comunitat de Roma... en temps de la covid”, amb l’escolapi Andreu
Trilla.
DIMECRES 14 - St. Calixt I, St. Evarist, St. Just i Sta. Fortunata
■A
 les 7 de la tarda, a la Biblioteca Atzavara d’Òdena, Lletres en viu; presentació del llibre “Diamant Blau”, amb l’escriptora Care Santos.
DIJOUS 15 - Sta. Teresa de Jesús, St. Bru i St. Antíoc
■A
 les 7 del matí, a Capellades, Salves en honor al President Companys.
■A
 les 4 de la tarda, a la Biblioteca Atzavara d’Òdena, taller de Pulseras Candela, amb contes i
narracions.
■A
 les 7 de la tarda, a Capellades, acte institucional i ofrena floral en homenatge al President
Companys.
■A
 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del poemari “Si em prenguessin els àtoms”, de Marc Freixas.
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Al Barri de la Font Vella,
missa pel Pilar

IGUALADA
avant la situació sanitària que
s’està patint, la Comissió de
Festes del Barri de la Font Vella
ha decidit enguany no fer actes
festius ni de lleure en l’escaiença
de les Festes del Pilar, “malgrat
tot, confirmen des de la Comissió,
i fidels a l’origen de la nostra festa, hem mantingut l’acte religiós,
la missa en honor de la Mare de

D

Déu del Pilar, la nostra patrona,
per continuar el llegat dels nostres
avantpassats que, davant l’epidèmia de còlera de 1854, van aixoplugar-se sota la protecció de la
Mare de Déu i prometeren que
cada any farien unes festes en el
seu honor”.
Així el dilluns dia 12 d’octubre
a 3/4 de 12 del migdia hi haurà el
repic de campanes a les esglésies
de Santa Maria i del Roser, i seguidament a les 12 del migdia, missa
solemne, a la basílica de Santa Maria, oficiada per l’arxiprest Eduard Flores amb l’acompanyament
musical d’orgue a càrrec de Lluís
Victori i els cants d’Antoni M. Prat.
Aquest mateix dia es podran
fer ofrenes de flors i llantions a la
imatge de la Verge del Pilar, que
estarà exposada a la capella del
carrer Maria de la O, cantonada
plaça del Pilar.
El dijous dia 15, a les 7 de la
tarda, a l’església del Roser missa
en sufragi dels difunts del barri,
que oficiarà també l’arxiprest Eduard Flores.

Dos restaurants igualadins
al programa “Joc de cartes”
de TV3
IGUALADA
er dimecres de la setmana
vinent, dia 14, hi ha previst que
TV3, Televisió de Catalunya, emeti
el programa “Joc de Cartes”, en
què hi participen dos restaurants
igualadins i dos de manresans.
Aquest serà el capítol 74 i es
triarà el millor restaurant de cuina
tradicional catalana de Manresa i
Igualada. Un duel territorial en el
qual hi participaran quatre restauradors amb moltes ganes de jugar
i, sobretot, de guanyar.
El primer restaurant és l’emblemàtic Golden de Manresa, on el
seu propietari, Rafa Carmona, ens
mostrarà les arts culinàries d’un
restaurant de polígon. Seguirà

P

l’altre restaurant de la capital del
Bages, El Cau de l’Ateneu, un local acabat d’inaugurar i situat en
l’antic ateneu de la ciutat i liderat
per la cap de cuina, Xaro López.
A Igualada coneixerem Anna
Guarro i el seu restaurant L’Escorxador, un projecte professional i
de vida que comparteix amb la
seva parella. I, per acabar, Carles
Rodríguez, xef i propietari de l’Exquisit, es proposarà sorprendre
els seus contrincants amb els seus
plats de 100% cuina del xup-xup.
Qui s’endurà el premi de 5.000
euros?
Recordem que el programa
s’emet dimecres vinent, a 3/4 d’11
de la nit.

Properes activitats a la
Biblioteca Atzavara
ÒDENA
imecres vinent, a les 7 de la
tarda, dins de l’activitat Lletres
en viu, es farà la presentació del
llibre “Diamant Blau” a càrrec de
l’autora Care Santos.
Per l’endemà dijous dia 15 a
les 4 de la tarda, hi ha previst el
taller de Pulseras Candela, amb
amb contes i narracions a càrrec de
Grupo Candelero x Cristian ÓdenaIgualada i Mercè Vaquero. Activitat en benefici de l’Hospital Sant
Joan de Déu, per a la investigació
del càncer infantil.
El dia 21 d’octubre a les 7 de la
tarda, Taller de cuina “La química
de la cuina” a càrrec de Explorium
Serveis Educatius. Saps quan hem
de tirar la sal per fer un bon caldo? I fer patata i mongeta ten-
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dra? Experimentem amb l’osmosi, el bany-maria i les truites, per
tal d’arribar a ser, no només bons
cuiners/es si no científics/es. Per a
majors de 12 anys.

Inscripcions pel III Dictat
en català
Dissabte, 24 octubre a les 10
del matí es farà el III Dictat en català, a càrrec de l’Associació Promotora de la Llengua Catalana APLEC. L’activitat s’adreça a majors
de 12 anys i a públic adult.
Les bases del concurs es poden
consultar al web www.odena.cat.
Les inscripcions es poden fer
fins el 19 d’octubre a Biblioteca
Municipal l’Atzavara b.odena@diba.cat.

Pots llegir-lo a internet:

www.latossa.com
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Aquest cap de setmana, Jornades Europees
del Patrimoni
del castell per la seva rehabilitació
integral. L’aforament és limitat.

Visita guiada a l’església
de Santa Maria de Rubió

COMARCA
es Jornades Europees del Patrimoni, instituïdes el 1991 pel
Consell d’Europa i considerades
com l’activitat participativa més
important d’Europa en relació amb
el patrimoni cultural, compten
amb un gran desplegament per
tot el territori gràcies a l’acció conjunta del Departament de Cultura,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya. Les Jornades Europees
del Patrimoni són un esdeveniment
obert a tothom i una gran oportunitat per donar a conèixer la
riquesa i l’atractiu del nostre patrimoni cultural, amb l’objectiu principal d’estrènyer els vincles entre
aquest i la societat.

L

En motiu de les Jornades Europees de Patrimoni 2020, Catalonia
Sacra organitza, per dissabte, una
visita guiada a l’església de Santa
Maria de Rubió.
Per poder participar a l’activitat cal reserva prèvia a reserves@
cataloniasacra.cat.
La durada de la visita és d’uns
90 minuts, començarà a les 11 del
matí, i anirà a càrrec del Dr. Joan
Valero.
L’actual edifici és un exemple
del gòtic de la primera època, un
estil urbà que a l’Anoia es fa rural. Exteriorment té aspecte de fortalesa gràcies en part als merlets
construïts posteriorment sobre els
contraforts i també al campanar
massís i quadrat situat a l’angle
sud-oest. L’església té dues portades romàniques, elements arquitectònics que segurament s’aprofitaren de l’antiga església del s. XII.
L’altar major està presidit per un
gran retaule gòtic pintat pel Mestre de Rubió a la segona meitat del
s. XIV.

Pel que fa al Museu Molí Paperer, la participació en aquestes jornades serà amb una visita comentada a l’exposició “The Drawing
Lesson” a càrrec d’Erich Weiss (artista/comissari), que recull l’obra
de 30 artistes amb el vincle comú
del dibuix com a treball creatiu.
Dibuixar és la forma d’art més antiga en què els humans ens podem
reconèixer i l’acte de dibuixar és
la forma més simple d’expressió
que coneixem. El mateix dissabte
10, a les 11 i 2/4 d’1 del migdia. Cal
reserva prèvia a reserves@mmp-capellades.net.
L’endemà diumenge, la proposta del Museu Molí Paperer passar per un taller de paper artesanal.
És una activitat gratuïta, que es
farà en dos torns, a les 11 i 12.30
h. i que per participar-hi també cal
reserva prèvia: 93 801 58 50.
Fins fa 200 anys el paper que es
feia al món era fet a mà i a partir
de draps vells! Avui, al Museu hi
podeu reviure el procés d’elaboració del paper fet a mà.

Portes obertes al castell
de Claramunt, tant
dissabte com diumenge

Diumenge, tot el dia,
visita a la Torre del castell
de la Tossa

A Igualada visites guiades
al fort de Sant Magí

Els dies 9, 10 i 11 d’octubre,
Igualada s’adhereix, un any més a
la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni, en aquesta ocasió amb una visita guiada
i gratuïta al fort de Sant Magí,
una perla patrimonial igualadina
de les guerres carlines. L’activitat
és organitzada pel Museu de la
Pell i l’Ajuntament, conjuntament
amb el Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada.
Les visites guiades aniran a càrrec d’Anoia Patrimoni i els tres dies
s’efectuaran a les 11 h. El punt de
trobada serà davant del número 40
del C/ de la Salut. El dia 10 d’octubre, el Dr. Pere Pascual, catedràtic
emèrit de la Universitat de Barcelona, presentarà la visita. Per assistir-hi caldrà fer inscripció prèvia
trucant al telèfon 93 804 67 52.

Portes obertes al Castell
de Calaf
Dissabte al llarg del matí, de
les 11 a la 1, hi haurà una jornada
de portes obertes, amb visita guiada al Castell de Calaf per donar a
conèixer tots els racons d’aquest
recinte emmurallat de la vila, datat del 1015. El març de 2011 van
finalitzar les tasques de restauració

La Torre del castell de la Tossa de Montbui ha estat objecte
d’unes obres de remodelació de
l’espai per posar-lo en valor i integrar-lo en el circuit de visites dels
equipaments de Castells de Frontera de l’Anoia. En la visita podreu
pujar al nou mirador de la torre
des d’on podreu divisar una gran
vista panoràmica.
L’activitat està prevista per
diumenge, de 10.30 a 14.00h i de
16.30 a 19.00h. L’activitat és gratuïta.

A Capellades activitats al
Museu Molí Paperer i a
l’Abric Romaní

Des de l’Abric Romaní dde Capellades s’ofereix visites guiades de
manera gratuïta el matí del dissabte 10 d’octubre. Es farà dos torns
que ja tenen l’aforament complet.

De 9:30 h a 13:30 h i de 15:00
h a 16:30 h, tant dissabte com diumenge, hi ha programada la jornada de Portes Obertes al castell de
Claramunt.
Edificat durant el segle X sobre un turó que dominava tota la
Conca d’Òdena, el Castell de Claramunt, formava part de la xarxa de
castells de frontera que protegien
el comptat de Barcelona dels territoris de l’al-Àndalus.
La seva estructura és la clàssica
dels castells del segle XII, amb dos
recintes emmurallats que ocupen
més de 5.000 m2: el superior, el
recinte sobirà, amb l’àrea residencial, la sala gòtica i quatre torres,
entre les que destaca la torre d’homenatge; l’altre, el recinte jussà,
acollia els serveis del castell i actualment en queda un gran pati
envoltat de muralles.
També es conserven les restes
del que va ser l’església romànica
de Santa Maria, la primera parròquia de la Pobla de Claramunt.
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L’ICS a la Catalunya Central
activa les unitats mòbils
que s’encarregaran de les
extraccions de mostres per
fer PCR als centres educatius
i a les residències

IGUALADA
renta-set nous residents de
medicina i infermeria s’han
incorporat a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar
i Comunitària de l’ICS Catalunya
Central. Es tracta de futurs especialistes que completaran la seva
formació en diversos centres del
territori. De l’especialitat de medicina s’hi incorporen un total de
29 residents, que inicien un període de formació de quatre anys.
Pel que fa als especialistes d’infermeria, el seu període de formació
és de dos anys i s’hi incorporen
vuit residents.
Entre els equips d’atenció
primària que el acolliran hi ha
l’EAP Santa Margarida de Montbui i l’EAP Igualada Urbà, de
l’ICS, i l’EAP Igualada Nord, que
pertany al Consorci Sanitari de
l’Anoia (CSA). En concret, són 21
residents de les especialitats mèdiques d’Anestesiologia, Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia, Cirurgia General, Geriatria, Obstetrícia
i Ginecologia, Farmàcia i d’Atenció Familiar i Comunitària, i d’especialitats d’infermeria de Geriatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i
d’Atenció Familiar i Comunitària.
Aquesta formació de medicina i
d’infermeria en Atenció Familiar
i Comunitària es coordina des de
la Unitat Docent de la Catalunya
Central de l’ICS i es realitza conjuntament amb altres centres de l’ICS.
El tret de sortida va ser un acte
en el qual, de forma telemàtica,
se’ls va donar la benvinguda per
part de la direcció i dels tutors del
centre, i també hi va haver xerrada
per videoconferència a càrrec de
Núria Terribas, jurista i especialit-
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zada en l’àmbit de la bioètica, que
a més és directora de la Fundació
Víctor Grífols i Lucas i que té la Càtedra de Bioètica de la UVIC-UCC, i
que va parlar sobre la priorització i
racionament dels recursos dels centres de salut, focalitzant la situació
durant el brot per la pandèmia i
com s’ha fet la gestió de la incertesa, com s’ha aplicat el principi
de justícia distributiva i l’equitat
a l’hora de gestionar els recursos,
posant l’accent a la necessitat de
preservar en tot moment l’autonomia del pacient en la presa de
decisions, i realitzar una comunicació eficaç i veraç per fer arribar
la població aquesta necessitat de
priorització i racionament dels recursos.

Compromesos en la
docència
El Consorci Sanitari de l’Anoia,
des del 2007, està immers en la
formació sanitària especialitzada
formant metges, infermeres i farmacèutics. És a dir, ens avalen 14
anys d’experiència i, durant aquest
temps, s’han format a les unitats
docents del centre i han iniciat la
seva vida professional com especialistes 67 sanitaris. A més a més
d’haver participat en la formació
de 54 metges i 10 infermeres de
atenció familiar i comunitària de
la unitat docent de Catalunya Central,
Aquest esperit docent també
es desenvolupa en la formació pregrau, principalment en la realització de les pràctiques hospitalàries
del grau d’infermeria de la Universitat de Lleida, de la que des
d’aquest mes de setembre és Hospital Universitari.

934 94 44 28
ventas@solglass.es www.solglass.es

“Son mis ventanas”
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Àlex Cassanyes encetarà
demà l’Estival Jazz
IGUALADA
a capital de l’Anoia acollirà
enguany una edició especial de
l’Estival Jazz, que se celebra per
primer cop a la tardor i la programació s’ha adaptat per garantir la
seguretat sanitària.
Demà divendres, 9 d’octubre,
s’encetarà la programació d’aques-
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ta edició amb el clàssic Carta Blanca, a les 22 h, al Teatre de l’Aurora,
en una sessió que tindrà com a
protagonista el músic i compositor
capelladí Àlex Cassanyes.
Les propostes seguiran durant
aquest mes d’octubre amb una
programació que us anirem anunciant puntualment.

“Les resilients”: cinema de
dones al Cineclub Ateneu
IGUALADA
ijous vinent, dia 15 d’octubre,
a les 20 h, a l’Ateneu Cinema
d’Igualada es projectarà la pel·lícula “Les resilients”, en col·laboració
amb la Mostra Internacional de
Cinema de Dones.

D

L’obra presenta una nova escena musical feminista de diferents
estils: Clara Peya, Roba Estesa, Tríbade i The Sey Sisters.
El preu de l’entrada és de 6 euros (consultar descomptes).

Properes visites guiades
d’Anoia Patrimoni
COMARCA

Tous medieval

a redescobrir el passat vitivinícola
de l’Anoia, però també el present i
el futur d’aquesta activitat, perduda però recuperada. En un recorregut pels camps i vinyes de Pla de
Morei de poc menys de dues hores,
trobarem els orígens de la vinya i
els productes que en sorgeixen.
El punt d’inici de la visita serà
al mateix celler del Pla de Morei (la
Torre de Claramunt) amb un preu
de 20 euros per persona. Places
limitades.

Copons: el poble de les
amazones

Ràdio Nova completa la programació de la
nova temporada amb un gran equip
de col·laboradors
VILANVOVA DEL CAMÍ
questa setmana, Ràdio Nova
enceta oficialment la temporada amb la incorporació dels col·
laboradors. Enguany, extremant
les mesures de seguretat, un bon
equip de persones s’ha tornat a
comprometre amb l’emissora vilanovina per tal d’enriquir el contingut diari de la programació.
Com en temporades passades,
un bon ventall de persones tornaran a participar del magazine migdia de Ràdio Nova, enguany amb
el nom “Longitud d’Ona”, tal com
es va anomenar el mes de juliol
per inaugurar aquesta nova etapa.
El nou context obliga a mantenir
la distància i s’ha hagut de posar
alguns límits a la incorporació dels
col·laboradors. La majoria, però,
ha pogut incorporar-se seguint els
protocols sanitaris.
Els dilluns parlarem de somnis amb David Panadés a “L’últim
son”; també els dilluns, però cada quinze dies, aprendrem “Salut visual” amb Susana Rodríguez
d’Óptica Duran; els dimarts serà el
torn de “La teva imatge és el teu
èxit” amb Susana Maldonado; els
dimecres, la bibliotecària Teresa
Mas ens torna a acostar “El club
del llibre” i la mediadora Nuria
Sánchez ens animarà a reflexionar en l’espai “Human a full”; els
dijous tindrem “Psicologia al des-
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cobert” amb Verónica Amezcua i
els divendres “Fem cinema” amb
Natalia Sisquella. Una altra de les
col·laboracions diàries, “El temps”,
ens arribarà amb Albert Borràs,
director de l’Observatori de Pujalt.

El Kol·lectiu Nocturn
torna amb música,
cinema i misteri
D’altra banda, també ha començat la nova temporada radiofònica el Kol·lectiu Nocturn. Un
equip fidel i amb molta passió per
la ràdio ens tornarà a acompanyar
en la franja de 20 a 21 h del vespre.
Els dilluns torna “Wake Up!”,
un programa presentat per Aitor
Bernal, amb els millors temes que
sonaven a les pistes de ball de tota Europa des dels anys 80 fins a
l’actualitat. Els dimecres, Aitor Bernal també ens ofereix el progra-

Pla de Morei: la vinya
retrobada

També el dissabte 10 d’octubre, a partir de les 11.00 h, hi ha
programada una nova visita guiada al celler Pla de Morei, a càrrec
d’Anoia Patrimoni. Aquesta és una
proposta enoturística que ens durà

El proper diumenge 11 d’octubre es durà a terme una nova
visita guiada a «Copons: el poble
de les amazones», en un recorregut pel patrimoni i la història
d’aquesta vila anoienca que, enfonsant els seus orígens en els
segles medievals, arribà al segle
XVIII transformada en una vila
mercantil, els negociants de la
qual iniciaren una diàspora que
els durà a gairebé tots els indrets
del món i que, com a conseqüència, enriquí els seus habitants
però alhora buidà el poble d’homes durant bona part de l’any.
En aquesta visita guiada recorrerem els carrers de Copons,
tot descobrint-ne les històries.
Punt de trobada i inici: Monument als Comerciants de Copons
Diàspora (carretera de Ponts), a
les 11.00 h. El preu de la visita és
de 3 euros. Places limitades.
Podeu obtenir més informació
sobre qualsevol d’aquestes visites
i fer la vostra reserva a www.anoiapatrimoni.cat o bé al telèfon
635 922 384.

ma “De què parlem?” que complirà divuit temporades en antena.
Aquest any, amb les col·laboracions d’Eva Fernández i Isabel Moreno. Els dijous tornarem a anar
al cinema amb Javier Pérez-Vico i
Raül Bocache. El “+QCine” arriba
de la mà d’aquests dos cinèfils vilanovins per encomanar-nos la seva
passió pel cinema. I els divendres
ens tornarem a endinsar a “Arkanum” amb una altra col·laboradora veterana de Ràdio Nova, Laura
Vivancos. Ella és la veu del misteri
per excel·lència a l’emissora local
i complirà quinze anys en antena
amb el món desconegut i enigmàtic d’Arkanum.
La programació de Ràdio Nova
es completa amb el Vilanova Informació i l’espai polític de La Tribuna, que s’emet la setmana següent
als plens municipals.

Publicat el projecte d’execució de les obres
de connexió a la Llosa del Cavall
CALAF
l dijous 1 d’octubre el Butlletí
Oficial de la Generalitat de Catalunya, el DOGC, va publicar l’anunci d’informació pública referida al
projecte d’execució de les obres de
derivació de la canonada de l’Ens
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) al municipi de Calaf, que
suposarà la connexió a l’embassament de la Llosa del Cavall.
El projecte, que es pot consultar en línia, recull una llista
concreta i individualitzada dels
béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària.
Per tant, tal com estableix la llei
vigent, durant trenta dies hàbils,
estarà en exposició pública per
tal que s’hi puguin presentar les
al·legacions oportunes, corregir
possibles errors o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocu-
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El proper dissabte, 10 d’octubre, a partir de les 11.00 h, es durà a terme una nova visita guiada
al Tous medieval a càrrec d’Anoia
Patrimoni, la primera després de
l’aturada forçosa. Aquesta ruta inclou la visita al «poblet», el Castell
de Tous i l’església parroquial de
Sant Martí, que conserva elements
cabdals de la història de Tous, en
un recorregut que ens transportarà per la història i la llegenda
d’aquest poble de l’Anoia.
El punt d’inici de la visita serà
al local de l’AECOM (c/ Major,1). El
preu de l’activitat és de 2’5 euros i
les places són limitades.
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pació. Les al·legacions s’hauran
de presentar presencialment a:
Oficines de l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat, carrer
Sant Martí de l’Erm, 30, 08970
Sant Joan Despí, o a l’Ajuntament de Calonge de Segarra,
carrer Escoles Dusfort, s/n, 08281
Calonge de Segarra. O també de
forma telemàtica.

L’actuació dona compliment
a les finalitats previstes que s’inclouen en el Pla d’inversions i reposicions de l’ATL per al període
2019-2023 aprovat pel Consell de
la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat de l’Agència Catalana de
l’Aigua el 2 de juliol de 2019 i
que permetrà a Calaf poder connectar amb la Llosa del Cavall.
Aquest projecte i el de la construcció d’una planta per extreure
nitrats de l’aigua freàtica de Calaf mitjançant un sistema de desnitrificació biològica són amb els
que actualment està treballant
l’Ajuntament de Calaf per acabar
amb el problema de la qualitat
de l’aigua al municipi que s’arrossega des de fa anys. Es preveu
que l’estiu del 2021 s’hagi pogut
realitzar aquestes dues obres.

Espai de joc familiar a la Ludoteca Sant
Miquel i al CC Montserrat
IGUALADA
ls divendres a partir del 16 d’octubre entre les 5 i les 7:30 de la tarda podeu venir a jugar amb la família a la Ludoteca Sant Miquel i al
Casal Cívic Igualada- Montserrat de
la Generalitat de Catalunya. És un
espai on compartir una estona de
joc amb els infants i els seus pares i
mares, a partir de 3 anys. L’educadora us donarà a conèixer l’espai, els
jocs i les joguines.
L’activitat és gratuïta. Només cal
reservar plaça durant la setmana
trucant a l’equipament que es vulgui anar. L’aforament és limitat.
El primer dia s’omplirà una fitxa
amb el nom de la família i telèfons
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de contacte. Caldrà signar la declaració responsable de la Covid-19.
A l’entrar a l’activitat es prendrà la temperatura i es seguiran les
mesures higienicosanitàries recomanades.

Totes les persones més grans de
6 anys hauran de portar mascareta.
Recomanable per a la resta.
Més informació a: ludo.santmiquel@gencat.cat / cc.montserrat@
gencat.cat.

MIRANT ENDAVANT
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Presentació del llibre
“Tornarem a vèncer”, de
Junqueras i Rovira, aquesta
setmana a Òdena, la Torre i
Cabrera

E

squerra Republicana de l’Anoia ha organitzat una vintena
de presentacions del llibre escrit
per Oriol Junqueras i Marta Rovira, “Tornarem a vèncer (i com ho
farem)” a diversos municipis de
la comarca. En aquest volum els
republicans expliquen quina és
l’estratègia d’Esquerra Republicana per fer possible la República
Catalana, així com també es fa
un repàs dels esdeveniments més

notables que ha viscut l’independentisme amb la voluntat de treure’n conclusions i refer l’estratègia
independentista.
En el marc de les presentacions
del llibre a la comarca, aquesta setmana es faran a Òdena, la Torre de
Claramunt i Cabrera d’Anoia.
Concretament, el dijous 8
d’octubre es presentarà el llibre a
Òdena, a les 19 h a la Biblioteca
municipal Atzavara (carrer de la
Guixera, 8), amb la participació de
l’alcaldessa de la localitat, Maria
Sayavera, la congressista igualadina Carolina Telechea i el regidor
d’ERC Igualada David Prat.
El divendres 9 d’octubre es
farà la presentació a la Torre de
Claramunt, a les 19 h al Centre Cívic Joan Baptista (carrer de l’Església, s/n). Amb la participació de la
senadora Mirella Cortès i el regidor d’Igualada David Prat.
Dissabte 10 d’octubre es presentarà a Cabrera d’Anoia, a les
19 h al local social Canaletas,
amb la participació de la diputada al Parlament de Catalunya
Rut Ribas i el regidor d’Igualada,
David Prat.

Fins al 31 d’octubre, concurs
de videos i fotografia
“beActive Montbui”

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Santa Margarida de Montbui promou el concurs “BeActiveMontbui”. Per afavorir una major
participació s’ha prorrogat fins el
31 d’octubre el termini de lliurament de fotografies i vídeos per
poder-hi concursar.
En aquest concurs es pot participar a través de la presentació a
les xarxes socials de sengles vídeos
i/o fotografies, que hauran d’estar
etiquetats amb el hashtag “BeActiveMontbui”.
La participació està oberta a
totes les persones que resideixen
al municipi de Santa Margarida de
Montbui o bé participen com a esportistes a algunes de les entitats
esportives del municipi o al centre
de Salut i Esport Mont-aQua. Val
a dir que participant pot presentar
un treball a cada categoria.
S’estableixen cinc categories:
Una primera de concurs fotogràfic
amb l’esport com a tema central;
una segona de concurs de vídeos
divertits fent esport; una tercera
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de concurs de vídeos amb reptes a
superar que requereixen una habilitat esportiva amb coreografia;
una quarta de concurs de vídeos
amb reptes a superar que requereixen una habilitat esportiva sense coreografia i una cinquena de
concurs de vídeos mostrant l’adaptació de l’esport a les mesures de
prevenció del contagi de la COVID-19 que regeixen a la fase de
represa.
Les fotografies i els vídeos han
de ser originals. Els vídeos han tenir una durada inferior a trenta segons. Tant fotos com vídeos s’han
de penjar a les xarxes socials Facebook i Instagram amb l’etiqueta
#BeActiveMontbui per poder entrar en el concurs. La data límit de
presentació de vídeos i fotografies
és el 30 de setembre.
S’estableixen tres premis per
a cadascuna de les categories. El
primer és un sopar per a dues persones a un restaurant del municipi
i 20 euros en material Esportiu; el
segon premi és un val de 20 euros
en material esportiu i el tercer premi és un val per 15 euros en material esportiu. També es sortejaran
tres vals de compra de 15 euros
entre els participants en el concurs.
El jurat del concurs estarà format per dos representants de les
entitats del municipi, el tècnic de
comunicació, el tècnic d’Esports i
un/a monitor/a de MontaQua. Els
membres del jurat valoraran el respecte a les normes de seguretat
Covid-19, que els vídeos tinguin
una durada ajustada als requisits,
la dificultat de moviments i/o coreografia, la qualitat d’imatge, que
insereixin el logo #BeActiveMontbui, l’originalitat i la riquesa plàstica.
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Properes activitats a La Lliga
CAPELLADES
urant la reunió de junta de
dimarts passat es va acordar
que cal ser cautelosos, però també decidits i per aquest motiu es
continuarà el calendari d’activitats previstes fins al desembre i
ja s’ha començat a preparar la
programació gener-abril de l’any
vinent.
Només es demana que els socis de l’entitat facin costat a la
junta i assisteixin a les diferents
propostes que siguin del seu gust.
La junta prioritzarà totes les mesures de seguretat establertes.
Les activitats previstes per
aquesta setmana són les següents:
Demà divendres, “Womanhood”. Documental; projecció demà
a 2/4 de 8 del vespre, al Saló Rosa.
VO en alemany, anglès, kuria i suahili. Subtitulada en català.
Amb 10 anys, la Beryl Magoko
era una nena que creixia en un
poble rural de Kenya i pensava
que totes les nenes del món havien de ser “circumcidades” a través de la Mutilació Genital Femenina (MGF).
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“Womanhood” és un viatge
emocional a cavall entre Alemanya i Kenya, en què Magoko comparteix les seves sensacions més
íntimes, profundes i silenciades
amb altres dones víctimes de la
MGF i, per primera vegada, també ho fa amb la seva mare.
Organitza: La Lliga i Consell
de Dones de Capellades.
Divendres 9 i dissabte 10,
menú gastronòmic Índia. Restaurant La Lliga. Quinzena del 9 al
18 d’octubre. Preu socis: 20 euros.
Reserves al telèfon. 938012590

Diumenge 11, Corneta Riallera. Concert-vermut, diumenge dia
11, a la 1 del migdia, a la Cafeteria La Lliga (entrada: consumició).
Un duet format per Raül
Benéitez a la flauta travessera i
veu, i per Toni Romero a la guitarra. La seva intenció és fer arribar
la música i apropar-la a les persones amb una varietat d’estils.
Dilluns 12, aniversari de La
Lliga. El dilluns l’entitat compleix
119 anys. Aviat és dit i s’ha aconseguit gràcies a tantes persones
que ens han precedit. I tenim doble celebració: hem arribat a 1200
socis i sòcies. La Lliga és viva i té
continuïtat.
Dissabte i diumenge els socis
poden passar per la cafeteria i,
presentant el carnet o bé donant
el número de soci, seran convidats a una copeta de cava.
Loteria. Els interessats ja poden comprar a la cafeteria el dècim de loteria (20 euros) que com
cada any es juga amb el número
82767. Espavileu que s’acabaran i
un any o altre tocarà...

Tornen els Dimarts Disruptius amb
Artur Serra

La cultura del disseny com a cultura pròpia del món digital

IGUALADA
rtur Serra inaugura el primer
#DimartsDisruptius del curs. És
doctorat en Antropologia Cultural de la Universitat de Barcelona,
especialitzat en cultures tecnològiques. És el creador de CANET,
el primer centre de recerca sobre
Internet a la UPC, i director de la
i2cat Foundation, un reconegut
centre de recerca i innovació sobre
Internet. Ha desenvolupat nombrosos projectes europeus basats
en la convergència entre Internet
i la cultura audiovisual, donat que
el seu centre d’interès és la societat
tecnològica i la seva interacció en
tots els àmbits.
La seva capacitat de combinar
la tecnologia amb l’experiència vital humana i social és un dels elements que fa apassionant el seu
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discurs i els seus projectes. Considera que és bàsic apropar la tecnologia i la innovació a la ciutadania en
general, a tota la societat, especialment treballant des del context
educatiu com a base per aquesta
transformació social i tecnològica.

Per aquesta raó també es troba
estretament vinculat amb projectes
com el del CitiLab de Cornellà.
Estem segurs que la seva aportació als Dimarts Disruptius ens
ajudarà a repensar la societat del
futur, però també del present, a
oferir elements de judici i valor de
la realitat i a valorar la necessitat
d’una alfabetització tecnològica
universal i compartida.
Serà el proper dimarts, 13 d’octubre a les 20 h, a l’Ateneu Igualadí. Tingueu en compte que l’aforament és limitat i que l’accés serà
segons ordre d’arribada. També es
podrà veure a través d’un directe
al nostre Instagram @igualadiateneu. Al web dimartsdiruptius.cat
hi ha tota la informació així com
entrevistes i documents de lectura
sobre el convidat.

Encarrega ara
les teves flors
i jardineres per
Tots Sants!

c/ Montserrat, 34
(Cristalleria Maria)
VILANOVA DEL CAMÍ

93 803 47 27

MIRANT ENDAVANT
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4 sessions de microteatre per començar
una tardor de teatre, al Casino de Calaf

Obra ‘Ese pájaro no puede estar en esta plaza’ del Festival Píndoles.

CALAF
quest dissabte, 10 d’octubre
a les 20.45 hores, el Casino
de Calaf dona el tret de sortida a
una nova edició del cicle Tardor
de Teatre. La primera representació serà la, ja tradicional, sessió de
microteatre del Festival Píndoles,
un teatre breu en espais vius i
emblemàtics de Calaf. Les quatre obres que es representaran
seran ‘De chopping’ (a la botiga
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Tot Punt), ‘Porcellana’ (a la Sala
Felip), ‘Zoides’ (a la farmàcia Font
Sabala) i una de dansa, amb ‘Ese
pájaro no puede estar en esta plaza’ (al Casino de Calaf).
La segona sessió del cicle serà
el 24 d’octubre amb ‘La Mary- La
Sant Pere amb Verkami’, amb Annabel Totusaus i Clara del Ruste.
La següent representació es titula
‘La Ciutat llunyana’ i trepitjarà
l’escenari del Casino el dissabte

31 d’octubre. La comèdia triomfarà a la quarta sessió del cicle
amb els ‘MonólogosWooman’, el
dissabte 7 de novembre. La següent sessió serà ‘Una Altra Estrena’, una producció de la FAC, la
XTAC i el grup de teatre Sus4; el
dissabte 21 de novembre. Per últim, ‘Vida de Peix’ tancarà el cicle
amb Mercè Comes i Rosa Andreu,
el dissabte 28 de novembre. Totes
les obres seran a les 20.45 hores.
Davant les noves mesures
de seguretat i prevenció davant
la COVID-19, l’aforament de la
sala és limitat. Per aquesta raó,
per assegurar-vos la localitat cal
comprar les entrades de manera
anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 (Josep). També
es podran adquirir a taquilla des
d’una hora abans de l’espectacle,
sempre que en quedin de disponibles. El preu anticipat per als socis
és de 10 euros i per al públic en
general de 12 euros; i al mateix
dia, per als socis és de 13 euros i
per al públic en general 15 euros.

“Invisibles”, de Genesis Teatre de Fraga,
al 44è Concurs de Teatre
PIERA
n el marc del 44è Concurs de
Teatre Amateur Vila de Piera,
que organitza de forma conjunta la Comissió de Teatre i l’Ajun-
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tament, el Teatre Foment acollirà nou representacions durant els
mesos d’octubre i novembre.
Aquest dissabte, 10 d’octubre,
és el torn del grup Genesis Teatre

de Fraga, que representarà l’obra
“Invisibles”. Serà a les 21.30 h, amb
aforament limitat i seguint les mesures de seguretat establertes per
prevenir el contagi de la Covid-19.

LA LLUM QUE S´ADAPTA
AL TEU NEGOCI
Tarifes flexibles i transparents per a PYMES

8 d'octubre de 2020

Activitats pel Dia Mundial
de la Salut Mental 2020
IGUALADA
er commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental, que se
celebra arreu el 10 d’octubre, el
Departament de Sanitat i Salut
Pública de l’Ajuntament d’Igualada, conjuntament amb l’Associació
Salut Mental Catalunya–Anoia i
les biblioteques de la comarca han
organitzat un seguit de propostes
per sensibilitzar la ciutadania al
voltant d’aquesta data.
En concret, enguany posant
l’accent en “La factura emocional de la pandèmia”, la Biblioteca
Mont-Àgora de Montbui va celebrar dimarts el Club de Lectura del
llibre Quan jo tenia cinc anys em
vaig matar, de Howard Buten.
Per ahir dimecres la Biblioteca
L’Atzavara d’Òdena tenia programada una sessió especial de contes per a infants: Amb un conte
ho entenc millor. Contes sobre la
salut mental contra els estigmes i
els prejudicis, a càrrec de La Tribu
Juganera.
Els dies 8 i 9 d’octubre, la delegació de l’Anoia de l’Associació
Salut Mental Catalunya impartirà
una formació en salut mental per
a joves a l’equipament juvenil La
Kaserna. La mateixa associació ha
organitzat, pel divendres 9 d’oc-
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tubre, el webinar “Dones i Salut
Mental. Com gestiono les meves
emocions?”, a càrrec de la formadora Mónica Vázquez. Per la seva
banda, el Departament de Salut
Pública de l’Ajuntament d’Igualada farà la xerrada on line “L’impacte emocional de la COVID-19.
Estratègies per conviure amb la
nova normalitat”, a càrrec de
Quantum Psicologia, i prevista pel
dimecres 21 d’octubre.
Finalment, al llarg del mes
d’octubre, les biblioteques de
l’Anoia faran mostra de llibres, còmics, revistes i audiovisuals sobre
salut mental.

Mans Unides i l’Octubre
Solidari
IGUALADA
ans Unides d’Igualada cada
any participem en els actes
organitzats per Igualada Solidaria amb motiu de l’Octubre
solidari. Aquest any degut a
la pandèmia que estem patint
la nostra entitat no podrà dur
a terme la seva exposició solidària. Malgrat això no volem
deixar sense veu a totes aquelles persones que al tercer món
pateixen també com nosaltres
aquests efectes de la pandèmia. Mans Unides treballa per
finançar projectes de desenvolupament al tercer món,
concretament aquest any és
la ”Millora de la educació primària e higiene de les nenes i
nens del dos districtes rurals de
Lugazi a Uganda” però també està treballant per ajudar
en la pandèmia que afecta més
fortament aquests països per
la manca més directa de recursos per atacar-la. Per desgràcia aquesta pandèmia ens ha
afectat tants als països rics com
els pobres, per tant creiem que
malgrat que nosaltres també
estem en una situació de difi-
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cultat no hem d’oblidar de ser
solidaris amb aquells que ja per
naturalesa son més febles.
Des de Mans Unides d’Igualada fem activitats per sensibilitzar d’aquesta problemàtica, i
actualment ens veiem amb la
necessitat de manifestar-vos la
nostra sol·licitud d’ajuda que
podeu fer a través de donatius
al compte corrent del BBVA
0182-6035-47-0201562334i ala
web de mans unides, https://
w w w. m a n o s u n i d a s . o r g p e r
fer-vos socis. Sempre és bo no
donar allò que ens sobra sinó
compartir el que tenim.
També us animem a participar
de l’Octubre Solidari organitzat per Igualada Solidària a través dels mitjans de comunicació
i virtualment. Necessitem en
aquests moments de dificultat
fer pinya totes les entitats solidaries que treballem a la nostra
ciutat ja que sabem que la solidaritat de tots els Igualadins
sempre ha sigut excepcional.
Treballant tots junts farem un
món més just i digne per a tots.
Mans Unides d’Igualada

Torna l’agenda Capellades
Activitats
COMERCIALITZADORA D´ENERGIA

900 101 346

Comercialitzadora d´energia

C/ Nicolau Copernic, parcela 48
08787 La Pobla de Claramunt
Barcelona
info@vatnova.com
www.grouprenerbio.com/vatnova

CAPELLADES
quest mes d’octubre s’ha recuperat l’agenda Capellades
Activitats que recull totes les propostes que es duen a terme a la
vila. S’hi inclou tant les propostes
que s’organitzen des de la Casa
de la Vila com les que promouen
les diferents entitats culturals i de
lleure de Capellades.
Aquesta agenda és una proposta informativa amb molts anys
de tradició a Capellades, que ha
interromput la seva freqüència

A

mensual des del març, arran de
la pandèmia i el confinament i la
interrupció de les activitats que ha
comportat. Ara, paulatinament,
s’està recuperant el ritme de treball i, per això, es recupera la iniciativa.
L’Agenda Capellades Activitats
es pot consultar en paper en diversos espais com l’Ajuntament de
Capellades i la Biblioteca o bé en
digital a través de la pàgina web
capellades.cat
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Igualada impulsa la relació entre empreses
de diferents polígons

L’Ajuntament organitza les jornades de Networking inter-polígons per
intercanviar pautes per afrontar els reptes que genera la pandèmia
IGUALADA
l Departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament
d’Igualada, amb la col·laboració
de la Unió Empresarial de l’Anoia
i l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial les Comes d’Igualada i el suport de la Diputació de
Barcelona, organitza les jornades
Networking inter-polígons: Potencia la relació amb empreses de
diferents polígons.
Les jornades, adreçades a empreses ubicades en polígons que
estiguin interessades en conèixer
pautes per afrontar la situació davant la pandèmia de la Covid-19,
conèixer l’experiència d’altres empreses i establir noves relacions
empresarials, es duran a terme els
dies 23 i 30 d’octubre, d’11 a 13
h, de manera virtual a través de la
plataforma Zoom.
En el transcurs de la primera
sessió, que tindrà lloc el 23 d’octubre, es durà a terme una taula
rodona en què quatre empreses
presentaran la seva experiència en
la gestió de la incertesa davant la
situació generada per la Covid-19.
La taula rodona estarà formada
per Antonio Egea, de l’empresa

Stitch way bcn (www.stitchwaybcn.
com) del polígon industrial de les
Comes d’Igualada; Gerard Isanta,
de l’empresa Bgrup (www.bgrup.
es), del polígon del Pla de Rigat, de
Vilanova del Camí; Miguel Angel
Carrique, de l’empresa TC Carrique (www.tallerescarrique.com),
del polígon El Carol, de Vallbona
d’Anoia, i Rafael Ruiz, de l’empresa BTECHC (www.btechc.com),
del polígon La Torre, de Martorell.
En la segona sessió, que es
durà a terme el dia 30 d’octubre,
es realitzaran 3 webinars per part
d’experts, per donar pautes per
afrontar la situació actual. Els se-

minaris que es proposen són: “Reorienta el teu negoci a les noves
necessitats”, “Conseqüència emocional de la Covid-19: Recuperant
l’empresa i les seves persones” i
“Els nous hàbits de consum després de la Covid-19”. Finalment, hi
haurà un espai en què les empreses participants podran conèixer
i potenciar les relacions amb les
empreses participants i ubicades
en altres polígons.
L’activitat és gratuïta i les places limitades. Per a formalitzar les
inscripcions odeu fer-ho a través
de l’enllaç https://goo.gl/forms/uSlGIvE9OyK43YNi1p.

Es preestrena “Encara hi ha algú al bosc”:
un muntatge teatral, un documental i una
instal·lació fotogràfica
IGUALADA
l dissabte 10 d’octubre el Teatre
Municipal l’Ateneu acollirà la
preestrena d’Encara hi ha algú al
bosc, un projecte artístic fruit d’un
minuciós treball de recerca periodística i creació escènica que Cultura i Conflicte ha portat a terme
entre 2018 i 2020 i que ara veurà
la llum en format de documental,
muntatge teatral i exposició fotogràfica.
Aquesta tardor farà 25 anys
que va acabar la guerra de Bòsnia
i Hercegovina, al cor d’Europa. Un
conflicte que va enfrontar, de 1992
a 1995, bosnians d’origen serbi,
croat i musulmà. Mentre a Catalunya celebràvem els Jocs Olímpics,
entre 25.000 i 50.000 dones, nenes
i homes van ser víctimes de violació
com a estratègia de neteja ètnica.
Les supervivents i els fills/es nascuts de les violacions, denuncien 25
anys després, el silenci i l’estigma
amb el que han hagut de conviure
i ens mostren la seva lluita incansable per què es faci justícia.
Aquest triple treball permet
explicar amb diferents llenguatges
i per a diferents públics un capítol encara no tancat de la història
d’Europa: la impunitat, el silenci,
el cos de la dona com a territori
de conquesta, i la mirada d’una
nova generació que malda per tancar ferides i construir una societat
igualitària.

seus silencis i les seves paraules que
reclamen justícia. Els acompanyen
la Lejla, l’Ajna l’Alen, tres dels
“nens invisibles” nascuts fruit de
les violacions durant la guerra. Tres
històries de restitució moral de la
dignitat de les seves mares. Tres
mirades de com l’amor s’imposa a
la barbàrie.
Un treball documental del col·
lectiu Cultura i Conflicte amb fotografies a càrrec d’Oriol Casanovas
Puigjané.

E

La preestrena del
muntatge teatral
El muntatge teatral Encara hi
ha algú al bosc és una producció
del Teatre de l’Aurora i Cultura i
Conflicte. Un muntatge escrit per
Anna Maria Ricart, dirigit per Joan
Arqué i protagonitzat per Ariadna
Gil, Montse Esteve, Judit Farrés,
Magda Puig, Òscar Muñoz, Pep

Convocatòria per sol·licitar
les ajudes al transport per
als estudis postobligatoris
CAPELLADES
ins el dijous 29 d’octubre es
poden sol·licitar les ajudes al
transport per als estudis postobligatoris que convoca un any
més l’Ajuntament de Capellades.
Tal com es detalla a les bases,
aquesta convocatòria té com a
objecte la concessió d’un suport
a les despeses de transport, dels
joves estudiants que es desplacen fora del municipi de Capellades, a cursar els estudis acadèmics durant el curs 2020/2021. La
regulació d’aquesta beca es concreta a joves que durant el curs
acadèmic 2020/2021 (a partir de
setembre del 2020) es matriculin
a estudis postobligatoris que no
s’ofereixen al municipi de Capellades: batxillerats específics,
cicles formatius de grau mitjà i
grau superior i graus universitaris.
Podran ser beneficiàries de
l’ajuda econòmica les persones
que compleixin els requisits següents:
Estar empadronat/da i residir
al municipi de Capellades des de
l’inici del curs acadèmic.
Tenir una edat compresa entre els 17 i els 25 anys, ambdues
incloses, en el moment de formalització de la matrícula als estudis superiors.
Estar matriculat/ada per al
curs corresponent a l’any de la
convocatòria en estudis postobligatoris que no s’ofereixen al
municipi de Capellades: Batxille-
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Pascual i Erol Ileri. Un text compromès que parla sobre les dones
que van sobreviure a les violacions
sistemàtiques durant la guerra a
Bòsnia i Hercegovina i sobre els
fills i filles nascuts dels embarassos
forçats, que ara tenen just 25 anys.
El muntatge teatral evoca també
la Barcelona Olímpica del moment
i la contradicció de viure l’eufòria dels anys 90 mentre a només
dues hores d’avió es produïa un
genocidi davant les càmeres de la
televisió.
L’espectacle es podrà veure
aquest dissabte 10 d’octubre a les
21 h i les entrades es poden comprar al web del Teatre Municipal
l’Ateneu: www.teatremunicipalateneu.cat.
Posteriorment a la preestrena a
Igualada, es podrà veure al Festival
Temporada Alta i al Teatre Nacional de Catalunya entre d’altres.

La instal·lació fotogràfica
Del 5 a l’11 d’octubre, el Vestíbul de l’Ateneu Igualadí exposarà
la instal·lació fotogràfica d’Encara
hi ha algú al bosc. La Milica, la Meliha, la Nevenka són tres supervivents de les violacions i tres lluitadores, cadascuna des del seu àmbit
i condició. L’exposició fotogràfica
mostra els seu entorn quotidià, els

Estrena del documental
El dijous 8 d’octubre a les 20
h al Teatre Municipal l’Ateneu tindrà lloc la projecció del documental Encara hi ha algú al bosc, una
producció de Cultura i Conflicte
i Bonobo Films, amb el suport de
Televisió de Catalunya. La projecció
del documental és amb entrada
gratuïta però per accedir-hi és imprescindible adquirir la invitació a
través del web del Teatre Municipal l’Ateneu: www.teatremunicipalateneu.cat.
Posteriorment a l’estrena del
documental, tindrà lloc una taula rodona amb la participació de
Teresa Turiera-Puigbò i Erol Ileri
Llordella, directors del documental; Enric Morist, coordinador general de Creu Roja a Catalunya;
Fuad Dergic, igualadí d’adopció,
bosnià de naixement i Fermí Capdevila, Regidor d’Entorn Comunitari i Cooperació de l’Ajuntament
d’Igualada. Enric Morist, com a
Coordinador de Creu Roja Igualada, el 1992 va gestionar l’acollida
d’un grup de refugiats bosnians
a l’Anoia i Fuad Dergic va arribar
a l’Anoia fugint de la barbàrie de
la guerra, que va patir a la seva
pròpia pell en un dels camps de
presoners de la zona de Prijedor,
al nord de Bòsnia.
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rat de modalitat especial, cicles
de formació professional (grau
mitjà i grau superior), estudis
musicals i/o artístics i graus universitaris.
Estar matriculat/ada, com a
mínim, del 50% de les assignatures o crèdits del curs.
No estar en possessió de titulacions acadèmiques de superior
nivell a la dels estudis per als
quals se sol·licita la beca.
No haver obtingut cap altre
ajut de l’Ajuntament de Capellades pel mateix concepte.
La convocatòria d’ajuts de
transport de l’Ajuntament de
Capellades no és incompatible
amb altres convocatòries per
aquest concepte d’altres administracions: Ministerio de Educación i FormaciónProfesional, Generalitat de Catalunya, Consell
Comarcal, etc.
Les persones que desitgen
ser beneficiàries de la beca
han de presentar al registre de
l’Ajuntament de Capellades una
sol·licitud degudament emplenada, junt amb la documentació
requerida.
Per a més informació, es pot
trucar als Serveis Educatius de
l’Ajuntament, al 93.801.10.01 extensió 2034 o enviar un correu
a xausfj@capellades.cat. També
es pot parlar amb la tècnica de
joventut, trucant al 679.96.46.84
o per correu al abenito@anoiajove.cat
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El programa de Tallers i cursets de cultura,
a punt
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
urant aquesta setmana arribarà als domicilis montbuiencs un
fulletó amb els diferents tallers i
cursets organitzats per la regidoria
de Cultura de l’Ajuntament montbuienc. Enguany les activitats s’han
hagut d’adaptar en format i temps
a les limitacions imposades per la
pandèmia de la covid-19.
El programa d’activitats inclou
propostes en diferents àmbits: activitat física, formacions, música i ball.
A l’àmbit d’activitat física s’oferten cursos de Ioga, Mou-te I, Moute II, Mou-te III, senderisme per
l’Anoia i activitat física per a la gent
gran.
D’altra banda, a l’apartat de
formacions s’oferten cursos d’anglès
avançat i d’anglès per a viatgers.
També hi ha dins l’oferta formativa musical classes de violí.
Pel que fa a l’apartat de Ball,
s’oferten classes de sevillanes (inici-
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ació), sevillanes (avançat), country
avançat I, country avançat II, country entremig-baix i de country entremig-alt.
Els diferents cursos, segons
els casos, es duran a terme a
Mont-Àgora, CCC La Vinícola, Centre de Serveis Nucli Antic i els de
senderisme i activitat física Gent
Gran es faran per l’espai rural i urbà
del terme municipal de Montbui.

Les inscripcions es podran
formalitzar a Mont-Àgora, demanant cita prèvia al telèfon 93
768 13 21, del 13 al 16 d’octubre.
El dimarts 13 de 15 a 20.30 hores;
el dimecres 14 i el dijous 15 de 9
a 13 hores i de 15 a 20.30 hores;
i el divendres 16 de 9 a 13 hores.
El pagament es farà amb targeta de crèdit en el moment de
realitzar la inscripció.
Les places per a tots els cursos
són limitades. És obligatori l’ús
de mascareta. A l’entrada de cada acció formativa es prendrà la
temperatura i s’haurà d’utilitzar
gel hidroalcohòlic per a les mans.
El dia d’inici dels diferents
tallers i cursets serà el dilluns
19 d’octubre. Organitza les activitats l’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui, amb la
col·laboració de la Diputació de
Barcelona.

Els alumnes de l’Institut Pere Vives
“Donaran la volta a l’alcohol”
IGUALADA
’Institut Pere Vives d’Igualada acull, des d’avui dijous 8
d’octubre i fins al 22 d’aquest
mes, l’exposició itinerant de la
Diputació de Barcelona adreçada a adolescents del segon
cicle d’ESO “Dona la volta a
l’alcohol”.
La mostra té l’objectiu
d’informar sobre les conse-
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qüències que genera el consum d’alcohol en la salut, així
com reforçar el no consum,
retardar l’inici en el consum
i reduir els riscos associats al
consum.
L’exposició tracta amb una
mirada jove els problemes del
consum d’alcohol i les seves
conseqüències tan en salut
com en la societat. També ex-

plica els comportaments socials entre els joves en aquesta
matèria com la pressió que
poden rebre molts d’ells que
decideixen no consumir-ne.
Tots els visitants rebran
una Guia educativa de l’exposició que serveix de recurs per
als professionals que dinamitzen la visita.

Actuació de l’imitador i monologuista
Edu Mutante
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
n el marc del procés de represa
de les activitats culturals, des
de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui s’organitzarà el
proper diumenge 11 d’octubre a
2/4 de 8 del vespre a la Sala Auditori de Mont-Àgora una actuació
de l’imitador i monologuista Edu
Mutante. L’actuació, produïda per
Arc Mèdia, es celebrarà amb aforament reduït a 150 persones (la
sala en condicions normals permet
acollir 422 espectadors).

E

Cal fer reserva prèvia;
entrada gratuïta
L’espectacle, que és gratuït,
es durà a terme seguint tots els

protocols de seguretat de la fase de represa. Així, cal reservar
les entrades trucant al telèfon
93 768 13 21 el dijous de 11 a
13 i de 16 a 20 hores i també el
divendres de 11 a 13 hores.
Les persones inscrites podran accedir al recinte amb
mascareta, sense fer aglomeracions, hauran de signar una
declaració autoresponsable Covid-19 i també se’ls prendrà la
temperatura abans d’accedir
al recinte. D’igual manera serà
obligatòria la utilització de gel
hidroalcohòlic pels espectadors,
que hauran de continuar amb
la mascareta posada durant
l’espectacle.

Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui es vol
continuar treballant per donar
suport a la cultura i per tot plegat durant les properes setmanes estan previstes diferents actuacions i espectacles per a tots
els públics, inclosos en el cicle
“Fem Cultura”, els quals s’aniran
anunciant i publicitant puntualment.
Val a dir que l’activitat és
o r g a n i t z a d a p e r l a r e g i d oria de Cultura de l’Ajuntament
montbuienc, amb el suport de
Viu La Festa, Arc Multimèdia, i
Mont-Àgora.
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Grup de suport i ajuda
mútua per a cuidadors no
professionals

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
’Espai de les Arts i del Coneixement Mont-Àgora de Santa
Margarida de Montbui acollirà
diferents sessions d’un Grup de
Suport i Ajuda Mútua adreçat a
cuidadors i cuidadores no professionals de persones que es troben

L

en situació de dependència per raó
d’edat, estat de salut o discapacitat.
Es tracta d’un espai de relació i
suport psicològic que possibilitarà
l’expressió de sentiment, emocions
i preocupacions associades a les
tasques de cura, amb la finalitat de
millorar la qualitat de vida de les
persones cuidadores.
Es duran a terme set sessions,
la primera de les quals era prevista per ahir dimecres dia 7; les
properes seran: 28 d’octubre, 4 de
novembre, 11 de novembre, 18 de
novembre, 25 de novembre i 2 de
desembre.
Les places estan limitades a 10
participants.
Les persones interessades poden inscriure’s trucant al telèfon
93 804 09 09, de 9 a 13 hores.
Organitzen les sessions del
Grup de Suport i Ajuda Mútua
l’Ajuntament de Santa Margarida
de Montbui i la Diputació de Barcelona.

El Servei d’Ocupació Juvenil
treballa pels joves del
municipi
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l Servei d’Ocupació Juvenil ofereix orientació formativa i laboral a la població juvenil de Montbui
d’entre 16 a 29 anys. Els joves disposen així d’un espai exclusiu amb
eines i recursos per al seu desenvolupament personal amb assessories individualitzades, un espai de
recerca de feina, un espai de formació i derivacions a programes, ja
siguin d’ocupació o formació, altes
a Garantia Juvenil etc...
El Servei d’Ocupació és un
espai on els joves poden expres-
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sar els seus neguits i trobar el
referent juvenil per a un acompanyament en el seu camí.
Els joves montbuiencs poden
contactar amb la persona referent d’Ocupació Juvenil a través del whatsapp 660 11 24 56
i també trobaran informació a
l’Instagram@Montbui Jove.
L’horari del servei és tots els
matins de 9h a 14h i els dilluns
a la tarda fins les 18 hores. Cal
concertar cita prèvia per whatsapp.

Taller educatiu on-line a la
biblioteca Mont-Àgora
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
a Biblioteca Mont-Àgora prepara
un nou taller educatiu pel proper dimarts 20 d’octubre. En aquesta ocasió, i de la mà d’Edukem-nos,
la biblioteca organitza un Taller de
creació d’una història amb Scratch
Jr. Aquesta activitat requereix inscripció prèvia.

L

El taller serà online i gratuït,
hi haurà places limitades i està
adreçat a nens i nenes de 6 a 8
anys.
Per a més informació podeu contactar amb la Biblioteca
Mont-Àgora, al telèfon 93 805
26 66.

MIRANT ENDAVANT
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Martí Gironell presentarà demà
a la Biblioteca «Paraula de jueu»

El llibre segueix la història de «El pont dels jueus»

IGUALADA
uan es compleixen tretze anys
de la publicació de «El pont
dels jueus», l’escriptor i periodista
Martí Gironell recupera l’esperit
medieval de Besalú per ubicar-hi
l’esperada continuació de la seva
novel·la «Paraula de jueu».
L’autor serà a la Biblioteca demà divendres, 9 d’octubre, a les 7
de la tarda, per presentar-lo als
lectors, en una trobada organitzada per la Llibreria Aqualata.
L’emblemàtic pont de Besalú
serà l’epicentre d’aquesta trama
històrica situada al segle XIV. A
través dels seus protagonistes el
lector veurà com jueus i cristians
viuen la seva complexa realitat
mentre es capbussa en els costums de l’època.
Martí Gironell va guanyar, el
2018, el premi Ramon Llull amb
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la novel·la «La força d’un destí»,
i amb anterioritat havia publicat
altres títols d’aventures històriques com «L’últim abat» o «L’arqueòleg».

Nou llibre de Marc
Freixas
I de la novel·la a la poesia,
amb una altra novetat editorial,
que en aquest cas signa el poeta
igualadí Marc Freixas. El seu nou
poemari, «Si em prenguessin els
àtoms» (El Petit Editor), es presentarà a la Biblioteca el dijous 15
d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre,
en un acte organitzat per l’Associació Cultural Galàxia. Es tracta del
cinquè recull poètic que publica,
després d’altres títols com «Amor
i silenci», «Damunt les passes»,
«El llarg camí d’escriure» i «Reflexions a plena llum de carrer».

“Avi, et trauré d’aquí!”, de
Joan Pinyol, a la Biblioteca

MASQUEFA
vui dijous, 8 d’octubre, a la
biblioteca de Masquefa, l’escriptor capelladí Joan Pinyol,
a través del llibre “Avi, et trauré d’aquí!” (Saldonar edicions,
2019), parlarà de la lluita que fa
anys que emprèn per recuperar
el cos del pare de la seva mare,
traslladat --juntament amb més de
500 cossos procedents d’una fossa
comuna del cementiri de Lleida-cap al Valle de los Caídos durant
la dictadura i sense que ho sabés

A
Per assistir a aquestes presentacions és imprescindible inscriure’s abans a la Biblioteca, ja
que l’aforament és limitat, per
garantir totes les mesures de seguretat. La inscripció es pot fer
personalment o bé per via telemàtica: b.igualada.c@diba.cat, o
telefònica: 93 804 90 77.
Amb aquestes presentacions,
i després de la recent celebració
del 9è Mercat de Lletres, la Biblioteca va recuperant la programació cultural amb totes les garanties de seguretat per als assistents.
Aquest mes d’octubre també es
reprenen les trobades d’alguns
dels clubs de lectura de la Biblioteca: el d’adults, de còmic, de
català i de filosofia.
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mai la família. L’acte forma part
del programa “Lletres en viu”, que
organitza la Institució de les Lletres Catalanes en cooperació amb
les biblioteques públiques del país.
D’aquesta manera, els assistents a l’acte podran compartir un
col·loqui amb l’autor i coneixeran
les darreres novetats de la seva
lluita, un cop es va treure el cos del
dictador del mausoleu franquista.
Després de 44 presentacions
arreu del territori, les dues darreres a Cambrils i a Ciutadella de
Menorca, serà una nova ocasió per
al capelladí de sacsejar les consciències de la societat respecte d’uns
fets que la dictadura va provocar
primer i després va condemnar a
l’oblit.
La xerrada col·loqui començarà
a les sis de la tarda a la Biblioteca
de Masquefa (carrer Rogelio Rojo,
5-9) i, com a conseqüència de les
mesures preventives derivades de
la pandèmia, tindrà un aforament
limitat de 24 persones que caldrà
que s’inscriguin prèviament a través de la biblioteca.

Carlota Silva, regidora de
Cultura: “La tardor arriba
carregada de propostes de
#culturasegura”
L’oferta cultural del trimestre s’enceta
dissabte amb el show d’Improscritos

La Xarxa porta Orbital de Farrés brothers i
cia, al Teatre Municipal l’Ateneu

Carlota Silva, regidora de Cultura

VILANOVA DEL CAMÍ
l programa de la Tardor Cultural, explica la regidora de Cultura Carlota Silva, s’ha dissenyat
entre les regidories de Cultura i
Festes “per continuar acostant a la
ciutadania diferents opcions culturals per gaudir en família”.
El cicle d’espectacles per aquesta tardor canvia d’escenari i també
d’horari. A partir d’aquesta setmana s’oferiran els dissabtes a les
19.00 h a Can Papasseit.
Aquest dissabte serà el torn
dels polifacètics Improscritos, una
actuació que va quedar pendent
a causa del mal temps i que continuarà amb el playback de Teatro
60 de la Unión Cultural Extremeña
Anoia.
Tot i que la regidora no ha
volgut avançar massa el programa
d’aquesta Tardor Cultural, pendent
de com evoluciona la pandèmia, sí
que ha explicat que els grups locals
i els espectacles de Km0 hi tindran
un pes específic.
Tornarem a gaudir de les cançons del primer disc del vilanoví
Carlos Gómez, “Destellos de Luz”, i
també de La Séptima Trastada, que
també han editat nou disc.
Els espectacles a Can Papasseit tenen aforament limitat i cal
complir amb totes les mesures de
seguretat: presa de temperatura,
higiene de mans, signatura del full

E

IGUALADA
quest diumenge dia 11 d’octubre, a ¼ d’1 del migdia,
al Teatre Municipal l’Ateneu,
el grup Xarxa Igualada inicia la
seva temporada de tardor amb
l’espectacle Orbital de Farrés
Brothers i cia. És un espectacle
que gira al voltant de les relacions interplanetàries, les òrbites humanes i la ciència, fet amb
un llenguatge poètic, amor i
humor.
La funció Orbital tindrà un
preu de 7 euros i de 5 euros per
als socis de La Xarxa. Les entrades s’han de comprar en línia al
web del teatre: www.teatremunicipalateneu.cat. Quan un grup
de convivència compta les entrades, el sistema de venda bloqueja de manera automàtica les
entrades que queden a un costat
i a l’altre per facilitar la separació entre grups. Donades les
circumstàncies de la COVID19 hi

A

haurà un aforament reduït i els
espectadors hauran de seguir un
protocol de seguretat a l’entrada
i la sortida del teatre: mantenir
la distància, accés i desallotjament esglaonat, ús de mascareta
a l’entrada, la sortida i durant la
funció, utilització dels dispensadors de gel hidroalcohòlic i entrades nominals comprades en
línia per evitar el contacte físic a
la taquilla.

Orbital
La Mariona, el Yuri i el Nil
passen les hores jugant a marcians. L’univers forma part del
seu joc, tal i com tots formem
part de l’univers. Però arriba un
moment en què les seves òrbites
es bifurquen i es perden la pista.
I passen els anys. Ara són adults.
La Mariona és a punt de fer realitat el somni dels tres: viatjar
de veritat cap a l’espai. Ella no
vol marxar sense acomiadar-se.

Ells volen acomiadar-se abans no
marxi.
Es retrobin o no, la memòria
es desperta, els jocs tornen i els
astres tornen a fer constel•lacions impossibles. Orbital gira al
voltant d’una abraçada pendent.
I del llarg viatge de tres amics
per fer-la real.

Programa de Xarxa,
teatre familiar, fins al
desembre
Hi haurà una funció mensual.
El 8 de novembre la companyia
Campi Qui Pugui presentarà Camí a l’Escola. Un espectacle inspirat en el documental ‘Sur le
chenmin de l’ecole’, que és una
història de superació i esforç de
tres nenes per poder estudiar.
El 13 de desembre, el Centre de
Titelles de Lleida oferirà On vas,
Moby Dick? Una aventura d’avui
sobre la famosa balena blanca.

de responsabilitat i distància social. Tot i que l’entrada és gratuïta,
caldrà retirar l’entrada la setmana
prèvia a l’espectacle, de 16 a 21 h
a la consergeria de Can Papasseit.
També es podran recollir el mateix
dia de l’espectacle en cas que no
s’hagin exhaurit.

Encara hi ha places lliures
als cursos de formació del
Centre Cívic del barri La
Pau

Aquesta setmana comencen els
cursos de formació al Centre Cívic
del barri La Pau. Les propostes contemplen la cosmètica natural, un
nivell avançat de fotografia, robòtica i Tai-txi.
“Malgrat que les inscripcions
han anat molt bé, encara queden
places disponibles en alguns cursos. Per a més informació es pot
trucar directament al Centre Cívic,
de dilluns a divendres de 14.15 a
19.15 h”.
Els tallers són trimestrals, d’octubre a desembre, i tenen un preu
de 36 euros.
Aquest mes d’octubre també començarà el curs de Pintura
i Dibuix que es fa a l’Edifici d’Entitats.“Aquest curs pràcticament
s’omple abans de fer-ne publicitat,
però també es poden consultar les
places lliures a Cultura: telèfon 93
805 44 11 extensió 4”.
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En la mort del bon amic
Josep Martí i Bacardit

E

l passat 30 de setembre, i després
d’una llarga malaltia, ens vam
acomiadar, a l’església de la Sagrada Família, del nostre bon amic i
company de Vida Creixent d’Igualada, en Josep Martí i Bacardit, de
87 anys.
Al final de l’emotiva missa exequial es va llegir, per un membre del

grup, un breu recordatori de la seva
vida plena de fe, d’estimació i esforç, i en què va fer esment que una
persona com ell no mor mai, mentre
perdura el seu record i estima entre
nosaltres.
Per a creure no cal veure-ho clar;
n’hi ha prou en estimar, fiar-se’n.
Casalreport

Marc Freixas

Reflexions Dos
Punt Zero
Com a la cançó dels Pets,
també portava els genolls pelats,
però deia que no sabia, encara,
si el temps era ferit de mort,
o si la cicatriu seria una senyal
per saber que després de tot
vindria la plena esperança
amb una maduresa de llibertat.
Com si la cançó fos per amor,
jo puc dir-te el misteri d’estimar

amb la meva llengua més viva.
Jo puc escriure aquest poema
a través de la cultura invencible.
I veig com es curen les paraules,
i també les ferides dels genolls
Marc Freixas
“Finestres” - poemari inèdit
Poema per a Joan Reig

TOT PUJANT CAP A IGUALADA
Benigne Andrés Ancosta

Castigats! Sis mesos
sense president!

T

ot pujant cap a Igualada hem
observat les manifestacions i
els discursos que s’han fet arran
de la inhabilitació del president de
la Generalitat, i no hem pogut evitar un cert neguit. Sembla com si
tothom hagi acceptat sense gaire
preocupació que la Santa Inquisició
de l’Estat hagi fet fora un president
escollit a les urnes. Feren fora Artur
Mas, després Carles Puigdemont i
ara Quim Torra.
Avui a la justícia espanyola li és
tan fàcil fer fora un president de la
Generalitat com desnonar de casa
seva una mare a l’atur amb dos fills.
Cada any vindran més estudiants
europeus a fer l’Erasmus a Espanya
per aprendre justícia al país del Cardenal Cisneros, conseller i confessor
d’Isabel la Catòlica i Inquisidor General de Castella de l’ordre franciscana.

Aquesta és la confrontació
intel·ligent que suggereix
Carles Puigdemont?
Com malgrat haver viscut molts
anys encara som massa ingenus,
pensàvem que veuríem actes intel·
ligents a favor de l’inhabilitat president català, però el que hem vist
ens ha produït molta amargor. Els
discursos dels líders polítics teòricament independentistes han estan
pobres i mancats de convicció. No
han dit res que no hàgim sentit centenars de vegades. S’aprecia que no
saben on són i el pitjor és que no
saben on van.
Els escassos manifestants que
han sortit al carrer per culpa de la
Covid tenen el mèrit de la gosadia i
la perseverança però no el de l’originalitat. Als líders de la societat civil
independentista se’ls han esgotat
les idees. L’única manifestació que
va generar un xic d’emoció fou la
que acomiadà Quim Torra, a la plaça
Sant Jaume, quan marxava de la Generalitat per haver estat desnonat
per Madrid.
Tanmateix, fou molt decebedor
veure com alguns vàndals aprofita-

ven l’avinentesa per cremar contenidors. Possiblement estaven subvencionats pels fabricants dels fastigosos contenidors de plàstic, que
embruten les nostres viles, per incrementar les vendes. La imatge que
els contenidors cremant donava al
món no era precisament la d’una societat civilitzada sinó al contrari, era
la imatge d’una societat primitiva
i sense educació. Al govern de Madrid ja li va bé que a Catalunya es
cremin contenidors, perquè així els
mitjans de comunicació franquistes
tenen més arguments per dir que els
catalans són uns terroristes radicals.

Quan som al mig del
fangar sempre tenim un
ferro ardent on agafar-nos
Gràcies a la Santa Inquisició de
la justícia franquista, ara disposem
de quatre mesos per reflexionar vers
quina papereta hem d’escollir per
evitar que un sinistre personatge
constitucionalista s’apoderi altre cop
de les regnes de la Generalitat, la
qual cosa voldria dir que els hereus
del Cardenal Cisneros han tornat a
vèncer. Els poders del piadós home
de Deu eren els canons i les fogueres on cremava vius els infidels, les
adúlteres i les bruixes.
Si el 14 de febrer hi ha sort i
tornen a guanyar els partits independentistes, continuarem pidolant
engrunes a Madrid i veient com els
mossos d’esquadra desnonen famílies sense recursos. Els telèfons del
CatSalut i de les oficines del INEM i
del SEPE seguiran sense atendre els
ciutadans, i les cues dels bancs d’aliments batran nous records de llargària. Però, si més no, continuarem
vivint amb l’esperança de que un
dia les filles i nétes gaudiran d’una
república social.
«El món ha de saber que els líders que han aconseguit les manifestacions més pacífiques i multitudinàries d’Europa han estat condemnats per sedició» (Carles Puigdemont)
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Joan Pinyol

L’Anoia no tenia ous?

Q

ui té gana se les empesca per
rosegar alguna cosa. És llei de
vida i l’única alternativa a aquesta llei és morir de fam. No hi ha
color! Durant la postguerra --ho
sabeu prou bé els que aleshores
éreu petits i ara sou grans-- es va
passar molta gana. Tanta i tan acusada que fins i tot es van arribar a
fer truites sense ous. Ho vaig descobrir l’altre dia en un llibre titulat
“La batalla de l’ou. De quan passàvem gana (1936-1939)” de Joan
de Déu Domènech, que el 2012 va
publicar l’editorial Pòrtic.
Hi ha un moment que esmenta
una recepta culinària que va fer
front a la manca d’ous. Les truites que s’elaboraven al Tío Nelo,
aquí a l’Anoia, al terme de la Pobla
de Claramunt, i que van arribar
a tot el país. “¡Manda huevos!”,
que dirien a les Espanyes... L’autor
del llibre explica que es tractava
d’un preparat de farina, de color
rogenc, que es dissolia amb una
mica d’aigua. Anoiencs i anoienques, si no teniu prou ous, aquí
us trasllado la recepta completa
del temps de la postguerra: Unteu d’all un recipient. Afegiu-hi
julivert i una mica d’api, trinxats.
Un pols de pebre vermell. Una cullerada de bicarbonat, sis de farina, sal, dotze cullerades d’aigua i
quatre gotes d’oli. Tot ben batut

fins que quedi fi i sense grumolls.
Deixeu-ho reposar un quart d’hora
i aboqueu-ho a la paella calenta.
Remeneu, tombeu, a taula i bon
profit.
Amb aquella alegria anoienca
que ens caracteritza, així que vaig
descobrir la fórmula i que vaig
veure que sortia de la nostra comarca, de seguida em va venir el
pensament de compartir-la a través de les xarxes. Ho vaig fer i, com
si trenqués un ou de mala manera,
de seguida es van barrejar el rovell i la clara de les opinions. El
Manel Ramoneda va ser el primer
a batre la idea. Després de qüestionar que poguessin faltar ous en
zones de pagès va recordar que
la seva àvia barcelonina els feia
sovint l’anomenada “truita amb
trampa” i va afegir: “No fou fins
que vam ser grans que no vam saber que hi afegia farina a l’hora
de batre”. Després es va sumar a la
conversa virtual l’Assumpta Tarda
i va subratllar al Manel Ramoneda
que a la comarca de l’Anoia no
tothom tenia gallines, per exemple alguns pagesos d’Igualada. El
Manel va replicar que les gallines
són molt ponedores i que a pagès n’hi havia moltes. I l’Assumpta
va respondre-li que les gallines no
ponen tot l’any. La batuda a dues bandes va acabar aquí. Després

PARLEM DE SARDANES

s’hi va afegir el David Marchante amb un contundent: “Això és
la gachamiga de tota la vida. No
és cap invent de pagès!” (algú de
vosaltres havia sentit mai aquesta paraula?) i la Dolors Mallafré
Serracanta va apuntar que a casa
seva, amb les truites del Tío Nelo
i les llenties plenes de pedres anaven mal alimentats, però no van
passar gana. El tema prometia per
moments. A la discussió es va afegir aleshores el Manuel Ballesteros,
que va assegurar que havia menjat
moltes truites del Tío Nelo amb
farina groguenca batuda. Per la
seva banda, el Sergi Turiella les va
anomenar farinetes i el Francesc
Enrich va indicar el costum de les
cases que tenien més ous que ningú durant la postguerra. Els canviaven per oli, llegum, pa... Com
que la cosa es va anar escampant
com un rovell caigut sobre una rajola de cuina, al final hi va sucar pa
una noia des del Baix Empordà. La
Lulu Coll, que va assegurar que en
aquella contrada les anomenaven
“Truites de farina”.
La truita no ho sé, però la conversa la vam acabar fent grossa i
ara, sempre que passo pel Tío Nelo
me’l miro amb uns altres ulls. Això
sí, si ho arribo a saber, no toco els
ous de ningú.

Joaquim Bacardit

La Confederació Sardanista de
Catalunya, amb el president Joaquim
Torra

L

a Confederació Sardanista de
Catalunya ha emès un manifest en què reivindica, junt amb
les federacions modals que la
componen, el seu suport i solidaritat al president de la Generalitat Joaquim Torra, i rebutja
la inhabilitació judicial que ha
rebut perquè abandoni el càrrec.
La Confederació Sardanista
de Catalunya també denuncia la
judicialització de la política i de
l’afer català, en lloc de recórrer
al diàleg polític per trobar la millor solució per als presos polítics

i exiliats i per decidir el futur de
Catalunya.
A més a més, es fa servir
l’exemple de la sardana, com
a element democràtic, pacífic i
igualitari com a símbol que anima a seguir per defendre-la i evitar més injustícies. En aquest sentit no només al·ludeix al president i els presos polítics i exiliats,
sinó que també es recorda dels
ciutadans que pateixen persecució de qualsevol tipus “pel fet de
defensar la nostra terra, la nostra
cultura, la nostra llengua, la nos-

tra tradició i volen un futur diferent al de la resta d’Espanya”.
Les federacions que integren
la Confederació Sardanista de
Catalunya i estan compromeses
amb aquest text són la Unió de
Colles Sardanistes de Catalunya,
la Unió d’Aplecs Sardanistes de
Catalunya, la Federació de Colles
i l’Obra del Ballet Popular.
Igualment l’Agrupació Sardanista d’Igualada s’ha adhereix a
aquest manifest.
Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

Mur de Berlín: miratge consumista
A l’Est alemany ningú passava
gana ni mancança, ni dormia al
carrer. L’oest capitalista va llençar
un fort i planificat atac d’agitació
i propaganda consumista amb les
més avançades tècniques de seducció i fort contingut eròtic-sexual
amb dona-objecte. Un incontrolat
i primari impuls va tombar el Mur
vers l’allau consumista, en nom
d’una falsa, metafòrica i manipulada Llibertat amb majúscula. Mercedes d’última generació, televisors
gegants de somni, electrodomès-

tics futuristes..., i un il·limitat ventall d’irresistibles ofertes en acolorides pantalles TV, en 24 hores de
matxacona insistència. Durant uns
anys això funciona, malgrat que
la incorporada població de l’est
sempre és més pobra, i encara ho
és ara. Però, l’ambició del Sistema
no té límit i va començar abaixant
sous i apujant preus de tot i també
del més vital: la vivenda per comprar o llogar. Aquest procés inhumà d’insaciable egoisme arriba fins
avui, amb una pobresa que creix

imparable i uns lloguers que provoquen desnonaments i més gent
al carrer, a totes les grans ciutats
d’occident capitalista. Algun il·luminat encara en vol més i es frega
les mans pensant en els robots que
treballen 24 hores i 365 dies sense cobrar res. Aquesta producció,
gairebé infinita, que inundaria el
món, qui la compraria si els robots
no compren? Ara més que mai:
Cooperatives autogestionades de
producció, venda i consum.
Jordi Pallerols

DEFUNCIONS
Josefa Hidalgo Luque, de 80 anys (Igualada); Javier García López, de 37 anys (Igualada); Maria Salvador Arredondo, de 89 anys (Igualada); Claudia Palà Palou de 73 anys (Calaf); Dolors Solà Solà, de 94 anys (Igualada); Ramon Fernández Martos, de 63 anys (Igualada); José López Rodríguez, de 88 anys (Igualada); Maria Cortés Gardell,
de 83 anys (Igualada); César D. Martín Eleno, de 80 anys (Igualada); José Artígas García, de 82 anys; Carlos Alberto
Camus Valle, de 68 anys (Igualada); Carmen Cabezudo Migueles, de 86 anys (Igualada); Juana Bravo Ramírez, de
64 anys (Igualada); Ana López López, de 90 anys (Santa Margarida de Montbui).
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Montserrat Argelich / Regidora d’ERC Igualada i Consellera Comarcal

El comerç local, l’ànima de les ciutats

E

l pols d’una ciutat es mesura
amb dades objectives i també
amb aspectes immesurables com
per exemple l’ànima d’un municipi. Allò que dona vida al lloc i a
la seva gent, que fa que la ciutat
bategui més ràpid o més lent, a
bon ritme o no, i en definitiva, fa
que es respiri quan les coses van
bé o no tant bé. Quin ambient es
respira a Igualada actualment?
La ciutat d’Igualada té una
llarga tradició comercial on hi
conviuen comerços tradicionals,
fins i tot alguns centenaris, amb
comerços més recents o nous
que fan que la ciutat tingui una
oferta comercial d’uns 700 establiments. Si bé és cert que estem
en un moment de canvis en el
que la compra online ha arribat
amb força al petit comerç, accelerada des de l’aparició de la COVID19, el comerç local i de proximitat és molt més que un “click”.
L’ésser humà necessita socialitzar-se i en molts casos “anar a
comprar” és molt més que anar
a buscar un producte per necessitat. Moltes vegades al darrere hi ha la voluntat de satisfer
un desig, de socialitzar, o fins i
tot de fer contactes. Quan era
adolescent, als 14 anys, ja ajudava als pares a vendre al mercat
i hi vaig aprendre molt més que
matemàtiques, vaig aprendre a
tractar amb la gent i a fer de
“psicòloga”. És el que molts comerciants diuen a vegades i té
una bona part de cert. Els comer-

LA ROTONDA

ciants aporten un valor afegit
importantíssim a les compres. La
part humana, els consells i recomanacions, l’experiència (que
constantment reivindiquem, per
cert!) i també el producte de proximitat, cuidat, molts cops també
sosteniblement responsable, i a
més a més dins un sistema d’economia circular en la que tots hi
sortim beneficiats.
El comerç d’Igualada ha patit
molt els darrers mesos i patirà
més si no l’ajudem. És responsabilitat de tots però sobretot del
govern municipal trobar mecanismes per ajudar als nostres comerciants. No és prioritari evitar
tancaments? Doncs cal posar-s’hi,
no només dir-ho.
Certament moltes vegades
hi ha certs negocis que s’han de
reorientar per tal que siguin viables, jo mateixa m’hi vaig trobar al 2008 quan amb la meva
parella vàrem decidir tancar un
negoci que teníem a Igualada,
un vídeoclub, conseqüència d’un
canvi d’hàbits de consum i tecnològics. Però lluny de la nostàlgia
el que cal és que les administracions públiques, i en especial els
ajuntaments, apliquin mesures
de dinamització comercial que
ofereixin oportunitats als comerciants que ja hi ha i també als
que en volen ser. Des del govern
municipal d’Igualada s’estan fent
gairebé les mateixes polítiques
comercials que fa 20 anys, quan
el nostre vídeoclub encara estava

		

obert, i a fe de déu que ha canviat molt la nostra societat, els
hàbits de compra i les necessitats
dels comerciants i compradors.
Estem anant a contrarellotge,
la salut dels comerços d’aquesta
ciutat està tocada i no podem
permetre’ns, de nou, perdre un
altre tren. No podem veure-les
passar i deixar el futur comercial
de la ciutat en mans de l’atzar. I
si no volem perdre un nou tren
hem d’aplicar mesures concretes, valentes, decidides, pensades, treballades i enfocades al
comerç, als compradors (per tant,
igualadins) i a la ciutat.
No cal inventar res. De fet,
per començar podríem veure què
fan els nostres veïns, municipis
semblants al nostre, per reactivar
el comerç local. A Vilafranca o a
Sant Cugat del Vallès, per exemple, s’han destinat 600.000 euros
en vals de descompte que arribaran a 30.000 famílies i que els
permetran accedir a un xec de 20
euros que només podran gastar
als comerços locals del municipi.
I com aquest exemple en podem
trobar molts més. Ara bé, esclar,
cal voluntat d’ajudar i demostrar el compromís amb el comerç
amb fets i no només paraules.
Necessitem planificació, previsió,
apostes decidides i, sobretot, prioritzar polítiques. Som la ciutat
mitjana amb l’IBI més car de Catalunya. Potser que a part de pagar, també ho notem. Oi?

Enric Senserrich i Vives

Pluja o ventada de notícies negatives

A

lgú ha dit que en la ignorància s’hi troba la felicitat... Potser sí, però ara cal dir
que el saber no ocupa lloc. El
problema és com gestionem la
informació que rebem cada dia:
primer saber analitzar-la, segon
entendre-la i tercer digerir-la.
Tenim les notícies més properes
que poden afectar-nos i tenim
les més llunyanes que ara, amb la
globalització, també ens afecten,
ja que, com ens podem aixoplugar de les negatives? Fent servir
la intel·ligència, però... en tenim
prou?
Ara les notícies més devastadores són les del Covid-19;
mengem dades de la pandèmia
a l’esmorzar, dinar i sopar, que
si no tens cap parent o conegut
fotut, mira, encara podem suportar, però la cosa està difícil.
Sí, ara Catalunya és sempre notícia als mitjans «espanyols», tot
i que anem controlant el virus,
però sortim per poc que puguin
a TV... Madrid ja no cal dir, allí
tenen dues pandèmies: el virus i
el politiqueig barat, amb vergonya per la presidenta madrilenya
i la seva tropa. També a Navarra,
Múrcia, París, Regne Unit, Itàlia,
l’Índia, etc. augmenta la pandèmia. Donald Trump també té el
virus, mig món més està en procés d’immunitat de «ramat» i tot
va calant en els ànims de les persones, produint por, que sí, però
amb precaució, no cal obsessionar-se, la vida segueix, o no?
El canvi climàtic sembla que
no es nota, però hi ha incendis

a Austràlia, Califòrnia, on també
han tingut 240 petites tremolors
del terra i diuen que esperen la
grossa en la falla de St. Andreu...
A més d’altres tempestes arreu
del món, i tot molt televisat. La
capa d’ozó, que va i ve... La Colau, que amb les seves idees tanca carrers als vehicles i llavors es
fan cues en els altres carrers, fent
que la contaminació augmenti,
etc.
Tenim altres terratrèmols,
com la sortida d’amagat del rei
Joan Carles I, amb un sistema espanyol que no s’aguanta ni amb
pinces.... Del Procés ja en tenim
prou, però ara cal afegir la inhabilitació del president de la
Generalitat, Quim Torra... Una
vergonya per a la figura de la
Justícia; sort que porta els ulls
tapats i no ho veu clar, però ara
li posaran un vestit més tapadet,
ja que hem tornat als temps de
la Santa Inquisició... És clar, ara ja
no és santa, com la podem anomenar?
A mi em sembla que em faig
pesat amb els meus articles, quan
dic que cal fer un canvi de manera de pensar i de viure, sobretot
en la política, i si no el fem perjudiquem tothom: a nosaltres, els
ciutadans, al sistema econòmic,
a la natura i, per tant, a tot el
planeta Terra. Serem carallots de
no fer res? És que no sabem com
canviar els mals costums?
Si us heu fixat, aquests mesos
de pandèmia és quan hem tingut més fenòmens astrològics,
cometes, meteorits, també han

enviat moltes naus a l’espai la Xina, l’Índia, els EEUU i algun altre,
al mateix temps que els aparells
per observar l’univers han millorat i ens envien fotografies de la
nostra galàxia, l’univers i altres
universos, amb una infinitat d’estrelles i forats negres, etc. Tot
això amb un munt de mons que
han de ser semblants o millors
que el nostre, no us fa pensar
que més enllà del nostre sistema
solar hi ha molts altres éssers?
Segur que n’hi ha de més evolucionats que nosaltres, pobres
terrestres, que perdem el temps
amb picabaralles inútils, i tot i la
gran evolució tècnica que hem
aconseguit, no sabem veure més
enllà del nostre nas? I entendre
que mai hem estat sols, però potser no els interessa relacionar-se
amb uns terrestres, ja que la nostra història està plena de guerres
i misèries. I quan els imaginem
sempre pensem que ens atacaran
i destruiran la Terra, però és a
l’inrevés, som nosaltres els perillosos, amb tots els arsenals plens
d’armes de destrucció massiva...
Si tots els diners emprats per fer
armament es fessin servir en millores estructurals, tècniques, sanitàries, educacionals i socials,
aquest planeta seria fantàstic.
Per tot plegat siguem positius, cal que canviem el sistema
actual i aixequem el cap per mirar a l’infinit i fer servir la poca
intel·ligència que utilitzem per
avançar vers la convivència i el
benestar, respectant les persones
i la natura.
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Santi Abad i Muntané

Futurables

E

stimats amics:
Això que ara llegireu se’m
va ocórrer l’altre dia mentre escoltava les notícies a la tele. Van començar a parlar de “ministrables,
alcaldables i consellerables”, i, la
veritat, de nom no me’n va quedar
cap al cap. Que l’Honorable Sra.
Cuenca i Valero havia firmat un
decret del departament de Governació, que si el director general de
la Funció Pública, que si l’Honorable Sr. Marimon i Sabaté això, que
si allò del departament de Justícia,
etc. I és clar, amb tants noms, càrrecs i departaments, dubto que
algú se’n recordi ben bé de tots.
Doncs, ves per on, penso que
he trobat la solució, o almenys
una “quasi solució”: a l’igual que
molta gent canvia de nom quan
abraça una religió i s’hi consagra
per sempre (i això de la política
sembla que també és una religió:
tothom es vol perpetuar al silló),
es podria fer el mateix a l’hora de
jurar el càrrec: canviar de nom i
adaptar-lo a la tasca que s’ha de
fer. Un clar exemple el tenim entre
nosaltres: no és més fàcil que quan
hom senti el nom de Flora Romaní, de seguida ho relacioni amb el
departament d’Agricultura? I el
mateix quan llegiu Hble. Sr. Escolà,
automàticament ho lligueu amb
Ensenyament?
Doncs bé, si pot servir d’exemple, aquí van uns quants càrrecs
i el nom corresponent que s’hi
podrien posar els “futurables”. (I
hem agafat la Generalitat com podríem haver agafat qualsevol altre; no voldríem que ningú es molestés per una cosa com aquesta).
- Departament d’Economia i
Finances: Hble. Sr. Malaquies Boncompte i Corrent.
- Departament d’Ensenyament:
Hble. Sr. Jaume Escolà i Arrelcuadrada.

- Departament de
Justícia: Hble. Sr. Dioclecià Just Lofeudeu (aquí els nostres arxius no
ens quadren: uns diuen que si és
Lofeudeu o bé Deulofeu; us mantindrem al corrent).
- Departament de Sanitat i
Seguretat Social: Hble. Sra. Maria
Oxigenada del Volant Esperat.
- Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca: Hble. Sra. Flora
Romaní de la Muntanya i Planesdevall del Canigó.
- Departament de Treball:
Hble. Sr. Pepet Cansino i Nafent.
- Departament d’Ambient i
Medi: Hble. Sra. Hortènsia Floridablanca i Tendrelafava.
- Departament de Comerç,
Consum i Turisme: Hble. Sr. Cristòfor Fort i Gumà*. (Nota de redacció: cal fer constar que aquest no
és el nom originari, ja que en arribar a Catalunya el primer que
va fer va ser catalanitzar el nom:
Cristobalino Fuerte Condón).
- Departament de Cultura:
Hble. Sr. Paco Cirilo Ernandes i
Garsya.
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques: Hble. Sr.
Pompei Machembart i Tort.
- Departament d’Indústria i
Energia: Hble. Sr. Venanci Minadeferro i Celovert.
- Departament de Benestar
Social: Hble. Sr. Domènec Sandiumenge Hermoso.
- Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió: Argentí Armonía de Las
Ondas.
- Direcció General d’Atenció a
la Infància: Innocenci Nen i Petit.
- El Gran Llepafils de Torn: Hipòcrates Balón i Pilotaire.
Si ho creieu convenient
i us sembla adient,
la setmana vinent...
... tornarem.

Històries de futbol

H

istòries de poble, històries
de clubs, històries de futbol,
històries d’avis, àvies, homes,
dones, nens i nenes, històries
d’amor, de compromís, de lleialtat, de noblesa, d’esforç, de servitud.
Històries de dimarts, de dijous, de dissabtes, de diumenges,
de sol, de vent, de pluja, d’alegries, de tristeses, però mai d’indiferències. Batec d’inicis, emprenedors romàntics, bogeria de
joventut, mans unides, suor compartida, dificultat vençuda, refrigeris entre rialles, joia aconseguida.
Històries d’anys, de dies,
d’hores, d’instants, on pobles,
clubs, homes i dones donen el
tresor més preuat que es pot tenir... donar-se ells mateixos als
demés. Compartir, lluitar, somiar,

créixer en equip a la sorra, a la
gespa, de matí, de tarda, amb
fred, amb calor.
Són moltes les històries que,
al llarg d’aquest anys, presidents,
directius, assistents, entrenadors i jugadors han fet del Club
Futbol Montbui un somni real,
un somni present, un llegat que
passarà de generació en generació, sigui quina sigui la dificultat,
perquè al llarg de la vida sempre
hi haurà històries de poble, històries d’homes i dones, històries
de futbol. Visca el Club de Futbol
Montbui!
A la memòria de Ciriaco Grados pels més de cinquanta-cinc
anys de dedicació al Club de Futbol Montbui. Un home de poble,
un home de club, un home de
futbol. UN BON HOME!!!
Joan Tort

OPINIÓ
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Jordi Castellet i Sala. Teòleg i escriptor

Pervivència de Catalunya

Ramon Casas, “La Càrrega”, Barcelona 1902.

E

l sentit de la continuïtat, el seny,
la mesura i la ironia serien els
valors que recorren tota la història
del poble català, segons el filòsof
Ferrater Mora (+1991), qui va acabar els seus dies a Anglaterra, on va
publicar «Les formes de vida catalana», una obra que abans havia fet
conèixer al seu país d’acollida de
l’exili, Xile, al 1944. Projecte semblant fou el del doctor Trueta, amb
el seu «Esperit de Catalunya» i la
fundació de l’Anglo-Catalan Society,
del 1952.
En els inicis de curs, l’impacte de
la pandèmia i els ròssecs de les últimes envestides del procés polític català demanen posar en clar les idees
per encarar els nous temps que es
presenten. En aquest sentit, ha estat
una alenada d’aire fresc i un nou
ànim el llibre del catedràtic emèrit
d’història contemporània a la UB, el
barceloní Jordi Casassas (1948), que
amb 350 pàgines, una capacitat exhaustiva de citació de noms propis i
una prosa llaminera permet recórrer
la nostra història de país, bàsicament des de la desfeta del 1714 fins
als nostres dies. Catalunya ha estat
i continua essent, així en absolut,
amb una voluntat de perviure, que
ha travessat una història més que
tumultuosa, amb onze revolucions
d’importància general en cinc segles
i la dotzena, l’u d’octubre del 2017.
Som i serem.
Continuïtat de Catalunya, perquè és una comunitat capaç d’innovar, mirant cap al futur mentre
modifica i incorpora el seu passat,
incorporant-lo viu en la seva història
present. Els catalans som tradicionalistes que mantenim viu el passat,
sovint idealitzant-lo i projectant-hi
un sentiment romàntic, en el sentit
de com ens haurien agradat que

fossin les coses, entenent la història
des del nostre propi punt de vista.
Aquest impuls comporta un sentit
narcisista, que sovint oblida que hi
ha d’altres opinions i punts de partida, igualment importants pel que
toca a projectar el propi present en
el futur comú, no tan sols del país
amb Espanya, sinó en el conjunt de
tot el món. El pensament de Gasset
(+1955), «jo sóc jo i les meves circumstàncies», val igualment per a la
comprensió d’una nació sencera.
Però els catalans som profundament individualistes, malgrat tot,
perquè practiquem un impuls de
llibertat que, en els seus excessos es
torna vici que debilita en fragmentar no tan sols els col·lectius i associacions, sinó els partits, l’Església i les
persones, a fi de comptes. Alhora
tenim un sentit i gust pel treball
com un element de valorització social, de respecte individual i col·lectiu, que provoca que els catalans
pertanyin de ple dret a la civilització
occidental, més de caire protestant,
perquè es tendeix a valorar una persona per l’èxit, les propietat i les
riqueses obtingudes més que no pas
en el seu ser com a persona. Treballar per treballar, per estar ocupat
i presumir de la mateixa ocupació
fins a la fi dels dies, posant en pràctica aquell manament de l’apòstol Pau als de Tessalònica: «qui no
treballi, que no mengi» (2Te 3,10).
Els catalans som capaços de portar
aquesta consideració fins a l’extrem,
de tal manera que fins en el lleure
i en l’esport treballem. Som la gent
que comptem quan dansem al mig
de la plaça.
Aleshores ve el seny i la rauxa.
El primer, el ying com a sensatesa,
moderació, sentit de la previsió, discreció i prudència que resta limita-

da pel seu yiang, la rauxa; el català
acostuma a rebutjar i a desconfiar dels entusiasmes gratuïts, perquè acostuma a practicar la ironia,
aquest sentit de l’humor tan nostre,
una forma de dubtar, de creure-s’ho
tot a mitges, de no entregar-se plenament a una creença, sense arribar a destruir-la, però; la ironia
entesa com una forma d’entomar
la perplexitat sense exasperar-se,
impedint que la sang arribi al riu.
La història ha demostrat als catalans
com un no es pot llançar als braços
del primer impuls alliberador, sinó
que l’esdevenir dels moviments socials i polítics arriben al seu ritme,
a no ser que l’economia s’imposi i
ho acabi fent saltar tot pels aires.
La prudència s’imposa a un poble
vivint en un passadís entre l’Àfrica
i Europa, composat per multitud
d’onades migratòries i que, malgrat
tot, continua pervivint amb la seva
identitat, llengua, cultura i voluntat
de ser.
Completem aquest retrat amb
l’aportació ineludible de Vicens
Vives, «Notícia de Catalunya» del
1954. Allí se centra en el país com a
corredor, amb un sentiment de ser
terra de pas, combinant les zones
marítima i muntanyenca. Almenys
a la Catalunya Vella, en una hora
som a platja i en una altra hora a la
muntanya, pocs països del món ho
poden fer. Alternem el sentit social
de la terra, el pairalisme, els hereus
i els fadristerns, l’aptitud pel treball,
les oligarquies, els prohoms i els
menestrals, sense oblidar el paper
conformador de l’Església, qui s’ha
manifestat en els temps de la Transició com el bressol de la fundació
de partits comunistes i d’esquerres,
així com impulsor dels sindicats i associacions obrers de tota mena. En
aquest sentit, és d’agrair l’equilibrat
retrat de l’Església a Catalunya, cosa
que m’afecta personalment, perquè
sap atribuir a cadascú el que li correspon, des de la jerarquia dirigent
i l’Església oficial, fins als capellans
de poble rural i de barri perifèric de
la gran Barcelona, cadascun amb els
seus propis rols i responsabilitats en
la història del país.
Catalunya serà, certament, perquè evoluciona, s’adapta i continua
encaixant els girs de la seva història
de petit país, malgrat que la gran
història no sembli tenir-la massa en
compte.

En record de l’amic i Dr. Cèsar Martín Eleno

A

quest matí m’ha colpit profundament la notícia de la mort
del meu amic Cèsar, i de forma instintiva he volgut enviar a la seva
família el meu condol i ho he fet
amb el següent escrit: “He rebut
amb molta pena la defunció de
l’amic Cèsar. Voldria avui recordar
tots el bons moments que hem passat junts tant a la feina com en els
moments d’esbarjo. Sempre em va
ajudar en els primers moments de
viure a Igualada.
Com a professional, va ser dels
primers digestòlegs que va implantar l’endoscòpia digestiva a les comarques del país, en els antics edificis de la Mútua Igualadina. Sempre el recordaré com una persona
entregada i afectuosa, que li va
reportar tenir molts pacients-amics.
És una gran pèrdua per a la sanitat
de l’Anoia i en aquests moments
només puc donar a tota la família

el meu més sincer condol, i una
abraçada per a tots.”
Una vegada fet l’escrit de comiat, em fa pensar que potser no li he
fet justícia i que la sanitat a Igualada, als anys 70, era molt voluntariosa i abnegada; però les noves
tendències i tècniques existents en
la medicina dels hospitals punters
de Catalunya ens feien esperonar
i ens obligaven a posar-nos al nivell que la població ens demanava.
Un dels que més aviat “es va posar
les piles” va ser el César, que es va
especialitzar en totes les noves aplicacions de l’especialitat de l’aparell
digestiu, ja sigui en l’endoscòpia de
tot l’aparell estómac-budell, com
en les ecografies. Era, llavors, l’època en què cada setmana anava a
fer formació als hospitals de Barcelona, i així va esdevenir un referent en aquesta matèria a la nostra
comarca.

Ara que la sanitat està passant
per uns moments molt difícils i que
a les noves generacions els ha tocat
d’estar davant d’un problema global
i molt seriós, val la pena que, per un
moment, mirem al passat i veiem
d’on venim, i que si avui estem al
nivell que estem és perquè abans va
haver-hi una sèrie de professionals
com el Cèsar, que van posar Igualada en el mapa de la sanitat del país.
En fi, podria estar escrivint tota
una sèrie de reflexions que la mort
del meu amic m’ha donat per fer.
Però ara no és el moment, i sí de
recordar-lo i esperar que la maleïda malaltia que l’ha portat al destí
definitiu el deixi descansar en pau i
al mateix temps faci que el porti a
poder-se retrobar amb la seva volguda Cèlia, que per desgràcia el va
precedir en aquest desenllaç.
Amic Cèsar, et recordaré sempre.
Jordi Zapater
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COMENTARIS DE LLIBRES

Lleonard del Rio

“Els carrers i les places
d’Igualada”

É

s obvi que intentar fer un
inventari dels carrers i les places d’una ciutat de 40.000 habitants com Igualada és una tasca
ingent, àrdua i laboriosa. I si la
pretensió és aconseguir un resultat exhaustiu, el repte és encara
més gran. Això és amb el que
han treballat durant una colla
d’anys tres erudits igualadins:
Antoni Dalmau, M. Teresa Miret i
Marta Vives. I han aconseguit un
resultat extraordinari.
L’edició és de l’Associació Revista d’Igualada. Títol clau: “Els
carrers i les places d’Igualada.
Nomenclàtor i història”. El projecte gràfic i disseny de la coberta és de Lluís Jubert, Espai Gràfic/
disseny=Igualada. Impressió: Romanyà Valls. 496 pàgines.
“Una manera de conèixer millor la ciutat --ens diuen els seus
autors en la introducció-- és descobrir-la a través del seu paisatge
urbà, que ha experimentat profundes transformacions, tant en
la seva estructura i extensió com
en la tipologia de les vies públiques. (...)”.
“Calia posar una data límit
a l’abast històric d’aquest llibre
--expliquen--. En conseqüència,
s’ha adoptat el termini convencional del tombant dels segles XX i
XXI, concretament al voltant de
l’any 2000, ja que situar-lo més
endarrere en el temps, tot i assegurar una informació més con-

LES POSTRES

solidada i una perspectiva més
objectiva, hauria deixat fora els
grans canvis urbanístics recents,
que han suposat l’aparició de
nous barris i polígons. En el cas
dels establiments nascuts abans
de l’any 2000 i que han canviat d’adreça, s’ha procurat oferir
una informació actualitzada fins
al temps present”.
Hi ha també, en el prefaci,
una síntesi del creixement urbà
des del naixement d’Igualada, i
s’explica l’origen dels noms dels
carrers, la metodologia i altres
observacions emprades per a
l’elaboració d’aquest treball.
Aquest volum recull el nomenclàtor complet dels 322 carrers i les 38 places d’Igualada,
amb informació històrica de cadascun d’ells i una selecció de
fotografies procedents de l’Arxiu
Fotogràfic d’Igualada.
El llibre és enllepolidor. I asseguraria que una de les primeres coses que mou a la majoria
dels lectors és la recerca de llocs,
carrers i places que li són properes, ja sigui per trobar-hi referències de llurs familiars o parents,
establiments coneguts o bé llocs
en els quals hom hi té o hi ha
tingut relació. No és, doncs, un
llibre de lectura ordenada, sinó
més aviat de consulta i/o cerca
d’informació. I aquesta investigació ben sovint pot esdevenir una
grata sorpresa, perquè el llibre
ofereix una documentació ben
exhaustiva.
Els autors són conscient de
les mancances i errors inevitables
que puguin sorgir en una obra
d’aquestes característiques i per
tant “aconsellen disposar d’un
mecanisme de correcció i actualització permanent d’aquest volum”. Per això s’ha previst l’existència d’un document digital,
que es penjarà a la web de la
Revista d’Igualada.
“Tothom --escriuen-- podrà
consultar-lo i fer arribar les esmenes i addicions que els semblin adients (...)”.
Cal afegir: moltes felicitats
per la bona feina i pels resultats
aconseguits.

Joan Valls

Polígons?

L

legeixo arguments a favor de
dotar l’Anoia, i més concretament les rodalies d’Igualada, de
més polígons industrials. Que si a
Òdena, que si a Can Titó, que si
més enllà de Sant Jaume Sesoliveres… Més polígons, més empreses,
menys atur --raonen els defensors.
Al voltant d’Igualada en tenim un
de ben buit, per estrenar, i un de
mig ple. Són parcel·les petites per
a la indústria del segle XXI, argumenten. No sé en què ni en qui
estaran pensant, però em temo
que les potencials grans empreses
no tenen avui, ni aquí ni enlloc,
cap arrelament al territori.
Tots els projectes són purament conjunturals i, quan van mal
dades, tal dia farà un any… Pleguen del tot, quan no s’instal·len
en països menys exigents i amb
nòmines més baixes.

Les grans empreses familiars, i
a Igualada n’hem tingut magnífics
exemples, són cosa del segle XX.
Ja no hi són. Pura nostàlgia. I les
noves, aquestes del segle XXI que
han d’ocupar grans espais en els
nous polígons anoiencs, i donar
feina a tants i tants aturats, on
són? En l’avinentesa que hi fossin, que vinguessin, on viuran tots
aquests milers de nous treballadors? Igualada ja no té pràcticament més municipi per edificar-hi
nous habitatges. Si obrim més polígons, no podem perdre bous i
esquelles?
Alternatives? No ho sé pas…
Qualsevol projecte, tan ambiciós
com es vulgui, pot passar també a millor vida per un simple
virus. D’això sí que en tenim la
certesa…!

ESPORTS

8 d'octubre de 2020

Tot a punt per celebrar la VolCAT Half 2020
aquest cap de setmana
Amb seu única a Igualada, la clàssica prova per etapes es disputarà
en format de dos dies

Foto: Canofotosports

BTT

A

quest cap de setmana 10 i 11
d’octubre es tornarà a disputar a Igualada la VolCAT Half,
que aquest any es veu reduïda en
dies i que comptarà amb tots els
protocols de seguretat anticovid.
Una prova destinada tant a bikers
professionals (PRO) com a aficionats (OPEN), que tenen l’opció de
fer-la de manera individual o en
parella. Alhora, per a aquells que
vulguin sentir la famosa essència
VolCAT, es pot participar en una
de les dues etapes. Els participants
busquen descobrir la famosa terra
de la BTT.
Les etapes seran de 66 km amb
1550 m + dissabte i 47 km amb
1150m + l’endemà diumenge. Dues jornades plenes de senders que
faran sentir el millor mountain
bike a tots els participants.
La primera etapa transcorrerà
per l’autèntic territori Panna. Una

etapa exigent que farà descobrir
una regió ben coneguda pels seus
corriols. Un traçat pensat per al
ciclista amant del mountain bike i
la seva màxima diversió. S’observaran llocs bonics de la zona que mai
s’esperarien practicant la BTT.
En canvi, la segona etapa serà
el veritable Technic Track. Etapa
plena d’infinits senders, sense molta dificultat. S’haurà d’anar ben fi
per poder anar ràpid. El traçat passarà per l’emblemàtica zona de la
Lluna, que meravella, any rere any,
a tots els participants de la VolCAT.
Un esdeveniment que s’espera
amb gran expectació i que sempre
atorga grans moments ciclistes.
Més informació i últimes inscripcions disponibles a: http://volcatbtt.com/.

Més igualtat que mai
En el pla competitiu la VolCAT
sempre compta amb emoció. I és

que poder pujar a l’esglaó més alt
del podi i coronar-se com a vencedor de la prova és tot un honor
per a qualsevol ciclista.
En categoria masculina trobem
noms com Francesc Guerra (Buff
Scott MTB Team), Ever Alejandro
Gómez (Olympia Factory Cycling
Team) o els tres ciclistes del TBellès-BMC-Iguña by Kala, Guillem
Muñoz, Roberto Bou i Guillem
Cassú. Serà una batalla increïble
per veure qui és el més fort de la
prova.
En fèmines, la guanyadora de
l’any 2017, Clàudia Galícia (Megamo Factory Team), vol revalidar la
seva victòria. Davant tindrà corredores del nivell de Meritxell Figueras (MMR Factory Racing Team),
que arriba després de competir a
les Copes del Món de Nove Mesto;
Arantxa Salvadó (Liv Cycling) o Olga Echenique (TBellès-BMC-Iguña
by Kala).
Aquest 2020, la VolCAT està
més oberta que mai i els aficionats
al Mountain Bike gaudiran amb
tot el que ens oferirà la competició.

Horaris
Les dues jornades tindran la
sortida i l’arribada al Parc Central
d’Igualada.
Dissabte la sortida serà a 2/4
de 10 del matí i es lliurament de
premis es preveu cap a 2/4 de 2 de
la tarda; l’endemà diumenge es
donarà la sortida a les 9, i el lliurament de premis també cap a 2/4 de
2 de la tarda.
Enguany només s’ofereix zona
de pàrquing per a autocaravanes,
i es descarta la zona d’acampada.

Veterans del Club Excursionista Uecanoia

Els Esgavellats i la carena de Ca l’Aromí
EXCURSIONISME
ijous 1 d’octubre de 2020. Sortida de vint-i-quatre veterans des
del poliesportiu de Vilanova del
Camí. El grup caminà direcció Cal
Titó vers els Esgavellats, nom que
fa un cert respecte puix el rocam
irregular d’aquella zona, diguemne “esgavellada”, hom se la pot
imaginar quelcom dificultosa batejada amb aquest nom, --segons creiem-- per la veu popular. Però la
veritat és que el complicat sender
que sorteja les roques resulta de
bon fer però difícil de trobar. Insòlit per a qui no hi havia estat mai, i
un xic escabrós per als que portem
anys trepitjant-lo i ara cada vegada
ens costa més sortir dels entaforats
forats, tot i haver-hi escales de fusta, de gat, i cables per facilitar-ne
el recorregut ben conservat pel treball voluntariós de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí.
L’anterior paràgraf resumeix
la primera part de l’itinerari,
però no és prou per a descriure
l’interès i la bellesa del paratge.
Fer excursionisme per a nosaltres,
els veterans, no vol dir únicament
caminar, sinó també trobar plaer en les particularitats físiques i
ambientals dels llocs i en la convivència humana dels companys.
Els Esgavellats és un racó de món,
tot i ser a prop d’Igualada, poc
conegut fins que, redescobert, va
posar-se “de moda”. Paratge natu-
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ral certament singular també d’interès botànic. En aquest cas d’avui,
lloc de pas, és cert, però lloc en el
qual la singularitat d’aquell desordre o caos de rocam desmanegat
per l’acció del temps en el qual
el sender s’endinsa, puja i baixa
per graonades d’una certa figuració fantasiosa, formant forats i un
laberint envitricollat de fosses o
corredors atrinxerats, estrets i... divertits. Pots fer-hi córrer la imaginació i pensar en un assentament
humà prehistòric. I aneu a saber si
ho fou... Format a l’era terciària,
quan tot era un mar, l’acció dels
agents erosius externs com el vent
i la pluja provocaren aquest lloc
on pots jugar a perdre’t.
En la segona part del recorregut, de camí a la carena de Ca
l’Aromí, a mitja pujada esmorzà-

rem en un tomb del semiassolellat
camí, ja que les enterbolides boires
encara eren senyores dels fondals
i costà esbandir-les. Recorreguérem transversalment la carena per
corriol boscós que ens abocava a
la banda oposada, a la vall de Carme, que no veiérem a causa de les
boires baixes. I per Can Bernades
de la Vall i per la font de la Noia,
recuperada però altra volta mig
abandonada, retornàrem als cotxes. Bé per la caminada i el fet de
reviure, per a alguns, llocs propers
de la nostra comarca d’aspecte o
angle nou.
Recorregut de 8’7 km amb el
guiatge de Juan Costa pel recorregut i el de Xavier Marimon per
l’interior dels Esgavellats.
Veterans Uecanoia
Foto: Joan Mollà
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Diumenge i dilluns, 100ns
Campionats de Catalunya
absoluts i sub-23 en pista, a
l’Estadi Atlètic d’Igualada

ATLETISME
gualada acollirà, els dies 11 i 12
d’octubre l’edició número cent del
Campionat de Catalunya absolut
d’atletisme. L’esdeveniment, a més,
coincidirà amb el cinquantenari de
la construcció de l’Estadi atlètic de
la capital de l’Anoia.
Durant la presentació de la prova, que es va fer ahir dimecres a
l’Ajuntament d’Igualada, l’alcalde,
Marc Castells, va destacar que “la
tradició esportiva i atlètica a Catalunya ve de molt lluny i, alhora, estem
molt orgullosos també que Igualada pugui ser un referent organitzatiu”, i va afegir que “nosaltres
vam ser Ciutat Europea de l’Esport
2019, i això no era una marca, no
era un eslògan, sinó que va tenir
a veure amb poder fer inversions
importants en l’àmbit esportiu de la
nostra ciutat, i l’estadi atlètic va ser
una de les instal·lacions beneficiats
d’aquesta iniciativa”.
De la seva banda, el president
de la Federació Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas, va destacar la
col·laboració amb el Club Atlètic
Igualada, que va qualificar com un
dels clubs capdavanters i de qui
lloà la seva capacitat per organitzar
competicions de gran nivell: “Quan
es fa un campionat a Igualada, se
sap que no hi haurà cap problema
i que es farà la competició sense
dificultats”.
El president del Club Atlètic
Igualada, Lluís Cañamares, agraïa
la confiança de la Federació i de
l’Ajuntament i va celebrar que el
bon desenvolupament de les proves
de categories inferiors celebrades
fa dues setmanes hagi permès, ara,
que Igualada aculli el Campionat de
Catalunya Absolut. Els responsables
del club també van espeficiar totes
les normes de seguretat que permeten que competicions d’aquest
nivell es puguin desenvolupar amb
totes les garanties necessàries.
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Doble jornada de
competició
Les diferents proves d’aquesta cita esportiva es duran a ter-

me en doble jornada de diumenge i dilluns, matí i tarda, conjuntament amb les proves corresponents als 35ns Campionats
de Catalunya sub-23 individuals
i de relleus, i també dels Campionats de Catalunya de proves
combinades d’ambdues categories, que comptaran amb l’organització conjunta de la Federació
Catalana d’Atletisme i del Club
Atlètic Igualada Petromiralles. El
concessionari d’automòbils Servisimó exposarà dos vehicles a
l’Estadi Atlètic, en el decurs dels
Campionats.
Prendran part en aquests
campionats els capdavanters de
l’atletisme català nascuts els anys
1998-99-00, pel que fa a la categoria sub-23, i de categoria absoluta la resta de participants, entre ells un grup d’atletes del Club
Atlètic Igualada Petromiralles en
les categories indicades.
Les proves es disputaran mitjançant finals directes i per entrar a l’Estadi Atlètic caldrà passar els controls preceptius i respectar estrictament les normes
per a la prevenció de la Covid-19.
Tots els atletes, entrenadors, jutges i organització, hauran de seguir estrictament els protocols
sanitaris de la SGEAF i la FCA. No
es permetrà l’accés als Campionats al públic en general.
Les proves combinades absolutes i sub-23 es duran a terme
els matins de diumenge i dilluns,
en horaris de 10 a 14,50 h, mentre que a les tardes es duran
a terme la resta de proves del
Campionat de Catalunya sub-23
i absolut individuals i de relleus.
El diumenge començarà la jornada de tarda a les 15.30 h amb el
martell femení i finalitzarà pels
volts de les 19.30 h amb els relleus de 4x100 femenins, mentre que el dilluns començaran
les proves de tarda a les 15.30 h
amb el martell masculí i finalitzaran a les 19.40 h amb els relleus
de 4x400 m femení.
Club Atlètic Igualada

ESPORTS
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Inscripcions obertes al torneig solidari
L’Igualada Rigat cau contra el organitzat per l’AECC - Anoia
Les inscripcions estan obertes i
PÀDEL
Vendrell
poden participar els majors de 14
l Punt Comarcal de l’Anoia de
OK Lliga: CE Vendrell 5 - Igualada Rigat HC 3

HOQUEI PATINS
’Igualada Rigat va veure com se li
escapava la victòria en una segona part desafortunada davant el CE
Vendrell, en un partit que va acabar
5-3. Després del 2 a 3 del descans, als
5 minuts de la segona meitat un pal
de Tety Vives podria haver sentenciat el partit, però van ser els locals els
qui van empatar de falta directa. Pla
podria haver tornat a posar els arlequinats per davant amb una altra
falta directa que no va poder transformar i, en canvi, el Vendrell va fer
dos gols ens els últims 7 minuts que
van sentenciar el partit.
I això que els de Francesc Linares es van avançar molt d’hora en
el marcador, amb un gol de Roger
Bars al minut 2. La mínima diferència es mantingué durant 15 minuts,
quan l’exigualadí Gerard Miquel va
fer el primer dels seus dos gols. Els
“rigats” es van tornar a avançar amb
un gol d’Aleix Marimon a assistència
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de Ton Baliu, però els locals tornaven a empatar, i encara els anoiencs
es van tornar a posar-se per davant
per tercera vegada, amb un gran gol
de Tety Vives amb un revers a una
sola mà.
El 2 a 3 semblava que deixava els
igualadins més a prop del triomf. I
hagués pogut ser així si hagués anat
dins una bola del mateix Tety al pal.
Els vendrellencs van aconseguir empatar només 2 minuts més tard amb
una falta directa. Pla ho va poder fer
en una altra acció de falta directa,
però eren els locals els que s’avançaven amb el 4-3 i sentenciaven el
partit amb un últim gol a falta de 2
minuts per acabar.
Els igualadins hauran d’esperar la pròxima jornada per intentar
estrenar el seu caseller. Al davant,
però, tindran un dificilíssim Noia que
visitarà les Comes també amb zero
punts.
Premsa IHC
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Els equips base del CH Igualada tornen a la
competició
ra Luque, Isona Llansana, Montse Aguilar, Núria Borrega i Carla
Quiñones. Entrenador: Enzo Visa.
Delegada: Iolanda Gandia.
D’aquí dues setmanes les igualadines visiten la pista del Molins
de Rei, a priori el rival més dur
d’aquesta fase.

Theo Ruiz (CAI), 5è en perxa al
Campionat d’Espanya sub-20
ATLETISME
issabte passat, l’atleta sub-20
del Club Atlètic Igualada Petromiralles Theo Ruiz va assolir la
5a posició en salt de perxa al 67è
Campionat d’Espanya sub-20, que
es va dur a terme a les pistes de
Vallehermoso, a Madrid, en doble
jornada de dissabte i diumenge,
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matí i tarda, amb la participació
dels atletes estatals capdavanters
nascuts els anys 2001-02.
Theo Ruiz era 5è (plaça de finalista) en el salt de perxa, amb
un millor intent de 4,50 m, en la
prova dominada per Ivan Illobre
(Go Fit Athletics).
Club Atlètic Igualada

Ferran Torra (Fes Bici 3.0
Tuga), 3r aleví al Campionat
de Catalunya de carretera
CICLISME
l Fes Bici 3.0 - Tuga va ser present al Campionat de Catalunya
de carretera de Vinallop (Tortosa), on el corredor Ferran Torra va
aconseguir una gran 3a posició a la
categoria aleví.
Orange Power!

E

Bon cap de setmana pels
equips de +kpàdel!!

anys. Les persones interessades es
poden inscriure al CalfontWellness
Centre (c. Aurora 86, d’Igualada),
de 7 a 22.30 h, amb un cost de 10
euros. Amb la inscripció els participants rebran una samarreta i
un obsequi, a més de gaudir d’un
esmorzar el dia del torneig.
El torneig se celebrarà gràcies
al patrocini de Servisimó, Finques
Rambles, Calaf Grup, Sílvia Giralt, La Renda Urbana, Oli Saba
i la col·laboració de Supermercat Bon Preu Esclat, Interesport
Pedraforca, Tuga Active Wear,
Escola Joan Seguí, Forn Jaume
i Vicens, Forn Granier, Solan de
Cabras i Nestlé.

l’AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer), juntament
amb el Calfont Wellness Centre
d’Igualada, organitzen un Torneig
de Pàdel Solidari que se celebrarà
el diumenge 25 d’octubre al Club
Les Moreres, de Santa Margarida
de Montbui.
Els diners recaptats en aquesta
cita solidària seran destinats a la
recerca oncològica, a la lluita contra el càncer i en ajudes directes
als malalts i a les seves famílies. La
disputa del torneig es portarà a
terme amb la màxima seguretat i
seguint els protocols de prevenció i
recomanacions higienico-sanitàries
vers la Covid-19.

Infantil femení “B”:
Acadèmia Igualada CHI
18 - Vilanova del Camí 30
HANDBOL

Infantil femení “A”: H.
Cooperativa Sant Boi 8 Acadèmia Igualada CHI
38

Després de 7 llargs mesos plens
d’incertesa, tornar a disputar un
partit d’handbol no semblava gens
fàcil i tampoc ajudava l’ambient
previ. El ja habitual control a l’entrada, l’equip separat en dos vestidors diferents, sense públic a la
grada... Però les jugadores igualadines de seguida van demostrar la
seva superioritat en el joc i la seva
major experiència en la categoria
davant un equip amb qualitat individual però físicament inferior.
La intensitat defensiva i velocitat en les transicions van marcar la
tònica del partit, que va servir per
a trobar sensacions dins la pista i
tornar a gaudir després d’una llarga i dura pretemporada.
Jugadores: Júlia Toner, Berta
Granado, Jana Font, Míriam Farré,
Júlia Consul, Marta Elvira, Naya-

El cap de setmana passat es va
disputar el primer partit i el primer
derbi, amb una primera part molt
intensa per part dels dos equips,
i es va arribar al descans amb un
resultat d’11-14.
A la segona part, però, l’equip
local es va veure superat per un
Vilanova que ho va donar tot. Les
nenes de l’Igualada van aguantar
tot el partit lluitant malgrat que
aquesta vegada no va poder ser,
però estem segurs que vindran
moltes victòries amb un equip nou
de primer any. Les sensacions van
ser molt bones, continueu lluitant!
Jugadores: Míriam Muñoz,
Helena, Sara, Nadya, Míriam Farré,
Núria, Júlia, Isabel, Martina, Marta. Entrenadores: Jana Elvira, Julia
Lladó.

Cadet masculí “B”: BCN
Sants 30 - Jorba Solà CHI 29
Diumenge, i després d’una aturada obligada pel Covid-19, es va
reprendre la competició per als cadets del club. La situació actual ens

ha sobrepassat a tots, i crec que
els nois també van notar la falta
de competició i de rodatge, tot i
arribar en una forma física molt
acceptable, però la concentració va
fallar, sobretot a finals de la primera part i bon inici de la segona.
Tot i estar amb moltes ganes i
molt motivats, es van deixar anar
i arribaven al descans amb un 1613 en contra. L’inici de la segona
part també va ser dur i es van posar cinc per sota en el marcador;
va ser aleshores quan, amb algunes jugades i gols espectaculars,
va arribar la inspiració i van aconseguir, no tan sols empatar, sinó
posar-se dos per sobre. El partit
estava molt igualat i ja feia preveure un final molt disputat, que
va acabar decantant-se a favor
del Sants en un gol a l’últim segon de partit. Seguirem millorant!
Volem destacar la reincorporació
a la competició del nostre jugador Arnau Albareda, després d’una
lesió llarguíssima que l’ha tingut
apartat dels terrenys de joc durant
molt de temps. I donar, també, la
benvinguda al nou entrenador.
Jugadors: Guerau Llansana,
Oriol Pou, Arnau Vargas, Aniol Gumà, Xavier Malpartida, Ot Pamés,
Ferran García, Pol Alonso, Jaume
Magaña, Oriol Cirera, Arnau Albareda, Santi Cuevas i Roger Trull.
Porters: Aitor Doncel i Jan Tardà.
Entrenadors: David Diaz i Agustín
Vázquez. Delegats: Paco Alonso,
Iolanda Gandia i Pilar Guardiola.

Retorn a les curses de muntanya
de la Uecanoia
PÀDEL
’equip federat masculí de Primera
rebia a casa a l’Epadel, on queien
per 1 - 2.
La parella 1, Irineo Barni - Xavi
Cintes van perdre per 3/6 - 6/7.
La parella 2, Edu Rivas - Dani
Perez, s’imposaven a tres sets, per
4/6 - 6/1 - 6/2.
La parella 3, Hector Garcia - Pau
Borrega, perdien al tercer set per
5/7 - 6/4 - 2/6.
L’equip federat femení de Primera es desplaçava a les instal·lacions del Pàdel Indoor Bages, amb
victòria de les visitants per 1 - 2.
La parella 1, Bassi Maturana Cris Jolonch queien a tres sets per
5/7 - 6/3 - 6/4.
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La parella 2, Antonia Arrabal Mari Pavon vencien a tres sets per
6/7 - 6/4 - 1/6.
La parella 3, Miriam Vega - Lara Balcells, s’imposaven per 0/6 1/6.
L’equip federat femení de Segona jugava com a local contra
l’Espadel i aconseguia la victòria
per 2 - 1.
De parella 1, Mercedes Gargallo - Silvia Zambudio, vencien
6/3 - 6/1.
La parella 2, Natalia Raguer
- Marian Riera derrotaven les oponents per un doble 6/1.
La parella 3, Judit Gallardo Susanna Borràs queien per un doble 4/6.

CURSES DE MUNTANYA
esprés de l’aturada de les curses de muntanya a causa del
Covid-19, en què la majoria de
curses han estat suspeses, n’hi ha
algunes que s’han pogut celebrar
adaptant-se i complint les mesures d’higiene, seguretat i distància
social establertes per la situació
sanitària actual.
Una d’elles és la XIV Cursa de
Muntanya Alta Segarra, celebrada
diumenge passat a la localitat de
Sanaüja (Segarra).
La cursa va consistir en dos recorreguts de 10 i 24 km. A les 9
sortien, esglaonadament, els de
la cursa llarga de 24 km i 1024 m
positius (AS24) i a les 9.30 h, també
esglaonadament, els de la cursa
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curta de 10,2 km i 406 m positius
(AS10).
Per part del Club Excursionista
Uecanoia hi van participar 8 corre-

dors (3 a la llarga i 5 a la curta), els
quals van obtenir excel·lents resultats. A l’AS24 cal destacar el primer
lloc absolut de Marc Ollé, era 7è Ismael Molina i 30è Francesc Llobet.
A l’AS10 cal destacar el 2n lloc
absolut de Joan Rosich, entrava 6è
David Patiño, 21è David Núñez (3r
Master), 24è Txus Oliva i 27è Joan
Almirall.
Per altra banda, Miquel Majada va participar a l’Ultra Trail de
la Covatilla (Castella i Lleó), de 75
km i 4135 m de desnivell positiu,
que va acabar amb un temps de 12
hores i 9 minuts.
Agraïm als organitzadors
d’aquestes curses la tasca realitzada per poder portar-les endavant
malgrat les dificultats del moment.
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11 medalles per als atletes del CAI
als Campionats de Catalunya sub-16,
sub-14 i sub-12

Aleix Camats

Carla Bisbal

Ian Alves

ATLETISME
ls i les atletes del Club Atlètic
Igualada Petromiralles/Jocnet
van assolir un total d’onze medalles, el cap de setmana passat,
3 i 4 d’octubre, als Campionats
de Catalunya de les categories
sub-16, sub-14, sub-12 i sub-10
celebrats a les pistes de les Basses
de Lleida, enguany amb aquest
nou format de finals directes i
nombroses restriccions de seguretat, a causa de la pandèmia de
la Covid-19.
Hi participaren un nombrós
grup de 22 atletes del CAI Petromiralles/Jocnet, amb una brillant
actuació global que va ser premiada amb 11 medalles (2 d’or, 3
d’argent i 6 de bronze) i diversos
llocs de finalista. El CAI va ser el
1r classificat per clubs en categoria sub-16, pel que fa a la puntuació global dels seus atletes,
amb 106 punts, entre 56 clubs
classificats.

d’Espanya cadet dels propers 24 i
25 d’octubre a Granollers.
Cal destacar l’actuació
d’Aleix Camats, bicampió de Catalunya: en llançament de disc,
amb 59,57 m, nou rècord de Catalunya (millorant els 59,33 m
del mateix atleta) i també medalla d’or en llançament de pes,
amb 14,69 m.
Carla Bisbal era subcampiona
de Catalunya en 1.000 m llisos,
amb un temps de 3’05”25, i era
a més 4a en 300 m llisos, amb
43”72, mateixa marca que Mar
Buchaca, que va acabar 3a. També foren medalla d’argent Ian
Álves en perxa, amb 4,00 m, i
Núria Moix en pes, amb 11,38 m,
a més de quedar 6a en llargada
amb 5,05 m.
Guim Morcillo assolia dues
medalles de bronze: en pes amb
13,24 m i en javelina amb 39,99
m. Mar Buchaca era 3a en els
300 m llisos, amb 43”72, a més
de 5a en 100 m llisos amb 12”73.
Elsa Alías assolia el bronze en
disc, amb 31,58 m, i era 6a en
martell amb 34,17 m. Oriol Alonso també acabà 3r en 1.500 m
obstacles, amb 4’45”99.
Van ser 4es Aina Eberlé en alçada amb 1,49 m i Paula Cambero en 600 m llisos amb 1’45”37.

Andrea Gil era 5a en triple salt
amb 10,42 m i Albert Gil era 7è
en pes amb 11,50 m i 9è en disc
amb 17,95 m.
També van ser 7ns Rubén
Sánchez en llargada amb 5,86 m,
Joel Giménez en triple salt amb
11,92 m, Jan Solà en 3.000 m llisos amb 10’23”86 i Aina Dalmau
en disc amb 26,89 m, mentre que
Júlia Tomàs efectuava nuls els
seus intents en el llançament de
disc.
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Aleix Camats, rècord de
Catalunya en disc
Els i les atletes sub-16 del CAI
Petromiralles/Jocnet assoliren un
total de 10 medalles i un nou
rècord de Catalunya, a més de
diversos llocs de finalista i algunes mínimes per al Campionat
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Amb aquest resultat el Femení
s’allunya quatre punts del descens.
La setmana vinent tindrà un altre
partit important contra el CUBE de
Manresa.
El Masculí A va perdre els tres
punts a casa contra el Pàdel Indoor
Berguedà.
El Masculí B, que juga a Primera Interior de la Lliga Catalana de
la Federació Catalana, va perdre
en el seu desplaçament al Padel
Indoor Bages per 3 a 0.
La parella 1, Guillem Tort i Oriol Vinardell, va perdre per 6-4 i
6-3; la parella 2, Xavi Linares i David Sabaté, va caure per 6-3 i 6-3;
i la parella 3, Jose Mari Sánchez i

MOTOR

Joan Vidal

Entorn urbà

Hyundai i10 MPI 1.2
Tecno

Clara Enrich, sub-14,
bronze en 2.000 m llisos
Pel que fa als atletes de categoria sub-14 del CAI Petromiralles/Jocnet, cal destacar el 3r
lloc assolit per Clara Enrich en
els 2.000 m llisos amb un temps
d’11’29”72, i el 4t lloc de Jordi Pastor en llançament del pes
amb 9,78 m. Etna Torras era 7a
exaequo en salt de perxa amb
1,95 m.
Finalment, en sub-12, pel CAI
hi van participar Iker Pérez, 4t
en 60 m llisos amb 8”87, a només 6/100 del bronze, i era 5è
en llargada amb 4,24 m, mentre
que Alex Guillén era 9è en 2.000
m llisos amb 7’42”62.
Club Atlètic Igualada

Sort diversa per als equips de l’Infinit
Igualada

PÀDEL
l nostre equip Femení A (equip
de la foto), que juga a Primera
Interior de la Lliga de la Federació
Catalana, va jugar a casa un partit
molt important per mantenir la
categoria contra un equip implicat,
com és el CT Olesa D. El resultat va
ser favorable amb una victòria per
2 a 1.
La parella 1, formada per Khaoula Arab i Eva Prades, va guanyar
per 3-6, 6-3 i 6-3; la parella 2, Yolanda Sánchez i Cristina Esteve, va
guanyar també per 2-6, 6-1 i 7-6; i
la parella 3, Yolanda Piñero i María
José Santamaría, va perdre per 6-1,
3-6 i 4-6.
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Alfred Bonet, també va perdre per
6-2, 6-2.
Els Veterans Masculins, que juguen a Tercera Categoria de Veterans de la Federació Catalana, va
guanyar al difícil camp del Athlètic
Terrassa per 0 a 3, en tres partits
molt igualats que van caure a la
banda igualadina per petits detalls.
La parella 1, Abdelah Zaim i
Quim Aguilar, va guanyar per 4-6
i 1-6. La parella 2, David Sabaté i
Oriol Vinardell, va superar els rivals
per 3-6 i 3-6. I la parella 3, Nacho
Pérez i Carlos Pérez, va guanyar
per 6-4, 4-6 i 2-6. Amb aquest resultat l’equip es col·loca en quarta
posició de la classificació general.
Els Masculins +45, que juguen
la Lliga Comarcal Maxpeed, va
guanyar el derbi igualadi al camp
de l’Esquaix Cambridge per 0 a 3.
La parella 1, David Sabaté i Jose Mari Sánchez, va guanyar per
3-6 i 1-6; la parella 2, Carles Lladó i
Pepe Yebra, es va imposar per 1-6,
5-7; i la parella 3, Lluís Pol i Toni
Ribera, també va guanyar el partit
més complicat per 6-3, 2-6 i 2-6.
Amb aquest resultat l’equip queda
en cinquena posició.

MOTOR
s la gran aposta del fabricant
coreà en un segment tan competit com és l’A, el dels cotxes
urbans, però aquí Hyundai va més
enllà amb la mecànica que avui
posem a prova, ja que la superior potència d’aquest motor de 84
cavalls, associat en aquest cas al
canvi manual, fa que aquesta versió que pertany a la tercera generació d’aquest model sigui també un bon aliat en els trajectes
interurbans, ja que té prestacions
més que suficients per proporcionar-nos un comportament àgil en
carretera.
La seva àmplia graella en forma de panell de niu d’abella i d’estil esportiu, amb les llums diürnes
en LED rodones, les llantes de 16”
i una línia més elegant que abans,
pensant en els gustos dels clients
europeus, pren molt protagonisme ja que, a més, es pot combinar
entre 12 colors amb el sostre en
negre o en vermell.
Per dins m’encanta la seva amplitud per a les cinc places, tenint
en compte que s’ha aprofitat molt
bé el fet de que les rodes estiguin
situades cap als extrems de la carrosseria i que solament amida 3,67
metres de llargada total i compta
amb un correcte maleter de 252
litres de capacitat, que es pot ampliar fins als 1.050 si pleguem els
respatllers dels seients posteriors.
Per altra banda, queda ben resolta la ubicació de la pantalla tàctil
a color de 8 polsades en la part
alta de la zona central del quadre d’instrumentació. A sota tenim

É

la zona per al carregador sense
fils del nostre smartphone que es
connecta mitjançant la coneguda
telemàtica de Hyundai Bluelink per
a les aplicacions Apple CarPlay i
Android Auto.
Deixant de banda el seu impecable comportament en carretera i
la facilitat per circular pels entorns
urbans gràcies a les contigües mides externes, m’agrada que Hyundai hagi inclòs molts dels equipaments de seguretat que porten els
cotxes de superior categoria, com
per exemple l’avís de col·lisió frontal, l’assistent de llums llargues, el
sistema d’assistència de manteniment de carril, advertència d’atenció al conductor o el sistema de
reconeixement de senyals, unes interessants ajudes que formen part
del complet equipament de seguretat activa Hyundai SmartSense.
La gamma del nou i10 està disponible en dos motors: un 1.0 MPi
de 3 cilindres amb 67 CV que ja
vàrem provar en aquesta secció el
mes de febrer i l’1.2 MPi de 4 cilindres amb 84 CV, ambdós amb dos
opcions de transmissió, una manual de cinc velocitats i una manual
robotitzada AMT també de cinc
marxes. I com ja és norma de la
casa, existeix un Hyundai i10 més
esportiu N Line que munta el motor 1.0 TGDi amb 100 cavalls, una
novetat molt recent.
Cilindrada: 1.197 cc / Potència: 84 CV / Tracció: davant / Acceleració 0 a 100 km/h: 12,6 segons / Consum homologat WLTP:
4,5 l/100 km / Pes: 932 kg / Preu:
15.445 euros.

Anoia Motor
Av. Barcelona, 121
08700 Igualada
www.anoiamotor.com
Tel. 93 801 77 17
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Bones actuacions dels joves
de l’escola del CAI Triatló
TRIATLÓ

Guim Gabarró, 4t al
Triatló Infantil de Lleida

El dissabte 26 de setembre va
tenir lloc la primera i única triatló
infantil d’aquest any 2020 a Lleida, on va participar Guim Gabarró,
triatleta del Club Atlètic Igualada
triatló.
En Guim, tot i ser de primer
any, va aconseguir una 4a posició,
allunyant-se només un minut del
primer.
Molt bona organització del CE
SpeedRepublikCokotrilos tot i que,
a causa de la situació actual de la
Covid-19, la triatló es va dur a terme amb les mesures de seguretat
més adequades, amb separacions

i sortint individualment cada 20
segons.

1a posició d’Oriol Alonso
i 8a de Guim Gabarró al
III Aquatló Jove

El dissabte 3 d’octubre es va
celebrar la III Aquatló Jove, al Club
Natació Barcelona. En categoria
infantil participaven Guim Gabarró
i Oriol Alonso, amb un recorregut de 500 metres nedant, seguit
de 2.000 metres al tram de córrer.
Una cursa barrejada amb cadets i
infantils en què l’Oriol aconseguia
una primera posició general i en
Guim era 8è infantil. Hi va haver
una mica de complicació per la
confusió dels trams de córrer en les
dues categories, però tot i així van
donar el seu 100% .

8 d'octubre de 2020

OkLiga Femenina: PHC Sant Cugat 2 - Igualada Femení HCP 1

Els punts, a tocar...
HOQUEI PATINS
es igualadines tornaven de buit
de Sant Cugat després de fer un
altre bon partit i deixar unes molt
bones sensacions als 100 aficionats
als que l’organització va permetre
l’entrada, respectant l’aforament
i els protocols per Covid-19, en un
partit en què s’enfrontaven els dos
equips “revelació” de la temporada a l’OkLiga.
Així, en una pista sempre
complicada per a les igualadines,
aquestes s’avançaven al minut
cinc gràcies a un fort xut exterior
de Carla Claramunt que va sorprendre la portera local. El partit no tenia un clar dominador
i ambdós equips creaven força
ocasions que les porteres desfeien amb seguretat i solvència fins
que, en els darrers segons, un error de les igualadines facilitava
una contra del Sant Cugat que va
acabar en gol. Així s’arribava al
descans, amb un sabor agredolç
de les anoienques, però amb ganes de mantenir el nivell i poder
recuperar l’avantatge.
La represa no va ser l’esperada i les locals capgiraven el marcador en una acció afortunada.

L

Quedava molt partit i les igualadines mantenien la intensitat, la
concentració i el perill a la porteria local. En una acció d’atac
igualadina, l’àrbitre assenyalava penal favorable a les de Toni Aranda. Pati Miret, aleshores
“pitxitxi” de l’equip i de l’OkLiga, va ser l’encarregada d’executar el penal, que la portera local
desfeia amb autoritat. Quedaven
encara 19 minuts per seguir intentant-ho. Els dos equips continuaven generant clares ocasions que el pal o les porteres neutralitzaven. Les ocasions de les
igualadines creixien però no es
definien, tot i les ganes, i el re-

sultat ja no es mouria. Les locals
celebraven una victòria que les
posava colíders del grup B, amb
sis punts de sis, juntament amb
l’HC Palau. Justament, els dos rivals
amb els quals ha jugat, i competit,
el jove i nouvingut conjunt igualadí, que no trigarà en sumar punts.
Van jugar per l’Igualada Femení HCP: Cristina Riba (P), Mònica
Ferrer (P), Elba Garreta, Laia Cid,
Pati Miret, Mar Franci, Queralt del
Àguila, Carla Claramunt (1), Arés
Noguera i Lola Pelayo. Entrenador:
Toni Aranda.
El proper partit serà el diumenge 11 d’octubre a les 16.05 h,
davant de les càmeres de la Xarxa contra el CP Voltregà. Serà el
primer partit en la història de la
Xarxa en retransmetre en directe
i en obert un partit de l’OkLiga
femenina.
Les bones sensacions que
l’Igualada ha deixat en els dos primers partits, tot i no haver sumat
cap punt, estan generant molta
expectació i es troben en una dinàmica inversa que la del CP Voltregà que, contra tot pronòstic, ja
ha perdut tres punts en només dos
partits.

Veterans: AV Igualada 3 - SP. Bonaventura 2

Arriben les primeres victòries Brillants
dels equips de l’IV Club

VÒLEI
quest cap de setmana han arribat les primeres victòries de la
mà de diversos equips del club; cal
seguir treballant per augmentar
les eines dels equips i així gaudir
i competir millor. Aquests son els
resultats del cap de setmana.
El diumenge el Jorba Sola sènior masculí es va desplaçar a Barcelona per jugar contra el Jaume
Balmes VC, el partit va ser disputat
amb un resultat de 3-1, els nois
van jugar amb ganes, però no van
poder aconseguir la victòria. Dissabte jugaran contra l’Avinyó.
El Dinàmic suports sènior femení va caure per 3 a 0 a Castellar.
Les igualadines, que van estar molt
nervioses durant tot el partit, o
van poder superar el rival que va
desplegar un joc més organitzat
durant els 3 sets. Diumenge l’equip
juga a casa, a les 2 del migdia.
L’equip juvenil femení de l’IVC
es va desplaçar a Molins de Rei
per jugar el segon partit d’aquesta
lliga. Les igualadines, es van imposar per 0 a 3 mostrant un bon joc i
bona organització a la pista.
El juvenil masculí va estrenar
temporada i categoria, diumenge contra el Martorell. Van anar
amb moltíssimes ganes i amb una
actitud molt positiva tot i ser un
equip una mica diferent al de l’any
passat, amb noves incorporacions
i algun canvi de posició. Des del
principi van demostrar superioritat
en el joc guanyant així el primer
set. Van tenir una mica de descon-
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trol amb les rotacions al segon i
això els va fer regalar molts punts
però van saber recuperar l’ordre
a pista tot i que no van aconseguir guanyar el set. Acte seguit
van guanyar el tercer amb molta
diferència al marcador i el quart
van tornar a punxar com al segon,
amb molts nervis a final de set.
Una vegada al Tie break els dos
equips van estar molt nerviosos i
igualats, arribant així a un 14-14,
on els igualadins no van perdre
la seva confiança en l’atac i van
seguir amb la pressió, aconseguint
així 2 punts seguits que van donar
la victorià a l‘Igualada.
Les noies del cadet femení es
van desplaçar diumenge a la pista
del CV Molins. Al partit s’hi van
notar certes millores però insuficients per a un bon resultat final. El
Molins va aprofitar les errades en
defensa i en sac de les igualadines
per anar sumant punts, i decantar
el partit en els punts finals al seu
favor, fins reflectir un resultat final
de 3 a 0.
Nova derrota aquest dissabte,
de l’infantil A femení contra l’Esplugues per 0-3 amb un marcador
d’allò més espectacular (9-25/1025/4-25). En un partit on tot allò
que el rival feia bé i de forma ben
senzilla (assegurant sacs,f er tres
tocs endreçats, demanar totes les
pilotes, animar...) en l’equip era tot
el contrari. Principalment l’actitud
de la majoria de les jugadores, va
ser negativa o passiva i això no va
ajudar gens l’equip. Dissabte desplaçament a les instal·lacions de
Vall d’Hebron.
L’infantil B va jugar el seu segon partit federat amb moltíssimes
ganes contra el CE Hortons, un
equip amb molt nivell. Tot i això
van aconseguir fer bastants punts,
alguns molt treballats. Es nota la
millora mica en mica. El resultat va
ser un 0-3, una derrota clara però
molt lluitada. Dissabte les noies
juguen a la pista del Barça.

FUTBOL
on inici de campionat dels nostres veterans a Les Comes, amb
una victòria còmoda davant l’Sporting de Bonaventura, malgrat el
dictat del resultat, del tot anecdòtic. Aquesta temporada cal donar la
benvinguda a les noves incorporacions a l’equip: Ache, Carles Elvira i
Ton Mayor, que reforçaran, i molt,
l’expedició blava.
Primera meitat incontestable
dels blaus, cent per cent futbol.
Control, domini, passades, trian-

B

gulació, que van fer córrer de valent els benaventurats per tot el
rectangle de joc, mercès al gol matiner de Ramon Calsina, que s’estrena com a golejador a la lliga i
a Les Comes, amb un espardenyot
descomunal des de la zona de tres
quarts que va treure les teranyines
confinades de la passada temporada de l’arquer visitant. Després
de múltiples accions d’atac dels
igualadins, que no van acabar de
quallar per poc, Enric Conill, a la
franja del descans, materialitzava

el segon gol, en ràpida contra dels
blaus.
En la segona part del matx,
Carles Solís eixamplava encara més
el marcador amb el tercer gol dels
igualadins. Amb la franquícia del
resultat els blaus van anar perdent
intensitat, fet que van aprofitar els
barcelonins per inquietar el portal
local amb dos gols, més producte de
la casualitat i la fortuna que no pas
del bon joc.
Primers tres punts del campionat
que es queden a Les Comes, amb un
joc brillant dels blaus, els quals haurien de guanyar una mica més de
físic o saber dosificar el talent que
atresoren i dibuixen en el terreny
de joc.
Van jugar: Diego, Farré, Muntané, Robert, Vicenç, Manel C., Pau,
Enric C., X. Moyes, Quim, Pep, Solís,
Elvira, Calsina, Ton, Costa, Alexis, Ache, Ivan, Tort, delegat Ramonet.
La propera jornada els blaus visitaran la seu de l’Atlètic Castelldefels.
AVI / Joan Tort

3a Catalana Grup 12: Ateneu Igualadí SEF 1 - Riudebitlles CD 5

Bones sensacions, però mal resultat de l’Ateneu
FUTBOL
’Ateneu començava la nova
temporada davant del Riudebitlles. Un Ateneu reconstruït, ple de
cares noves i amb un cos tècnic
completament diferent, dirigit per
Josep Galán Pérez.
Els locals van començar dominant, controlant la possessió i arribant a la porteria dels visitants,
però d’un córner a favor de l’Ateneu va arribar el primer gol del
Riudebitlles. Un contraatac molt
ben executat i culminat amb una
gran passada en profunditat que
va deixar el davanter sol i a porteria buida, ja que el porter va errar en la sortida. 0-1 al minut 31 i
set minuts més tard un error del
central esquerre de l’Ateneu es va
convertir en un contra un, però

L

aquest mateix va fer falta i va ser
expulsat, ja que era l’últim jugador. Josep Corbi va llançar la falta
per sota la tanca i la pilota va entrar, un golàs que va suposar el 0-2.
A la segona part l’Ateneu va
sortir amb ganes d’intentar remuntar el partit, i el primer quart va
ser dominat pels arlequinats, però
a mesura que passava el temps es

notava la diferència d’homes al
terreny de joc i això ho va aprofitar l’equip visitant per sentenciar
en dues ocasions i va posar el 0-4
al marcador. L’Ateneu no va parar
d’intentar-ho i el premi va arribar
al minut 74, amb un bon gol de
falta del migcampista Gerard Garriga. Abans de finalitzar el partit
els Riudebitllencs van perforar la
xarxa de l’Ateneu una altra vegada
i el partit va acabar 1-5.
La setmana que ve l’Ateneu
s’enfrontarà als Monjos AD.
Ateneu Igualadí SEF: Martínez,
Soriano, Sanjosé, Romero (Sanchis, 41’), Verdes, Garriga, Moreno
(Mensa, 87’), Sanchis (Peral, 67’),
Vázquez (Segura, 67’), Hamza (Pablos, 38’) i Estruch.
Quim Pelfort Borrega
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El CT Can Bonastre, campió per tercer any
consecutiu de la Lliga +45
PÀDEL
l cap de setmana passat, amb la
victòria per 0-3 a Can Busqué,
l’equip +45 del CT Can Bonastre va
aconseguir, matemàticament, a falta de dues jornades per finalitzar la
Lliga, el tercer campionat de manera consecutiva. L’equip ha completat
una temporada excepcional, en la
qual no ha perdut cap eliminatòria
i, comptant els darrers partits de
l’any passat, ha acumulat un total

E

de quaranta eliminatòries sense perdre de manera consecutiva.
Ara els equips de pàdel de la
secció es poden centrar en els seus
equips federats, que també estan a
punt d’aconseguir l’objectiu de l’ascens de categoria. Els queden tres
jornades per al final.
L’equip federat masculí necessita guanyar vuit dels nou punts en
joc per quedar en segon lloc i assolir l’ascens directe. L’equip federat

veterà masculí també necessita vuit
dels nou punts possibles per quedar
campió del seu grup i aconseguir
l’ascens directe. L’equip federat femení té a tocar l’ascens directe i depenen d’elles mateixes.
Pel que fa a la Lliga Guinot
Prunera, els dos equips masculins, el
femení i el mixt han passat al quadre final principal i en breu coneixeran els seus rivals en eliminatòries
directes a caixa o faixa.

Dr. LUQUE

Dr. LUQUE

URÒLEG

Dr. LUQUE
URÒLEG

SALUT

URÒLEG

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a
93 805 33 51 (tarda)
Passeig Verdaguer, 114
93 805 04 04

maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR
c/ García Fossas, 2, 2n 1a
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 669 388 447

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a
93 805 33 51 (tarda)
Passeig Verdaguer, 114
93 805 04 04

Centre de Psicologia Clínica
i Psicoteràpia
ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)
Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes:
Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

Dr. PERE BRESCÓ

President de la Sección de endoscopia de la sego
President de la secció de cirurgia mínimament invasiva de Catalunya

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a
93 805 33 51 (tarda)
Verdaguer, 114
C/ Sant Carles, 43, 1r Passeig
2a
93 805 04 04
93 805 33 51 (tarda)
Passeig Verdaguer, 114
93 805 04 04

DRA. MARIA DEGOLLADA
DRA. ALBA LÓPEZ
DR. RICARD IZQUIERDO
TOCOGINECÒLEGS
CIRURGIA LAPAROSCÒPICA ENDOMETRIOSIS, HISTERECTOMIA, PROLAPSE…
INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA,
ECOGRAFIA 4 D, ESTERILITAT…
VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43
C/ ST. VICENÇ 23 - IGUALADA - www.eideg.com facebook centre ginecològic Dr. Brescó

Psicologia infanto-juvenil
Diagnòstic i tractament de
difucultats d'aprenentatge
Reforç escolar
Logopèdia
Segueix-nos a:

ESPECIALITZAT EN SÒL PÈLVIC (PREPART I POSTPART)

Joaquim Fernandez Bayon
Col. 8699

Enrique Fernandez Bengoa
Col. 22914

Assesoria medica legal: Accidents de tràfic, Accidents
laborals, Malaties professionals i Malalties comuns
Peritatges: Incapacitats, Seqüeles i Minusvàlues
Rambla Sant Ferran, 57, 3r 08700 Igualada · T. 93 804 22 65
info@bayonibengoa.cat · www.bayonibengoa.cat

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

@clinicadentalcapitan
Clínica Dental Capitán

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA
centrearal@gmail.com
www.centreauditiuaral.com

De dilluns a divendres de 10 a 1h i de 5 a 8h

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- Taps de bany i de sorolls fets a mida
- Personal titulat

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i
venereologia. Criocirurgia

Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Visites en hores concertades
93 803 13 26 - 617 32 39 89
Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33
Telèfon permanent: 93 290 68 67
RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

Psiquiatria infanto-juvenil
OFERIM TOTS ELS NOSTRES
SERVEIS ONLINE

Passeig Verdaguer
nº36,
2n 4anº 36, 2n 4a
Passeig
Verdaguer
08700 IGUALADA
08700 IGUALADA
93 804 1666

OBERT TOTES LES TARDES
OBERT TOTES
LES TARDES

- Primera visita gratuïta
-D
 escomptes
per família
nombrosa i monoparental
 Primera visita
gratuïta
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El festival ret homenatge enguany al centenari del clàssic del terror “El gabinete del doctor Caligari”,
inspiració pel cartell de l’edició d’enguany.

El Festival de Sitges es reinventa en temps de Covid per mantenir
una extensa oferta cinematogràfica

L

a 53a edició del Sitges - Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya tindrà lloc
entre el 8 i el 18 d’octubre i es
caracteritzarà enguany per un
model de festival híbrid. Es manté
el caire presencial conservant les
sales de projecció habitual dels
darrers anys i s’adopta també un
format on line amb uns 155 títols
programats disponibles a través
d’una sala virtual.
El festival ha fet un gran
esforç per poder adaptar-se a
la situació actual per culpa de
la Covid, forçat a reinventar-se
d’alguna manera. A part de
les restriccions generals que
han obligat a escurçar la programació o a reduir l’aforament de les sales de cinema,
es manté l’àmplia oferta de
seccions i d’activitats paral·leles. Tot i això, s’han hagut de
sacrificar alguns trets distintius, cas de la cancel·lació de
la popular Zombie Walk pels
carrers de la vila suburense.
El festival ret homenatge
enguany al centenari del clàssic del terror “El gabinete del
doctor Caligari”, inspiració pel
cartell de l’edició d’enguany.
Una 53a edició que serà inaugurada per la coproducció catalana “Malnazidos” de Javier Ruiz
Caldera i Alberto de Toro, adaptació de “Noche de Difuntos del
38” de Manuel Martín Ferreras.
Amb un repartiment conformat
per Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza i María Botto,
el film d’obertura explica com enmig dels combats de la Guerra
Civil Espanyola els cadàvers de les

trinxeres ressorgeixin com a zombis i combatents dels dos bàndols
enfrontats s’hauran d’unir per
combatre’ls.

Premiats
La llista de guardonats
del Festival de Sitges 2020
l’encapçalarà el realitzador
nord-americà David Lynch, creador de la mítica sèrie televisiva “Twin Peaks”, amb la concessió del Gran Premi Honorífic --de
manera virtual-- el diumenge 18
d’octubre en la gala de clausura,
guardó que anirà acompanyat de
la projecció d’un dels seus títols
més emblemàtics, “L’home elefant” (1980).
El certamen català premiarà la carrera de l’actriu Najwa
Nimri, una habitual en el cinema de Julio Medem i protagonista d’excepció a “Quién te
cantarà” (2018, Carlos Vermut).
Popular també en la seva faceta
de cantant pop, Nimri s’ha convertit en una estrella televisiva
gràcies sobretot a la sèrie “La casa
de papel”.
També serà homenatjat el
director Paco Plaza, qui amb
Jaume Balagueró va fer forat en
la història del terror amb una de
les sagues més conegudes del nostre temps, “Rec” (2007). El responsable de “Verónica” (2017),
un dels seus darrers èxits, aviat estrenarà “La abuela”, un film escrit
per Carlos Vermut.
També serà guardonat el
dissenyador de so Oriol Tarragó, col·laborador estret de J. A.
Bayona en llargmetratges tan celebrats com “L’orfenat” (2007) o
“Jurassic World: el regne caigut”

(2018), reconegut amb innombrables premis i distincions tan rellevants com la de l’Acadèmia Europea del Cinema l’any 2017.
I el Premi Nosferatu recaurà enguany en un dels rostres
veterans habituals del terror i
de la televisió de casa nostra,
Manuel de Blas.
Competició renyida
Intentarem desgranar aquells
títols que apareixen com a imprescindibles dins d’una Secció
Oficial Fantàstica que compta
amb una trentena de títols a competició. Un dels films més esperats és “Península” del sud-coreà
Yeon Sang-ho, seqüela de “Tren
a Busán” (2016), en què es reprèn la plaga zombi ara en una
Corea post-apocalíptica. El francès
Quentin Dupieux retorna a Sitges
--després de títols tan estrambòtics com “Rubber” (2010) o l’últim
“La chaqueta de piel de ciervo”
(2019)-- amb una nova aposta excèntrica que barrejarà humor i
terror, “Mandíbulas”, sobre un
moscot gegant.
El canadenc Brandon Cronenberg, fill del mestre del fantàstic David Cronenberg, guanyador a Sitges com a millor director
revelació amb “Antiviral” (2012),
competeix enguany amb “Possessor”, un thriller futurista i violent
amb protagonisme de Jennifer
Jason Leight. Procedent del festival de Sundance arriba “Relic”
de l’australiana-japonesa Natalie
Erika James amb una modalitat
de casa encantada on s’ajuntaran
tres generacions de dones a partir
de la desaparició de l’àvia.
Tindrem la versió peterpanesca “Wendy” del nord-ameri-

cà Benh Zeitlin, el director de la
premiada “Bestias del sur salvaje”
(2012). Una altra versió d’un relat
clàssic és “Cosmogonie”, una variació singular i aterridora del conte de “La caputxeta vermella” a
càrrec de Vincent Paronnaud, historietista gràfic, conegut sobretot
per codirigir amb Marjane Satrapi
títols com l’adaptació del còmic
homònim “Persépolis” (2008).
En el terror espanyol cal ressenyar la presència de Juanma
Bajo Ulloa, renovador del terror
espanyol amb títols com “La madre muerta” (1993), que retorna al gènere amb “Baby”, sobre
els maldecaps d’una mare per
recuperar la seva filla venuda a
una altra dona. Altres cintes que
conformen la secció i que criden
l’atenció són el western en clau
feminista “L’état sauvage” del
francès David Perrault; l’apocalíptica “She Dies Tomorrow” de la
directora Amy Seimetz i “Becky”
de Cary Murnion i Jonathan Milott, amb la jove Lulu Wilson com
a heroïna d’acció i el còmic Kevin
James com a dolent de la funció,
líder d’una banda de criminals
que assalten una casa i retenen
els seus moradors.
I pel que fa al cinema català
destaca el director teatral i cinematogràfic Lluís Danés amb “La
vampira de Barcelona”, pel·lícula
inspirada en la crònica negra barcelonina a través dels crims atribuïts a Enriqueta Martí al barri
del Raval a principis del segle XX.
“La vampira de Barcelona” compta amb un repartiment d’alçada
conformat per Nora Navas, Roger
Casamajor, Bruna Cusí, Francesc
Orella, Albert Pla, Mario Gras o
Núria Prims. El també català Kike
Maíllo, qui va inaugurar el Festival de Sitges amb “Eva” (2011),
retorna al festival amb l’adaptació del supervendes d’Amélie Nothomb, “Cosmética del enemigo”.
El director de “Toro”, que ara mateix es troba rodant una sèrie de
fantasmes per a Netflix, planteja
a “Cosmética del enemigo” un
angoixant thriller psicològic amb
un arquitecte arrossegat per una
misteriosa noia.

Seccions paral·leles
Entre l’àmplia oferta cal
abordar la secció Panorama Fantàstic, on destaca la cineasta

nord-americana Brea Grant amb
“12 Hour Shift”, una comèdia
fosca i trepidant amb protagonisme d’Angela Bettis com a infermera a qui se li descontrola la
vida. Brea Grant estarà present
de nou en aquesta secció amb
“Lucky”, de la seva compatriota
Natasha Kermani, com a guionista i protagonista també, donant
vida a una escriptora assetjada
que denuncia el masclisme imperant. Un dels plats forts de la
secció serà “The Reckoning” del
britànic Neil Marshall --el director de l’esfereïdora “The Descent” (2005) i, més recentment,
responsable d’alguns episodis de
“Joc de trons”--, un film terrorífic sobre la cacera de bruixes a
l’Anglaterra del segle XVII.
Un conreador nat del terror
australià, Andrew Traucky, intentarà atemorir-nos amb el descens
d’un grup a l’interior d’una cova
a “Black Water: Abyss”. El film
inaugural de la secció, “Vicious
Fan” del canadenc Cody Calahan,
es presenta com una comèdia
negra sobre un crític de cinema
que s’apunta a una teràpia per
a assassins en sèrie. En un altre
apartat, la secció Noves Visions
exhibirà “Un efecto óptico” de
Juan Cavestany, una nova aposta
desconcertant en què un matrimoni conformat per Pepón Nieto
i Carmen Machi viatgen a Nova
York però s’adonaran que es troben en una altra ciutat.
En qualitat de Sessions Especials hi haurà la projecció del
primer episodi de la sèrie “30
monedas”, dirigida pel basc Àlex
de la Iglesia, pel canal HBO. El
català David Victori, a qui Ridley
Scott va produir el luxós curtmetratge “Zero” (2015), es serveix
de l’actor Mario Casas per protagonitzar el seu segon llargmetratge després de “El pacto”,
l’imprevisible thriller “No mataràs”. Mentre que el francès
Joann Sfar presentarà la cinta
d’animació infantil “Petit vampire”, adaptació d’una historieta
gràfica pròpia. La programació
es diversifica amb altres activitats com presentacions de llibres
o debats, més enllà de seccions
clàssiques com la dedicada a
l’animació, Anima’t, o la de la
crítica, Seven Chances.
Joan Millaret Valls

“El meu germà persegueix dinosaures”,
avui dijous a l’Ateneu Cinema
IGUALADA
ins del Cicle Gaudí, en sessió
única, avui dijous, a les 20.00
h, a la sala de l’Ateneu Cinema es
projectarà l’òpera prima de l’italià Stefano Cipiani “El meu germà
persegueix dinosaures”, coproducció catalano-italiana amb participació de TV3.
El film d’Stefano Cipiani està
basat en el llibre homònim i “best
seller” juvenil de Giacomo Mazzariol.
Amb guió del mateix escriptor,
conjuntament amb Fabio Boniffaci, ens relata la vida de Jack, un
nen de cinc anys, i de les seves dues germanes. Jack desitja un germanet per jugar; per fi, un dia els

D
Les sessions de l’AUGA,
cada setmana
per Canal Taronja!
Les classes virtuals seran cada dilluns a les 6 de la tarda
i emeses en directe pel Canal Taronja Anoia i per la web
de la Universitat de Lleida.

www.canaltaronja.cat/anoia

seus pares li expliquen que tindrà
un germà molt especial, i per a ell
aquest “especial” té un significat
de superheroi. Després del seu naixement s’adona que és diferent
dels altres, però que no té superpoders. De sobte descobreix el significat de la paraula “down”.
Aquesta pel·lícula va guanyar
el premi a la Millor Pel·lícula Jove
de l’Acadèmia del Cinema Italià i
del Premi a la Millor Pel·lícula Jove
de l’Acadèmia del Cinema Europeu.
Les entrades per a aquesta
sessió preferentment caldrà comprar-les a través de la web: www.
ateneucinema.cat.
Joan Francesc Fitó
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ CASAL DE TOUS

I Puritani. Dia 10 a les 18.00 h.
Puñales por la espalda. Dia 11 a les 18.00 h.
Un diván en Túnez. Dia 11 a les 19.55 h.

■ ATENEU CINEMA

El meu germà persegueix dinousaures. Cicle Gaudí. Avui dijous a les 20.00 h.
Les resilients. Dijous 15, a les 20 h. En col·laboració amb la Mostra Internacional de Cinema de Dones.
Rifkin’s Festival. Dia 9 a les 20.30 h. Dia 10 a les 20.00 h. Dia 11 a les 19.30
h. Dia 12 a les 17.00 h. Apta per a tots els públics.
Eso que tú me das. Dia 9 a les 18.30 h. Dia 10 a les 18.00 h. Dia 11 a les
17.30 h. Dia 12 a les 19.30 h. Dia 14 a les 20.00 h. Apta per a tots els públics
Entrades a la venda exclusivament a la web www.ateneucinema.cat

Rifkin’s Festival. EEUU, 2020. Comèdia. Direcció: Woody Allen. Intèrprets:
Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya, Louis Garrel, Enrique Arce,
Christoph Waltz, Steve Guttenberg, Sergi López, Richard Kind, Nathalie Poza,
Damian Chapa, Georgina Amorós, Yan Tual, Douglas McGrath, Bobby Slayton,
Andrea Trepat, Ben Temple, Luz Cipriota, Karina Kolokolchykova, Elena Sanz,
Manu Fullola, Isabel García Lorca. El film gira entorn la visita d’un matrimoni
americà al Festival de Sant Sebastià. La parella queda encantada amb la ciutat,
també de la bellesa i l’encant d’Espanya i la fantasia del món del cinema. Ella
té un afer amb un director francès i ell s’enamora d’una metgessa resident a la
ciutat.
Eso que tú me das. Espanya, 2020. Documental. Direcció: Jordi Évole, Ramón Lara. Aquest documental és el resultat d’una xerrada entre el cantant Pau
Donés i Jordi Évole, que van tenir pocs dies abans que morís el líder del grup
Jarabe de Palo.
I Puritani. Òpera del gran compositor Vicenzo Bellini. Direcció: Patrick Summers. Intèrprets: Anna Netrebko i Eric Cutler. Gravació de l’espectacle ofert el
gener de 2007 al Met, teatre d’òpera de Nova York.
El meu germà persegueix dinosaures. Itàlia, 2019. Comèdia dramàtica.
Direcció: Stefano Cipani. Intèrprets: Alessandro Gassman, Isabella Ragonese,
Rossy de Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, Arianna Becheroni, Roberto
Nocchi, Gea Dall’orto, Maria Vittoria Dallasta, Saul Nanni, Iván Sánchez. En Jack
té cinc anys, dues germanes i desitja amb totes les seves forces un germà per
jugar a “coses de nois”. Un dia, els pares li anuncien que tindrà un germanet
i que serà especial. En Jack està boig d’alegria: “especial” per a ell significa
“superheroi”. Però amb el pas del temps comença a sentir-se defraudat. El seu
germà Giovanni no és un superheroi, la realitat és que ha nascut amb Síndrome
de Down.
Un diván en Túnez. França, 2019. Comèdia. Direcció: Manele Labidi Labbé.
Intèrprets: Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi, Amen Arbi,
Ramla Ayari, Aïsha Ben Miled, Feryel Chammari, Moncef Anjegui, Moncef
Ajengui. Després d’estudiar durant varis anys a França, Selma obre la seva pròpia consulta psiquiàtrica a Tuníssia, just després de la revolució social i política
de la Primavera àrab. Allà s’haurà d’adaptar als problemes ocasionats per les
diferències culturals, retrobant-se amb un passat que creia haver deixat enrere.
Puñales por la espalda. EEUU, 2019. Intriga. Direcció: Rian Johnson. Intèrprets: Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette,
Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer, Lakeith Stanfield,
Katherine Langford, Jaeden Martell, Riki Lindhome, Edi Patterson, Raúl Castillo. Quan el novel·lista de misteri Harlan Thrombey és trobat mort a la seva
mansió, just després del seu 85è aniversari, el detectiu Benoit Blanc és reclutat
per investigar-ho, i s’haurà de moure entre una xarxa de pistes falses i mentides
interessades.
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“Rifkin’s Festival” de Woody Allen

Deslluïda festa del cinema

E

l 68è Festival de Cinema de Sant
Sebastià inaugurava la seva gran
festa del cinema amb “Rifkin’s Festival” de Woody Allen, pel·lícula
rodada en gran part a la mateixa
ciutat de Donostia. Es tracta de la
quarta producció de Woody Allen
de la mà de la companyia catalana Mediapro i ha comptat amb
un extens repartiment conformat
per noms com Elena Anaya, Sergi López, Louis Garrel, Wallace
Shawn, Gina Gershon i Christoph
Waltz.
“Rifkin’s Festival” és una comèdia lleugera de tons romàntics
sobre una parella nord-americana
que assisteix al Festival de Sant Sebastià i que viuran diferents embolics sentimentals.
En realitat, Woody Allen parteix d’una premissa habitual en el
seu darrer cinema com és servir-se
d’una ciutat europea com a decorat de fons per repetir històries
semblants de forma ininterrompuda. Un cineasta errabund que
troba l’escalf a Europa que darrerament no troba als Estats Units,
on no paren d’amuntegar-se-li els
maldecaps. Roma, París, Barcelona
o Londres han esdevingut l’epicentre d’una filmografia malauradament en franca davallada i en què
“Rifkin’s Festival” es podria aparellar perfectament amb “A Roma
con amor” (2012).
Enmig d’un repartiment amb
noms locals i internacionals destaca el protagonisme de Wallace
Shawn, un actor secundari habitual en la filmografia d’Allen des dels
temps de “Manhattan” (1979), que

actua d’alguna manera d’alter ego
del propi Allen. No sé si té alguna
cosa a veure en l’elecció del veterà comediant i guionista Wallace
Shawn, però els darrers temps en
què Woody Allen ha estat en l’ull
de l’huracà quan ha rebrotat el cas
de les denúncies de pedofília tot
coincidint amb l’eclosió del moviment #MeToo i que ha provocat el
buit de gran part de la professió,
Wally Shawn va ser un dels pocs
que li va transmetre el seu suport,
segons confessa el propi Allen en
el seu llibre autobiogràfic “A propòsit de no res” (2010).
Es tracta d’una proposta decebedora, encara que Allen ens piqui
l’ullet amb l’ham de referències i
cites cinèfiles. Abunden episodis
irònics rodats en blanc i negre a
tall d’homenatge cinèfil a diverses
cintes emblemàtiques del cinema
d’autor, des de “El setè segell”,
“Persona” o “Fresas salvajes”
d’Ingmar Bergman, “Al final de
l’escapada” de J. L. Godard, “L’àngel exterminador” de L. Buñuel o

el clàssic “Ciutadà Kane” d’Orson
Welles.
Són fragments combinats en el
film a la manera de malsons o visions del subconscient i que empaiten l’atribolat protagonista, Mort
Rifkin (Wallace Shawn), professor
de cinema amb ínfules d’escriptor, quan la seva dona, Sue (Gina
Gershon), representant de premsa, s’entén amb un jove director
francès, Philippe (Louis Garrel), i
ell comença a enamorar-se d’una
doctora espanyola, Jo Rojas (Elena
Anaya), que el tracta de la seva
hipocondria. En l’extens repartiment trobem ocasionalment Sergi
López, que interpreta el marit artista que enganya Jo Rojas amb les
seves models en un episodi d’allò
més ridícul i estereotipat.
Una pel·lícula menor que acaba esdevenint un espot promocional del festival i de la ciutat basca i poca cosa més. Un reguitzell
de llocs comuns, situacions vistes
o calcades de títols precedents,
pràcticament sense guspires d’inspiració i absència de moments per
a la rialla o la rèplica enginyosa.
Ens hem acostumat a un cinema
d’Allen discret o regular en què
ja sabem el què ens trobarem, on
no esperem grans sorpreses i que
el film complirà amb uns mínims
tolerables. Però crec que “Rifkin’s
Festival” no assoleix aquests mínims i esdevé una de les pitjors
pel·lícules d’Allen dels últims anys.
Sap greu per la duresa mostrada,
però les coses són como són i no
com voldrien que fossin.
Joan Millaret Valls

EquipaBar

Maquinària d’hostaleria
Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…

HOTEL
ROBERT

OBERT TOTS ELS DIES

Av. Catalunya, 1
Tel. 93 808 60 00
Fax 93 808 66 39
info@hotel-robert.com

LA POBLA DE CLARAMUNT

C/ Piscina s/n · La Torre de Claramunt · Tel. 93 801 18 92

Giacomo Puccini, en versió cinema i direcció de Robert Dornheim, amb Anna Netrebko i RolondoVillazón; i el dissabte 24
d’octubre li tocarà el torn a Il
Trovatore de Giuseppe Verdi.
Una producció de la StaatsKapella de Berlín, dirigida pel reputat
Daniel Barenboim, interpretada
per Anna Netrebko i Plácido Domingo.
Tres òperes de repertori, que
sens dubte ens oferiran un gran
espectacle de música i cant.

er encetar la programació de la
nova temporada, el cinema de
Sant Martí de Tous proposa una
experiència molt especial; la projecció de tres òperes.
Serà els dissabtes 10, 17 i 24
d’octubre a les 6 de la tarda. El
dia 10 I Puritani de Vicenzo Bellini.
És una producció clàssica del Met
de Nova York, dirigida per Patrick
Summers, interpretada per Anna
Netrebko (diuen que és la nova
Maria Callas) i Eric Cutler.
El dia 17 d’octubre, segona
sessió lírica amb La Bohême, de

RESTAURANTS CAFETERIES - BARS
Servicio de TERRAZA
!!!Damos la bienvenida
a nuestros clientes!!
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C/ Llacuna, 50 - Tel. i Fax 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40
www.equipabar.com - anoia@equipabar.com - IGUALADA

Restaurant - Braseria - Cafeteria
Hem obert amb totes les mesures de seguretat

Menú diari, menús festius,
servei de carta amb secció
TAPES, esmorzars
NOU HORARI D'ESTIU

racodeltraginer@gmail.com - c/ Traginers, 5 - Igualada - Tel. 93 805 01 63

C/ Odena, 38 - IGUALADA - 93.805.13.46 - C/ Piereta, 44 - PIERA - 93.776.07.02 C/ Montserrat, 4 - VILANOVA DEL CAMI - 93.806.22.29 - C/ Major, 10 - MASQUEFA - 93.772.59.77
Promoció vàlida de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2020. Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació; són lents bàsiques, blanques, sense cap tractament. Graduacions compreses en els rangs d’estoc dels
proveïdors de la línia de lents Vistasoft d’Opticalia. Els rangs són: Esfera +/- 4.00 diòptries; cilindre +/- 2.00 diòptries. Les col·leccions de muntures exclusives incloses a la promoció són: Amichi, Amichi Kids, Pepe Jeans, Pepe Jeans
Kids, Pull and Bear, Mango, Mango Kids i Trendi. Els productes sanitaris objecte d’aquesta promoció són conformes a les regulacions legals EC MDD 93/42 i RD 1591/2009. Finançament mínim 99,50 € (10 quotes mensuals a 9,95 €/
mes). Sense interessos. TAE 0%. El preu de venda al públic i el finançat són iguals. Promoció finançada per BANCO CETELEM S.A.U o COFIDIS S.A. SUCURSAL A ESPANYA o PEPPER FINANCE CORPORATION, S.L. o ABANCA
SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., subjecte a la seva prèvia aprovació, per a producte i client.

