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Desdoblament d’un tram de la C-15 entre
Igualada i Capellades i millores fins a
Vilafranca

567.000 euros per renovar
els equipaments tecnològics
sanitaris de l’Hospital

A

L

questa setmana el Govern ha autoritzat la modificació del contracte de concessió d’obra pública de l’Eix Diagonal (C-15 i C-37) per impulsar l’obra de millora d’aquesta via que uneix Vilanova i la Geltrú i Manresa. El
tram de la C15 des de Vilafranca fins a Igualada es millorarà amb la construcció d’un tercer carril, la instal·lació
d’un separador central i el desdoblament d’un tram de 4,5 km. des de l’enllaç de la Torre de Claramunt fins l’enllaç d’Igualada. Les obres començaran el mes que ve amb els treballs previs de desviament de serveis afectats i es
desenvoluparan, dividides per trams, en un termini total de 24 mesos. Pàg. 3

Més de 20.000 estudiants
comencen el curs

’Hospital Universitari d’Igualada ha rebut més de 567.000 euros
d’una subvenció emmarcada dins el Programa específic de suport a
la renovació tecnològica (PERT) del Servei Català de Salut i servirà per
cofinançar una inversió total de gairebé 1,7 milions d’euros, destinats
íntegrament a substituir equipaments tecnològics en àrees clau del centre hospitalari. Pàg. 4

Lliurament dels XVII Premis Compromís
Cultural

A

questa setmana ha començat el curs escolar 2021-2022 i a la comarca
de l’Anoia han sigut més de 20.000 els estudiants que han ocupat les
aules anoienques d’escoles, instituts i universitat. Pàg. 7 i 8

Ò

mnium Anoia va lliurar els XVII Premis Compromís Cultural, de primer als guanyadors de l’edició 2020, que
no es va poder celebrar a causa de la pandèmia; així el premi individual va ser per al mestre activista Francesc Ricart i el premi col·lectiu va ser per a la companyia anoienca d’arts escèniques Teatre Nu. Pel que fa als premiats de l’edició 2021, el premi individual va ser per a Eduard Eroles i Camats, i el premi col·lectiu es va lliurar
l’entitat “Dones Amb Empenta”. Pàg. 5

Festival Naturveg de la cultura vegana i
100% vegetariana
Pàg. 13

Fins diumenge, activitats de la Setmana
Europea de la Mobilitat
Pàg. 15

A Òdena Fira de la Vinyala
i Festa de la Verema

Pàg. 5 i 15

Amb “Elmer, l’elefant de colors, comença
el curs de teatre familiar amb Xarxa
Pàg. 14

Pàg. 17

L’Escorxador d’Igualada punt de vacunació
sense cita prèvia
Pàg. 21

Rubió acull el Festivart, el 2n Festival
d’Arts Escèniques de l’Alta Anoia
Ofrena del Ciri Votiu a Montserrat

1a edició de l’Skate of Game als Hostalets
Pàg. 20 i 25

Pàg. 21

Pujaescales

www.farre.es
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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 16 de setembre: Del Pilar, c/ Comarca - Mestre
Montaner.
Dia 17: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 27.
Dia 18: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 19: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i La Creu, Pl. de la Creu, 7 (22-9 h).
Dia 20: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 21: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 22: Esteve, Av. Països Catalans, 101.
Dia 23: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
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A punt per començar les obres d'ampliació i millora de la C-15

Territori millorarà la seguretat a l’Eix
Diagonal amb una inversió de 79 MEUR

COMARCA
l Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori iniciarà el mes que ve les
obres de millora de la funcionalitat
i la seguretat viària de l’Eix Diagonal en el tram entre Vilafranca del
Penedès i Igualada. Aquesta obra
inclou actuacions valorades en 79
MEUR, amb la construcció d’un tercer carril, la instal·lació d’un separador central i el desdoblament d’un
tram com a principals millores, per a
facilitar els avançaments i la fluïdesa
de la circulació i reduir el risc d’accidents frontals. El Govern ha autoritzat la modificació del contracte
de concessió d’obra pública de l’Eix
Diagonal (C-15 i C-37) per impulsar
aquesta obra de millora.
Aquest acord dona llum verda a
l’execució d’aquesta actuació, dividida en diversos projectes que s’executaran a partir del mes vinent amb
els treballs previs i que compten
amb un termini total de 24 mesos.
Els projectes inclouen desviaments
dels serveis afectats, ocupacions de
drets i béns afectats i l’execució pròpiament de les obres dividides per
trams. L’Eix Diagonal està format
per les carreteres C-15 i C-37 i uneix
Vilanova i la Geltrú amb Manresa,
tot connectant el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages.
En funcionament des del 2011,
ha potenciat tant les comunicacions
intercomarcals com les de més llarg
recorregut i ha esdevingut artèria
de la xarxa viària, ja que, a més,
permet connectar amb altres vies
vertebradores com l’Eix Transversal

E

(C-25), l’AP-7la C-31, la C-32, il’A-2.
A més, ha contribuït a potenciar
l’activitat econòmica al seu entorn
i ha obert noves possibilitats d’intercanvi.

El nou projecte
En el tram de 31 quilòmetres
entre Vilafranca del Penedès i Igualada, amb intensitats de trànsit que
oscil·len entre 13.500 i els 23.000
vehicles/dia, la Generalitat ha impulsat i aprovat un projecte que inclou
la construcció d’un tercer carril i la
instal·lació d’un separador físic central entre Vilafranca del Penedès i
Capellades i el desdoblament d’un
tram entre Capellades i l’enllaç de la
Torre de Claramunt. En els trams on
no és possible ampliar el nombre de
carrils, es reforçarà la separació entre sentits per a guanyar en comoditat i seguretat i es milloraran els
elements de seguretat viària. D’altra
banda, es preveu la construcció i
millora de camins laterals per a la
circulació de la maquinària agrícola.
Vilafranca del Penedès – enllaç
de Capellades: Aquest tram té una
longitud de 21,5 quilòmetres. Registra un trànsit al voltant dels 15.000
vehicles diaris. Així, la solució proposada és la implantació d’un tercer carril a la carretera, de manera
que quedi una secció 2+1. Aquest
model és una solució òptima per a
intensitats de fins a 25.000 vehicles/
dia i permet ampliar els trams on es
pot avançar –en aquest cas, del 20%
actual a un 50%– i millorar-hi les
condicions de seguretat en aquesta
maniobra. Els dos sentits de la circu-

lació estaran separats per una barrera física, de manera que s’evita el
risc de patir un xoc frontal o frontolateral, que pot tenir conseqüències
molt greus.
Les zones d’avançament es van
distribuint alternadament amb intervals regulars i equilibradament
al 50% per sentit. En concret, es
disposaran sis trams d’avançament
en sentit Igualada i set en sentit Vilafranca del Penedès. D’altra banda,
en cas d’incidència, la calçada d’un
sol carril tindrà l’amplada suficient
per a permetre el creuament de dos
vehicles. Aquesta solució és compatible amb un futur desdoblament
de la carretera, si fos necessari.
En alguns trams on no és possible ampliar el nombre de carrils,
es mantindrà la configuració actual
d’un carril per sentit i es donarà un
sobreample a la carretera i s’instal·
larà un separador central físic.
Enllaç de Capellades - enllaç de
la Torre de Claramunt: En aquest
tram, de 5 quilòmetres de longitud,
en una primera fase es mantindrà la
secció d’un carril per sentit, atesa la
complexitat de l’orografia i els condicionants tècnics per la línia d’FGC
que discorre en aquest àmbit. Ara,
es reforçarà la separació entre els
sentits de la circulació mitjançant la
senyalització d’una franja central
vermella i dues línies blanques amb
marca vial sonora i ulls de gat i amb
fites.
El Departament impulsarà enguany un estudi per al desdoblament d’aquest tram en una segona
fase, que també avaluarà la viabilitat d’un nou enllaç per donar accés
a la Pobla de Claramunt i la millora
dels enllaços de Capellades i la Torre
de Claramunt.
Enllaç de la Torre de Claramunt
– enllaç d’Igualada: Aquest tram,
de 4,5 quilòmetres, registra més
de 20.000 vehicles diaris i arriba a
puntes de 24.000 durant l’estiu. Per
adaptar aquest àmbit de l’Eix al
trànsit que té actualment i al creixement previst, alhora que millorar-hi
la funcionalitat i la seguretat, la solució que s’adopta és la del desdoblament per assolir dos carrils per
sentit de la circulació (secció 2+2) a
partir de la carretera actual.

Es comença a elaborar un Pla de Salut
pública municipal
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
hir dimecres al migdia va tenir
lloc a la sala d’Actes de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui la primera reunió de treball del
grup motor que ha d’endegar la
realització del Pla de Salut Pública Municipal de Santa Margarida
de Montbui. Aquesta primera fase
d’orientació i diagnòstic es realitzarà d’aquí a finals d’aquest any 2021.
Es tracta d’un projecte que compta
amb el suport de la Diputació de
Barcelona.
La primera reunió va comptar
amb la direcció dels tècnics del Consorci de Salut i Social de Catalunya
i hi van participar l’Alcalde Jesús
Miguel Juárez i la regidora de Salut montbuienca Coral Vázquez. A
nivell tècnic no hi van faltar les màximes responsables de salut pública
vinculades al municipi, com ara la
directora del CAP Beatriz Pérez, entre d’altres.

A

L’objectiu d’aquest grup de treball és elaborar una diagnosi de l’estat de salut al municipi, a través de
la participació de la ciutadania, entitats, i els diferents públics implicats
en aquest tema al municipi.
Montbui vol disposar d’un document que identifiqui els reptes
i actius del municipi en l’àmbit de
la salut per, en una fase posterior,
disposar d’un Pla de Salut Pública
que permeti realitzar accions per
millorar la salut de la comunitat. Durant la primera sessió es van donar

a conèixer dades importants per establir la situació demogràfica, social
i econòmica del municipi. També es
va parlar de la necessitat de crear un
grup motor per fer possible aquest
pla i que contemplés la participació
d’importants agents socials del territori.
D’aquí a final d’any es treballarà
en aquesta fase d’anàlisi i diagnosi
per tal de disposar d’informació clau
sobre l’estat de salut i els determinats de la salut del municipi i la seva
ciutadania, entre d’altres tasques.
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S’amplia l’atenció del Servei
d’Informació i Atenció a les
Dones de la Mancomunitat

IGUALADA
es d’aquest mes de setembre,
el Servei d’informació i atenció
de les dones de la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena (MICOD) ha
ampliat les hores d’atenció de la
psicòloga. Aquesta millora suposa
que la unitat de psicologia doblarà
les hores que feia fins ara, passant
de 6,5 a 14 hores a la setmana.
Aquest canvi s’ha pogut dur a
terme gràcies a una aportació extraordinària realitzada per l’Ajuntament d’Igualada a la MICOD,
provinent del Contracte Programa
que signen Ajuntament i Institut
Català de les Dones.
Aquesta ampliació s’ha traduït en una hora més d’atenció als
municipis de Santa Margarida de

D

Montbui i Vilanova del Camí i en el
cas d’Igualada significarà un total
de 9 hores d’atenció setmanals. A
més de reforçar els punts d’atenció
que ja estan funcionant tots els
dimarts al Centre Cívic de Fàtima i
a l’Espai Cívic Centre, l’Ajuntament
ha ubicat, també, el servei d’atenció psicològica al Casal Cívic Montserrat els dijous al matí.
El Servei d’informació i atenció a les dones compta amb una
treballadora social, una advocada
i una psicòloga per tal d’atendre
qualsevol demanda que puguin
tenir les dones. És un servei gratuït
i confidencial. Per demanar cita
al SIAD cal contactar a través del
telèfon 636 365 631 o al correu
siad@micod.cat.

Inversió de més de 500.000
euros en les instal·lacions
educatives públiques aquest
estiu

IGUALADA
om ja és habitual, durant els
mesos d’estiu l’Ajuntament
d’Igualada ha aprofitat el període
de vacances escolars per realitzar
diferents inversions de millora a les
escoles públiques i a les llars d’infants municipals. Cada estiu, des
de fa deu anys, l’Ajuntament aposta per fer aquestes inversions als
edificis de les escoles i llars públiques, el que suposa una inversió
de més de més 600.000 euros en
l’última dècada.
A l’escola Emili Vallès, s’ha
canviat part de la coberta plana
de l’edifici amb una inversió de
30.837,67 euros. És a la coberta
d’aquest centre on s’han instal·lat
plaques solars per augmentar la
sostenibilitat de l’edifici. A banda
de la millora de diversos elements
exteriors com ara la instal·lació
d’un petit rocòdrom o la millora
de la font del pati.
A l’escola Ramon Castelltort
s’han fet obres de substitució de
l’enllumenat per leds en aules de la
planta baixa i la primera planta amb
una inversió de 10.253,89 euros.

C

A l’escola Gabriel Castellà s’ha fet una substitució de
tanques amb una inversió de
3.952,27 euros.
Pel que fa a les llars d’infants
municipals L’Espígol i La Lluna,
s’ha fet un canvi de paviments
per millorar el confort de les instal·lacions. La inversió en aquest
cas ha estat de 8.000 euros
El conjunt d’inversions
a les escoles i llars municipals
d’aquest estiu és de 102.082,51
euros.
L’Ajuntament ha fet, també,
una inversió de 237.972,27 euros
en el canvi del sistema de climatització de l’Escola Conservatori
Municipal de Musica d’Igualada,
una important millora pel que
fa a l’eficiència i a la comoditat
d’aquesta instal·lació.
Pel que fa al Campus Universitari Igualada-UdL, les inversions s’han centrat en 200.000
euros per diversos projectes vinculats al 4DHealth i 75.000 euros
pel desplegament del Grau en
ADE al Campus Universitari Igualada-UdL.
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L’Hospital Universitari d’Igualada rep
més de mig milió d’euros per renovar els
equipaments tecnològics sanitaris

La subvenció, atorgada pel Servei Català de Salut, servirà per
cofinançar una inversió total de gairebé 1,7 milions d’euros
Es substituiran aparells mèdics en àrees clau del centre, com UCI,
quiròfan, urgències, pediatria, obstetrícia i diagnòstic per la imatge
IGUALADA
’Hospital Universitari d’Igualada
rep més de 567.000 euros per
renovar els equipaments tecnològics sanitaris i els aparells mèdics.
La subvenció s’emmarca dins el
Programa específic de suport a la
renovació tecnològica (PERT) del
Servei Català de Salut i servirà per
cofinançar una inversió total de
gairebé 1,7 milions d’euros, destinats íntegrament a substituir equipaments tecnològics en àrees clau
del centre hospitalari, com UCI,
quiròfan, urgències, bloc quirúrgic,
pediatria, obstetrícia i diagnòstic
per la imatge. Concretament, es
renovaran els equips d’anestèsia,
centrals de monitoratge, respiradors, una incubadora de transport,
un ecògraf ginecològic i monitors multiparamètrics (dispositius
per supervisar les constants vitals
dels pacients). Destaca la inversió a l’àrea de diagnòstic per la
imatge, amb la compra d’un telecomandament digital i un equip
de radiologia convencional, unes
adquisicions valorades en més de
676.000 euros. Amb aquesta darrera compra finalitza la renovació
tecnològica de tota l’àrea de radiodiagnòstic projectada en el pla

L

d’inversions d’aquesta àrea i que
va començar fa tres anys.
En total, el Servei Català de Salut ha concedit prop de 30 milions d’euros als centres hospitalaris
d’aguts que formen part del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya (SISCAT) en el
marc del PERT, dels quals s’han beneficiat 33 centres i entitats sanitàries. El gerent del Consorci Sanitari
de l’Anoia, Ferran García, valora
aquesta inversió molt positivament
i explica que “ens permet avançar en la nostra aposta per estar a
l’avantguarda de la innovació en
tecnologia” i afegeix que “estem

contents perquè hem estat capaços
de treballar la convocatòria per ser
un dels centres que ha obtingut
més subvenció, en concret el novè
d’aquests 33 centres”.
Per la seva banda, el Servei Català de Salut explica que “després
d’uns anys en què la conjuntura
econòmica ha condicionat fortament la inversió, s’ha considerat
prioritària la necessitat de revisar
les infraestructures i els equipaments tecnològics per poder fer un
plantejament de futur incorporant
la perspectiva de la sostenibilitat”,
segons apunten al programa de
subvencions.
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L’embelliment de zones
verdes i vies, proposta més
votada als pressupostos
participatius
ÒDENA
’Ajuntament d’Òdena finançarà l’embelliment de zones verdes i vies del municipi després
que aquest hagi estat el projecte
més votat durant el procés dels
primers pressupostos participatius del municipi amb més de la
meitat dels vots, un 55,5%, que
es van recollir entre el 9 i 30 de
juliol a través de les butlletes de la
revista municipal o el formulari del
web municipal. Aquest projecte
en concret proposa fer actuacions
a les zones verdes de l’avinguda
Manresa d’Òdena nucli, al carrer
La línia del Pla d’Òdena i el carrer
Major de l’Espelt. S’hi instal·larien testos de diferents tipologies
i a diferents alçades, amb varietat d’espècies vegetals i diferents
calendaris de floració.
La segona proposta, amb un
21% dels vots, va ser millorar els

L

Les llars d’infants municipals
inauguren l’any escolar amb
millores

Diada Nacional lúdica, reivindicativa i
cultural
LA POBLA DE CLARAMUNT
quest passat 11 de setembre la
Pobla de Claramunt tornava a
celebrar la Diada Nacional de Catalunya i ho feia programant un acte
a la plaça dels Països Catalans que
s’iniciava a les 11 del matí amb l’espectacle infantil “Sol amb la lluna”
de la companyia Sgratta organitzat
per la Xarxa de la Pobla de Claramunt. A les 12 h tenia lloc l’acte
institucional amb la intervenció de
l’alcalde, Antoni Mabras.
En el seu discurs el batlle poblatà va destacar que el nou escenari polític al país, amb l’alliberament dels presos polítics, “permet
obrir una nova porta a les reivindicacions del nostre poble, allu-

nyada de la seva judicialització i en
la qual tingui més pes la política i
el diàleg. Ningú no hauria volgut
arribar aquí per un camí tan ple
de patiment i d’una repressió tan
cega i indiscriminada, però aquí
ens trobem i confio que sabrem
aprofitar l’oportunitat”. De la mateixa manera, Mabras va dirigir-se
a la població animant-la a defensar
les institucions catalanes i a treballar per “una Catalunya plural i
diversa que s’aixeca cada dia per a
fer-nos avançar cap a una societat
més justa”.
L’acte es tancava amb una ballada de sardanes amb la música de
la Cobla Berga Jove.

A

Jorba s’adhereix a l’Associació de municipis
per la Mobilitat i el Transport Urbà
JORBA
’Ajuntament de Jorba ha aprovat l’adhesió a l’Associació de
municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà (AMTU), en la qual
estarà representat per l’alcalde
David Sànchez. L’AMTU té com a
finalitat principal contribuir a la
millora constant del transport col·
lectiu de viatgers dels municipis
membres, així com de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels recursos disponibles,
l’assessoria tècnica als associats,
l’acompanyament en la gestió, i la
representació i defensa dels seus
interessos davant de les administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la matèria.

L

L’AMTU te fins ara 118 entitats
associades: 110 ajuntaments, 1 Entitat Municipal Descentralitzada i
7 Consells Comarcals, amb una població representada de 2,4 milions
d’habitants i un volum de viatgers
urbans transportats de prop de 47
milions cada any. Pel que fa l’Anoia, ja en formen part el Consell Co-

marcal de l’Anoia i els ajuntaments
de Castellolí, Igualada, Masquefa,
Piera, Vilanova del Camí, la Pobla
de Claramunt i Carme.
Un exemple dels projectes
en què treballa l’AMTU es podrà
veure aquest setembre a l’Anoia.
Amb la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena i l’Ajuntament de Castellolí posaran en marxa, juntament
amb SEAT:CODE i Circuit Parcmotor Castellolí, el projecte MOBICO (Mobilitat-Intel·ligent-Conca
d’Òdena) de mobilitat intel·ligent
en zones periurbanes per provar el
funcionament del vehicle compartit o propostes de mobilitat intel·ligent compartides que ja funcionen
a les grans ciutats.

parcs del municipi, amb la pavimentació amb cautxú de les zones
de joc del parc de la Font i el parc
de Sant Jaume; la tercera, representant el 13%, va ser la instal·lació d’un parc de cal·listènia a la
zona exterior del Pavelló Mestre
Vila Vell; i l’última, amb un 10,5%,
va ser l’especialització dels equipaments informàtics de la Biblioteca
municipal L’atzavara i del seu programari.
Els projectes que van participar a aquesta primera edició dels
pressupostos participatius, que
compta amb una partida màxima
de 10.000 euros, es van consensuar amb tots els grups municipals i
també van recollir peticions d’associacions del municipi. Hi van poder
votar tots els odenencs majors de
16 anys, cadascun dels quals van
poder emetre un sol vot.

ÒDENA
quest estiu, aprofitant el descans escolar, l’Ajuntament ha
dut a terme diferents millores i
obres de manteniment a les instal·
lacions de les llars rurals d’Òdena
l’Avió de Paper i la llar els Vailets.
Una de les obres més destacades que s’ha realitzat ha estat
a la Llar d’Infants Els Vailets, on
s’ha canviat la calefacció de terra radiant pel seu elevat consum
energètic i econòmic per radiadors
que s’han repartit per les diferents
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estances i estan protegits dins de
mobles de melamina. Aquest nou
sistema està alimentat per la caldera de gasoil existent a la sala
de calderes annexa a l’Espai Jove i
permetrà reduir els consums energètics i millorar les prestacions de
la xarxa tèrmica.
També en aquest centre s’han
fet tasques de pintura a les parets
i al sostre i s’ha renovat el terra de
les aules i del passadís amb un nou
parquet sintètic. Al pati s’ha fet
una aportació de sauló i s’ha canviat una part de la reixa per una
més forta i rígida. També s’ha fet
un mur de ciment per tal d’evitar,
en dies de pluja, perdre part del
sauló.
A més, les dues llars han rebut
nou mobiliari i s’ha fet el manteniment de tots els espais dels equipaments, tant a les diverses aules
com també als patis exteriors.
Les obres, valorades en 35.000
euros, s’han realitzat majoritàriament amb recursos municipals.

Mans Unides: L’alfabetització

E

l dia 8 de setembre se celebrava
el Dia Mundial de l’Alfabetització amb el lema “Trencar el cercle
de la pobresa amb l’educació”.
Per aquest motiu Mans Unides
vol fer una crida d’alerta, ja que
avui en dia és inadmissible que
l’analfabetisme condicioni la vida
de 773 milions de persones. No pot
ser que a l’era de la digitalització,
en què la tecnologia avança a una
velocitat vertiginosa, hi hagi persones que no saben encara llegir
ni escriure. Saber llegir i escriure,
comprendre un text i poder expressar les idees i decisions determina la capacitat de les persones
i els pobles per reclamar els seus
drets, i no poder fer-ho té conseqüències nefastes per a molts pobles.
Per desgràcia, la UNESCO adverteix que avui dia hi ha en el
món més de 250 milions de nens
que no aconsegueixen les capaci-

tats bàsiques de càlcul i escriptura.
Si no hi posem remei estaran condemnats a una vida marcada per
la desigualtat. La pandèmia també
ha posat de manifest la bretxa digital existent entre els països rics i
pobres. Per tot això, Mans Unides
segueix apostant per enfortir les
capacitats de les persones i les comunitats a través de l’alfabetització portant a terme molts projectes
arreu del món.
L’últim que s’ha iniciat és a Madagascar, concretament a la regió
d’Haute Matsiatra. Si vols participar d’aquest projecte i d’altres
que porta a terme Mans Unides
pots fer-ho fent-te soci a través de
la web de Mans Unides o al seu
compte corrent Caixa Banc ES18
2100 2261 5902 0013 9842.
Que el món sigui millor no depèn dels altres, depèn de tu. Siguem solidaris.
Mans Unides d’Igualada
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Òmnium Anoia homenatja els seus
fundadors en un emotiu acte que també va
premiar Francesc Ricart, Teatre Nu i Dones
amb Empenta
IGUALADA
mnium Anoia va lliurar, el
passat 8 de setembre, els XVII
Premis Compromís Cultural, un
reconeixement que l’entitat atorga cada any a aquelles persones i
col·lectius que han treballat en la
defensa de la llengua i la cultura
catalanes. L’acte es va celebrar a
l’Ateneu Igualadí i va esdevenir un
emotiu homenatge als fundadors
de la seu territorial d’Òmnium a
l’Anoia, que enguany celebra els
seus cinquanta anys d’existència.
L’entitat va lliurar els premis als
guanyadors de l’edició 2020, que
no es va poder celebrar a causa de
la pandèmia. El premi individual
va ser per al mestre activista Francesc Ricart, que va fer una crida a
defensar de manera ferma la llengua catalana en tots els àmbits.
El premi col·lectiu va ser per a la
companyia anoienca d’arts escèniques Teatre Nu; en nom de la
companyia, Maria Hervàs va agrair
la tasca d’Òmnium Cultural en defensa de la cultura i va posar en
valor que durant la pandèmia el
sector del teatre hagi vençut la por
i hagi seguit pujant als escenaris
complint, això sí, totes les mesures
de seguretat.
Pel que fa als premiats de l’edició 2021, el premi individual va
ser per a Eduard Eroles i Camats
en representació de totes aquelles persones que, ara fa cinquanta
anys, van desafiar la dictadura i
van fundar la seu territorial d’Òmnium Anoia. Eroles, convalescent
d’una intervenció quirúrgica, va fer
arribar un escrit des de Ciutadella
animant a tots els presents a l’acte
a seguir defensant la nació catalana. En nom dels fundadors també
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Cloenda d’una Festa Major
molt participativa i segura

Ò

E
Premi als Fundadors

va intervenir Antoni Dalmau i Ribalta, que va recordar com varen
ser els inicis i va mencionar aquelles persones que van fer possible
tirar endavant Òmnium Anoia. A
més de mossèn Còdol, a l’acte es
van recordar els membres de la primera junta d’Òmnium Anoia l’any
1970, formada per Manuel Miserachs i Codina, Eduard Eroles, Jordi Mateu i Lliró, Antoni Dalmau,
Josep Marsal i Cortadellas, Ròmul
Gabarró i Castelltort i Joan Serra i
Caro. L’esposa de Manuel Miserachs, Adela Galtés, va rebre un ram
de flors de la mà de l’actual president d’Òmnium Anoia, Pere Joan
Vinós, en un emotiu recordatori de
qui va ser el primer president de la
història de l’entitat.
Pel que fa al premi col·lectiu
d’aquest 2021, Òmnium Anoia va
premiar l’entitat “Dones Amb Empenta”, que enguany celebra 25
anys d’existència en defensa dels
drets de les dones. Van recollir el
premi Nati Veraguas i Conxita Garrido, que van fer una crida a defensar la llibertat començant per
la llibertat de dones, nenes i ado-

lescents de viure en una societat
lliure de violències masclistes.
L’acte, presentat per la periodista igualadina Mar Martí, el va
cloure la vicepresidenta d’Òmnium
Cultural, Clàudia Pujol, que va recordar que la seu anoienca és una
de les més antigues de l’entitat,
que enguany celebra 60 anys de
vida. Va amenitzar l’acte el músic
Quico Tretze, que també va presentar un vídeo en defensa de la
llibertat dels represaliats polítics
amb una versió adaptada del Cant
dels Ocells.
Finalment, Òmnium Anoia fa
una crida a participar de tots els
actes de la Diada Nacional de Catalunya el proper dissabte, així com
de les diferents activitats i exposicions que organitza l’entitat al
llarg del curs. La seu d’Òmnium
Anoia a l’Empremta, situada al carrer Santa Maria número 12, està
oberta cada dia de 19 h a 20.30 h i
disposa de tot tipus de material de
marxandatge per ajudar a finançar
l’entitat, així com butlletes per a
aquelles persones que s’hi vulguin
associar.

2a edició del programa Conca Industrial 4.0 de la MICOD i
la Diputació de Barcelona

Es busquen joves de la Conca d’Òdena que
vulguin aprendre un ofici industrial

S’amplia el període d’inscripcions per a la formació gratuïta de joves a
l’atur al sector industrial

L

a Mancomunitat de la Conca
d’Òdena (MICOD) obre de nou
el termini d’inscripció per apuntar-se a la 2a edició del programa
Conca Industrial 4.0, un programa
de formació especialitzada adreçada a joves entre 19 i 29 anys que
estan buscant feina. Aquest programa, subvencionat per la Diputació de Barcelona, se centra en el
sector industrial, ja que és el sector
que més necessita aprenents qualificats a la Conca d’Òdena.
Aquest programa, totalment
gratuït, capacitarà quinze persones
joves, futures treballadores, per
poder dedicar-se a diferents sectors industrials de la Conca d’Òdena, un dels principals pilars de la
comarca de l’Anoia, amb un volum
molt important d’empreses, llocs
de treball i facturació. S’hi poden
inscriure les persones que tinguin
entre 19 i 29 anys amb una formació mínima d’ESO que estiguin
a l’atur o bé treballant en situació
precària.
La formació començarà el mes
d’octubre, tindrà una durada de
300 hores teòrico-pràctiques i està

PIERA
l castell de focs va tancar, diumenge passat, la programació
d’activitats de la Festa Major de Piera, que s’ha celebrat del 3 al 12 de
setembre. Han estat gairebé deu
dies de propostes culturals, lúdiques
i esportives organitzades majoritàriament amb aforaments limitats i
reserva prèvia per garantir el compliment de les mesures de prevenció
davant la Covid. La meteorologia ha
condicionat alguns dels actes de la
festa, com el pregó i el concert de
la Banda- Orquestra de Piera (BOP),
que es van traslladar a l’Església de
Santa Maria de Piera. La resta d’activitats es van poder celebrar sense
incidents gràcies a una carpa gegant
que es va instal·lar al Gall Mullat.
Entre els actes amb més participació de la ciutadania cal destacar el GuatelePiera i el concert del
grup El Pot Petit, que van exhaurir
les entrades poc després que es posessin a la venda. I això que es van
ampliar els aforaments, després de
revisar els protocols establerts pel
Procicat, i es van posar a la venda

dats que hagin mostrat major interès i voluntat de dedicació.
Per a més informació i inscripcions podeu enviar un e-mail a concaindustrial@micod.cat o bé trucar
al telèfon 93 8066555, durant el
mes de setembre.

La MICOD

enfocada a l’especialitat de Polimanteniment Industrial. Donarà
una base de coneixements sobre
els diferents subsectors industrials i està dividit en quatre blocs:
Electricitat industrial, soldadura,
Pneumàtica i Electropneumàtica.
Es tracta d’una formació amb una
part teòrica però amb la possibilitat de fer pràctiques a les empreses, i amb l’oportunitat que s’hi
quedin a treballar aquells candi-

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD)
és una associació formada per 7
municipis de la comarca de l’Anoia,
tots ells situats a la Conca d’Òdena:
Igualada, Vilanova del Camí, Santa
Margarida de Montbui, Òdena, la
Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. L’entitat va néixer al 2001
per donar serveis de manera mancomunada als diferents municipis
que la integren, i té com a objectiu
unir esforços i recursos per gestionar serveis d’interès comú en
diferents àrees com la promoció
econòmica, la igualtat de gènere,
serveis d’ocupació, formació i inserció i serveis relacionats amb el
medi ambient i la mobilitat, entre
d’altres. Enguany celebra els vint
anys d’existència.

més entrades per donar resposta a
la demanda existent. Gran acollida van tenir també altres propostes
com la Festa Flaix FM i Devotion, un
escape room, concerts, un planetari
mòbil, una marxa solidària contra
el càncer i una tarda inclusiva per
als infants amb propostes diverses
com jocs sense soroll i una festa de
l’escuma. El dia 8 de setembre no
van faltar l’ofici de festa major, les
sardanes i el concert amb l’Orquestra Costa Brava.
Com ja és habitual, els actes de
commemoració de la Diada de l’Onze de Setembre van formar part de
la programació de la Festa Major
amb una missa, l’ofrena floral a Rafael Casanovas, un concert, una paella popular amb carmanyola i havaneres. Diumenge, la trobada d’entitats, la proclamació del pubillatge
de Piera 2021 i el tradicional castell
de focs tancaven la celebració.
Des de l’Ajuntament es vol
agrair la implicació de les entitats i
la participació i la col·laboració de la
ciutadania que va fer possible viure
una Festa Major amb seguretat.
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“Murmut”, una proposta
teatral sobre la necessitat
de protecció

A

mb la intenció de poder estrenar al novembre d’enguany,
Farrés Brothers i Cia ha reprès un
projecte que ja fa tres anys intenten dur a terme.
Es tracta de “Murmut” una
proposta de teatre visual i d’objectes, amb música en directe, sobre
la necessitat de protecció.
Els temes que tracta l’obra i el
llenguatge utilitzats són el motor
principal per atraure a un públic
adult amb la sensibilitat per tenir
cura a tercers i sobretot de protegir i entendre quan de difícil és.
“Murmut” barreja a l’escenari
els universos creatius de Jordi Palet
i Toni Ubach, l’objectual i el musical, per parlar-nos de la necessitat
de sentir-nos segurs, contraposada
amb la constant sensació d’inseguretat, i ho fan a través dels objectes i el so com a mitjà d’expressió
teatral, fent ús de la paraula com
un material més, i amb la complicitat d’un creador que sempre ha seduït a la companyia, Xavier Bobés.
Quin sentit tenia, aquesta acumulació d’objectes que en una altra època van contenir l’essència?
I l’essència de què? En quin moment van perdre el seu component
sagrat? aquell “sagrat” particular,
que tan consolava: passat, memòria, vivència, joc, pàtina, connexió,

seducció, forma. Tot s’ha escolat
no se sap com, i ara són només
coses. Moltes coses, que fan més
nosa que servei. Que només fan
que omplir tupervares.
Potser, desenganxant-me’n, arrenco trossets de mi, com si fossin
empelts meus. O com si jo fos un
empelt dels objectes, perquè ells sí
que duraran fins al final de tot.
Això vol dir que són ells, els
que m’abandonen a mi? Tingues
els guants a punt. Tingues a punt
el casc, les botes i la samarreta imperio, que m’hauré de protegir. I
si m’he de protegir, és que hi ha
una amenaça? un perill? Llàstima
que no pugui saber si aquest perill
ve d’aquesta banda del mur... o de
l’altra.

L’ajuntament de la Llacuna
es troba amb els veïns i
veïnes de Torresbusqueta

16 de setembre de 2021

El Consell Comarcal de l’Anoia i la Fundació
Amics de la Gent Gran oferiran el servei
d’acompanyament “Trucades Amigues”

E

l Consell Comarcal de l’Anoia
i la Fundació Amics de la Gent
Gran engegaran aquesta tardor
a la comarca el servei Trucades
Amigues d’acompanyament a les
persones grans. Mitjançant aquest
nou recurs, persones voluntàries
de la Fundació, de forma coordinada amb el departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania
del Consell, podran seguir, avaluar i acompanyar aquelles persones grans que pateixin soledat no
desitjada.
Des del servei es realitzaran
trucades regulars a les persones
que en siguin usuàries, interessant-se pel seu estat de salut i
la seva situació emocional i preguntant per necessitats puntuals
que puguin tenir. En cas que es
detectin casos de soledat agreujada, aquest sistema permetrà una
actuació de suport molt més immediata. A més, aquest contacte
telefònic pot esdevenir clau per a
detectar situacions de major vul-

nerabilitat, ja que permet treballar
de forma coordinada amb els serveis socials bàsics corresponents.
El president de l’ens comarcal, Xavier Boquete, afirma que
“en el moment actual, especialment després del distanciament
social que ha provocat l’actual
pandèmia, volem reforçar el nostre servei d’atenció a les persones grans que viuen soles, ajudant-les i acompanyant-les en tot
allò que puguin necessitar”. En
aquest sentit, afegeix que “comptar amb el suport de la Fundació
Amics de la Gent Gran, una organització amb una gran trajectòria
i expertesa en el suport a aquest
col·lectiu, suposa tota una garantia per a poder oferir un servei
eficaç”. La Fundació Amics de la
Gent Gran va néixer a Barcelona
el 1987 i, des d’aleshores, lluita
contra la soledat no desitjada de
les persones grans i per la seva
dignitat, a través de l’acció social
de milers de persones voluntàries

que els ofereixen suport emocional i la seva amistat.
Per a acollir-se a aquest servei, les persones grans interessades
poden contactar amb la Fundació
Amics de la Gent Gran a través del
telèfon 93 207 67 73 o bé per correu electrònic a info@amicsdelagentgran.org.
El proper 28 de setembre, de
15.30 a 16.30 h, es presentarà el
projecte online. Les persones que
vulguin accedir a l’aula virtual
poden enviar un correu a bherrera@anoia.cat. I, d’altra banda,
a fi d’entendre el fenomen de la
soledat no desitjada, s’oferirà una
formació virtual a les persones interessades o bé que vulguin ser
voluntàries del projecte Trucades
Amigues. La formació es realitzarà
els dimarts 19 i 26 d’octubre, de
15 a 17 h, i la impartirà la mateixa
Fundació Amics de la Gent Gran.
Per a rebre més informació cal enviar igualment un correu a bherrera@anoia.cat.

Es reobre La Vinícola com a espai de trobada
de la gent gran
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l Centre Cívic i Cultural La Vinícola ha reobert des d’aquest mes
de setembre com a espai de trobada per a la gent montbuienca
després de molts mesos d’obligat
tancament per les restriccions derivades de la pandèmia de covid-19.
Les limitacions existents encara a
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dia d’avui encara impedeixen que
es puguin desenvolupar algunes
de les activitats que s’hi realitzaven
abans de la pandèmia per part de
la gent gran, com ara jocs de taula,
cartes, dòmino, bingo, entre d’altres. L’objectiu és, en la mesura que
sigui possible, anar ampliant serveis
sempre adaptats a la normativa de

seguretat que marqui el Procicat.
Cal tenir en compte que el CCC La
Vinícola ha funcionat com a espai
de trobada dels avis montbuiencs
des de la seva inauguració, l’any
1998. La pandèmia de covid-19 que
va colpejar especialment aquest col·
lectiu, ha condicionat sobre manera
la utilització d’aquest espai.

Jorba aprova organitzar la consulta sobre
l’ampliació de sòl industrial i la implantació
d’energies renovables

LA LLACUNA
l passat 4 de setembre l’Ajuntament de la Llacuna va convocar una reunió amb els veïns i
veïnes de Torrebusqueta. L’objectiu
d’aquesta trobada era la de fer
saber als ciutadans l’estat actual
de diferents temes d’interès, l’explicació de nous projectes així com
escoltar les inquietuds i suggeriments dels veïns d’aquest nucli.
Entre altres temes es va valorar
molt positivament l’arribada de
la fibra òptica, es va explicar totes
les gestions realitzades aquest estiu pel subministrament d’aigua
de boca i les gestions que encara
s’estan duent a terme. També es va
explicar que a mitjans d’aquest any
vinent 2022 s’urbanitzarà la place-
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ta de l’Olivera, una petició que fa
temps demanaven els veïns.
A la reunió hi va participar l’alcalde de la Llacuna, Josep Parera acompanyat dels regidors Rosa
Busquet i Josep Martí. A la part
final els veïns van fer arribar algunes opinions i propostes relacionades amb l’enllumenat i la neteja. L’Ajuntament va prendre nota
i comprometre’s a posar-hi fila a
l’agulla per poder-ho solucionar.
Aquesta és la segona trobada
que l’ajuntament realitza aquest
estiu amb el veïnat de diferents
nuclis amb l’objectiu de mantenir
un contacte més directe i afavorir
una relació de proximitat entre la
ciutadania i l’Ajuntament.

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

JORBA
l ple de l’Ajuntament de Jorba va aprovar dimecres 8 de
setembre per unanimitat assumir com a iniciativa institucional
d’àmbit local una consulta popular múltiple i no referendària
amb dues preguntes, amb l’objectiu de conèixer l’opinió dels
veïns sobre la possible ampliació
de sòl industrial al municipi per
ubicar-hi en part el Parc Tecnològic i Empresarial previst al Pla
Director Urbanístic d’Activitat
Econòmica de la Conca d’Òdena
(PDUAECO), i la implantació al
municipi d’instal·lacions d’energies renovables.
La consulta popular múltiple
i no referendària formularà dues
preguntes: 1. Esteu d’acord que
el Pla Director d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena classifiqui 46 ha de sòl industrial al
Parc Tecnològic Igualada-Jorba?
2. Esteu d’acord que l’Ajuntament de Jorba s’oposi als grans
projectes d’energies renovables
que afectin el municipi en el
marc normatiu actual?

E

La data fixada per la votació
és el 24 d’octubre i hi podran
participar tots els jorbencs empadronats al municipi, majors de
16 anys, incloses les persones que
els compleixin el mateix dia de la
votació. L’Ajuntament també ha
previst la modalitat de votació
anticipada que podrà fer-se durant la setmana abans, del 18 al
22 d’octubre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
de Jorba.

L’Ajuntament acceptarà
el resultat d’aquesta
consulta, malgrat que
sigui no referendària

Com a totes les consultes
no referendàries, el resultat
d’aquesta consulta múltiple no
serà vinculant, però l’Ajuntament
pren el compromís d’acceptar-ne
el resultat, valorar-lo globalment
tenint en compte la participació en la mateixa i obrar conseqüentment amb el resultat de cada una d’elles, sempre en el marc
de la normativa vigent i dins de
les seves competències.

L’Ajuntament farà una campanya informativa de caràcter
institucional per donar a conèixer el procés participatiu i les regles específiques de participació.
En cap cas podrà influir sobre
l’orientació de les respostes, garantint la democràcia, pluralitat,
transparència i rigor jurídic de
les votacions. Tant la campanya
com el debat públic tindran com
a finalitat la informació i el contrast de posicions sobre els temes
sobre els quals es preguntarà al
procés participatiu. L’Ajuntament
podrà organitzar debats en relació amb qualsevol de les preguntes de la consulta, en què hi estiguin representades les diferents
posicions, garantint els principis
de pluralitat i transparència.
Les organitzacions interessades
podran promoure activitats de
campanya i usar els espais públics
reservats per a la consulta, prèvia
petició per instància a l’Ajuntament.
El passat mes de maig el ple
de l’Ajuntament va aprovar assumir i ampliar la proposta de
consulta que havia plantejat la
plataforma ciutadana Jorba reflexiona amb relació a l’ampliació de sòl industrial del municipi.
L’Ajuntament va entendre que la
maduresa i l’experiència de l’administració municipal, en els processos electorals fa que sigui el
marc idoni per tirar endavant la
iniciativa de la consulta.
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Arrenquen totes les titulacions del Campus d’Igualada-UdL
amb classes presencials
El curs 2021/22 comença amb prop de 600 estudiants matriculats i l’estrena del doble grau en ADE i Organització
Industrial
permetrà obtenir en cinc anys les
dues titulacions que fins ara es cursaven de forma separada. El Campus d’Igualada-UdL és el primer
centre de Catalunya que ofereix
aquesta possibilitat a preus públics.
També es reactiven aquest curs
2021/22 en format presencial els
tallers d’Enginyeria que organitza
el Campus d’Igualada-UdL per als
estudiants de Secundària i Batxillerat.

Acollida dels nous
alumnes

IGUALADA
l nou curs universitari del Campus d’Igualada-UdL arrencava
dilluns amb l’esperat retorn de
les classes presencials en totes les
titulacions que es cursen a la capital de l’Anoia. El curs 2021/22 ha
començat a Igualada amb prop de
600 estudiants matriculats. Després del passat curs marcat per les
fortes restriccions en l’àmbit de
la docència presencial a causa de
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la covid-19, el campus igualadí ha
centrat bona part dels seus esforços en fer que els i les alumnes
dels graus i màsters que s’hi imparteixen puguin tornar a les aules i
iniciar així el curs amb la màxima
normalitat possible.
Una de les novetats d’enguany
és la implantació del doble grau
en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Administració
i Direcció d’Empreses (ADE), que

Aquest dilluns també es va celebrar la Jornada d’Acollida al nou
estudiantat. Al matí es va donar
la benvinguda a l’Ateneu Igualadí
i a la seu de La Teneria als nous
alumnes de primer curs del grau
d’Infermeria i del doble grau en
Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia, i al Pla de la Massa es van
rebre els nous estudiants del grau
en Tècniques d’Interacció Digital i
de Computació (TIDIC), el grau en
Enginyeria Química, el grau en Enginyeria en Organització Industrial
i Logística i el doble grau en Enginyeria en Organització Industrial i
Logística i Administració i Direcció
d’Empreses (ADE). A la tarda va ser
el el torn dels nous estudiants del
grau en Administració i Direcció
d’Empreses, que van ser rebuts a
les instal·lacions del Pla de la Massa.
Després de la benvinguda, els
equips directius de les facultats i

escoles de la Universitat de Lleida que imparteixen titulacions al
Campus d’Igualada han presentat
els plans d’estudis i els diversos serveis de què disposen els alumnes,
i tots plegats han realitzat una visita a les instal·lacions del campus
igualadí.

Comencen les obres del
Campus Salut
D’altra banda, és previst que
aquesta mateixa setmana comencin les obres del nou edifici de Sa-

24, 25 i 26 setembre / 2021

Reactive!!m
l’Anoia!

Dades de l’inici de curs a l’Anoia
COMARCA
es dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya
Central s’han elaborat les dades
de l’inici del curs a la comarca de
l’Anoia (amb algunes dades emeses a l’agost, quan encara hi havia
obert el període de matriculació),
així es desprèn que:
A ensenyament Infantil i Primària, han començat P3 un total
de 1.022 alumnes repartits en 57
grups; pel que fa a alumnes que
cursaran Infantil són un total
de 3.335 repartits en 176 grups
i han començat Primària 7.891
alumnes repartits en 376 grups.
El total d’aquesta etapa escolar són 552 grups que acullen
11.226 alumnes a la comarca de
l’Anoia.
Pel que fa a les dades d’ESO,
dir que han començat l’Ensenyament Secundari Obligatori un total
de 1.478 alumnes repartits en 56
grups i que en total, els alumnes
que cursaran ESO són 6.117 repartits en 225 grups.
Les dades emeses al mes
d’agost, referents als estudiants
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matriculats a Batxillerat són de
1.202 repartits ens 55 grups.
Referent als Cicles formatius de grau mitjà en centres públics, s’han matriculat enguany, a
l’agost, un total de 782 alumes.
Pel que fa als nous estudiants matriculats en centres concertats per
cursar cicles formatius de grau
mitjà han estat 44.
Les dades dels Cicles formatius
de grau superior 586 seran els alumnes que cursin en centres públics, i
en centres concertats hi ha hagut 44
matriculats.
Aquest curs els programes de
Formació i inserció (PFI), tindran sis
grups en centres públics i 3 grups en
centres subvencionats.
Pel que fa a nous cicles implantats en centres públics aquest curs
2021-22 destaquen, a l’Institut Milà i
Fontanals d’Igualada el CFPM Gestió
administrativa (àmbit sanitari), i a
l’Institut Guinovarda de Piera el Cicle de Formació Professional Bàsica
de serveis comercials.
Destacar també l’ampliació de
Cicles al Milà i Fontanals: CFPM
AG10 de Gestió administrativa i

CFPM CM10 d’Activitats comercials.
Pel que fa a les Aules Integrals de
Suport -AIS- de les quatre dotacions
que hi ha a la Catalunya Central,
s’hi inclou l’Escola Àuria.
En l’apartat de Reformes, adequacions i millores dels centres
educatius, el Serveis Territorials de
la Catalunya Central detalla obres
d’infraestructures a l’Institut Escola
Castell d’Òdena, també a l’Institut
Alexandre de Riquer de Calaf i al
CRP Anoia d’Igualada.
En l’apartat de noves construccions, destaca com a acabat l’Institut Badia i Margarit d’Igualada, i
pendent de projecte l’Institut Escola
d’Òdena. I pel que fa a noves construccions/ampliacions amb conveni amb els Ajuntaments hi consta
l’Escola de Copons com a acabada,
l’Escola del Bruc i l’Institut Escola
Renaixença d’Hostalets de Pierola.
Pel que fa a projectes específics, a la comarca de l’Anoia hi ha
previstos: projecte de música a les
escoles (Gabriel Castellà i Ins Badia
i Margarit), programa científic de
col·laboració amb EdA de Pujalt, i
projecte Magnet al Gabriel Castellà.

Fira multisectorial
de la comarca
al centre d’Igualada
68a EDICIÓ

Artesania 25 i 26 de Setembre Passeig Verdaguer
Antiguitats 26 de Setembre Parc de l’Estació Vella i Pl. Cal Font

Xerrades

Caminades

Concert a l’església de Sant Cristòfol
FILLOL - SANT MARTÍ DE TOUS
l passat 3 de setembre, tingué
lloc el primer concert celebrat a
l’església de Sant Cristòfol de Fillol,
Sant Martí de Tous. En el marc
d’aquesta petita i cuidada església,
el Quintet Momentum ens obsequià amb una deliciosa passejada
pel Renaixement musical. Aquesta
formació vocal, nascuda de la inqui-
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etud de cinc cantants del conservatori superior de música del Liceu, i
que està integrat per dues sopranos, una mezzosoprano, un baríton
i un tenor, oferiren un ampli repertori amb música de T.L. Victòria, G.P.
da Palestrina, H. Schütz, T. Tallis i
d’altres. La vetllada musical finalitzà
amb dos bisos davant l’entusiasme
del públic assistent.

Al sortir, vàrem poder tastar un pa de pessic casolà, regat
amb cava, gentilesa dels Amics
de Fillol.
Un capvespre màgic, els que
hi vàrem assistir en guardarem
un bon record. Desitgem que
després d’aquest concert en vinguin molts d’altres!

lut al Passeig Verdaguer d’Igualada, que suposarà una millora significativa pels estudis de l’àmbit
sanitari que s’imparteixen al Campus. El projecte, que té un pressupost de 6 milions d’euros, acollirà
els graus d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició que la Universitat de
Lleida ofereix a Igualada, ubicats
provisionalment a La Teneria. És
previst que el nou edifici universitari entri en funcionament el curs
2022-2023, amb una capacitat per
a 500 estudiants.

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

COL·LABORA

Per a nens

Escacs

Balls
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L’escola Josep Masclans de Vallbona inicia el
curs amb un centenar d’alumnes
L’Ajuntament i l’AFA
repartiran porta
entrepans a alumnes i
mestres de l’escola

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
l passat 8 de juny va néixer una
nova santmartinenca, la Vinyet
Domingo Muntané. L’alcaldessa,

E

Rosa Narbona, va fer el lliurament
de l’obsequi en nom de l’Ajuntament i va felicitar els pares, el Carles i la Laura, i el germà, el Biel.

VALLBONA D’ANOIA
’escola Josep Masclans de Vallbona d’Anoia ha iniciat el curs
2021-2022 amb prop d’un centenar
d’alumnes que aquesta setmana
han tornat a les aules. El curs encara comença marcat per mesures
sanitàries de protecció davant la
COVID-19 que s’aniran adaptant
seguint les indicacions que va

La fibra òptica d’Iguana ja ha L
arribat als Hostalets
ELS HOSTALETS DE PIEROLA
guana, l’operador de telecomunicacions amb seu a l’Anoia, ha
començat ja la tramitació d’altes
a la seva pròpia xarxa de fibra
òptica al municipi dels Hostalets
de Pierola. Iguana ha començat el
desplegament de fibra òptica al
nucli urbà i seguirà per les urbanitzacions i nuclis de Serra Alta, Can
Fosalba, Can Marcet, Can Fortimac
i Can Térmens.
A diferència d’altres operadors, Iguana desplega la seva pròpia xarxa de fibra òptica, ja que
és l’única manera de garantir la
qualitat del servei de connexió a
Internet que ofereix. La velocitat
de connexió d’Iguana és de fins a 1
Gbps, la més alta que s’està oferint
a la comarca de l’Anoia.

I

Els hostaletencs i hostaletenques que vulguin donar-se d’alta
a la fibra òptica d’Iguana ja poden
fer-ho a través de la pàgina web
www.iguana.cat, del telèfon 93
803 55 09 o visitant la botiga que
Iguana té al carrer Santa Caterina,
32 d’Igualada.

Prop de 60.000 immobles
en cobertura
Amb el desplegament dels
Hostalets de Pierola, Iguana compta amb prop de 60.000 unitats
d’immobles amb cobertura de la
seva pròpia xarxa de fibra òptica
i té presència a 27 termes municipals, majoritàriament de la comarca de l’Anoia, però també de l’Alt
Penedès i del Baix Llobregat.

Tot a punt perquè Educació
comenci el projecte de
l’escola i el nou institut

donant el Departament d’Educació segons l’evolució de la situació
sanitària.
L’alumnat s’ha pogut trobar
l’escola amb més color, i és que
aquest estiu s’ha pintat part del
parvulari i façanes exteriors de
l’escola. A més s’ha fet diferents treballs de manteniment
al centre.

L’Ajuntament de Vallbona
d’Anoia i l’Associació de Famílies
d’Alumnes repartiran porta entrepans a alumnes i mestres de l’escola Josep Masclans aquest inici de
curs. Forma part de la campanya
«A Vallbona esmorzem sense residus» que té com a objectiu promoure entre els infants i les famílies els esmorzars sans i saludables,
i també la importància de no generar residus en aquest àpat, ja siguin
de paper, de plàstic o d’alumini.
El recipient no només serveix
per a entrepans sinó que també
permet dur-hi peces de fruita.
L’Ajuntament ha encarregat 250
porta entrepans per tal que l’escola en pugui repartir a l’alumnat i
professorat nouvingut els propers
cursos escolars.

Prop de 400 alumnes comencen el curs
escolar a Òdena
ÒDENA
es classes a l’Escola-Institut Castell d’Òdena han començat
aquest dilluns 13 de setembre per
als alumnes d’Infantil, Primària i
ESO de l’Escola – Institut Castell
d’Òdena. En concret són 80 alumnes a Infantil, de P-3 a P-5, 240
que cursaran de 1r a 6è i 64 a 1r i
2n ESO.
Recordem que l’escola Castell
d’Òdena va iniciar la modalitat
d’institut l’any passat, el curs 20202021 i l’obertura de cursos és progressiva, cada any s’obre nou curs.
Així, al curs 2023-2024, ja s’haurà
implantat els quatre nivells d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).
Els alumnes s’han trobat l’escola-institut a punt després que
aquest estiu la brigada i empresa
de jardinera hi realitzés les taques
de manteniment i millora. S’han
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pintat aules, arranjat el patí, jardineres i l’hort, instal·lat nou mobiliari a secundària..., entre altres
tasques genèriques de manteniment fetes a tot el centre.
La tornada a l’escola s’ha fet
amb totes les mesures de prevenció i seguretat de la Covid-19 i amb
la novetat de la vacunació entre els
joves d’ESO fet que permet flexibilitzar les quarantenes d’aquest

alumnat. Els alumnes vacunats
amb la pauta completa o que ja
hagin passat la malaltia no hauran de fer quarantena si hi ha un
contagi al grup i podran continuar fent classe de forma presencial. Els no vacunats sí que s’hauran
de confinar a casa com a contacte
estret i continuaran tenint classe,
però de forma online.

40.000 euros per subvencionar les despeses
de transports de l’alumnat vilanoví
VALLBONA D’ANOIA
esprés d’uns 15 anys en què
aquest projecte ha estat encallat, l’Ajuntament de Vallbona
d’Anoia ha aconseguit engegar
tots els tràmits necessaris per tirar
endavant el projecte de l’ampliació de l’escola Josep Masclans i
del nou institut. El ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha
acceptat la cessió anticipada al seu
favor dels terrenys en què s’ha de
fer l’ampliació i on s’ha de construir el nou institut. El regidor
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Masip
instal.lacions

Roc Farreras, en representació de
l’Ajuntament, i un representant
dels promotors van firmar la cessió
davant de notari.
L’Ajuntament també ha engegat els tràmits per al següent pas,
demanant una reunió amb la directora territorial d’Educació a la
Catalunya Central, Gemma Boix,
per tal d’informar del fet que ja
disposen d’aquests terrenys i que
estan preparats per cedir-los a la
Generalitat de Catalunya perquè
puguin tirar endavant el projecte.

OFERTES en A/C
o si ja els tens te
l'INSTAL·LEM

Instal.lador autoritzat

C/ COMARCA, 64 • IGUALADA • TEL. 938 037 797 • MÒBIL 620 213 718
e-mail: informacio@instalacionsigualada.com

VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament ha publicat les
ajudes de la convocatòria 2021
per al transport dels i les estudiants de Vilanova del Camí. Aquestes subvencions van destinades a
joves que fan estudis universitaris,
de formació professional de grau
superior i mig, i estudis integrats
d’ensenyaments professionals de
música i dansa (PEI) amb la voluntat
de contribuir a reduir les despeses
de transport, del domicili familiar
al centre d’ensenyament. La nova
convocatòria inclou alguns canvis
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importants per tal de beneficiar a
un nombre major d’estudiants. La
regidora d’Educació, Eva Vadillo, ja
va avançar l’any passat que s’eliminaria el criteri de la distància
mínima de 25 km, és a dir que tot
i que la distància continuarà sent
un dels aspectes a valorar, no deixarà fora als alumnes que cursen
aquests estudis superiors a Igualada. A més, s’ha ampliat la partida
pressupostària que passarà a ser de
35.000 a 40.000 euros.Cal destacar
altres modificacions importants en
aquesta convocatòria que premia

les qualificacions de l’expedient acadèmic, és a dir que els estudiants
amb millors notes, tenen una puntuació més alta també en la subvenció. Aquest any també s’ha modificat el barem de la renda familiar
que s’ha augmentat per arribar a un
major nombre de famílies. Trobareu
tota la informació necessària per a
sol·licitar les ajudes per al transport
al web municipal. Teniu temps per
demanar-la fins al 8 d’octubre.
També podeu fer-la de manera
presencial, sol·licitant cita prèvia al
93 805 44 22.

Fanals solars al Parc Fluvial
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del
Camí, ha col·locat vuit fanals
solars al Parc Fluvial. El projecte
s’emmarca en el pressupost participatiu del 2020, que va quedar
aturat a causa de la pandèmia.
La ciutadania va escollir, amb
els seus vots aquest projecte valorat en 10.000 euros així com la instal·lació de càmeres de vigilància
en diferents zones del municipi.
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De moment, s’han instal·lat
aquests vuit fanals solars que permetran dotar la zona del Parc Fluvial d’un enllumenat públic que
es carrega d’energia durant el dia,
gràcies al sol, per oferir llum artificial durant la nit.
L’Ajuntament de Vilanova també ha instal·lat dos fanals solars
més al pipí can del carrer Indústria,
tot i que aquesta inversió no correspon al procés participatiu.

L’objectiu de l’Ajuntament és
avançar cap a un model de municipi més respectuós amb el medi
ambient i més sostenible energèticament.
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El Consell Comarcal crea l’Oficina
d’Acompanyament Digital de l’Anoia, per
ajudar la ciutadania a fer tràmits a través
d’Internet

9

L’Ajuntament vol recuperar la
cerimònia de les Noces d’Or

comarca, s’ofereixi també a l’Anoia
Sud i a l’Alta Anoia”.

El servei s’ubica a
Igualada, Calaf i Piera
i, per accedir-hi, és
necessari demanar cita
prèvia per Whatsapp o
telèfon al 610 280 811
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’Oficina d’Acompanyament Digital de l’Anoia ja és una realitat
i opera des d’aquesta mateixa
setmana a Igualada, Calaf i Piera.
Impulsada pel Consell Comarcal
de l’Anoia, és un nou recurs de
suport, acompanyament i capacitació en l’àmbit de la digitalització
per ajudar la ciutadania a fer tràmits amb l’Administració a través
d’Internet. Ahir dimecres, 15 de
setembre, se’ va fer la presentació
a la seu de l’ens comarcal a Igualada.
El vicepresident 1r del Consell,
Jordi Cuadras, afirmava que “l’Oficina d’Acompanyament Digital és
un servei que fa mesos que volíem
impulsar i estem molt satisfets de
poder-lo presentar, tot posant-lo a
disposició de la ciutadania. El pas

cap a l’administració electrònica no
pot significar que hi hagi persones
que en quedin al marge i que tinguin dificultats, per exemple, per
sol·licitar ajudes o subvencions. Hi
ha molta gent que, o no té eines
digitals o no té els coneixements
informàtics per a fer tràmits amb
l’Administració; volem ajudar-los i
fer que no hi hagi bretxa digital a
la nostra comarca”.
La tinent d’alcalde de Piera,
Carme González, apuntava que “el
món actual és eminentment digital
i calen apostes decidides de servei
públic que facilitin a la ciutadania
la relació amb l’Administració i la
gestió de tràmits” i destaca també
“la importància que aquest servei
es presti de forma descentralitzada i, més enllà de la capital de la

L’Oficina d’Acompanyament
Digital de l’Anoia té la col·laboració de la Diputació de Barcelona i
compta amb una persona tècnica
que ajuda la ciutadania en el procés dels tràmits digitals i, al mateix
temps, els proporciona ensenyaments en l’àmbit de les noves tecnologies, amb l’objectiu d’iniciar
processos d’apoderament digital
de les persones que hi acudeixin.
Per tal de poder arribar al conjunt de l’Anoia, l’oficina estarà
ubicada a la Sala Felip de Calaf,
els dimarts de 9 a 14h, al Teatre
Foment de Piera, els dimecres de
9 a 14:30h, i a la seu del Consell
Comarcal de l’Anoia, a Igualada,
els dijous i divendres de 8 a 15h, i
els dijous, de 16:30 a 19h. Les persones que estiguin interessades en
aquest acompanyament específic
en matèria digital, poden demanar
cita trucant o enviant un missatge
de WhatsApp al número 610 280
811.

Treballs d’accessibilitat al carrer Santa Llúcia
VILANOVA DEL CAMÍ
a setmana passada es van iniciar
les obres per suprimir les barreres
arquitectòniques del carrer Santa
Llúcia. Les obres es va adjudicar a
Servicons Algar, SL per un import de
9.680 euros i està previst que s’allarguin 15 dies, aproximadament.
Les obres afecten concretament a dues cruïlles del carrer
Santa Llúcia, la del carrer Isabel
la Catòlica, on ja hi havia dos dels
quatre encreuaments fets, i al car-

rer Miralcamp on està previst fer
els quatre encreuaments.
L’Ajuntament ha decidit donar
prioritat a aquestes dues cruïlles
perquè a la zona hi ha força persones amb mobilitat reduïda i aquesta actuació millorarà l’accessibilitat
del carrer.
Més endavant, està previst continuar treballant per a la millora
de l’accessibilitat d’aquest carrer i
la voluntat és arribar fins a la Ronda Sant Antoni.
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Als centres educatius montbuiencs,
inici del curs sense incidències
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
illuns passat van començar
les classes corresponents al
curs 2021-2022 a les escoles García Lorca, Antoni Gaudí i Montbou i també a l’Institut Montbui.
Aquests centres s’afegeixen així a
les llars d’infants municipals, que
es troben en funcionament des de
començaments d’aquest mes de
setembre.
A les escoles montbuienques
han començat aquest curs 347
alumnes a l’escola Antoni Gaudí,
389 a l’escola Garcia Lorca i 102 a
l’escola Montbou.
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El retorn a les escoles i institut
dels infants i els joves ha començat
a desenvolupar-se amb total normalitat, sense incidències, i amb les
mesures preventives anticovid corresponents.
L’Ajuntament montbuienc ha
estat en contacte permanent amb
tots els centres educatius per garantir aquesta tornada segura a les
aules i conèixer si els centres tenien
alguna necessitat. Des de la regidoria d’Educació, a través de la regidora Coral Vázquez, s’ha volgut
fer un agraïment a les direccions,
professorat i personal subaltern,

que han preparat de valent aquest
retorn a les aules. I també s’ha fet
un agraïment a les famílies, per la
seva confiança, en aquestes circumstàncies excepcionals. Des de les autoritats municipals es fa una crida a
les famílies perquè vacunin els seus
fills majors de 12 anys per aconseguir assolir el bon desenvolupament
del curs i la màxima presencialitat
possible de l’alumnat a l’aula ja que
“és un acte de responsabilitat i solidari. El nostre objectiu és treballar
per mantenir les escoles obertes i
segures” explica la regidora montbuienca.

Manel Gasch, nou abat de Montserrat

L

a comunitat benedictina ha
escollit Manel Gasch i Hurios
nou abat del Monestir de Montserrat, en substitució de Josep Maria
Soler; l’acte de la benedicció es
farà en les properes setmanes.
Josep Maria Soler, portava 21
anys al capdavant de l’Abadia i,
com marca la regla de sant Benet,

al complir els 75 anys va haver de
presentar la renúncia.
L’elecció s’ha pres durant una
reunió capitular a la qual han assistit els monjos i amb la presència de
l’Abat president de la Congregació
Benedictina Sublacense Cassinesa,
Guillermo Arboleda, que confirmat
Manel Gasch en el càrrec.

La votació es va fer de forma
secreta i sense candidatures i hi
van participar prop d’una cinquantena de monjos de la mateixa abadia però també d’altres
monestirs com Santa Maria del
Miracle, Sant Miquel de Cuixà o
de l’estranger.

VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del
Camí vol recuperar aquest any
la celebració de les Noces d’Or, si
la situació sanitària ho permet. La
cerimònia s’adreça als matrimonis
vilanovins que celebren 50 anys de
casats.
Si durant aquest 2021 celebreu el 50è aniversari del vostre
enllaç, podeu comunicar-ho per
telèfon a Secretaria, al 93 805 44
22, de dilluns a divendres de 8:00
a 15:00 h.

L

L’any passat, la pandèmia no
va permetre portar a terme aquesta celebració que aplega als homenatjats en un acte institucional
conjunt.
Tot i així, l’Ajuntament va fer
la crida habitual, i va felicitar els
homenatjats individualment. L’alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de la Gent Gran, Laura Pavón,
van visitar els sis matrimonis que
celebraven les Noces d’Or i els van
lliurar una placa commemorativa i
un ram de flors.

El canal de WhatsApp de
l’Ajuntament ha superat els
750 comptes actius
VILANOVA DEL CAMÍ
l canal de WhatsApp de l’Ajuntament per rebre informació i
comunicar incidències ha superat
aquest mes de setembre els 750
comptes actius. L’aplicació ha
sumat més de 2.000 interaccions
i ha mantingut un total de 623
converses telemàtiques amb la ciutadania.
Els veïns i veïnes de Vilanova
utilitzen l’APP de l’Ajuntament
bàsicament per cercar informació
i per comunicar incidència. Però
també la troben útil per contactar
amb l’alcaldessa, els regidors de
govern o per fer consultes directes
al bot.
Des que es va posar en funcionament el febrer de 2021, l’App
ha registrat 2.078 interaccions, de
les quals, 536 (36%) han estat de
ciutadans que buscaven informació
municipal, com adreces i telèfons
de serveis municipals o d’emergències, informació sobre la covid,
transports o tràmits electrònics.
Pel que fa a la comunicació
d’incidències, l’APP ha rebut 325
consultes, el que suposa un 22%
del total de les interaccions. El veïnat comunica incidències a la via
pública, a l’enllumenat o al mobi-

E

liari urbà entre altres. L’índex de
resolució d’aquestes incidències és
del 90%. El 10% restant, són temes
relacionats amb via pública que requereixen en alguns casos la reposició o substitució de materials que
depenen d’empreses externes. Així
i tot, la resolució d’aquests temes
també sol ser molt ràpida.
Des de l’APP també es poden
fer consultes directes a l’equip de
govern. La bústia de l’alcaldessa
ha rebut 113 sol·licituds (7% de les
interaccions) mentre que la dels regidors ha registrat 230 (15%).
L’APP també és una eina molt
interessant per comunicar alertes i
altres informacions d’interès per a
la ciutadania. Des que es va posar
en funcionament s’han enviat més
d’un centenar d’alertes que han
suposat 31.411 missatges enviats.
Cal recordar que l’atenció a les
consultes que es reben a l’APP és
de dilluns a divendres de 8:00 a
15:00 h.
Si encara no sou usuaris de
l’APP de l’Ajuntament, us podeu
donar d’alta únicament afegint a
l’agenda del vostre telèfon mòbil
el número 644 31 05 71 i enviar un
missatge que digui Hola.

EMPRESA IGUALADINA
NECESSITA PERSONAL
per al departament

COMPTABLE-FISCAL i LABORAL
Mitja jornada
Interessats envieu CV a
registrecurriculum@gmail.com
Apartat correus n.10 - 08700 Igualada
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ERC considera “una presa de
pèl” que el govern municipal
abaixi només “6 euros l’IBI a
l’any” i apugi 280.000 euros
les taxes

E

RC Igualada explica que el
govern municipal de Marc Castells vol “reduir” un 1% l’IBI, que
representarà 6 euros de mitjana en
el rebut. Els republicans ho consideren “una presa de pèl” ja que
“Igualada és la ciutat mitjana amb
els impostos més cars de Catalunya
i la desena de l’estat espanyol”.
Des d’ERC apunten que “a sobre
de només baixar 6 euros l’IBI a l’any
han apujat altres taxes per un valor
total de 280.000 euros”.
Esquerra Republicana d’Igualada considera “una autèntica presa
de pèl” que el govern municipal de
Marc Castells hagi anunciat que baixarà l’Impost sobre béns i immobles
(IBI) però realment la rebaixa només
serà de l’1%, tal i com ha dit el propi
govern, i això suposarà una rebaixa de “6 euros per rebut a l’any”.
Segons els republicans això és “una
misèria” que no ajudarà “en res” a
cap igualadí i recorden que “Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya”.

El govern només abaixa 6
euros l’IBI i apuja 280.000
euros les taxes

A més a més els republicans
revelen que “no només es fa una
rebaixa ínfima de l’IBI sinó que el
govern municipal de Marc Castells
apuja 280.000 euros altres taxes, o
sigui que els igualadins enguany
pagaran més en impostos i taxes
que en l’any anterior”. Segons els
republicans, el govern de Castells
està fent una maniobra de màrqueting per poder anunciar a bombo i

plateret que rebaixen l’IBI però en
realitat “només l’abaixen 6 euros
a l’any i apugen altres taxes”. Des
d’ERC demanen a Marc Castells que
“es retracti” i “reconsideri aquesta
proposta de pressupostos” ja que
això és “una presa de pèl monumental als ciutadans i ciutadanes
d’Igualada”.

ERC vol aprovar els
pressupostos del govern
a canvi d’una rebaixa
important de l’IBI

Des d’ERC estan “disposats” a
aprovar els pressupostos i posen
com a condició “que hi hagi una rebaixa important de l’IBI. Òbviament
6 euros a l’any no és una rebaixa, és
una presa de pèl. Si volen que els hi
aprovem els pressupostos, i nosaltres ho volem fer, han de proposar
una rebaixa molt més important de
l’IBI i en cap cas apujar altres taxes”.

Igualada, la desena ciutat
de l’estat espanyol amb
l’IBI més car
Els republicans recorden que
Igualada és la desena ciutat de
l’estat espanyol amb l’IBI més car
superant totes les capitals de província, menys Madrid alhora que és
la ciutat mitjana amb l’IBI més car
de Catalunya. Els republicans expliquen que “des que Marc Castells
és alcalde, l’IBI ha pujat 5 milions
d’euros, un 25%” i això ha comportat que “els igualadins han pagat
pràcticament 50 milions d’euros de
més només en IBI des que Castells és
l’alcalde d’Igualada”.

Curset de gimnàstica per a
persones a partir de 60 anys
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l servei d’Esports de l’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui oferta la realització d’un
curs de Gimnàstica per a la Gent
Gran. Aquest curs d’activitat física
es durà a terme entre els dies 21
de setembre i 22 de juny tots els
dimarts i dijous de 9.30 a 10.30
hores. Les activitats es realitzaran
al pavelló Mont-aQua i també a les
pistes exteriors del recinte esportiu
montbuienc.

E

El curs té un preu de 34 euros i està adreçat preferentment a
persones empadronades en el municipi. Les inscripcions es podran
formalitzar al servei d’Esports de
l’Ajuntament montbuienc fins el
proper 20 de setembre els dilluns,
dijous i divendres de 10.00 a 13.30
hores.
El número d’assistents i grups
simultanis que podran realitzar les
activitats estarà en tot moment
adaptat a la normativa Procicat.

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ GRUP ELECTRÒGEN • ASPIRACIO CENTRALITZADA • ENERGIA SOLAR
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Igualada Som-hi proposa demandes per
condicionar el Pressupost del 2022 davant
la minoria del govern de Junts

E

l grup municipal d’Igualada Somhi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) considera que “si el govern de
Junts vol tirar endavant el Pressupost i Ordenances Fiscals pel 2022
ha de saber cedir”. El govern ha
començat a traslladar el detall del
Pressupost a diversos grups polítics perquè vol portar-lo a votació
aquest setembre i des de la formació progressista marquen diferents
condicions.
El regidor portaveu d’Igualada
Som-hi, Jordi Cuadras, marca que
el govern incorpori a les ordenances fiscals del proper any la bonificació de l’IBI per la instal·lació de
plaques fotovoltaiques a vivendes
i blocs de pisos: “En un context de
lluita contra l’emergència climàtica,
amb aquesta mesura afavoriríem el
consum d’energia verda a la nostra
ciutat. Igualada va tard en molts
temes per la manca d’ambició del
govern de Junts i en aquest també.
Són moltes les ciutats de Catalunya
que bonifiquen l’IBI durant uns anys
per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i Igualada no ha mogut
ni un dit”.
Pel que fa a les inversions, Igualada Som-hi considera indispensable
ampliar l’illa de vianants del centre
de la ciutat per afavorir la mobilitat
verda i el comerç. En aquest sentit
planteja la pacificació amb plataforma única del carrer d’Òdena des
del passeig fins a la Rambla perquè
pugui convertir-se en un eix com
el de Sant Magí amb espai per a
passejar i comprar: “És el que estan
fent totes les ciutats del país, crear
espais de vianants i de comerç per
tenir un centre viu. El carrer d’Òdena, sempre garantint l’accés a les
veïnes i veïns i a les persones amb

dificultats de mobilitat, és el vial
que completaria l’illa de vianants
del centre de la nostra ciutat”, afirma Jordi Cuadras.
Pel que fa a l’atenció a les persones, la formació que integren PSC,
Comuns i el grup ciutadà Igualada
Oberta posa sobre de la taula la necessitat de crear una Oficina d’Ajuda per a fer Tràmits Virtuals. De fet
és una demanda que de manera
recurrent ja ha fet durant els darrers mesos i la posa com a condició
pel Pressupost. Cuadras explica que
“detectem que és una necessitat
entre moltes ciutadanes i ciutadans
que han de fer tràmits virtuals però
que no disposen de les eines o els
coneixements informàtics per ferho. No pot ser que tots ens omplim
la boca de la importància del pas
cap a l’administració electrònica
però que això vulgui dir deixar a
l’estacada un munt de gent”. Igualada Som-hi insisteix en que “cal
oferir una eina de suport i la manera de fer-ho és amb l’Oficina que
proposem que es creï”.
En l’àmbit de barris i esportiu,
Jordi Cuadras reclama que el camp
de futbol del parc de Valldaura a
Fàtima, sigui de gespa: “La situació
al camp de terra és insostenible i dificulta el desenvolupament normal
de l’activitat. És el moment d’instal·

lar-hi gespa artificial i fer que tingui
les mateixes condicions que la resta d’equipaments esportius de futbol de la ciutat. És una oportunitat
per augmentar molt més l’activitat
en aquesta instal·lació de la nostra
ciutat i que els clubs de futbol el
puguin fer servir el màxim d’hores
possibles, tot creant una xarxa de
camps de futbol de gespa amb els
dos de les Comes i el que proposem
per Fàtima”.
Una altra de les prioritats
d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns
- Igualada Oberta) és l’actuació als
barris: “Moltes zones d’Igualada es
troben degradades. Falta de manteniment, de neteja i de vigilància
policial. Això no pot ser i cal que el
govern es posi les piles per dignificar totes les zones de la ciutat sense
excepcions”.
Cuadras considera que “si el govern de Marc Castells vol portar a
votació el Pressupost aquest mes
de setembre, els terminis són molt
ajustats a no sé que vulgui arribar
al Ple amb un Pressupost sense cap
incorporació de l’oposició i ho aprofiti per fer-se la víctima pensant ja
en les eleccions municipals del 2023.
Nosaltres no pensem en les eleccions, sinó que pensem en ser útils
a la ciutadania i li demanem que
s’arremangui i escolti”.

La comunitat extremenya de l’Anoia celebra
el Dia d’Extremadura
VILANOVA DEL CAMÍ
l local social de la UCEA de
Vilanova del Camí, la comunitat extremenya de la comarca
hi va celebrar el Dia d’Extremadura; a la festa hi van participar una
cinquantena de persones entre
les quals hi havia Dolores Herrera,
membre de la Federació Extremenya de Catalunya, també hi va ser
present l’alcaldessa Noemí Moreno
que es va acompanyar de diversos regidors: Carlota Silva, Xavier
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Sala, Francisco José Saucedo i Jordi
Barón.
En el torn de paraules l’alcaldessa va donar als present l’agradable notícia que s’estan fent contactes amb el poble d’Alcàntara
per a un possible agermanament
amb Vilanova.
Tancava l’acte el president de
l’entitat Cruz Granados que va resumir el perquè de la celebració
del Dia d’Extremadura en aquestes dates i va acabar fent saber al

govern local que l’entitat no és
prou solvent econòmicament per
mantenir-se i que s’estan afrontant
pagaments amb diners dels membres de la junta, lamentant que
aquesta podria ser l’última celebració Es va determinar també que
en la propera assemblea de socis es
decidiria el futur de l’entitat.
La trobada es va donar per acabada amb el cant dels himnes de
Catalunya i Extremadura tot compartint un pica-pica.

Ràdio Igualada emet una secció dedicada
al comerç local

E

l programa matinal de Ràdio
Igualada, l’Igualada Capital,
dedicarà un espai de ràdio dedicat
al comerç de proximitat de la ciutat d’Igualada i de Santa Margarida de Montbui. La secció s’emetrà
en directe els dimecres entre les
09:48h i les 10:00h del matí, i després es podrà escoltar a través del
podcast del programa.
L’espai de ràdio pretén donar
suport a les botigues i establiments
comercials d’Igualada i Montbui, i a la vegada poder explicar
als oients el paper de les entitats
comercials del dos municipis. En
aquest espai de ràdio també s’explicaran les activitats que impulsen
des d’Igualada Comerç i la Unió

d’Establiments de Montbui per tal
d’explicar el seu dia a dia, les seves novetats comercials o bé nous
projectes.

Dos dials: Ràdio Igualada
103.2 FM i Montbui Ràdio
90.0 FM

d’Establiments de Montbui amb
l’objectiu de potenciar el comerç
local. Ràdio Igualada també es posa a disposició de tots els associats d’Igualada Comerç i la Unió

L’emissió de la secció es pot escoltar a través dels dos dials de les
dues emissores municipals. Ràdio
Igualada es pot sintonitzar al 103.2
FM i a www.radioigualada.cat, i
també a través del dial de Montbui Ràdio, el 90.0 FM. La secció
sobre comerç local també es podrà
escoltar a “a la carta” en format
podcast que es publicarà al web de
Ràdio Igualada.
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Aquest diumenge 19 de
setembre acaba el termini
per als Premis Ciutat
d’Igualada i l’Igual’ART

IGUALADA
’Ajuntament d’Igualada, per
mitjà del Departament de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, d’acord amb les entitats promotores i persones que hi
participen, organitzen la 25a edició dels Premis Ciutat d’Igualada.
Una convocatòria que agrupa els
9 premis existents i que promou
la creació artística, cultural i social, en un sentit ampli, així com
reconèixer els principals creadors,
tant en l’àmbit local com nacional
i internacional.
El termini general de presentació de les obres dels Premis
Ciutat d’Igualada finalitza aquest
diumenge, dia 19 de setembre.
Com a novetat, el Premi de
Disseny Gaspar Camps oferirà dos
primers premis de 1.000 euros cadascun: el primer, aquelles obres
de disseny en moda, i el segon de
creacions en joieria i/o complements, acabats i fets públics entre
el 28 de setembre de 2018 fins
aquest 19 de setembre de 2021.
Els premis són possibles gràcies a la implicació de tots els
membres que formen part dels
diferents jurats i les entitats i empreses com CEINA, Renda Urbana,
Corel i Trilogi, en el premi d’art
digital Jaume Graell; la Fundació
Sant Crist d’Igualada, en el copatrocini i organització del premi al Compromís Social Mossèn
Còdol; el suport organitzatiu de
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, en el premi Procopi Llucià de
fotografia; de l’Ateneu Igualadí, el Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada i Viena edicions, en
el premi de poesia; l’entitat disseny=igualada, La Gaspar, escola
municipal d’art i disseny, i com a
novetat enguany amb el suport
de l’entitat Disseny Marked, en el
premi de Disseny Gaspar Camps;
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l’Escola Conservatori Municipal
de Música d’Igualada en el premi de composició musical Paquita
Madriguera; El Centre d’Estudis
Comarcal d’Igualada i el Centre
d’Estudis Antoni de Campeny
amb la Universitat de Barcelona,
en l’organització del premi d’investigació Jaume Caresmar i el de
Recerca Dr. Joan Mercader. També
cal agrair el suport i col·laboració
de tots aquells membres del jurat
i mantenidors dels premis, que
fan suport per tal de mantenir
actualitzades les bases de les diferents convocatòries que es poden
consultar en web de l’Ajuntament
d’Igualada www.igualada.cat en
concret a https://tuit.cat/0AU9t
També es pot demanar més
informació i enviar les obres per
correu a culturaigualada@gmail.
com.
Simultàniament als premis, es convoca també el premi
Igual’ART 2021/22 que té l’objectiu d’estimular la creació artística
en l’àmbit local, adreçat a creadors de projectes d’arts visuals
inèdits en qualsevol de les seves
disciplines: pintura, escultura, dibuix o gravat, com també en fotografia, videoart o la combinació
de qualsevol d’elles.
La convocatòria atorga un
premi de 2.000 euros per un projecte artístic a desenvolupar l’any
2022. En el moment del veredicte
el premiat obtindrà 1.000 euros,
i 1.000 euros més l’any següent,
durant l’execució del projecte.
No s’acceptaran projectes que
ja estiguin executats completament, però tampoc idees sense
cap element realitzat prèviament
ni projecte ben definit. Les candidatures hauran de poder demostrar que la seva idea és executable, ja sigui com a responsable
d’un projecte de comissariat o a
títol individual o bé agrupat en
un col·lectiu. Poden optar-hi comissaris i artistes a títol individual
o col·lectiu a partir de 18 anys,
que presentin una proposta de
creació d’acord amb les bases, la
qual es pugui desenvolupar en
alguna de les sales disponibles del
departament de Promoció Cultural, encara que no es descarta la
proposta d’accions fora d’aquests.
El termini de presentació finalitza el 19 de setembre i el veredicte del jurat es farà públic a
finals del mes d’octubre. L’import
tant dels premis Ciutat d’Igualada com del premi Igual’Art està subjecte a retenció fiscal de
conformitat a l’article 75 del RD
439/2007, de 30 de març, pel que
s’aprova el Reglament de la renda
de les persones físiques.
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Òmnium Anoia organitza un homenatge
a l’il·lustre calafí Alexandre de Riquer,
amb motiu de l’Any Riquer
IGUALADA
oincidint amb l’Any Riquer,
impulsat per la Generalitat de
Catalunya, Òmnium Anoia ha organitzat per al proper dijous 23 de
setembre la presentació del llibre
“Quan jo era noi” d’Alexandre de
Riquer, que recentment ha publicat
Edicions l’Albí. El llibre, el primer
que va escriure l’artista anoienc,
recull quinze narracions ambientades en la seva infància a l’Alta
Segarra, a la casa pairal de Can Bassols, a Castellfollit de Riubregós.
A més de la pròpia presentació
del llibre es vol que l’acte esdevingui un homenatge a l’intel·lectual
i polifacètic artista nascut a Calaf
l’any 1856 i mort a Palma a finals
del 1920. Ja fa mesos que el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya va engegar els actes
de l’Any Riquer, amb motiu del centenari de la seva mort, amb l’objectiu de recuperar l’obra de l’artista i

C

de redescobrir aquest geni creador.
Dissenyador, dibuixant, pintor, gravador, bibliòfil, exlibrista, escriptor i
poeta, Alexandre de Riquer es considera una de les figures més rellevants del modernisme català.
L’acte de dijous 23 es farà a la
Sala d’actes de la Biblioteca Central
d’Igualada, a les 19 h de la tarda,
i hi participaran la comissària de

l’any Riquer, l’humanista i escriptora Teresa Costa-Gramunt, i l’autor
del pròleg del llibre, Josep Maria
Solà. Es tracta d’un acte organitzat per Òmnium Anoia amb la col·
laboració d’Edicions l’Albí, la Llibreria Llegim, la Biblioteca Central
d’Igualada i l’Ajuntament d’Igualada. És gratuït i obert a tothom,
però cal reserva prèvia d’assistència
al web tiquetsigualada.cat.
Aquest acte s’emmarca en el
cicle d’activitats culturals que Òmnium Anoia celebra a la comarca
amb motiu del seu 50è aniversari,
la majoria en col·laboració amb
altres entitats, llibreries i equipaments culturals de l’Anoia. Tots els
actes són gratuïts, i qui hi vulgui
col·laborar ho pot fer adquirint
el marxandatge que Òmnium té
a la venda a la seva seu del carrer
Santa Maria número 12 d’Igualada, de dilluns a divendres de 19 h
a 20.30 h.

Representació “Bollywood, Bombay,
Barcelona” al Casal Català
ELS HOSTALETS DE PIEROLA
l dissabte dia 18, a les 19.00 h,
l’escenari del Casal Català acollirà la representació de “Bollywood, Bombay, Barcelona”, a càrrec de
la companyia Dúo Fácil y líquido teatro. Les entrades es podran comprar
a la taquilla, abans de l’espectacle,
al preu de 5 euros per als socis del
Casal i 15 euros per als no socis.
Imagineu com és la vida de tres
joves immigrants indis que compar-
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teixen pis a Barcelona? De cara enfora tothom fa el cor fort i, en un
ambient de camaraderia, de mica en
mica van aflorant les dificultats de
trobar feina, la incomprensió dels veïns o la trobada amb persones que,
d’una manera o altra, volen aprofitar-se d’ells. Tot es desenvolupa entre bromes i somnis, els dos elements
que faciliten evadir-se dels seus problemes. Serà justament aquest component dels somnis el que introdueix

directament l’ambient de les pel·lícules de Bollywood. Per això el ball,
com un miratge de felicitat, irromp
directament en la trama trencant el
fil argumental i omple de cop l’escena de llum, música i brillantor.
Aquesta tragicomèdia, inspirada
en una vivència real, utilitza l’humor per posar en escena la decepció
que comporta el despertar del somni
migratori, quan les il·lusions no es
corresponen amb la realitat.

Orientació i formació per a persones
afectades per la crisi sanitària
IGUALADA
eina ha incorporat als seus serveis un programa mixt d’orientació i formació professional,
subvencionat pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya,
ens depenent de la Generalitat de
Catalunya.
Aquesta iniciativa busca, prioritàriament, donar un cop de mà a
les persones que s’han vist afectades per un expedient de regulació
temporal d’ocupació (ERTO), com a
conseqüència de la crisi derivada de
la COVID-19. Els efectes de la pan-
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dèmia s’han manifestat en molts
àmbits, però ha afectat en especial
l’àmbit del treball i l’ocupació. Es
preveu que moltes de les persones
treballadores que s’han vist afectades per un ERTO no podran tornar
al seu lloc de treball.
Davant d’aquest escenari, Ceina ha decidit formar part d’aquest
projecte. Un projecte que busca orientar laboralment i facilitar formacions de diferents tipologies a les
persones que s’han vist perjudicades
per aquesta situació. Per tal que puguin gaudir d’eines i recursos que

Torna la Festa del Raïm
MASQUEFA
quest mes de setembre Masquefa tornarà a reviure els
seus orígens relacionats amb la
vinya, el camp i els productes de
la terra a través d’una nova edició
de la Festa del Raïm; una festivitat de caire popular organitzada
anualment per l’Ajuntament –amb
el suport de la Diputació de Barcelona i de Masquefa Comerç- i que
any rere any suma nous adeptes i
nous públics delerosos de descobrir quin és el vincle que uneix la
vila amb el món de la viticultura.
Enguany, la Festa del Raïm torna a celebrar-se a Masquefa després que l’any passat quedés suspesa per la pandèmia. I ho farà
els dies 17 i 18 de setembre amb
diferents propostes de caire lúdic
i tradicional per a tots els públics;
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totes elles, adaptades a les mesures de seguretat i restriccions per
la Covid-19. En aquest sentit, els
assistents hauran de complir en tot
moment les directrius sanitàries
establertes.
Demà divendres hi haurà un
doble concert de la Cobla-Orquestra Montgrins i correfoc infantil.
Entre les activitats hi ha la tradicional Fira de Tastets, que tindrà
lloc el dissabte, de 12 a 15 h i de
17 a 23 h, a la plaça Josep Maria
Vila (l’aforament estarà controlat.
L’entrada s’ubicarà al carrer Escoles i la sortida al passatge Bastoners); concerts, un correfoc estàtic
(el públic no podrà participar-hi),
demostracions, animació infantil,
música en directe, xerrades, el concurs de tastavins o la trepitjada
popular.

els facilitin millorar les seves condicions laborals i, alhora, ajudar a preservar i actualitzar el talent de les
empreses que han aguantat l’embat
econòmic.
Tot i que el projecte va dirigit
essencialment a persones que han
patit o segueixen patint un ERTO,
també poden sumar-s’hi autònoms,
persones treballadores en actiu i
persones que estiguin a l’atur (places limitades).
Les persones interessades poden
contactar al telèfon 938050094 o al
correu electrònic general@ceina.com.

La Biblioteca Municipal
celebra el seu 10è
aniversari
La Festa del Raïm d’aquest 2021,
a més, comptarà enguany amb un
convidat d’excepció: la Biblioteca
Municipal que enguany celebren els
seus primers 10 anys de vida. Per tot
plegat, l’equipament obrirà aquesta
efemèride tan simbòlica a tota la
població organitzant diverses activitats com un taller familiar d’estampació de punts de llibre, una trobada literària amb l’escriptora Empar
Moliner (avui dijous) o l’espectacle
familiar “Taulell d’estiu” (demà divendres).
L’Ajuntament convida els veïns
a gaudir de la proposta i agraeix a
totes les entitats col·laboradores la
seva implicació en el projecte.

16 de setembre de 2021
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Dissabte torna el Festival Naturveg
de la cultura vegana i 100% vegetariana
IGUALADA
os anys després, la quarta edició del Festival Naturveg és
una realitat. El pròxim dissabte 18
de setembre tothom qui ho vulgui podrà assistir a un festival que
vol convertir-se en un referent a la
comarca. L’avinguda Països Catalans de les Comes acollirà, durant
tota la jornada, tota una sèrie
d’activitats pensades per a grans
i petits. Un espai on es donaran
cita la divulgació, l’esport, les activitats infantils, els shows de cuina en
directe, l’artesania, l’art i la música
en viu.
L’espai firal, amb la participació
d’entitats i productors locals i de
fora de la comarca, restarà obert
de les 11 del matí a les 9 del vespre.
Tanmateix, a les 10.00 h, s’ha organitzat una caminada vegana amb
avituallament de batuts i productes
vegans, que compta amb la col·laboració del club NordicWalking de
la Catalunya Central, el restaurant
Cor Verd i Opcinatura. La sortida
es farà des de l’espai firal. Una mica més tard, a les 10.15 h, es prepararà un esmorzar amb botifarres
i hamburgueses veganes de nova
generació, amb la col·laboració de
ZyrcularFoods i NaciendoVegana.
Les inscripcions per a la caminada
o l’esmorzar es poden fer al tel.
645814924.
A les 10.30 h, Eva Oliva, cuinera
del restaurant Cor Verd, mostrarà
com es fan les hamburgueses, els
falàfels i els formatges vegans. Més
tard, a les 11.00 h, coincidint amb
l’obertura de l’espai firal, la també

D

cuinera del Cor Verd Rosana Fascini
ensenyarà a fer postres veganes.
A les 11.30 h, l’instagramer
manresà Miquel Cuenca (el VeganoMarrano) centrarà el seu
show de cuina en mostrar com es
fan les salses veganes per a pasta més espectaculars. La cuinera i
dietista Sandra Galvé, a les 12.15
h, n’agafarà el relleu amb el seu
show-cooking, on ensenyarà els
secrets de la cuina vegana i com
dominar i conèixer les proteïnes
vegetals.
A les 12.30 h, Francesc Pua, de
Servisimó, ens explicarà com l’automoció s’anirà fent més vegana
i, una mica més tard, a les 12.45
h, l’ultramaratonià i activista vegà
Albert Peláez, de la mà de l’Editorial Diversa, tancarà un matí de
divulgació amb una xerrada sobre
l’esport i la dieta vegana.
Al migdia, a les 13.00 h, es farà
un vermut musical a càrrec de Míriam Riba amb la degustació de nuggets de l’empresa HeüraFoods.
A part, i durant tota la jornada,
es podrà gaudir de les pintures de
Pilar Carballo, Assumpta Saumell i
Laura Nualart, als plafons instal·lats
al mateix espai firal.
A la tarda, a les 16.30 h, arribarà
l’animació del grup de joves Konkatrons, amb la seva batukada.
Més tard, a les 17.00 h, tothom
qui ho vulgui podrà participar a la
caminada NordicWalking de Les Comes a Can Masarnau que organitza
UEC Anoia, amb la col·laboració i
avituallament del Cor Verd i d’Opcinatura. Se sortirà de l’espai firal i

tindrà una durada d’unes 2 hores. Es
poden fer inscripcions al 645814924.
A les 17.00 h arribarà el torn
dels més menuts de la casa amb
la historia d’en Teo, el Caçador de
Somnis, a càrrec de la contacontes
Olga Marsal i la il·lustradora Georgina Miret. Albert Solè hi posarà la
música. Les inscripcions es poden fer
al tel. 645814924. Així, després, la
quitxalla podrà gaudir d’un berenar
vegà amb croissants i pastes a càrrec
de NaciendoVegana.
Els grans gaudiran, al seu torn,
dels espais gastronòmics situats al
mateix espai firal a partir de les
17.00 h i aprendre receptes fàcils i
saludables de la mà de la influencer Míriam Fabà, de la qual ja van
poder gaudir a l’última edició del
festival. Presentarà el llibre “Veganeando”.
A les 18.00 h arribarà el torn de
la moda vegana amb Omnea Art.
Amalia i Leila, igualadines i creadores de moda feta a mà, presentaran
el seu projecte més personal, mentre les gralles del Mal Llamp animen
el passeig i les terrasses de l’avinguda Països Catalans.
El concert del jove grup igualadí les Pastes de la Iaia es farà a les
18.15 h, a l’escenari principal.
Óscar L. Sánchez, activista i autor de l’èxit de vendes “Diario de
un activista (vegano)”, introduirà
d’una manera amena i didactica el
món del veganisme amb una xerrada amb el públic i conduïda per
Joan Boix, del Restaurant Cor Verd,
amb la col·laboració de l’Editorial
Diversa.

Ahir dimecres és va presentar el Festival Naturveg

Festival Naturveg 2019

L’últim show de cuina de la jornada anirà a càrrec de Pilar Ibern i la
seva “Cuina de Gavina”, a les 19.00
h, on mostrarà al públic assistent
com cuinar amb olis essencials i presentarà el seu nou llibre “Cuina amb
Olis Essencials”.
Tancaran el cicle de conferències els responsables del refugi Cau
del Bosch, de la comarca del Bages,
on conviuen més de quatre-cents
animals de granja, domèstics i salvatges rescatats. Explicaran la seva
experiència i faran un taller pràctic
d’empatia cap als animals més desafavorits.

El concert de les 20.00 h de
Blackstar Cover Band a l’escenari
principal posarà la cirereta al IV Festival Naturveg, que tancarà l’espai
firal a les 9 del vespre.
Els Showcookings, activitats, xerrades i presentacions del Naturveg
Festival tindran l’aforament limitat
i controlat. Les inscripcionses poden fer per telèfon o WhatsApp al
645814924 o en el mateix espai firal.
El Festival Naturveg està organitzat per l’Associació Nou Centre
Igualada i rep el suport i la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada i la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
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Al Bruc, 1a edició de la Cursa de les Batalles

CAMINADA POPULAR
l Bruc acollirà, el pròxim 3 d’octubre, la primera edició de la Cursa
de les Batalles i esdevindrà la cursa
més salvatge dins el parc natural de
la muntanya de Montserrat. Després d’haver de cancel·lar l’edició
del 2020 per la situació de pandèmia, des de l’organització de FEEL
SPORTS ens asseguren que serà una
cursa que no deixarà indiferent a
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ningú. Amb un recorregut de 10
km i amb opció a realitzar-lo en carrera de trail o en forma de caminada popular, serà una diada que
comptarà amb speaker, DJ, música
i esmorzar per a tots els assistents.
La cursa començarà a les 09.30
h a la plaça de l’Ajuntament i la
caminada popular a les 09.50 h.
Totes dues es faran amb calaixos de
sortida per mantenir les distàncies

mínimes de seguretat. S’informarà
dies abans de l’hora exacta de sortida de cada participant.
Com no pot ser d’una altra manera, la cursa s’adaptarà a totes
les mesures sanitàries que estiguin
vigents en el dia de la celebració
per garantir la salut de tots els corredors, caminants i voluntaris.
Us convidem a tots i totes
a participar en la primera edició d’aquesta cursa tan especial i
conèixer una ruta històrica de manera diferent.
Inscripcions: http://toprun.es/
eventos/cursa-de-les-batalles-2021
https://www.instagram.com/
cursabatallesdelbruc/

Un acord que consolida el futur de la Seguretat Social

CCOO organitza una assemblea sobre la
reforma del sistema públic de pensions
IGUALADA
ls sindicats majoritaris (CCOO
i UGT), les principals patronals
(CEOE i CEPYME) i el Govern central
van arribar durant el mes de juliol a
un important acord per assegurar el
futur del sistema públic de pensions.
Es tracta d’un acord important
que genera certeses sobre la sostenibilitat i el reforçament de les pensions públiques al nostre país. Deroga la reforma de pensions del PP
de l’any 2013 i elimina el factor de
sostenibilitat, que significava una
reducció directa de les pensions. Assegura la revalorització de les pensions amb l’IPC, i destinarà anualment un 2% del PIB a pensions mitjançant els pressupostos generals de
l’Estat, garantint d’aquesta manera
una part del finançament addicional que necessitarà el sistema.
L’acord, actualment en tràmit
parlamentari a les Corts Generals,
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inclou una bateria de mesures en
les quals es reconeixen nous drets
com l’equiparació de les pensions
de viduïtat de les parelles de fet,
l’extensió del dret de cotització
per a tots els programes de formació i la millora dels convenis
especials per a persones treballadores de les cures i persones dependents, entre d’altres novetats.
Igualment, s’actua sobre la jubilació anticipada apropant l’edat
efectiva de jubilació a l’edat legal
a través d’un nou sistema d’incentius per als treballadors i les treballadores que allarguin la vida
laboral. També s’amplien els drets
de jubilació de diverses modalitats
i d’altres novetats que canvien la
dinàmica negativa de les pensions
viscuda en els darrers anys al nostre país.
Per tal d’explicar amb certa profunditat i intercanviar impressions

sobre aquest nou acord, CCOO Anoia convoca a la seva afiliació i l’actiu
sindical a una assemblea, oberta a
la ciutadania, que tindrà lloc avui
dijous, 16 de setembre, a les 18 hores, al local de CCOO Igualada (passeig Mossèn Cinto Verdaguer, 50).
Davant la situació sanitària actual, per participar a la trobada cal
enviar un missatge de correu a les
adreces anoia@ccoo.cat o bllapag@
ccoo.cat, així com respectar les mesures preventives relacionades amb
la COVID-19.
L’acte comptarà amb les intervencions d’Alfred Simó, coordinador comarcal de CCOO a l’Anoia; de
Ricard Bellera, secretari de Treball i
Economia de CCOO Catalunya, i de
Saida Ehliluch, responsable de Polítiques d’Ocupació i Protecció Social
de CCOO Catalunya.
Secretaria de Comunicació
CCOO Igualada

Poble Actiu presenta la campanya “Tenim un
pla”, un cicle de xerrades i debats al voltant
de la política cultural
IGUALADA
l proper divendres 24 de setembre Poble Actiu presentarà la
campanya “Tenim un pla. Pensem i imaginem la política cultural d’Igualada”. Aquest acte serà
l’inici d’una campanya que durarà fins al maig del 2022 i que té
per objectiu reflexionar i debatre
sobre l’estat de la cultura a Igualada i la política cultural actual. El
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cicle estarà obert a tota la ciutadania i comptarà amb la participació
de representants d’equipaments,
entitats, creadors, programadors i
centres artístics.
Durant la presentació s’explicaran els objectius de la campanya
i es donaran detalls dels diferents
actes que tindran lloc fins al maig
del 2022. Al finalitzar la presentació el duet Bosca, format per les

Festa de la Mare de Déu
de la Soledat

L

a festa de la parròquia igualadina es va escaure ahir dimecres
però se celebrarà festivament amb
tota la feligresia en les 3 misses
dominicals dels dies 18 i 19 de

germanes Lola i Rita Bosser, oferiran un breu concert interpretant
temes propis i versions.
L’acte de presentació de la
campanya serà a les 19.30 h a
l’Adoberia Bella i, per respectar
les mesures de prevenció de la COVID-19, hi haurà aforament limitat
i caldrà inscripció prèvia enviant
un correu electrònic a comunicació
poble.actiu@gmail.com.

16 de setembre de 2021

Xino-xano “Boscúria”,
ajornada

ARGENÇOLA
es previsions de pluja desaconsellen la realització de l’activitat del cicle Xino-xano “Boscúria”, prevista per al dissabte 18 de
setembre. L’Ajuntament ha decidit
ajornar-la a una nova data encara
per determinar.
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Cal recordar l’activitat va a càrrec de Marta Berenguer, amb la
participació de Miquel Bassols, psicoanalista i autor del llibre “Boscúria. La natura perduda de les
coses”, i que consisteix en una caminada fins al pou de gel en què
paisatge i lletra es donen la mà tot
passejant.
Més informació a l’Ajuntament d’Argençola, tel. 93 809 20
00 (de dimarts a divendres de 9.00
a 14.00 h).
El cicle Xino-xano, endegat a la
tardor del 2019 per l’Ajuntament
d’Argençola amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha anat bastint de caminades gratuïtes obertes
a tothom i de caràcter familiar amb
l’objectiu de donar a conèixer el terme municipal i convidar a tothom a
gaudir del seu entorn natural, combinant salut i paisatge.

Inici de curs de Xarxa Igualada

“Elmer, l’elefant de colors”,
al Teatre Municipal Ateneu
Les entrades són a 6 euros i a 5
euros per als socis de La Xarxa, i es
poden comprar a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/.

Tardor farcida
d’espectacles

IGUALADA
a Xarxa d’Igualada enceta el curs
amb la proposta de Tutatis produccions teatrals “Elmer, l’elefant
de colors”, que es podrà veure el
proper diumenge dia 19 de setembre, a 1/4 d’una del migdia, al
Teatre Municipal l’Ateneu. Aquest
espectacle és una adaptació del
clàssic de la literatura infantil creat
per David McKee, que ha venut
més de vuit milions d’exemplars
i s’ha traduït a més de cinquanta
llengües.
Un conte que permet transmetre als infants valors tan importants com la solidaritat, el respecte, l’amistat i, sobretot, la celebració de les diferències.
L’obra, dirigida per Ruth Garcia, és interpretada per Mireia
Casado i Marçal Borrella. Un conte que ens ajuda a parlar de com
som.
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Per celebrar el seu 25è aniversari, La Xarxa proposa l’espectacle
de L’Estaquirot Teatre “Els tres ossos”, una recreació del conte La
Rínxols d’or. L’espectacle es representarà el diumenge 3 d’octubre.
“La faula de l’esquirol” és un
espectacle de La Baldufa que ens
farà reflexionar sobre la convivència. La companyia lleidatana va rebre el Premio Nacional de Artes
Escénicas para la Infancia y la Juventud 2020. La podrem veure el
17 d’octubre.
Coincidint amb els actes de
Santa Cecília, el diumenge 14
de novembre, Samfaina de colors presenta “Andròmines”. Als
grans ens transportarà a la nostra infantesa.
La Xarxa tancarà el trimestre
amb “Com gat i gos” el diumenge
12 de desembre, amb la companyia Teatre Animat, una companyia que barreja les arts plàstiques,
escèniques i audiovisuals.
Totes les representacions es faran al Teatre Municipal l’Ateneu, a
1/4 d’una del migdia.

Carbassa gegant de més de 500 kg

setembre -dissabte a les 19h, i diumenge a les 11h i a les 19h- ja que
l’aforament del 70%, actualment
vigent, no permet de celebrar-ho
en un sol acte festiu.

AUGA començarà el nou
curs el 4 d’octubre
IGUALADA
l curs 2021-22 de l’AUGA s’iniciarà el dilluns 4 d’octubre al Teatre
Municipal de l’Ateneu d’Igualada.
L’hora serà, com sempre, a les 6
de la tarda. Aquesta vegada, però,
i per raons òbvies és necessari que
tothom s’acrediti abans. Caldrà
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portar el carnet d’AUGA i/o el DNI.
Recomanem venir amb suficient antelació. Encara que l’assistència a AUGA propicia la trobada
i la conversa, és convenient per a
tothom que mantinguem les distàncies de seguretat.

CALAF
questa carbassa gegant ha estat conreada a Calaf i s’estima que pot pesar més de mitja tona. Demà divendres ens confirma el pagès que té previst collir-la!!!

A
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Igualada se suma a les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat
IGUALADA
el 16 al 22 de setembre, Igualada s’adherirà a la Setmana
Europea de la Mobilitat, amb
accions que tenen per objectiu
principalment: estimular un comportament ciutadà, en relació
amb l’ús del vehicle, compatible
amb el desenvolupament urbà
sostenible, la prevenció d’accidents de trànsit i la reducció
d’emissió de gasos; sensibilitzar
la ciutadania sobre els impactes
ambientals del transport; impulsar l’ús dels mitjans de transport
sostenibles; potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat i reflexionar sobre com afecta
a la nostra salut l’ús excessiu del
transport motoritzat.
Miquel Vives, regidor de Mobilitat explica que des del govern
“estem compromesos amb la mobilitat de la ciutat, impulsant la
pacificació de la zona centre i de
tota la ciutat, amb la millora de la
seguretat viària, i pensant a llarg
termini amb el PMUS”.

fest per reivindicar una mobilitat
més sostenible i segura a Igualada,
també és pot signar online des de
www.ciclistesurbans.org.
Les activitats de la setmana es
tanquen diumenge 19, amb l’anada a la manifestació de Barcelona
per dir NO a l’ampliació de l’aeroport. Es proposa marxar tots junts
amb tren cap a Barcelona, el diumenge a les 9:45h a l’estació de
tren.

D

Demà divendres, servei
de bus gratuït i carrers
tallats

Aquest proper divendres els
usuaris dels autobusos interurbans
de la Conca d’Òdena podran gaudir de forma gratuïta d’aquest servei, en commemoració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura, en les línies interurbanes
gestionades per l’empresa Transports Masats.
Com s’ha fet altres anys, el mateix divendres diversos carrers del
centre ciutat quedaran tallats al
transit.

Ciclistes Urbans
d’Igualada prepara més
d’una desena d’activitats
Aprofitant la Setmana de la
Mobilitat Europea Ciclistes Urbans
d’Igualada ha preparat més d’una
desena d’activitats per promoure
la mobilitat sostenible i defensar
que un altre model de ciutat és
possible.
Durant tota la setmana es proposa deixar el cotxe a casa i que
els desplaçaments diaris es facin
a peu, en bicicleta o en transport
públic, i és que molts dels desplaçament que fem cada dia, es poden fer en menys de 15 minuts a
peu, o en menys de 10 en bicicleta
i s’anima a la població a provar-ho
durant aquesta setmana.

Presentació del Bicibus
escolar
Després de la bona acollida
que van tenir la primavera passada, les proves pilot del Bicibús, es
faran dues sessions informatives
per presentar el projecte, la pri-

mera tindrà lloc el divendres 17
de setembre a l’espai Cívic centre,
a 2/4 de 6 de la tarda. S’explicarà
en què consisteix aquesta proposta
per mobilitzar als infants a anar a
l’escola en bicicleta tots els divendres del curs, les diferents línies
que s’ofereixen, el sistema d’inscripcions i es podran resoldre tots
els dubtes que puguin sortir. El Bicibús engegarà el proper divendres
24 de setembre, i partir de llavors
ja es podrà utilitzar cada divendres
de l’any.

Dissabte ocupació de la
Rambla amb activitats
diverses

El dissabte 18 és el dia fort de
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i serà possible fer activitats, des
del matí fins al vespre, a la rambla General Vives, un espai que,
per un dia, serà per la ciutadania
i no pel trànsit rodat. Al matí, a
les 11h es podrà participar en la
pedalada o la caminada urbana,
d’una hora aproximadament i amb
ruta circular que comença i aca-

Torna la Fira de la Vinyala en la seva
10a edició

ÒDENA
l diumenge 19 de setembre,
Òdena, tornarà a gaudir de la
Fira de la Vinyala, en la que es
podrà gaudir del tast d’aquesta
varietat de cargol i productes de
proximitat i KM0.
Després que l’any passat la
mostra gastronòmica no es pogués
realitzar presencialment, aquest
diumenge el Parc de la Font acollirà de nou més d’una desena de
restauradors del territori per oferir
els tasts de diferents receptes de
vinyales. També s’hi trobarà cellers
de la zona i artesans alimentaris
KM.0
En total, es cuinaran prop de
1.000 kg de cargols perquè el visitant els pugui degustar a la mateixa fira o bé els pugui adquirir per a
emportar. Els restauradors participants son; Bar Fènix, Bar Jordi, Ki-
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osket de l’Anna, Ca l’Andorrà, Cal
Taribó, Canaletes, L’Escorxador, El
Racó del Traginer i Samuntà. A més
també es compta amb la col·laboració de la Confraria de La Vinyala
que cuinaran diferents receptes de
vinyales. Per acompanyar els tastos
es podrà amb bons vins, caves i
cerveses de proximitat dels cellers;
Igualavins / celler Can Casals, celler
Figueres, celler Grau i Grau, Caves
Bohigas, Cervesa els Minairons i
l’Associació de Petits Viticultors de
la Conca d’Òdena. Els visitants a
més trobarà producte KM0 com la
mel d’Òdena Josep M. García, Cargols J. Vila, Cal Llobet i ecològics
de Puig Aguilera.

Festa de la Verema i
actuacions dels gegants
L’animador Pep Callau serà
l’encarregat d’amenitzar la jor-

nada i animar a tothom a gaudir
de l’esdeveniment i els actes que
vagin transcorrent. En el marc de
la mateixa fira, se celebra també
la Festa de la Verema a 2/4 de 12
a càrrec dels Petits Viticultors. Es
començarà la tradicional trepitjada de raïm a càrrec de les pubilles i hereus i de tothom que s’hi
vulgui sumar. En acabar, els assistents a la demostració podran
tastar el most resultant del procés. També hi haurà un premi a la
millor tapa segons el jurat format
per membres de la Confraria de la
Vinyala i l’organització, i el Premi
a la millor tapa segons votació
popular. A més, durant tot el matí
hi haurà actuacions de la Colla
gegantera de Calders i del grup
de grallers “Els Borinots”.
La Fira de la Vinyala és una fira
inèdita a Catalunya dedicada al
cargol de vinya, una varietat de caragol molt apreciat culinàriament
a Òdena i a la comarca de l’Anoia.
L’objectiu d’aquesta jornada és impulsar l’escenari gastronòmic local com una oferta turística que
ajuda a promocionar la població
i donar a conèixer el comerç local, però també com un bé cultural
que defineix i representa el poble
d’Òdena.
L’esdeveniment està organitzat
per l’Ajuntament d’Òdena i compta amb el suport de la Diputació
de Barcelona i la coordinació de
Mapamundi Produccions i la Confraria de la Vinyala. Totes les activitats estan adequades a la situació
sanitària actual.

ba a la Rambla. A mig matí, a les
12h, arrencaran els diversos tallers:
es podran fer matrícules per bicis
i cotxets, fer senyalització de recorreguts urbans, dissenyar com
t’agradaria que fos la teva ciutat,
reparar la teva bicicleta, o visitar
l’espai de contes.
Al migdia, cap a les 14h, qui
ho vulgui, es podrà quedar al dinar de carmanyola, i a la tarda,
l’activitat torna a ser intensa. A
les 17h, els tallers s’obren de nou,
a les 18h, tindrà lloc la taula d’experiències en la qual diferents persones convidades ens explicaran
com es mouen de forma sostenible
i que servirà per obrir un debat
sobre la mobilitat. Pels infants que
vinguin amb bicicleta, a les 18h hi
haurà la possibilitat de participar
al circuit viari que hi haurà muntat. Finalment a les 19h es farà la
segona sessió de presentació del
Bicibús. La cloenda del dissabte
SOStenible es preveu a les 20:00h
del vespre.
Durant tot el dia es recolliran
signatures per adherir-se al Mani-

Diumenge caminada
etnobotànica per l’Anella
verda de les Guixeres

A les 10 del matí, i des de l’Inici
de l’Anella verda de les Guixeres,
a la carretera de les Maioles sobre
el camp de futbol de les Comes,
començarà la caminada etnobotànica, amb una durada d’unes dues
hores.
La caminada verda s’iniciarà
al mirador de la carretera de les
Maioles i seguirem l’Anella verda
de les Guixeres fins al mirador de
Montserrat on hi haurà un breu
descans (recorregut curt). Després
del descans, la caminada continuarà fins arribar a Can Roca (recorregut llarg).
Durant el recorregut, membres
del col·lectiu Eixarcolant ens descobriran les plantes silvestres que
trobarem durant la caminada i que
tot i tenir a tocar de casa, potser
no coneixíem. A més de reconèixer-les, també aprendrem a utilitzar-les ja que moltes d’elles són
comestibles i molt bones!
Caldrà portar mascareta si no
es pot mantenir una distància de
seguretat entre persones de 2
metres.

La Kaserna obre les
inscripcions per les activitats
de tardor
IGUALADA
om cada any, el Departament de
Joventut de l’Ajuntament d’Igualada obre les inscripcions per a les
activitats d’aquesta tardor 2021.
Amb l’arribada de la tardor els
equipaments juvenils de la ciutat
obren les seves portes amb activitats
com dibuix manga, cuines del món,
acompanyament a l’estudi, teatre,
tallers per la cerca de feina... Aquest
primer trimestre estarà ple d’activitats, tallers i xerrades molt variades dirigides a joves d’entre 12 i 30
anys. Les interessades es poden inscriure’s a https://activitatsk.igualadajove.cat/inscripcions-tardor-2021/.
Cal recordar que degut a la COVID-19 les activitats estan adaptades a les mesures sanitàries vigents.
També cal tenir en compte que els
tallers i activitats es poden veure
modificats en funció de l’evolució
de la pandèmia.

C

També cal recordar que el Punt
d’Informació Juvenil segueix actiu.
Aquest punt és un espai on les joves
poden informar-se sobre diversos
àmbits: laboral, acadèmic, emocional, salut i sexualitat, habitatge,
participació juvenil i mobilitat internacional. Aquestes assessories són
confidencials i personalitzades. Per
tal de poder demanar orientació
només cal demanar cita prèvia enviant un Whatsapp al 690.79.35.68,
trucant al 93.804.18.01 o escrivint un missatge al mail kaserna@
aj-igualada.net o a Instagram @
igualadajove.

MIRANT ENDAVANT
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Visites guiades d’Anoia
Patrimoni per al cap de
setmana

Sant Martí Sesgueioles

El poble de Sant Martí Sesgueioles té l’honor de ser, en termes geogràfics, el més petit de la
comarca. Tot i això, amaga entre
els seus carrers arraulits un passat
medieval amagat que esclata en
una vila moderna on el renaixement i el barroc es donen la mà.
Aquest dissabte, 18 de setembre,
a partir de les 11.00 h, recorrerem
aquest poble i resseguirem el seu
passat vinculat a la manufactura
dels draps de llana i la mineria, tot
descobrint alguns dels racons més
interessants del nucli.
El punt de trobada serà la Fàbrica (Av. Catalunya, 12).

La Llacuna emmurallada

una ciutat industrial on el tèxtil i
l’adoberia hi juguen un paper cabdal. Però això apareix en segles relativament propers i a causa d’unes
condicions molt concretes. Molt
abans, però, Igualada ja existia i
amb uns orígens mil·lenaris; la vila
medieval creixa al voltant d’una
capella de camí i es dotava no només de muralles, sinó d’una sèrie
de característiques pròpies.
El proper diumenge, 19 de setembre, podrem descobrir els orígens i el desenvolupament medieval d’Igualada en una nova visita
guiada que s’iniciarà a les 12.00 h
i de la mà d’Anoia Patrimoni. El
punt de trobada i inici d’aquesta
visita serà l’Oficina d’Informació
Cultural i Turística d’Igualada, situada al carrer Garcia Fossas, 2. L’activitat té un preu de 5 euros.

Piera Moderna: de la
vinya a l’estiueig

També aquest dissabte 18 de
setembre, nou recorregut per
«La Llacuna emmurallada», on
descobrirem els secrets amagats
dels carrers del nucli principal
d’aquest municipi anoienc que es
comença a desenvolupar a partir
del segle XII, un cop el castell de
Vilademàger perd part de la seva
força.
A l’entorn de l’antic priorat
de Santa Maria i fins l’hospital i
capella de Santa Maria de Natzaret, el poble de la Llacuna va creixent fins a dotar-se de muralles,
encara avui ben visibles, configurant un urbanisme singular que
cal redescobrir.
Així doncs, de la mà d’Anoia
Patrimoni i per només 4 euros, recorrerem els carrers de la Llacuna
descobrint-ne els secrets, a partir
de les 12 del migdia, a l’Oficina
de Turisme.

La «Igualada Medieval»
Igualada, capital de la comarca
de l’Anoia, és coneguda per ser

La UEA celebra la 21a Nit Empresarial
destacant el compromís i la cooperació
empresarial com a claus de l’èxit

T

orna una nova edició de la Nit
Empresarial UEA: l’acte de referència per al teixit empresarial i
socioeconòmic de la Catalunya
Central. Un punt de trobada, de
reconeixement i de networking
per a les empreses, empresaris i
empresàries, autònoms i autònomes del territori; i alhora, un escenari per propiciar el contacte, la
relació i la coneixença, en un ambient distès.
Amb l’objectiu de posar en valor el compromís i la col·laboració
com a claus de l’èxit empresarial,
la 21a edició estarà encapçalada
per l’eslògan Compromís + Col·
laboració = Èxit, juntament amb
la imatge d’un rusc. “No només
volem agrair l’aposta i confiança
per l’entitat durant aquest any i
mig complex i difícil per part de les
empreses associades, sinó també
reconèixer, una vegada més, tot
el que les empreses estan fent per
fer prosperar el nostre territori,
per salvar els llocs de treball, per
cooperar entre elles davant la pandèmia... Tota aquesta suma de factors ha estat possible gràcies al seu
compromís i col·laboració; a part
de totes les entitats, institucions,
agents que han cooperat per tirar
endavant la comarca”, ha exposat
el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech. A
més, Domènech ha afegit que “la
Nit Empresarial UEA és l’escenari i
altaveu del que el múscul empresarial vol expressar. Volem plasmar
que només el treball en equip, la
cooperació, la col·laboració, la unitat, la tenacitat, l’organització, la
labor... són part d’aquest èxit. Tots
i totes formem part d’aquest rusc”.

21a Nit Empresarial UEA:
7 d’octubre a l’INS Milà i
Fontanals
El mateix diumenge, 19 de setembre, es durà a terme una nova
visita guiada a la Piera Moderna.
Aquesta és una proposta que esdevé la segona part de la primera
visita guiada a la Piera Medieval i
ressegueix el desenvolupament de
la vila de Piera, que en els segles
moderns creix, superant els límits
físics i jurisdiccionals, i que encara l’arribada del segle XX amb la
benvinguda al ferrocarril i els nous
corrents del modernisme.
Aquests i altres detalls són els
que es desenvoluparan en una visita de 90 minuts que s’iniciarà a les
12.00 h des de la plaça Joan Orpí.
El preu és de 5 euros per persona.
Podreu obtenir més informació
de qualsevol d’aquestes activitats i
fer la vostra reserva al web www.
anoiapatrimoni.cat o al telèfon
635 922 384.

CAR SERVICE

La 21a Nit Empresarial UEA tindrà lloc el proper dijous 7 d’octubre a l’INS Milà i Fontanals d’Igualada, a les 19 h. En aquesta línia,
el president de l’entitat empresarial ha fet públic l’agraïment del
centre per fer-ho possible, i que
a més va en consonància del lema de l’esdeveniment: la cooperació. “Tot i que ja ha sigut escenari
en una altra ocasió, aquest edifici

MÀQUINA DE
DESCARBONITZACIÓ
- Solució de gasos ITV
- Estalvi de combustible
- Reducció carbonilla turbos
- Reducció de contaminació

TALLERS FERMÍ
VALLS, SL
C/ Alemanya, 33, nau 3
08700 IGUALADA
Tel. 938031078
M. 609277202
fermivalls@gmail.com

Amb l’assistència del
conseller d’Empresa i
Treball de la Generalitat,
Roger Torrent

L’honorable conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya, Roger Torrent, presidirà
la 21a Nit Empresarial UEA; entre
altres autoritats polítiques i agents
socioeconòmics del territori.
L’esdeveniment serà conduït
per la comunicadora audiovisual,
Elisabet Carnicé. Carnicé és llicenciada en Comunicació Audiovisual
per la UAB; duu més de 20 anys
d’experiència televisiva com a presentadora, reportera i guionista
de diferents programes culturals a
TV3, el Canal 33 i 8TV, entre d’altres. El darrer programa de TV que
ha presentat ha estat “Instants
Grans” a Televisió Sabadell Vallès
(Canal Taronja).
La 21a Nit Empresarial UEA
és possible gràcies al suport de
l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona; al patrocini
d’Incasòl, Mútua General de Catalunya, Servisimó, Grup Català
de Treball, Rivisa, Aigua de Rigat,
UdL, Auto Bomba, Leather Química, Bernadet Logístics, Parcmotor, Control Financer, IPR Laboral;
i amb la col·laboració de Via Empresa, Canal Taronja, Schweppes i
Taller Àuria.
Tota la informació i reserves a
www.uea.cat - Tel. 93 805 22 92 pilar@uea.cat. Data límit d’inscripció el 30 de setembre, per garantir
l’assignació de taula. Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.

El Teatre Foment acollirà nou representacions durant octubre i
novembre, a càrrec de companyies d’arreu del territori

DES DE 1956

ADAPTACIONS PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA

ens acull una vegada més, principalment, per dos motius: per una
banda, l’aposta i els beneficis de
la fórmula públicoprivada per seguir col·laborant conjuntament. I
per l’altra, l’aposta pel talent. És
una forma de reivindicar la formació en l’àmbit laboral. La falta de
professionals és una de les necessitats detectades per les empreses
anoienques i esperem que, d’una
vegada per totes, amb aquesta demanda col·lectiva que es fa des de
l’Ajuntament, el Milà i la UEA, es
pugui ampliar tant l’oferta formativa com la capacitat del centre”,
ha conclòs Domènech.
Per la seva part, Paula Arias,
gerent i secretària general de la
UEA, ha emfatitzat que l’esdeveniment es farà respectant en tot
moment, les mesures obligatòries
i necessàries de seguretat i sanitàries per evitar contagis, oferint un
espai segur per a totes les persones
assistents a l’esdeveniment.
La Nit Empresarial ha anat
evolucionant al llarg de les més
de dues dècades que segueix celebrant-se: “Ens hem allunyat del
què era un sopar pròpiament dit,
i volem que segueixi sent una nit
distesa i amena. Per aquest motiu
hi haurà tot un seguit de sorpreses que es desenvoluparan al llarg
d’aquesta celebració. Estem molt
contents de poder oferir aquest
punt de trobada entre empreses i
professionals de la comarca, sobretot, després de tot el que hem viscut arran de la pandèmia. És l’hora
de fer un reconeixement”, ha afirmat Arias.

Calendari del 45è Concurs de Teatre Amateur
Vila de Piera

MECÀNICA - ELECTRÒNICA - ELECTRICITAT

NOVETAT!

16 de setembre de 2021

E

n el marc de la Festa Major de
Piera, el diumenge 5 de setembre es va fer el sorteig de les obres
que participaran en el 45è Concurs
de Teatre Amateur Vila de Piera,
organitzat de forma conjunta per la
Comissió de Teatre i l’Ajuntament.

L’acte va comptar amb la presència
de representants d’algunes de les
companyies, de les quals podrem
gaudir durant aquesta edició, vingudes d’arreu del territori.
Les representacions tindran lloc
tots els dissabtes d’octubre i novembre, del 2 d’octubre fins al 27 de novembre (ambdós inclosos). Es faran
al Teatre Foment de Piera, amb aforament limitat i seguint les mesures
sanitàries establertes per a garantir
la seguretat del públic assistent.
El calendari del concurs és el següent:
2 d’octubre: “Litus”, pel Grup
de teatre cassanenc, de Cassà de la
Selva.
9 d’octubre: “Super Trouper”,
amb la Companyia Anem de canto,
de Sant Joan de Vilatorrada.

16 d’octubre: “Per les ganes
d’heretar”, amb Geneses Teatro de
Peña Fragantina, de Fraga.
23 d’octubre: “La zapatera prodigiosa”, per l’Elenc dramàtic de
Sant Vicenç dels Horts.
30 d’octubre: “Divorci”, pel
Grup de Teatre Tàndem, de Santa
Perpètua de la Mogoda.
6 de novembre: “Consell familiar”, pel Casal Corpus grup de teatre, de Barcelona.
13 de novembre: “La Deessa de
les pells”, per MaGret del Teatre, de
Vilafranca del Penedès.
20 de novembre: “La cançó de
les mentides”, per la Companyia Paranys, de Sant Joan de Vilatorrada.
27 de novembre: “Nebraska”,
per Teatre Associació Cultural de
Granollers.

MIRANT ENDAVANT
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La Coral Els Verdums inicia el curs del seu
cinquantè aniversari
IGUALADA
a Coral Infantil Els Verdums
va iniciar la seva activitat el
24 de desembre de 1971. Des
d’ençà que diverses generacions
d’infants i joves anoiencs n’han
pogut gaudir com a cantaires
durant els darrers cinquanta
anys. Al llarg d’aquest mig segle,
nens i nenes d’entre tres i setze
anys s’han trobat els dissabtes
a la tarda per assajar i jugar en
diferents grups d’edat.
Després d’uns mesos a mig
gas per la pandèmia, enguany la
Coral Els Verdums durà a terme
diferents activitats per commemorar-ne l’ocasió, a més de les
habituals colònies, caramelles o
els concerts de Reis i de final de
curs.
Aquest dissabte, 18 de setembre, la coral encetarà la temporada 2021-2022 amb la Festa
d’Inici de Curs, que se celebrarà a
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Canal Taronja s’endinsa en la
Serra d’Ancosa, a la Llacuna

L

A
la Rambla de Sant Isidre, davant
del Casal Popular El Foment, de
18.00 h a 20.00 h, amb diferents
activitats i jocs infantils oberts
a tothom qui en vulgui gaudir,
amb totes les mesures de prevenció per la transmissió de la Covid-19. Les inscripcions per al nou

curs, adreçades a infants i joves
nascuts entre el 2005 i el 2018,
ja s’han obert i estan disponibles
al correu electrònic coralelsverdums@gmail.com o a les xarxes
socials de la coral (@ElsVerdums).
Coral Infantil Els Verdums

Albano-Dante Fachín presenta el projecte
Octuvre.
IGUALADA
lbano-Dante Fachín serà
demà divendres al Casal
Popular - El Foment presentant la
plataforma informativa Octuvre.,
que ha impulsat junt amb la seva
companya Marta Sibina.
Octuvre. és un projecte de
periodisme d’investigació, activisme i denúncia que es caracteritza
per arribar al fons de qüestions
“delicades”, que altres mitjans
no volen o no poden desenvolupar.
El seu estil punyent s’ha donat a conèixer en les presentacions que fan per les xarxes socials i pel seu canal de Youtube.
Recentment han començat a fer
emissions en directe.
L’Albano va ser diputat al
Parlament de Catalunya en la XI
legislatura, arran de les eleccions

A

del 2015, i el 27 d’octubre del
2017 perd el seu escó arran la
implementació del 155, que va
acabar de forma abrupta amb la
legislatura.
El 2017 va fundar el partit
Som Alternativa, amb el qual es
va presentar a les eleccions Gene-

rals espanyoles del 2019, en coalició amb Poble Lliure i Pirates de
Catalunya, amb el nom de Front
Republicà. Malgrat la il·lusió i les
expectatives del projecte, no van
aconseguir entrar al Congreso de
los Diputados.
El seu estil de fer política,
sempre molt directe, amb un discurs fresc, dur i molt clar, l’ha
traspassat al projecte informatiu
Octuvre. Amb uns reportatges
d’investigació punyents, que van
al fons de les qüestions, d’aquí el
lema del projecte: T’explicarem
allò que els grans mitjans mai
t’explicaran.
L’acte es farà al Casal Popular
El Foment --respectant les mesures sanitàries-- demà divendres
17 de setembre, a les 19.30 h. Organitzat per Assemblea Igualada
i el mateix Casal - El Foment.

“El Petit de Cal Eril”, igualadí d’adopció,
treu disc i ho explica a Canal Taronja

E

l segarrenc Joan Pons, conegut
com ‘El Petit de Cal Eril’, fa 4 anys
que viu a Igualada. El cantautor
publica disc demà divendres, 17 de
setembre, i Canal Taronja ha pogut
parlar amb ell a La bastida del REC,
un dels més importants de la seva
carrera i de la seva vida. Aquest espai
cultural igualadí és, probablement,
on més vegades ha actuat i del qual
en forma part de manera proactiva
com a membre de l’associació.

El proper dilluns 20 de setembre, a les 22 h, el programa “Perfils” descobrirà la història del fill
de Guissona. Per què ha vingut a
viure a Igualada? Com és la seva vida a l’Anoia? I també aprofundirà
sobre l’essència del seu vuitè treball, que es titula “N.S.C.A.L.H.”.
Alguns dels videoclips d’aquest
nou disc han estat, a més, rodats a
la comarca, com ara el Bosc de les
Creus, al Bruc.

Activitats de tardor de l’Associació
de Pensionistes i jubilats
VILANOVA DEL CAMÍ
n cop acabat l’estiu, la Junta de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Vilanova del
Camí ha preparat un seguit d’activitats per a aquesta tardor.
Així la primera activitat serà
el dissabte dia 25, amb motiu de
les activitats del Dia Internacional de la Gent Gran; serà una
caminada des del Casal al Molí
de Rigat passant pels Moletons
i la deixalleria; en arribar es donarà un entrepà a tots els parti-
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cipants. La tornada es farà amb
autocar. Aquesta activitat va dirigida a la gent gran de Vilanova
del Camí, i per participar-hi cal
que facin la corresponent inscripció, fins dijous vinent de 4 a 7 de
la tarda, al Casal.
Una altra activitat programada és l’Homenatge a la gent gran,
dirigida a totes aquelles persones
residents a Vilanova que enguany
compleixin 87 o 88 anys. La celebració es farà el dia 16 d’octubre
a Can Papasseit, i es lliurarà una

placa commemorativa als celebrants. La festa acabarà amb l’espectacle musical “Serè feliç” del
duet Pep i Ma. José. Els celebrant
també seran obsequiats amb una
foto i un vídeo de record.
Des de l’Associació es demana que es faci la màxima difusió
d’aquest homenatge, i recorden
que les inscripcions es poden fer
fins al 30 de setembre al Casal
de la gent gran que obre a les
tardes, de dilluns a divendres, de
4 a 7.

vui dijous, 16 de setembre, a
les 22 h, el programa “Univers Anoia” visita la Llacuna per
mostrar els racons més desconeguts de la Serra d’Ancosa. Serà el
guia turístic Albert Barrufet qui
acompanyarà els espectadors fins
al segon punt més alt de tota la
comarca, on gaudiran d’unes vistes espectaculars. A banda, dins la
Serra es descobrirà un roure amb
una llegenda curiosa, un avenc
on s’hi fa espeleologia, una de les
fonts del municipi i un monestir
que va ser predecessor del de Santes Creus (Alt Camp).

El programa, com sempre,
comptarà amb un personatge conegut que ens explicarà la seva vida
al municipi. En aquest cas, l’actriu
Irene Jódar, que l’hem pogut veure
al “Polònia” o al “Com si fos ahir”
de TV3, ens demostrarà perquè a la
Llacuna la població està tan unida,
tot visitant el centre del poble.
Així mateix, visitarem el poblat
ibèric El Castellar, on en els últims
anys s’hi estan fent diferents campanyes d’excavacions per descobrir
com era la vida en aquest punt tan
alt que permetia controlar, sobretot, el Penedès.

Rubió celebra el Festivart,
el 2r Festival d’Arts
Escèniques de l’Alta Anoia
RUBIÓ
quest dissabte, 18 de setembre, arriba el 2r Festival d’Arts
Escèniques de l’Alta Anoia, que se
celebra a Rubió, el Festivart.
La segona edició compta amb
un programa cultural de teatre,
circ i música per a totes les edats.
L’esdeveniment començarà a 2/4
de 6 de la tarda amb el taller de
circ a càrrec de la Cia. Panettone
Brothers.
A les 7 de la tarda tindrà lloc
l’espectacle “Jonny Tres Vueltas”
de la Cia. Chocochurry, un espectacle visual, màgic i amb molt d’humor de malabars i clown. Seguidament, a 2/4 de 9 del vespre, serà el
torn del sopar concert amb la banda calafina de música d’arrel, The
Buckets Brothers. Per a tothom qui
vulgui sopar, hi haurà servei de
menjar i beure a càrrec de food
trucks i del mateix bar del Local
Social de Rubió.
Finalment, a les 10 del vespre,
l’espectacle “Quan no tocàvem de
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peus a terra”, de la Cia. Circ Pistolet, tancarà la jornada amb les
acrobàcies de l’Enric Petit i Tomàs
Cardús.
Els actes es faran al Pla de Rubió, al costat del Local Social, i per
participar-hi cal inscriure’s prèviament a la web de l’Ajuntament,
www.rubio.cat.
Serà obligatori l’ús de mascareta durant tot el festival i netejar-se
les mans amb gel hidroalcohòlic
per participar a les activitats.
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Nous tallers gratuïts per a
persones emprenedores i
empreses
IGUALADA
l Departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament
d’Igualada, en el marc de la Xarxa
Anoia Emprèn, i amb la col·laboració de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic de la Diputació de Barcelona, proposa diverses activitats
formatives per a l’acompanyament
de persones emprenedores i la
consolidació i el creixement d’empreses.
Per motius de prevenció de la
COVID-19, les activitats es realitzaran de manera virtual a través de
la plataforma Zoom.
La primera activitat que s’impartirà serà Vull ser autònom/a:
què puc fer amb el certificat digital?. A dia d’avui, molts tràmits
empresarials es poden realitzar de
manera telemàtica a través de certificats digitals, que s’han convertit
en un instrument molt útil que ens
pot estalviar molt temps en desplaçaments innecessaris. L’objectiu
d’aquesta sessió és explicar les utilitats que té el certificat digital Idcat de la Generalitat de Catalunya
per tal que les persones autònomes es beneficiïn del seu ús.
En el decurs de la sessió, s’explicaran les característiques i com
obtenir el certificat digital Idcat,
quins son els tràmits que permet
fer a través de les Seu Electrònica de l’Agència Tributària, la
Seguretat Social i la Generalitat,
així com altres tràmits amb altres
organismes.
L’activitat està adreçada a
autònoms/es, persones emprenedores i a totes aquelles persones
interessades en aprendre a utilitzar un certificat digital, i serà
impartida per Yolanda Presa de
l’empresa Ypaformació, experta
en l’àmbit fiscal, laboral i econòmic-financer. La sessió tindrà una
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durada de 4 hores i es realitzarà el
18 d’octubre de 9:00 h a 13:00 h.
La segona activitat, Què és
la transformació digital i com
m’afecta a l’empresa, té per objectiu explicar com afectarà la
transformació digital a les empreses i als treballadors, i com,
amb petits canvis, podem donar
els primers passos cap un futur
que ja està en el nostre dia a dia.
En el decurs de la sessió es
treballarà què és realment la
transformació digital i en quin
moment estem, què és Internet
de les Coses (Internet of Things –
IOT) i quina és la seva repercussió
en la nostra vida diària, anàlisi
del moment digital de les empreses participants, pautes per assolir
la transformació digital focalitzant-se en el què és imprescindible de cara al client i la competitivitat i com incloure la nova era
digital en els procediments i les
persones.
L’activitat està adreçada principalment a empreses, autònoms
i persones emprenedores que vulguin conèixer més sobre la transformació digital i com endinsar-se
en aquest àmbit, i anirà a càrrec
de Laura Cespedosa, que compta
amb més de 15 anys en Comitès
de Direcció, liderant canvis a les
empreses. L’activitat tindrà una
durada de 8 hores i es realitzarà
els dies 26 i 28 d’octubre de 9:30
h a 12:00 h i el 3 de novembre de
9:30 h a 12:30 h.
Els tallers de formació són gratuïts i les places limitades. Podeu
veure el programa complet dels
cursos i formalitzar les vostres inscripcions a través de l’enllaç web
https://www.ignovaigualada.com/
aula. Per a més informació, podeu
contactar amb IG-NOVA Tecnoespai al 93 806 65 55.

Lliurament de les bosses
de la 6a Alzheimer Race
IGUALADA
ls organitzadors de la 6a Alzheimer Race programada pels propers 25 i 26 de setembre, en doble
jornada i amb un nou format, ja
han determinat els dies per tal
que els inscrits a la caminada-cursa
puguin recollir la bossa del participant que conté la samarreta, el
rellotge i els obsequis del col·laboradors. Les bosses, doncs, es distri-
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buiran segons la inicial del primer
cognom: Així de la A a la G: el dia
previst és el dimarts 21.
Els inscrits amb cognom de la
H a la O: podran fer-ho el dimecres 22, i la resta de participants,
amb les inicials la P a la Z: tenen
programat el dijous 23
La bossa es pot recollir a l’Hospital de dia Sant Jordi, en horari
de 15.00 a 19.00h.

Dissabte, sortida al Castell
de Vilallonga

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
quest dissabte, 18 de setembre, l’Ajuntament de Sant
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Martí Sesgueioles i l’Associació cultural La Corriola, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, organitzen una sortida al Castell de Vilallonga.
El tret de sortida serà a les
17.30 h, des de la zona de l’equipament esportiu, on s’iniciarà
la caminada fins a Sant Valentí.
Arribats a la zona del castell, es
durà a terme una xerrada sobre
les troballes de la intervenció arqueològica feta durant l’estiu de
2021, i tot seguit es farà un sopar
de germanor.
Tothom qui vulgui participar-hi
cal que porti el seu sopar i una
llanterna per a la tornada.

16 de setembre de 2021

Va de Poesia... Llegim?: el nou club de
lectura de la Biblioteca Central
IGUALADA
a Biblioteca Central d’Igualada estrena aquest curs un nou
club de lectura per promoure de
manera amena i lúdica la poesia
entre el públic adult. Amb el
nom de Va de poesia... Llegim?
la Biblioteca vol apropar aquest
gènere literari a tothom, comentant l’obra de poetes de tots els
temps, des d’Antonio Machado a Joan Margarit. El moderador d’aquest club serà el filòleg
Ivan Closa Martínez. Les inscripcions són totalment gratuïtes i
es poden fer personalment a la
Biblioteca o bé per via telemàtica
(b.igualada.c@diba.cat / 93 804 90
77). Les trobades del club es faran
els dissabtes, cada mes i mig, a les
11 del matí.
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La primera trobada del Va de
Poesia...Llegim? és prevista per al
dissabte 23 d’octubre, per parlar
de l’obra «Campos de Castilla»
(1912), d’Antonio Machado. La
resta de poemaris i poetes que
hi ha previst de conèixer al llarg
del curs, de setembre a juny, són:

«La voz a tidebida»(1933) de Pedro Salinas; «Antología poética»
de Gabriela Mistral; «Bruixa de
dol»(1979) de Maria-Mercè Marçal; «Animal de bosc»(2021) de
Joan Margarit; i «Palabras para
Julia»(1979) de José Agustín Goytisolo .
Aquest club s’afegeix als altres clubs especialitzats de la
Biblioteca que funcionen a bon
ritme al llarg de l’any: còmic, literatura i cinema, filosofia, anglès i narrativa catalana. A més,
també hi ha els diversos grups
del Club de lectura d’adults, més
heterogeni, en què es comenten
obres d’autors de tots els temps,
tant en català i castellà com traduccions.

Es presenta el programa i s’obren les
inscripcions de la 6a Jornada Gastronòmica
de les Plantes Oblidades
IGUALADA
l proper 2 d’octubre, a Igualada,
tindrà lloc la 6a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades,
organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant. El programa d’activitats i
les inscripcions ja estan obertes a
la web de l’entitat. Es tracta d’un
esdeveniment de referència per
descobrir les plantes silvestres i
varietats agrícoles tradicionals, i
com poden contribuir a canviar el
model agroalimentari.
Xerrades tècniques, fira de
productes silvestres i varietats
tradicionals amb una setantena
d’expositors, tallers per adults i de
familiars, tasts, sortides etnobotàniques, dinar silvestre, etnobotànica en directe, xerrades aplicades,
activitats infantils, actuacions musicals o píndoles etnobotàniques
són els blocs que conformen un
rigorós programa amb més de 100
activitats.
La Jornada Gastronòmica de
les Plantes Oblidades està organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant,
gràcies a la participació de més de
150 persones voluntàries. Compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Ofereix als visitants l’oportunitat de descobrir de forma vivencial els usos d’un gran nombre
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de espècies i varietats que si bé són
desconegudes per la majoria, poden tenir un gran nombre d’aplicacions en el dia a dia, per exemple en l’àmbit culinari. Alhora, la
Jornada posarà de manifest com
mitjançant la recuperació d’aquestes espècies i varietats i dels seus
usos és possible avançar vers una
agricultura més sostenible, una alimentació de qualitat, i un entorn
rural dinàmic que contribueixi a
la preservació dels valors naturals
i culturals.
L’entitat acaba de presentar el
programa de l’esdeveniment amb
més de 100 activitats pensat per
a tothom i format per 13 grans

blocs. L’edició d’enguany consta d’un cicle de catorze xerrades
tècniques i aplicades, d’activitats
infantils, de 4 píndoles etnobotàniques concentrades en un curs
d’una hora, de 4 tipus de tasts, de
16 tallers per adults, d’una fira
de productes silvestres i varietats
tradicionals oblidades amb 70 expositors i projectes, de sis sortides
etnobotàniques, d’un espai on persones amb diferents coneixements
etnobotànics els transmetran
d’una manera molt propera, de 8
tallers familiars, d’un dinar silvestre, de 7 actuacions artístic-musicals i de les activitats de la Jornada
pel Clima.
Totes les persones interessades
en assistir a l’esdeveniment poden
consultar i descarregar el programa detallat de la Jornada a la web
del Col·lectiu Eixarcolant. Les activitats es desenvoluparan al llarg
de tot el dissabte 2 d’octubre, al
pati de les Escolàpies, al Teatre de
l’Ateneu, a la plaça de l’Espai Cívic
Centre i a les places i carrers adjacents. Moltes de les activitats són
de participació lliure, si bé algunes
requereixen inscripció prèvia. Tota
la informació es troba disponible
a la pàgina web www.eixarcolant.
cat, on es poden realitzar les inscripcions per aquelles activitats
que ho requereixin.

Concert dels Barcelona Rainbow Singers
ELS HOSTALETS DE PIEROLA
l proper 2 d’octubre, a les 19:30
hores, tindrà lloc al Teatre
del Casal Català i organitzat per
aquest Casal amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Hostalets de
Pierola el concert de la formació
coral Barcelona Rainbow Singers
(BRS), la primera coral LGTBI a
Catalunya i a l’Estat Espanyol, que
té més de deu anys d’existència.
Els cantaires de BRS han preparat un repertori variat amb cançons molt conegudes i representatives per a ells, on l’empoderament
i la defensa de l’amor sense identificació del gènere ni la preferència
sexual es fan patents. Llença’t de
Lax’n’Busto, Born this way de Lady
Gaga y A quién le importa (versió
tango) d’Alaska y Dinarama són
una mostra del que representaran.
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Sobre els Barcelona
Rainbow Singers
Fundada en 2010, Barcelona
Rainbow Singers és la coral LGTB
mixta a quatre veus de Barcelona
i la primera coral LGTBIQ+ de l’Estat Espanyol. En aquest moment
son uns 35 cantaires de diferents
edats, procedències i eleccions sexoafectives que formen una associació independent, inclusiva i sense
ànim de lucre oberta a tots els que
amen la música oberta a tothom

que estimi la música i li agradi cantar en un ambient de alegria, respecte i companyonia.
A través de la música, aposten
per la visibilitat de la diversitat i
aporten el seu gra de sorra per
a construir una societat on ningú
sigui menyspreat ni discriminat per
ser com és.
Els BRS munten els seus espectacles amb música, veus i coreografies que fan que el públic es
diverteixi des del primer moment.
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La 68a edició de FirAnoia se celebrarà el 24, 25 i 26 de setembre
al Passeig Verdaguer
FirAnoia recupera la normalitat, amb 240 expositors i una vintena d’activitats per a tots els públics
La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, inaugurarà FirAnoia
IGUALADA
ira d’Igualada ja ha donat a
conèixer els detalls del certamen
FirAnoia, que se celebrarà els dies
24, 25 i 26 de setembre al centre
d’Igualada, amb el Passeig Verdaguer com a eix central i la Plaça
de Cal Font com a espai dedicat a
l’automoció. Un total de 241 expositors seran presents a la fira multisectorial, una xifra molt per sobre
del centenar de la passada edició
de 2020.
L’organització ha decidit fer
coincidir la fira multisectorial i
d’automoció amb la Fira d’Artesania, que estarà instal·lada al Passeig Verdaguer durant el cap de
setmana (dissabte 25 i diumenge
26) i també amb el Mercat d’Antiguitats, el dia 26 al parc de l’Estació Vella i a la Plaça de Cal Font,
coincidint amb l’últim diumenge
de mes. En total seran més de
16.000 metres quadrats d’exposició a l’aire lliure. L’únic certamen
que no s’ha pogut reprendre és la
mostra gastronòmica TastAnoia a
causa de la normativa vigent.
El que sí que s’ha pogut recuperar enguany és la Fira d’Entitats
i l’ofrena dels Hereus i les Pubilles, que l’han passat no es van poder fer a causa de la pandèmia. A
més, FirAnoia presenta un atapeït
programa d’actes que tindrà lloc
en el marc de la Fira i adreçats al
públic familiar. L’objectiu de l’organització, Fira d’Igualada, és que
en aquesta edició FirAnoia recuperi la màxima normalitat possible, ja que es tracta del principal
aparador que tenen les empreses
de la comarca al llarg de l’any i
una oportunitat de promoció més
necessària que mai per a molts negocis igualadins.
Perquè visitants i expositors
puguin gaudir de la Fira amb seguretat, l’organització aplicarà tots
els protocols sociosanitaris, com
ara un recorregut que permeti
mantenir la distància de seguretat
entre els visitants, control d’aforament, limitació de l’accés només
en punts concrets del recorregut
i tasques de neteja i desinfecció,
tal com ja es va fer en la passada
edició de FirAnoia, el setembre de
2020, que es va convertir en una
de les primeres fires que es va celebrar a Catalunya després de l’esclat
de la pandèmia.
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La 68a edició de FirAnoia la
inauguraran oficialment, el divendres 24 de setembre a les 18
h de la tarda, el president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich; la
consellera de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, Laura
Vilagrà, i l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, que faran un recorregut
pels diferents estands. L’endemà
dissabte, a les 11 h del matí, les
autoritats locals visitaran la Fira
d’Artesania.

50). L’Espai Abacus, entre els carrers Sant Magí i de la Vida, oferirà tota mena d’activitats infantils. Al mateix tram, l’empresa de
programació robòtica Codelearn
també ha organitzat activitats
sobre programació i robòtica per
a infants a partir de 7 anys, i la
Creu Roja farà un taller de xapes
sobre “Estil de vida saludable”
perquè tothom qui ho desitgi
pugui pintar, personalitzar i endur-se la xapa posada.
Un altre expositor que organitza activitats per als infants és
el New York Institute, al seu estand situat entre els carrers Òdena i Sant Josep hi haurà tallers
de manualitats, pintura, dibuix
i contes per als més petits. Finalment, dissabte, en diferents
espais de la Fira Multisectorial, hi
haurà pintades de Grafittis New
Jersey, amb la col·laboració de
joves artistes de la Kaserna, de la
Gaspar i de l’Electra Festival.

Horaris
La Fira Multisectorial instal·lada al Passeig Verdaguer i la fira
d’Automoció situada a la Plaça de
Cal Font obriran el divendres dia
24 a la tarda (de 17 a 21 h), dissabte de 10 a 14.30 h i de 17 a 21 h.
Diumenge tancarà una hora abans,
a les 20 h. La Fira d’Artesania, al
Passeig Verdaguer, es podrà visitar
dissabte de 10 a 21 h i diumenge
de 10 a 20 h, i el Mercat d’Antiguitats, ubicat al Parc de l’Estació
Vella i a la Plaça de Cal Font, el
diumenge 26 de setembre, estarà
obert de 10 a 14 h.

Hereus i pubilles

Activitats per a tots els
públics a l’Espai Servisimó
S’han organitzat gairebé una
vintena d’activitats durant els tres
dies que dura la fira, amb la col·
laboració de diverses entitats i
empreses igualadines. La majoria
tindran lloc a l’Espai Servisimó, un
nou espai que estrena FirAnoia enguany i que estarà situat al Passeig
Verdaguer, entre els carrers Sant
Magí i Santa Caterina. En aquest
espai, divendres a la tarda, el Col·
lectiu Eixarcolant ha organitzat la
xerrada “Recuperant les plantes
oblidades, transformant la forma
de produir i consumir aliments”, a
càrrec de Marc Talavera, i al complex esportiu Infinit es farà una
classe de Zumba.
Dissabte es farà una de les
principals activitats de la Fira: el
4t Nordic Walking FirAnoia, un recorregut de 8 km al voltant de la
ciutat d’Igualada que sortirà a les
10 h del matí de l’Espai Servisimó.
Una hora abans de la caminada, a
les 9 h, es farà una xerrada tècnica impartida pels instructors Isidre
Tort i Carles Redón. Les inscripcions per a la caminada es faran al
mateix lloc mitja hora abans de la

sortida. Es tracta d’una activitat organitzada pel Club Nòrdic Walking
Catalunya Central, és gratuïta i es
pot realitzar sol, amb amics o en
família. Les inscripcions restaran
obertes fins a complir l’aforament
permès.
El mateix dissabte, a les 11.15
h, el Consell de la Gent Gran de
l’Anoia organitza una activitat de
contacontes adreçats a la primera
infància a fi de combatre els estereotips associats a la vellesa a través de les relacions intergeneracionals, una activitat que es repetirà
l’endemà diumenge a les 17.30 h.
A més, l’espai comptarà amb informació d’interès per promoure un
envelliment actiu i saludable.
La tarda de dissabte, a les 18 h,
l’Escola Vilamúsics ofereix un concert dels alumnes del grup Combo
Juvenil: Abril García, Judit Pous,
Marcos Martínez i Jesús Jiménez
dirigits per Genís Piqué, i cançons
en llengua de signes interpretada
per Roser Vilà. Dissabte, a les 19 h,
el grup Q-Arts farà dansa urbana,
també a l’espai Servisimó.

Diumenge dia 26 serà el dia
del Torneig d’Escacs; a les 11 h
s’iniciaran les partides ràpides
d’escacs de 5 minuts, obertes a
tothom. És gratuït i per participar-hi només cal enviar un
whatsapp abans del dijous 23
de setembre al telèfon 616 916
076 indicant “ESCACS”, el nom i
cognoms del participant i un telèfon de contacte. En cas de pluja
es farà al vestíbul de l’Ateneu
Igualadí.
A la tarda de diumenge, a les
19 h, l’Escola Vilamúsics oferirà
un concert del professorat de
l’Escola a càrrec d’Odoardo Torres, Roser Vilà, Glòria Vilà, Genís
Piqué, Rita Bosser i Suki Landareta, dirigits per Xavier Cassanyes.

Activitats al llarg de tot
el recorregut
A FirAnoia també hi haurà
jocs gegants per fer en família
durant els tres dies que dura el
certamen i estaran ubicats al Passeig Verdaguer, entre els carrers
Sant Josep i Esquiladors (estand

Enguany s’ha volgut reprendre una de les activitats més
tradicionals que tenien lloc en
el marc de FirAnoia i que l’any
passat es va haver de suspendre
per la Covid19: els Hereus i Pubilles. En total són 13 municipis
anoiencs que aquest any seran
representats per les parelles d’infants: el Bruc, Calaf, Calonge de
Segarra, Carme, Castellfollit de
Riubregós, Castellolí, Igualada,
Jorba, Òdena, Rubió, Veciana, els
Prats de Rei i Vilanova del Camí.
El format s’adaptarà per evitar
riscos sanitaris i no es farà cercavila, però sí la recepció oficial a
la plaça de l’Ajuntament per part
de les autoritats, que tindrà lloc
diumenge 26 a les 11 h del matí.

Premis per als
compradors de vehicles
Un total de 21 marques de
vehicles participaran al mercat
d’Automoció exposat a la plaça
de Cal Font. Per tal d’incentivar
la compra, es sortejaran 6 mil euros en premis entre els compradors, repartits en tres premis de
3.000, 2.000 i 1.000 euros. L’objectiu de l’organització és igualar
la bona xifra de venda de vehicles de l’any passat: els 90 cotxes
venuts.

MIRANT ENDAVANT
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Cursos i primeres activitats
del trimestre de La Lliga
CAPELLADES
a Societat La Lliga de Capellades, que enguany celebra
el 120è aniversari, ja ha donat
a conèixer el programa d’actes i
activitats previstos fins al desembre i també els cursos permanents
(ioga, pilates, ganxet i punt, català
per a adults, escacs per a adults i
bridge) que es faran fins a final
de curs.
Pel que fa a les activitats puntuals, les propostes són variades i
destaquen les projeccions de cinema del Cicle Gaudí, que es faran
de manera quinzenal; concerts,
activitats familiars, presentacions
literàries, sessions teatrals... el programa està pensat per a tots els
públics.

L

Primeres propostes
Demà divendres, dia 17, s’estrenen les projeccions de cinema
i ho fan amb la pel·lícula “Minari.
Historia de mi familia”, a les 7 de
la tarda. Cal destacar que, amb
motiu de la inauguració del cinema estable, els socis tenen entrada
gratuïta. A taquilla el preu serà de
6’5 euros per als no socis. La pel·lícula no és recomanada als menors

de 7 anys i serà en VO subtitulada
en castellà.
La proposta per a dissabte dia
18, a les 7 de la tarda, és el concert del trio Romaní, una formació
que ofereix concerts i balls amb un
repertori basat en composicions
pròpies, cançons i gèneres de folk
català i europeu. Tot plegat des
d’una perspectiva moderna, amb
uns arranjaments originals i sorprenents.
Per a diumenge, dia 19, hi ha
programada l’actuació dels DeParranda, que porten contes, cançons i algun ball per als petits de
la casa.
Dijous vinent, dia 23 de setembre, tindrà lloc la presentació literària del llibre “Cròniques negres
del català a l’escola”, del capelladí
Pere Mayans Bacells. L’acte de presentació començarà a les 7 de la
tarda.
Reserva de plaça per als actes.
Per a totes les activitats es demana
fer la reserva d’espai o entrades si
és de pagament, a través de societatlalliga.cat.
La inscripció als cursos de
continuïtat també es poden fer
online.

Missa en record dels màrtirs
de la persecució religiosa

D

emà divendres, dia 17, a les 8
del vespre a la basílica de Santa Maria s’oficiarà aquesta Missa
coincidint amb l’aniversari dels qui
foren afusellats davant del cementiri de la Pobla de Claramunt.

Després de celebrar l’Eucaristia
a l’altar major de la basílica s’anirà
a la cripta on reposen les despulles
de molts d’ells i farem la pregària
final.

Dissabte, Igualada oferirà el
Ciri Votiu a Montserrat

El consistori tornarà a organitzar un autobús
gratuït per a tots aquells que vulguin assistir-hi

IGUALADA
l proper dissabte, 18 de setembre, l’Ajuntament d’Igualada
tornarà a oferir el Ciri Votiu de
la ciutat d’Igualada a la Verge de
Montserrat, juntament amb les
entitats i institucions igualadines
que enguany celebren un aniversari destacat.
L’acte tindrà lloc durant la missa conventual de les 11 del matí,
a la basílica de Montserrat. Posteriorment, a les 12.05 h, els igualadins seran rebuts pel Pare Abat en
audiència especial a la Sala de la
Façana de la porteria del Monestir.
Aquest acte habitualment es
realitzava durant el primer semes-

E

tre de l’any, però la situació sanitària i les restriccions a causa de
la Covid han provocat que s’hagi
posposat al setembre. La flexibilització d’algunes de les mesures
establertes fins ara han permès
també recuperar de nou la sortida
gratuïta en autobús per poder assistir a l’ofrena.
Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Igualada organitza una
sortida gratuïta amb autocars des
de l’Estació d’autobusos, el mateix
dissabte dia 18 de setembre, a les
9.00 h del matí, en què es mantindran totes les mesures d’higiene i
distanciament establertes. La tornada a Igualada serà també amb
autocar i es sortirà de Montserrat a
les 14.00 h.
Els interessats que vulguin
utilitzar aquest mitjà de transport gratuït poden inscriure’s,
fins avui dijous 16 de setembre,
al telèfon 93 8031950 ext. 2537
(Departament de Protocol) o bé a
les oficines d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament.
Aquesta tradició, recuperada
a la dècada dels anys ’90, recorda
que fa gairebé cinc segles, l’any
1515, per evitar una epidèmia de
pesta procedent de Barcelona, els
Consellers d’Igualada van decidir
demanar protecció a la Mare de
Déu portant-li un ciri. Any rere
any, el vot de poble va anar renovant-se.

16 de setembre de 2021

L’Aula de Comerç de l’Ajuntament
d’Igualada impulsa 4 nous cursos i una nova
iniciativa, “El Cafè del Comerç”
IGUALADA
’Aula de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada presenta
quatre nous cursos previstos per
aquests mesos de setembre, octubre i novembre, enfocats a donar
suport als sectors del comerç, mercat i restauració, començaran a
final de mes i s’estendran fins el
novembre.
Segons les dades de la última
enquesta realitzada el mes de juny,
el 80% dels usuaris va confirmar
que el format online és el preferit
per realitzar aquestes formacions.
En aquest sentit, el programa amb
les 4 píndoles formatives previstes
per les properes setmanes, s’impartirà virtualment.
Entre els assistents, s’ha valorat
en un 8,3 sobre 10 la satisfacció
amb els continguts de les píndoles
formatives. Per això s’ha dissenyat
un programa amb un format similar, a fi i efecte de proporcionar
més consells i petites estratègies
de millora a tots aquells comerços
que hi estiguin interessats.
Els dies 28 i 30 de setembre,
està previst el curs “Fes els teus
propis rètols i cartells”. Seguidament, el dia 6 d’octubre, la píndola sobre “Google My Business i
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Conca Comerç”. A continuació, el
27 d’octubre el curs “Mètodes de
pagament” i finalment, els dies 9
i 11 de novembre, la píndola “Què
és i què no és la comptabilitat?”.
Tots seran a la mateixa hora, de
les 15:00 a les 16:30h, seguint els
resultats de l’enquesta. Per tal de
garantir l’assistència i dur el control de l’activitat és necessària la
inscripció prèvia al portal web de
l’Àrea de Comerç: https://www.comerçigualada.cat/aula/.

S’inicia “El Cafè del
Comerç”
Des de l’Àrea de Comerç de
l’Ajuntament d’Igualada s’impulsa
també una nova iniciativa; el cafè
del comerç. Aquells que disposin
d’una estona abans d’obrir a la tarda, una vegada al mes podran assistir al “cafè del comerç”, un espai
dedicat a compartir experiències
del sector. En cada edició es mantindrà una conversa amb un invitat
o invitada que compartirà el seu
cas d’èxit en algun aspecte del seu
negoci.
La primera edició està prevista
pel proper dimarts 21 de setembre
a les 15:30h, al Cafè de l’Ateneu.
Tots aquells que hi estiguin inte-

ressats, s’hauran d’inscriure enviant un correu electrònic a comerc@
aj-igualada.net.
Cal recordar que l’Àrea de Comerç també té a disposició del sector un altre recurs de caire formatiu. Es tracta del Tauler de Recursos, que es pot trobar dins l’apartat
de l’Aula de Comerç de la web de
l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament
d’Igualada (www.comerçigualada.
cat). En aquest espai s’hi publiquen
ofertes formatives organitzades
per altres entitats o organismes. La
gran majoria són també bonificades i consegüentment no suposen
un cost econòmic pels inscrits.

Tres places per a joves per al programa de
Garantia Juvenil
ÒDENA
’Ajuntament d’Òdena cerca tres
perfils professionals per a la convocatòria del programa de Joves
en Pràctiques de Garantia Juvenil del 2021, que lidera el Servei
d’Ocupació de Catalunya a través
del programa d’Iniciativa d’Ocupació Juvenil subvencionat pel Fons
Social Europeu. Aquest programa
ofereix un contracte de pràctiques
remunerades per un període de
sis mesos a jornada completa. Els
interessats en participar-hi poden
posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

L

Operari de manteniment,
administratiu i
dinamitzador
sociocultural

Els perfils professionals que se
cerquen a Òdena són el d’operari
de manteniment d’edificis, administratiu de Serveis a les persones
i de dinamitzador cultural. Els requisits mínims per poder presentar
una candidatura són tenir entre 18
i 29 anys i estar inscrit al programa
de Garantia Juvenil a Catalunya.
L’operari de manteniment
d’edificis haurà d’encarregar-se de
la reparació d’avaries petites, farà
feines de paleta, lampisteria, fusteria i pintura, i es recomana tenir una mobilitat física òptima i és

convenient tenir experiència prèvia en lampisteria o obra i comptar
amb coneixements o experiència
en jardineria, així com en la reparació d’aparells elèctrics.
Pel que fa al perfil d’administratiu de Serveis a les persones,
s’encarregarà de la transcripció,
còpia i elaboració de documents;
registrar, classificar, arxivar i derivar documents i correspondència;
distribuir correspondència i correus
electrònics, comprovar i mecanitzar dades; fer feines d’inventari;
tramitar i fer el seguiment de la
recollida de signatura d’aquells documents que ho requereixin; recopilar antecedents documentals
i obtenir la informació necessària
per a la correcta execució de les
tasques del servei. Com a coneixements recomanables hi ha el coneixement avançat del paquet ofi-

màtic Office i de l’ús d’internet, i
com a competències es recomanen
la capacitat de treball en equip, organització i planificació, iniciativa i
habilitats comunicatives.
I les tasques del perfil de dinamitzador cultural seran entre d’altres donar suport a la planificació,
desenvolupament i avaluació de
l’oferta d’activitats de lleure juvenil i infantil que correspongui als
interessos i demandes dels adolescents, joves i infants; donar suport
a l’organització i gestió de l’espai
jove i espai de joc; organitzar i desenvolupar de forma autònoma
projectes pels joves i infants al municipi; donar suport en l’organització del Parc de Nadal; donar suport
i assessorament en les propostes
del Consell de joves d’Òdena; i donar suport i assessorament a les
entitats i associacions juvenils que
ho demanin. Com a requisits no
imprescindibles hi ha el coneixement avançat del paquet Office,
d’Internet i de Xarxes Socials. Com
a competències es valoraran el treball en equip, l’organització i planificació, la iniciativa i les habilitats
comunicatives i flexibilitat horària.
També és recomanable disposar
de carnet de conduir B1 i vehicle
propi, i el títol de monitor o de
director de lleure infantil i juvenil.

Jornada inaugural del programa Digitalitza’t
IGUALADA
’estratègia 4.0 a l’empresa. Fer
un pas endavant, és el títol de
la jornada inaugural del programa Digitalitza’t, que tindrà lloc el
proper 29 de setembre en format
híbrid a la UEA.
Quan una empresa es planteja
tirar endavant un projecte 4.0 no
sol saber per on començar. És un
pas estratègic, necessari perquè
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tots sabem que el món avança cap
a aquest entorn més tecnificat i on
les dades esdevenen un element
essencial pel present i el futur de
l’empresa. Però... com comencem?
En aquesta sessió es desvetllaran els mites, les llegendes i realitats de la digitalització de l’empresa i es veurà com fer el primer
pas a través de la reflexió estratègica. També s’exposaran dos casos

d’èxit a mans de les mateixes empreses que han fet ja aquest pas
endavant.
Aquesta sessió se celebrarà el
proper dijous 29 de setembre de
9.30 a 11.15 a la Unió Empresarial
de l’Anoia en format híbrid.
Cal confirmar l’assistència, tant
si és presencial o virtual. Més informació a la UEA tel. contacte 93
805 22 92.

MIRANT ENDAVANT
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L’exconsellera Dolors
Bassa presentarà el llibre
“Carregades de raons”
ÒDENA
El proper dimecres 22 de setembre, a les 7 de la tarda, la biblioteca municipal Atzavara d’Òdena
acollirà la presentació del llibre de
Dolors i Montse Bassa i Coll.
En aquesta obra escrita a quatre mans, la Dolors i la Montse se
sinceren per parlar-nos de la seva
experiència, dels seus sentiments,
de tot allò que han viscut des
d’octubre del 2017: les converses
a Brussel·les, la presó preventiva,
el judici, la sentència i la seva reclusió al centre penitenciari Puig
de les Basses. Cadascuna des d’un
costat del vidre, ens ofereixen dues
visions complementàries sense defugir ni la política ni les reflexions
més personals. La fermesa d’unes
dones compromeses i inspiradores.
En el llibre, Dolors i Montse
Bassa expliquen com tota aquesta situació ha enfortit els seus
lligams, fins al punt que Montse
Bassa va decidir entrar en política
per reclamar la llibertat de la seva
germana i de la resta de líders independentistes empresonats.

En aquesta presentació conversaran Carolina Telechea i Lozano,
diputada al Congrés dels diputats,
i Dolors Bassa i Coll, exconsellera
de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, sobre l’obra i les seves vivències.
L’acte es durà a terme a la
Biblioteca municipal Atzavara
d’Òdena, a les 7 de la tarda, i cal
reservar plaça al telèfon 607 38 24
87, ja que és imprescindible la inscripció prèvia.

1a edició de l’Skate of Game
ELS HOSTALETS DE PIEROLA
n g u a n y, l ’ à r e a d e J o v e n tut dels Hostalets de Pierola,
organitza la primera edició del
Skate of Game. La sessió, que
es portarà a terme dissabte 18
a partir de les 4 de la tarda, i
comptarà amb una agenda d’actes molt atractius. De primer es
realitzarà una sessió per practicar diferents trucs amb l’skate i,
seguidament, es disputarà una
competició entre el jovent del
poble. A més a més, es comptarà amb la col·laboració d’un
speaker, un jurat i la botiga
Sport 10 Skate Shop per a l’entrega de premis.
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Primeres activitats del
Mercat de Lletres d’Igualada
IGUALADA
a 10a edició del Mercat de Lletres d’enguany, organitzat pel
departament de Promoció Cultural i la Biblioteca Central d’Igualada, enceta el programa d’actes, dimecres vinent amb actes a
la Biblioteca Central: Dimecres
22 a les 18h, Sherezade Bardají
presentarà l’espectacle familiar
«Riurà bé qui riurà darrer!» basat
en les faules de Jean de la Fontaine amb motiu dels 400 anys
del seu naixement, i dijous 23 a
les 19h, es farà un homenatge al
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polifacètic Alexandre de Riquer
basat en la seva obra «Quan jo
era noi» amb la participació de
Teresa Costa-Gramunt (comissària
Any Riquer), Josep Maria Solà i
Salvador Oliva.
El gruix de les activitats tindrà lloc el dissabte 25 de setembre a la Biblioteca Central i a la
plaça de Cal Font i seran detallades en la nostra propera edició.
Per tal d’assistir com a les activitats caldrà reservar les localitats per Internet a: www.tiquetsigualada.cat.

L’Escorxador punt de
vacunació sense cita prèvia
IGUALADA
alut ha obert diversos punts de
vacunació sense cita prèvia a
diferents espais i equipaments de
la Catalunya Central.
Així per acostar la vacunació
de la COVID-19 a la comunitat
universitària amb l’objectiu d’iniciar el curs amb el major nombre de persones immunitzades
en pauta completa a Igualada la
possibilitat de vacunar-se sense
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cita prèvia s’ha portat al Campus
Universitari de la UDL al Pla de
la Massa, el proper dimarts 21 de
setembre de 12:30 a 17:30h i el
22 de setembre de 12 a 16h a La
Teneria.
D’altra banda a Igualada, al
Recinte Firal de l’Escorxador, també es manté obert tot aquest mes
de setembre, la possibilitat de vacunar-se sense cita les tardes de
16 a 20 h. de dilluns a divendres.
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Del 18 al 24 de setembre,
Setmana de la Gent Gran

ELS HOSTALETS DE PIEROLA
esprés de més de dos anys sense poder celebrar la Festa de
la Vellesa, torna la Setmana de la
Gent Gran als Hostalets de Pierola
amb un programa adaptat però
ple de propostes i detalls pensats
per viure uns dies amb entreteniment i reconeixement als nostres avis i àvies nascudes abans del
1952.
Se celebrarà del 18 al 24 de setembre, amb mesures i condicions
adaptades a l’actual situació sanitària i amb activitats que, des de
l’àrea de la Gent Gran de l’Ajuntament, s’han preparat amb moltes
ganes i il·lusió.
Dissabte, 18. A les 11 h, al bosc
de Cal Ponsa (davant del Centre de
la Gent Gran), ruta a peu per a la
iniciativa “Sumem grans quilòmetres”. A les 18 h, a la Torre del Sr.
Enric, «Instantànies dels Hostalets
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de Pierola 1890-1925» seleccionades per Eugeni Jané. Horaris: cada
dia de 18 a 20 h.
Diumenge 19, 53a Festa de la
Vellesa. A les 12.30 h, a l’església
de Sant Pere, missa solemne cantada pel Cor Parroquial. A les 13.30
h, a la plaça del Dr. Conde, mostra de balls populars i photocall.
Les imatges estaran disponibles a
la web municipal i a recepció de
l’Ajuntament, on es podrà demanar còpia del 20 al 24 de setembre.
De 13.30 a 14.45 h, a la plaça Figueres i al local social Serra Alta,
recollida del dinar d’homenatge
i obsequis. Adreçat a les persones
de 70 anys empadronades al municipi. Menú gratuït. Inscripció prèvia
a l’Ajuntament. A les 17 h, a la
carpa del poliesportiu, espectacle
«Ara més!» de Pep Plaza.
Dilluns, 20. A les 18 h, a l’auditori Cal Figueres, xerrada jurídica

amb l’advocat Jordi Muñoz Iranzo,
especialitzat en dret de Família.
Dimarts, 21. D’11 a 12.30 h, a
la carpa del poliesportiu, Salut i
Moviment edició especial, a càrrec
de Laura López. A les 18.00 h, a
l’auditori Cal Figueres, projecció
de la pel·lícula «La lengua de las
mariposas».
Dimecres, 22. A les 11 h, al
CRIP, visita guiada de les instal·lacions. Inscripció prèvia. De 16.30 a
18.00 h, al Centre Social Serra Alta,
Salut i Moviment edició especial, a
càrrec de Laura López. A les 18 h,
a l’auditori Cal Figueres, xerrada
sobre el consum amb Mercè Forn
Jorba, de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor.
Dijous, 23. A les 10 h, al CRIP,
Participa de la p@leoruta «El món
d’en Pau». Inscripció prèvia. A les
18 h, a l’auditori Cal Figueres, “Elogiant Chaplin”. Les obres musicals
més famoses de Charles Chaplin
interpretades per Edmon Bosch (violoncel) i Montserrat Talló (piano),
mentre es projecten imatges de les
seves pel·lícules.
Divendres, 23. A les 11 h, al
CRIP, taller «En Pau: pierolapithecus catalaunicus». Inscripció prèvia.
A les 13 h, al Centre de la Gent
Gran, Dinar de Tardor, adreçat als
usuaris del Centre de Serveis a la
Gent Gran. A les 18 h, a l’auditori
Cal Figueres, actuació del Grup de
Playback Llum i Color, a càrrec de
membres de l’associació de la gent
gran d’Igualada.

MIRANT ENDAVANT
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VIII Pedalada-Caminada
Memorial Gerard Borràs

DIA A DIA
DIJOUS 16 - St. Corneli, St. Cebrià, Sta. Edita i Beata Imelda
■ A les 6 de la tarda, al local de CCOO Igualada (passeig Mossèn Cinto Verdaguer, 50), assemblea sobre la reforma
del sistema públic de pensions.
■ A 2/4 de 9 del vespre, a Masquefa (Biblioteca), lletres i vins amb Empar Moliner.

DIVENDRES 17 - La Impressió de les Llagues de St. Francesc, St. Robert Bel.larmino, Sta. Ariadna
i Sta. Columba (Coloma)
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a l’espai Cívic Centre (Igualada), presentació del Bicibús escolar.
■ A les 6 de la tarda, a Masquefa (plaça Muriel Casals), espectacle familiar “Taulell d’estiu”.
■ A les 7 de la tarda, a Capellades (La Lliga), sessió de cinema amb la projecció de “Minari. Historia de mi familia”.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a Masquefa (fàbrica Rogelio Rojo), concert amb la Cobla Montgrins.
■A
 2/4 de 8 del vespre, al Casal Popular - El Foment d’Igualada, Albano-Dante Fachín presentarà el projecte Octuvre.
■ A 2/4 de 9 del vespre, a Masquefa, correfoc estàtic infantil.
■ A 2/4 d’11 de la nit, a Masquefa (fàbrica Rogelio Rojo), concert amb l’Orquestra Montgrins.

DISSABTE 18 - St. Josep de Cupertino, St. Ferriol i Stes. Sofia i Irene
■ Tot el dia, a Igualada (rambla Sant Isidre), activitats Setmana de la Mobilitat, amb Ciclistes Urbans: pedalada-caminada, tallers diversos, circuit viari, jocs tradicionals.
■ Tot el dia, a Masquefa, Festa del raïm: Fira de tastets, xerrades, activitats, actuacions musicals.
■ De les 11 del matí a les 9 del vespre, a l’avinguda dels Països Catalans de les Comes (Igualada), 4t Festival Naturveg.
■ A les 11 del matí, a Igualada (Rambla Sant Isidre), pedalada i caminada urbana.
■ A les 11 del matí, a Montserrat, ofrena del Ciri Votiu a la missa conventual.
■ A les 12 del migdia, a Sant Martí Sesgueioles, “Una vila moderna amb arrels medievals”, visita cultural guiada
amb Anoia Patrimoni.
■ A les 12 del migdia, a La Llacuna, visita guiada amb Anoia Patrimoni.
■ A les 4 de la tarda, als Hostalets de Pierola, 1a edició de l’Skate of Game.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Pla de Rubió, Festivart, festival d’arts escèniques de l’Alta Anoia: taller de circ; Jonny
Tres Vueltas i sopar concert amb The Buckets Brothers.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a St. Martí Sesgueioles, sortida al Castell de Vilallonga.
■ A les 7 de la tarda, a la Rambla (Igualada), presentació del Bicibús escolar.
■ A les 7 de la tarda, a La Lliga de Capellades, concert del grup Romaní.
■ A les 7 de la tarda, al Casal Català dels Hostalets de Pierola, representació de “Bollywood, Bombay, Barcelona”,
a càrrec de la companyia Dúo Fácil y líquido teatro.
■ A les 9 del vespre, a Sant Magí de la Brufaganya, concert de cloenda de les Nits Musicals amb L’Ensemble O Vos
Omnes.
■ A les 10 de la nit, al Pla de Rubió, “Quan no tocàvem de peus a terra”, amb la Cia. Circ Pistolet, del Festivart,
festival d’arts escèniques de l’Alta Anoia.

DIUMENGE 19 - Sta. Maria de Cervelló, Sts. Gener i Nil
■ Al matí, a Òdena, 10a edició de la Fira de la Vinyala i Festa de la Verema.
■ A les 10 del matí, a Igualada, caminada etnobotànica per l’Anella Verda de les Guixeres.
■ A les 12 del migdia, a Igualada, visita guiada amb Anoia Patrimoni.
■ A les 12 del migdia, a Piera, visita guiada amb Anoia Patrimoni.
■ A 1/4 d’1 del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu, “Elmer, l’elefant de colors”, teatre familiar.
■ A les 7 de la tarda, a La Lliga de Capellades, animació infantil amb DeParranda.

DILLUNS 20 - Sts. Eustaqui i Teopista, Sta. Felipa i Sta. Càndida
DIMARTS 21 - St. Mateu, apòstol i evangelista, St. Jonàs i Sta. Ifigènia
■ A les 7 de la tarda, a l’espai Mont-Àgora (Santa Margarida de Montbui), projecció del documental “Com jo vulgui”, del cicle Docs del mes.

DIMECRES 22 - St. Maurici i companys màrtirs, St. Felip IV, papa, i Sta. Digna
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), “Riurà bé qui riurà darrer!”, espectacle familiar (10a edició
Mercat de Lletres).
■ A les 7 de la tarda, a Òdena (biblioteca L’Atzavara), presentació del llibre “Carregada de raons”, amb l’exconsellera Montserrat Bassa.

DIJOUS 23 - Sta. Tecla, St. Linus i Sta. Sira
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), homenatge a Alexandre de Riquer, amb Josep Maria Solà i
Salvador Oliva (10a edició Mercat de Lletres).
■ A les 7 de la tarda, al Teatre la Lliga de Capellades, presentació del llibre “Cròniques negres del català a l’escola”
de Pere Mayans Balcells.
■ A les 7 de la tarda, a l’església del Roser (Igualada), missa pels difunts del carrer de l’Argent.

Ensemble O Vos Omnes tancarà les
Nits Musicals amb música antiga

SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA
’Ensemble O Vos Omnes va ser
fundat l’any 2011 pel director i

L

compositor Xavier Pastrana. Amb
una llarga experiència en la música coral i de formació transversal
en el camp de la música clàssica,
Xavier Pastrana ha aconseguit en
poc temps situar Ensemble O Vos
Omnes en un dels grups vocals de
música antiga de més projecció
de Catalunya. De la passió per la
música antiga neix la voluntat de
connectar el seu repertori amb el
món actual, fent de cada concert
una experiència única, propera i
commovedora per a tothom.
Tindrem oportunitat d’escoltar-los en el concert que tancarà
les desenes Nits Musicals de la
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Brufaganya el proper dissabte 18
de setembre a Sant Magí.
El concert es farà a l’interior
del santuari de Sant Magí i començarà a les 9 des vespre. Només s’hi pot assistir amb reserva
prèvia. Podeu reservar entrades
a la web www.brufaganya.cat o
bé excepcionalment als telèfons
659.44.34.67 / 616.43.36.87
Com ja és costum durant la
tarda podreu berenar a les taules
que l’organització posarà a l’esplanada del santuari i després del
concert hi haurà xocolata desfeta
per a tothom.

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
l diumenge 10 d’octubre torna la VIII Pedalada-Caminada
Memorial Gerard Borràs a Sant
Martí Sesgueioles.
Els recorreguts i les hores de
sortida de les carreres de bicicleta
seran: la modalitat llarga, de 36
km, sortirà a les 8.30 h; la curta,
de 15 km, s’iniciarà a les 9.30 h, i

E

finalment la mini, de 3 km, també
a les 9.30 h. La caminada serà de
6 km i el tret de sortida serà a les
9 h.
Per a inscriure’s cal contactar a
través del perfil de facebook o instagram de la “Pedalada-Caminada Memorial Gerard” o inscriure’s
a les oficines de l’Ajuntament de
Sant Martí Sesgueioles, de dilluns
a divendres de 9 a 15 h. El període d’inscripcions finalitza el 30 de
setembre.
La recollida de dorsals serà a
l’Ajuntament, el dissabte 9 d’octubre de 18 a 21 h, o diumenge 10
d’octubre, de 7.30 a 8 h, en el cas
de la pedalada llarga, i de 8 a 8.45
h per a la pedalada curta, la mini i
la caminada.
El preu de les inscripcions és
de 6 euros per a menors i 10 euros
adults, i inclou samarreta, bossa
del corredor i esmorzar. Durant
l’esdeveniment hi haurà sortejos
per a tots els assistents.

Nova sessió del cicle “Docs
del mes” a Mont-Àgora
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l dimarts 21 de setembre, a les
7 de la tarda, a la sala petita
de Mont-Àgora es projectarà el
documental ‘‘Com jo vulgui’’ de
Samaher Alqadi.
El film explica la indignació de
les dones egípcies les quals, arran
de les violacions en grup, van des-

E

encadenar grans protestes per defensar els seus drets. La valentia
d’Alqadi per explorar les arrels de
la desigualtat de gènere a l’Orient
Mitjà traspassa fronteres i clava
un cop de puny al patriarcat amb
la càmera convertida en una arma
d’autodefensa.

Poble Actiu organitza l’acte
de presentació del llibre
“Sortim de l’UCI. Proposta
per una sanitat pública”
Amb la participació dels autors, Laia Estrada
i Xavier Milian, es farà demà a l’Espai Cívic
Centre
IGUALADA
er què ha col·lapsat el sistema
sanitari durant la pandèmia?
Com podem evitar que es torni a
repetir? La candidatura municipalista Poble Actiu ha organitza per
a demà divendres, 17 de setembre,
a les 19 h, a l’Espai Cívic Centre
d’Igualada, la presentació del llibre “Sortim de l’UCI. Proposta per
una sanitat pública”.
L’acte vol servir per reflexionar
sobre quin sistema sanitari tenim i
com podem treballar perquè sigui
realment públic, i comptarà amb la
participació dels autors del llibre,
Laia Estrada i Xavier Milian. Per
respectar les mesures de prevenció
de la Covid-19, hi haurà aforament
limitat i caldrà inscripció prèvia enviant un correu electrònic a comunicacio.poble.actiu@gmail.com.
El llibre “Sortim de l’UCI”. La
pandèmia ha demostrat que necessitem un sistema sanitari totalment públic, capaç de fer front
a les necessitats quotidianes que
deriven de la societat injusta en
què vivim i, alhora, poder afrontar
crisis extraordinàries com la que
estem vivint. El llibre és una eina
que ajuda a entendre com hem
arribat fins aquí, mostra quin és
el veritable rostre d’un sistema sanitari que ja havia sigut retallat i
privatitzat i desplega una proposta
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de treball per caminar cap a un
nou model realment públic i al servei de la gent.
Els autors del llibre. Laia Estrada és llicenciada en Ciències Ambientals, màster en Estudis Territorials i de la Població i, des del 2021,
diputada de la CUP al Parlament
de Catalunya. També és membre
del Grup de Treball en Defensa de
la Sanitat Pública de Tarragona i
del Grup de Treball Nacional sobre
Sanitat de la CUP. Xavier Milian és
doctor en Dret, llicenciat en Història i Periodisme i màster en Ciències Polítiques i Dret Públic. Ha estat
assessor del grup municipal de la
CUP a Reus, que va denunciar el
Cas Innova, i membre del Grup de
Treball Nacional sobre Sanitat de
la formació.
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TOT PUJANT CAP A IGUALADA

Benigne Andrés Ancosta

Arrogant cop de porta de Pedro
Sánchez

T

ot pujant cap a Igualada escoltem el sorollós cop de porta
de Madrid tancant la possibilitat
d’ampliar l’aeroport de Barcelona. Els cops de porta mai són un
signe de bona educació ni un bon
presagi per a una taula de diàleg, tot i que ho faci el govern
més progressista de la història. En
política, els gestos són missatges
sense paraules que tenen significat. Un polític de bona escola,
abans de donar un cop de porta,
s’ho ha de pensar dues vegades,
perquè els problemes se solucionen parlant i no amb rampells de
supèrbia. Un dels problemes dels
polítics actuals és que tenen manca d’educació i excés d’egolatria.

«De amor al arte, nada»
Quan vam sentir per primera
vegada que AENA estava disposada a invertir 1.700 milions d’euros
per ampliar l’aeroport de Barcelona, ho vam voler tornar a escoltar
un altre cop per confirmar si ho
havíem sentit bé. Sabem, sobradament, quant costa que els governs de l’Estat inverteixin en estructures de Catalunya per molta
falta que faci. Rodalies és un clar
exemple de l’oblit que pateixen
els catalans que viatgen cada dia
en aquests trens gestionats per
RENFE.
Madrid fa promeses que mai
compleix i triguen 15 anys en
acabar vies de circulació que a la
capital madrilenya realitzen en
només 3 anys. És coneguda l’estimació que el govern central sent
per Catalunya.
No obstant el poc apreci de
l’Estat espanyol per Catalunya,
AENA semblava disposada a invertir un munt de milions per
augmentar, de 50 a 70 milions, la
capacitat de passatgers de l’aeroport Josep Tarradellas. Que ningú
s’enganyi. No ho volien fer per
amor als catalans, ho volien fer
perquè aquest aeroport, ubicat
al Prat, és el que els dona més
beneficis de tots els que gestiona
l’empresa estatal AENA. D’amor
a l’art, res.

Catalunya no es pot
permetre menysprear
inversions per vanitats
personals

La millora de la infraestructura aèria portava afegida la connexió ferroviària directa amb alta
velocitat dels tres aeroports més
importants de Catalunya: Barcelona, Girona i Reus, la qual cosa
desenvoluparia el potencial aeroportuari del territori català de
manera extraordinària.
Qualsevol economista un xic
seriós pot corroborar que aquest

pla d’expansió podria aportar notables beneficis econòmics i socials per a la societat catalana, que
està patint un atur estructural de
400 mil persones, sense comptar
un altre altíssim nombre d’aturats no registrats. Cal recordar
que al territori català un 30% de
les famílies viu sota el llindar de
la pobresa, però d’això no se’n
parla prou ni es fa gairebé res per
evitar-ho.

Posar-se darrera d’una
pancarta no garanteix
tenir raó

Com era d’esperar, després de
l’anunci de la proposta d’inversió,
han aparegut les veus discordants
dels savis que sempre s’oposen
a gairebé tot. Alguns aixequen
la veu perquè no saben fer res
més que protestar. Qualsevol pot
posar-se darrera d’una pancarta
en defensa de l’ecologisme i les
aus migratòries. No cal tenir cap
formació ni coneixements del tema per aixecar una pancarta. Els
tertulians dels mitjans de comunicació tampoc han d’acreditar cap
formació seriosa, només és necessari una certa facilitat de paraula
i de vegades no cal ni això.

Ser activista no és prou
qualificació per governar
Barcelona

El principal problema no ve
d’aquestes persones que fan
soroll per vici, o dels partits de
l’oposició que es creuen obligats
a boicotejar sistemàticament
qualsevol iniciativa del govern.
En aquest cas, el més paradoxal és
que els obstacles els posen els mateixos membres dels partits que
governen Espanya i Catalunya.
En Comú Podem i l’alcaldessa
Ada Colau estan lluitant públicament en contra d’una inversió
que aportaria milers de llocs de
treball a Barcelona i a les poblacions del seu entorn. Pobles i ciutats que tenen un atur estructural
i juvenil esgarrifós. Molts cops,
quan sentim parlar l’alcaldessa de
la capital més important de Catalunya, no podem evitar enyorar
Pasqual Maragall. Amb Ada Colau
d’alcaldessa no hauríem pogut
gaudir de Jocs Olímpics de Barcelona.

Catalunya necessita nous
polítics més lleials al
poble

És cert que l’ampliació incontrolada de l’aeroport de Barcelona podria comportar danys ecològics que s’han d’evitar, però,
sortosament, Catalunya i Europa
disposa de científics capaços de

resoldre l’impacte ambiental amb
eficiència i èxit. En lloc de lluitar
per posar travetes al projecte, el
que han de fer aquests «ecologistes de via estreta» és buscar
els professionals adients, i n’hi ha
molts, que ajudin a trobar solucions que permetin realitzar una
ampliació respectuosa amb el medi ambient.
La Covid-19 ha demostrat que
la societat disposa de professionals capaços de salvar la vida de
les persones en temps rècord. Tot
i que l’alcaldessa Colau potser ho
ignori, també hi ha professionals
capaços de salvar els ecosistemes i
les aus migratòries sense frenar el
progrés. Moltes ciutats competidores de Barcelona s’alegraran de
saber que el govern de Madrid ha
decidit suspendre l’ampliació de
l’aeroport.

Quan les cames fan figa,
el camí es fa llarg
És veritat que Catalunya s’ha
de reindustrialitzar, s’ha d’aixecar
el nivell de turisme que acull i
reduir les emissions de gasos contaminats, però això no ho resoldran impedint l’ampliació de l’aeroport. El govern de Madrid, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Unió Europea tenen al seu abast mecanismes i recursos per millorar les
tres coses, i d’altres, però no són
capaços de prendre les mesures
adients perquè els hi fa por. Davant de les decisions importants
els hi tremolen les cames. Potser
és que els líders polítics actuals
no són de primera fila i en lloc
d’emprendre polítiques valentes
que millorin la qualitat de vida
dels ciutadans s’enroquen fent
frases fetes apreses de memòria
per tal de mantenir-se a la cadira
sense fer res de profit. Tant de bo
la taula de diàleg torni a obrir la
porta a l’ampliació de l’aeroport
de Barcelona, per tal d’oferir més
oportunitats de feina als ciutadans que viuen a precari.
«En España el mérito no se
premia. Se premia el robar y el
ser sinvergüenza. En España se
premia todo lo malo» (Ramón
Maria del Valle-Inclán, poeta, dramaturg, novel·lista, periodista gallec, que formà part del corrent literari anomenat modernista. Destacat home de lletres molt crític i
satíric sobre la societat espanyola,
la qual criticava públicament sense manies, per la qual cosa tenia
força detractors. Fou director de
l’Acadèmia de Belles Arts de Roma i Conservador General del Tresor Artístic Nacional. 1866-1936).
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E-mail: jmmorros@jmmorros.com - www.jmmorros.com
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COMENTARIS DE LLIBRES

Lleonard del Rio

Gemma

E

l llibre del que us parlaré avui,
és un llibre diferent. D’entrada haig de dir-vos que és un
llibre no venal, vol dir que no
el trobareu a les llibreries. Però
això no el fa diferent. “Gemma” és un llibre que ens parla
de tota una vida. És doncs un
llibre biogràfic? Bé, sí, és la història de tota una vida, però potser si volem ser fidels, la definició va molt més enllà. Potser
hauríem de parlar d’un llibre
testimonial. Sí, potser és això: el
testimoniatge de Gemma Romanyà Valls (Capellades, 29.9.1945
– 5.3.2018), en la veu de l’autor
del llibre, Miquel Pujol Palol.
Així defineix la Gemma, Viquipèdia: «empresària del sector
de les arts gràfiques i una important mecenes cultural catalana».
Però qui l’havia conegut sap que
darrera d’aquesta sinòptica definició hi ha un gavadal de valors,
lliuraments i bona feina. El llibre
es defineix a la tercera pàgina
amb aquestes paraules: «La carrera d’una dona lluitadora, generosa i valenta recopilada per
Miquel Pujol Palol».
L’autor del llibre que ens ocupa i responsable de la redacció i

composició, és un notable escriptor que havia estat vinculat en la
direcció de l’empresa Romanyà
Valls S.A.
Miquel Pujol, hi escriu una
«Presentació» adreçada als fills
de la Gemma: “Estimats fills: El
mateix dia que vam enterrar la
vostra mare, quan en Josep Àngel sortia amb la Roser cap a Madrid, en va dir: «Miquel, tendrías
que hacer un libro sobre Gemma». En aquell moment vaig tenir la sensació que potser la cerimònia de l’enterrament l’havia
commogut i volia conèixer més
de la Gemma. Ara m’adono que
va ser un suggeriment afortunat,
sense el qual no hauria escrit les
pàgines que teniu a les mans,
que m’ha permès aprendre més
sobre la vostra mare, sobretot
sobre com era abans que ens
coneguéssim, i que m’ha fet viure aquests tres anys darrers molt
a prop d’ella mentre recopilava
tota la informació...». A continuació Miquel Pujol explica quin ha
estat el desenvolupament de la
redacció d’aquest volum de 652
pàgines, que dibuixen fidelment
la trajectòria humana, professional i altruista de la recordada
Gemma Romanyà Valls.
Copiem l’índex per a conèixer
el contingut de “Gemma”: 1. Comiat (cerimònia, expressions de
condol i ressò mediàtic). 2. Infantesa i adolescència. 3. Les estades
a l’estranger. 4. Els primers anys
junts. 5. La impremta. 6. La família. 7.Viatges. 8. Paper de música.
I 9. La malaltia. I tot plegat farcit
de fotografies, valoracions, documents, estadístiques, retalls de
premsa, etc.
Sens dubte aquest llibre és
el millor homenatge pòstum
per a la benvolguda Gemma.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK
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confiança
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SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
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PARLEM DE SARDANES

Joaquim Bacardit

Brillant èxit de la
ballada de sardanes

T

al com vàrem anunciar, aquest
passat diumenge i desprès
de 20 mesos sense cap ballada
de sardanes, en tinguérem una
de nou, aquest cop al pati del
Museu de la Pell d’Igualada. La
cobla Maricel de Sitges fou l’encarregada de la part musical, sent
magnífica la seva actuació; cal
destacar l’estrena de la sardana
Em poses sentimental de l’autor
Joan M. Margalef i Ayet, sardana
dedicada a Lluis Baró per part de
l’expresidenta M. Àngels Reig i
esposa del mateix, per els seus 30
anys de matrimoni.
Entre 80 i 90 persones feren
acte de presència, tant per ballar
com per escoltar, cosa que ens fa
més ganes d’emprendre de nou
les ballades de sardanes. El temps,
com si volgués ajudar a fer la ballada més tranquil·la, aguantà
fins al final sense ploure. Esperem
ara fins a la següent, que serà el
dissabte 18 de desembre, amb la
cobla Ciutat de Girona, dedicada
aquesta ballada a la Marató de
TV3.
En el seu moment informarem
més detalladament d’aquest acte.

Nou curset de sardanes
Quan surti a la llum aquest
escrit haurà ja començat de nou
el curset de sardanes que porta
a terme l’Agrupació Sardanista
d’Igualada; recordarem que la ubicació és al Cívic Centre de la nostra
ciutat, antics Maristes, en lloc dels
dimarts aquesta vegada serà els
dimecres a la planta superior del
Centre, l’horari és de les 5 a les
6:30 h. de la tarda; el preu és gratuït i pot vindre qualsevol persona
que tingui ganes d’aprendre a ballar la nostra dansa.

Tornen les activitats
presencials a la Casa de la
Sardana

Les activitats presencials tornen a la Casa de la Sardana el proper dimecres 29 de setembre, a les
19:00 h. serà amb un concert del
grup Cat Klezmer Trio amb la proposta titulada «Una volta al món
en 80 minuts».

L’espectacle és un concert íntim i explosiu que recorre algunes
de les cançons més representatives
d’altres cultures en format de música klezmer, un gènere musical
jueu. Així, s’hi podrà escoltar músiques com choros brasilenys, tango
rioplatense, sardanes o lamentacions gitanes. La durada és d’uns 80
minuts. La interpretació va a càrrec
d’una formació típica d’aquest estil: un clarinet, una guitarra i un
contrabaix. Els intèrprets són Xavi
Pendón, conegut tenora, com a
clarinet; Xavi Torras com a guitarra
i Joni Aldunate com a contrabaix.
L’accés és gratuït, però cal fer
reserva a través del correu casadelasardana@gmail.com o al telèfon 93 319 76 37, tot indicant
nom, cognoms i telèfon de cada
assistent. L’aforament és limitat i
adaptat a les mesures de seguretat
anticoronavirus.

La Confederació
Sardanista de Catalunya
torna a atendre
físicament

La Confederació Sardanista de
Catalunya ha tornat a obrir presencialment a partir del passat dilluns 13 de setembre. Serà a la seu
de la Casa de la Sardana (C. del
Pou de la Figuera, 15, Barcelona).
L’horari habitual és el que ja hi
havia abans de l’esclat de la pandèmia: de dilluns a divendres de
10:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a
19:00 h. Malgrat no és obligatori,
per evitar aglomeracions i facilitar
la tasca de l’entitat, es recomana
demanar cita prèvia per anar-hi.
Per això, es pot contactar a través
del correu electrònic info@confsardanista.cat o bé al telèfon 93 319
76 37.
La Confederació Sardanista de
Catalunya ha reobert en dues ocasions per treballar des de la seva
seu de la Casa de la Sardana des
que es va declarar la crisi del coronavirus, però les successives onades van fer tornar al teletreball els
seus gestors.
Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com
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LA ROTONDA

Enric Senserrich i Vives

Visca Catalunya lliure!!!...
també d’incompetents

R

ecordo que el 27 d’octubre
de 2017, jo i milers de persones estàvem al costat de l’Estació de França, on el passat 11 de
Setembre d’enguany van posar la
tarima per als discursos del final
de la manifestació, a tocar del
recinte del Parlament català (de
fet, tot l’entorn del Parlament
estava ple d’una gran multitud)
mentre esperàvem la declaració
unilateral d’independència, i es
va fer, i estàvem atents per veure
arribar la Policia Nacional, però,
oh! sorpresa, no van arribar... I
com que no passava res, i tampoc
sabíem què deien a dins del Parlament, vàrem tornar cap a casa
tot esperant notícies, i ja sabeu
com va acabar tot plegat; una
declaració «interruptus» i cap a
la presó...
Ara es torna a parlar d’unilateralitat, d’enfrontaments per
una banda i per l’altra de diàleg... De fet, llavors ja teníem
l’enfrontament i no vàrem ser
capaços de dur-lo a terme, pel
que sigui, es van aturar o rendir
i ara hem de fer el mateix? No
han tingut temps de pensar una
nova i bona estratègia? I més sabent com actua l’Estat?... Tampoc la Taula del Diàleg es veu
massa factible, veurem... El lema
d’aquest any a la manifestació
era «Lluitem i Guanyem la Independència». Bé, el poble ens hem
manifestat i lluitat fins on era
possible, des del 2010 fins ara, i
potser ja toca que la feina la facin els polítics, el nostre govern i
els partits, però tal com anem de
desunits no calen jutges ni policia, nosaltres mateixos som bons
per anar al desastre i al fracàs
absolut.
De fet, fa la impressió que,
a Catalunya, una part important
dels independentistes han caigut
en el passotisme, el poc esforç i
la decadència, i si no tenim polítics que donin més bon exemple,
amb una gran capacitat executiva, i posin ordre, les persones es
van desinflant del patriotisme,
però cal dir que la repressió de
l’Estat i les seves maquinacions
també ajuden molt, és clar.
Començant per dalt de tot,
la Presidència de la Generalitat,
el seu Govern multicolor, els diversos estaments, els funcionaris,
els partits i els ciutadans, jo diria

que estem perdent el nord, cosa
que ha empitjorat amb la pandèmia, i tots estem actuant, cadascú en el seu lloc, com si haguéssim perdut els papers i creant
una societat, en part, decebuda,
decadent... Els de dalt no encerten la gestió, només cal veure un
exemple recent amb l’aeroport, i
n’hi ha d’altres...
Els ciutadans, per moltes accions que fem, tampoc som gaire responsables, amb coses a les
quals no donem importància, i
ens tornem irresponsables quan
anem al camp o a la muntanya,
no respectem la natura ni les
propietats dels pagesos (que,
per cert, caldria cuidar millor):
deixalles per tot arreu, trepitjant els conreus, «agafant» les
seves collites, circulant amb bici
i motos per tot arreu, trencant
les tanques que tenen per protegir el bestiar, els de la ciutat
els fan aturar les campanes dels
pobles, que molesten, tot i que
durant 500 anys ningú deia res,
i a la ciutat hi ha sorolls per tots
els carrers, però tranquils... Ara
tenim els botellots, incivisme
d’una part de persones, més o
menys joves, que no es respecten
ni a ells mateixos, amb alcohol,
perdre totes les nits... No deuen
tenir feina, o no en busquen,
brutícia per on passen... Aquest
jovent, i no tan jovent, podria
fer alguna cosa pel país, a part
de no molestar, com ara cuidar
els boscos, netejar-los, els que
tant volen anar a la muntanya a
passejar, a part de no molestar
els pagesos, potser que també es
dediquin a ajudar a tenir el bosc
net, ja que diuen que cal cuidar
la natura per evitar el canvi climàtic, oi? Doncs no fan res de
profit, algú els paga la festa?
Però atenció que tots plegats,
els que no anem als botellots,
tampoc cuidem gaire l’entorn i
no participem en quasi res del
país. La majoria criticant, cercant
evitar impostos, no pagar IVA,
circulant indegudament, etc., i
una altra part molestant amb
els patinets i bicis per les zones
de vianants... Moltes persones
sembla que estiguin enfadades
amb el món, estan crispats, nerviosos... i un munt d’etc. en què
el comportament no és cívic ni
solidari.

No volem rés, tot ens molesta, demanem energies netes,
però no volem que en posin enlloc, volem llocs de treball, però
no volem polígons, que no toquin la Ricarda, però anem a
caçar o pescar, altres salven els
porcs senglars, però no ajudem
els pagesos quan es queden
sense collites...Un munt de contradiccions, i després volem un
cotxe i una bici elèctrics, volem
endollar els nostres estris domèstics, que no faltin les noves
tecnologies, però que no posin
antenes, jo ho vull tenir tot, però
ara que el preu de l’electricitat
està pels núvols no surten a protestar...
O ens tornem més coherents
o estem perduts, i el canvi que
alguns volen, o volem, no es pot
produir si no actuem sensatament.... Estem molt ben acostumats, i si ens falla allò que volem
i no podem ens quedem frustrats
i donem la culpa als altres... Prou
de jo, jo i els altres que es fotin, o som una societat solidària
i respectuosa amb tot i tothom,
i participem activament per fer
aquesta societat positiva, millorant o canviant el «capitalisme»
que diuen alguns, canviant el sistema, però sense oferir cap solució ni idea de com fer-ho, no en
sortirem. De fet, els que són més
anticapitalistes solen ser de casa
«bona»... no ho entenc, misteris
de la vida...
I per acabar, tornant al principi, no calen tantes manifestacions de cara a la galeria, que també, però el poble ja ha complert,
ara els governants han d’actuar,
o que pleguin, i aquests que volen canviar el món que es presentin i ho facin, el problema està
en què les promeses de canvi,
quan estan al poder, no canvien
el sistema, els que canvien són
ells i, a més, ni fan, ni deixen
fer.... Pobre president Aragonès,
feina té a millorar-ho tot, però
n’hi havia que amb la mateixa
talla aixecaren un país, i per tant
no és per la talla, sinó per l’empenta i la força que es necessita
tenir... Molta sort de tot cor. (Tot
el que he dit, perdoneu, però
algú ho havia de dir). Per sort,
una majoria de la societat encara
actua correctament, i que duri!

Descobreix la NOVA
temporada de Canal Taronja

EquipaBar

Maquinària d’hostaleria
- Venda maquinària
- Servei Tècnic propi
- Bars, restaurants, cuines,
comerços…
C/ Llacuna, 50 - Tel. 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40
www.equipabar.com - anoia@equipabar.com - IGUALADA

La tele que ens uneix

www.canaltaronja.cat/anoia
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COSES PETITES

Jordi Dalmau

Una lectora ens ha demanat que
parlem d’unes obres inacabades fa mesos a la cruïlla dels carrers Germanes
Castells i Prat de la Riba, a prop de l’Asil.
Sembla que es tracta d’unes connexions
elèctriques soterrades. Per arranjar-ho
es va obrir la vorera i es van descalçar
part de les llambordes. Els veïns es queixen amb raó perquè, malgrat els mesos
transcorreguts, no s’ha cobert el sot i els
vianants no poden passar per la vorera.
Esperem que en prenguin nota per arranjar-ho aviat.

Cops a les caixes de connexions
telefòniques
Aquesta denúncia ja l’hem hagut de
fet diverses vegades des d’aquesta secció. La foto d’avui correspon a la meitat
del carrer Capità Muntaner, a Les Comes.
Malgrat que la companyia telefònica ha
fet l’esforç de reforçar la caixa exterior
amb uns suports de ferro, massa sovint
s’hi donen cops de peu fins a torçar-les
de la manera que podeu veure en la
fotografia. Això passa massa sovint a
diversos llocs de la ciutat.

Feina per als jardiners municipals
Avui acabem amb una fotografia
d’una de les voreres del carrer Països Baixos (a prop del cementiri nou).
Fa molt temps que no hi ha passat la
brigada de parcs i jardins a esporgar
les males herbes. Amb el temps han
crescut els matolls, com podeu veure,
i això impedeix el pas de les persones
que van a peu a les naus del polígon,
al cementiri nou o al servei d’inspecció
tècnica de vehicles. Convindria retallar-los i treure la brossa de les voreres que s’hi acumula amb el pas del
temps.

Marc Freixas

Reflexions Dos
Punt Zero
Per quan em ve la nostàlgia,
llavors la mirada és la llibertat
i em queden per dins les coses bones.
Però si també dic el teu nom,
llavors puc veure la fortalesa
i després anar endavant.
Jo sóc la guspira que encén els cors.
Tu la brúixola que obre nous camins.
Agraeixo totes les coses que m’has ensenyat.
Anar-me’n bé --poemari inèdit--

Joan Valls

No saber i no voler...

A

questa és la disjuntiva que et
provoca l’actitud del govern
de l’Estat vers Catalunya: no saben
o no volen? O les dues coses? És
molt cansat reivindicar l’amnistia
i un referèndum d’autodeterminació i topar amb unes estructures sordes, mudes, cegues, insensibles… Perquè el que és molt clar
és que el “trilero” president de
l’Estat no mana; és un més dels
poders paral·lels, econòmic, judicial, mediàtic..., i no el més important.
Aquest senyor, el “presidente”,
és partidari, sembla, del pal i de la
pastanaga. Tant aviat confessa el
seu amor i estima per Catalunya,
com parla de la fractura dels cata-

PERE VIVÈNCIES

		

Joan Pinyol

Poseu-vos-hi fulles!

Obres que no s’acaben

LES POSTRES
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lans i que els catalans ens hem de
reconciliar amb nosaltres mateixos. Però, què dius? Quina fractura? Hi ha més fractura a les Espanyes entre la que vota PP i la que
vota PSOE. I què fan tant un partit
com un altre? Intentar complir el
seu programa electoral. Satisfer
tothom? No. Satisfer solament la
seva parròquia. I la resta que s’esperi quatre anys, per reafirmar o
canviar les coses amb el seu vot.
Lògic! Però aquí, no. Aquí resulta
que estem fracturats... El que no
toleren és que la majoria de ciutadans i la majoria parlamentària
exigeixin el que exigim. Ni amnistia ni autodeterminació... Escòcia
ens cau lluny... Quina enveja!

N

o us ha passat mai que sentiu
allò que en diuen vergonya aliena? Quan gires la mirada per no
veure el que tens al costat perquè
algú, que se suposa que va amb
tu, en fa una d’escàndol i et voldries fondre com un gelat abandonat al desert? A mi m’ha provocat
una vergonya majúscula el darrer
cartell oficial de la Diada Nacional de Catalunya. No podia tenir
menys gràcia i, a més, no podia
ser més desafortunat lingüísticament. Enmig de la polèmica que
va provocar, encara hi va haver
algú que el va defensar dient que
era trencador i que estava molt
bé donar l’oportunitat a les noves
generacions d’artistes. L’autora
és una grafitera de curta edat i
m’estalviaré d’anomenar-la perquè
aquesta desgràcia d’obra visual
no li quedi per sempre més com
una taca lletja d’esprai al seu currículum. A més, estic convençut que
un mal dia el té tothom i que deu
haver fet obres més interessants. El
problema no és tot seu, per tant.
En bona part també és d’aquesta
mena de nació que, a base de gent
de talla moral curta i poca sang a
les venes, se’ns està quedant esquifida i ridícula. Una nacioneta que
no sap ni reflectir el seu esperit en
una imatge oficial per a una Diada
que hauria de ser reivindicativa. Un
país que vol ser independent de les
Espanyes però que no és capaç ni
de treure’s de sobre una bona colla
de dependències internes. Que, o
bé sempre encarrega les coses als
mateixos perquè són els mimats de
la classe governant de cada poble
o ciutat i obvia que també hi ha
altres persones que podrien fer les
coses millors, o bé se les dona d’innovador i fa unes pífies descomunals, com aquesta cagarada de cartell de la darrera Diada. Mireu-lo
bé. Sobre una frase de Pau Casals,
que s’ha anat a trobar perquè es
commemoren els 50 anys de la
concessió de la medalla de la Pau

i de l’estrena del que es considera
l’himne de les Nacions Unides, hi
ha una imatge que recorda les pintades mig esborrades que avui es
poden veure en els murs de molts
vorals del país. D’aquelles que un
dia s’estrenen i després milers de
rèpliques les empastifen deixant
al descobert un poti-poti d’espraiades, missatges insultants i taques
de pintura blanca. I encara més
desgràcies. Sobre la mà dreta del
que se suposa que és el compositor
hi reposa un ocell en actitud de
deixar anar un regalet per darrera
en qualsevol moment mentre refila mirant una heura que ha guanyat espai a través de la vareta del
director d’orquestra. Hi sentiu el
Cant dels Ocells? A mi em costa.
I una altra qüestió. Si estiguéssim
parlant de la icona d’un restaurant
vegetarià encara ens la podríem
empassar, però, per al cartell oficial
de la Diada, ¿no hi hauria d’haver
ni un símbol com la senyera que
ha estat present en tots els cartells anteriors, o l’estelada, si és
que anem de valents per la vida?
Com va dir un exdiputat del Parlament de Catalunya l’altre dia,
“Catalans, a la Diada no molesteu
ni feriu sensibilitats. Som fulles de
l’arbre humanitari. Som bones persones sense banderes ni fronteres.

Si voleu reivindicar coses catalanetes, poseu-vos-hi fulles”. No continuaré per aquí, entre altres raons
perquè hi ha coses de l’art que se
m’escapen i pot ser que sigui jo el
que no té prou coneixements artístics per saber interpretar el que
per a mi és una obra fallida. Anem
pel text que, com a filòleg, sí que
em provoca una vergonya aliena
immensa.
Quina mena de càstig hem
de purgar els catalans per haver
d’aguantar uns governants que
encarreguen un cartell oficial, se’l
miren, el donen per bo, l’aproven,
n’encarreguen la seva reproducció i el paguen sense que ningú
--d’aquests de la corbata i cotxe
oficial-- s’adoni de les faltes garrafals de puntuació que hi ha?
Ningú, en tota la Generalitat de
Catalunya, davant d’un text que
amb prou feines passa de les deu
paraules i que després llegiran milers de persones, no ha vist que
hi ha dues comes incorrectes que
fan molt mal als ulls i que no són
normatives? La primera, segons
com, encara la podríem passar per
alt. No és recomanable perquè davant d’una conjunció copulativa no
caldria posar-la perquè el text ja
se seqüencia suficientment. Però
la segona és de jutjat de guàrdia.
I de mesells. I de rucs. I d’ineptes.
I d’analfabets. I de gent que no
s’estima la nostra llengua per molt
que s’autoproclami catalanista, independentista i unes quantes falsedats més. Deixar la coma entre un
subjecte i el seu predicat és molt
lamentable. Als centres escolars ho
expliquem gairebé des de P3 i mireu fins on arriba la inoperància!
Si no tenen cura de la llengua ni
els nostres governants i publiciten
als quatre vents les incorreccions
lingüístiques és ben bé que es clava
una estocada mortal a la nostra
llengua. Que aquest sigui el cartell
demostra el païset que som. Quina
decepció i quanta vergonya!

OFRENA DEL CIRI VOTIU A MONTSERRAT
L’Ajuntament d’Igualada procedirà, després d’un any de restriccions amb motiu de la
pandèmia, a oferir el CIRI VOTIU DE LA CIUTAT D’IGUALADA a la Verge de Montserrat,
juntament amb les entitats i institucions igualadines que enguany celebren un aniversari
destacat.
L’acte tindrà lloc el dissabte dia 18 de setembre, en la missa conventual de les 11 del
matí, a la basílica de Montserrat.
Posteriorment, a les 12.05 h, els igualadins seran rebuts pel Pare Abat en audiència
especial a la Sala de la Façana de la porteria del Monestir.
Després de l’aixecament de les restriccions establertes fins aquesta setmana es procedeix
a invitar els igualadins/es a assistir a aquest acte d’oferiment per tal d’acompanyar el
Consistori i les esmentades entitats i institucions igualadines. (Es mantindran les mesures
sanitàries obligatòries vigents).
L’Ajuntament d’Igualada organitza una sortida gratuïta amb autocars des de l’Estació
d’autobusos, el mateix dissabte dia 18 de setembre, a les 9.00 h del matí. La tornada a
Igualada serà també amb autocars i es sortirà de Montserrat a les 14.00h.
Els interessats que vulguin utilitzar aquest mitjà de transport gratuït poden inscriure’s
fins al 16 de setembre al telèfon 93 8031950 ext. 2537 (Departament de Protocol) o bé
adreceu-vos a les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.
Igualada, 8 de setembre de 2021
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EL RACÓ DE L’AVI SAM

Santi Abad i Muntané

Més de la llum
Parlant l’altre dia de la llum,
deia que si la culpa és del govern;
ara sí que puc dir: afirmativament,
la culpa és dels qui estan al capdamunt.
Com que ara els polítics existents
només viuen en el seu present,
ja no pensen en la gent
que els ha donat el vot,
tot creient en les promeses
dels quatre estaquirots.

D’aquests és la culpa de la despesa
que repercuteix en tots:
com que la carrera política finirà,
se’ls acabarà el “modus operandi”
i no en tenen prou amb el que
els quedarà,
s’estan fent el llit i el coixí
per al “seu” dia de demà:
eixamplen les arques i la guardiola
d’alguna entitat gran de l’estat
(llum, aigua, transport, circulació

MIRALLS POBLATANS

i d’altres que pel cul ens han
dat)
i així col·locar-se el dia de demà
dins d’un consell d’administració
on, prèviament, hi ha hagut i hi
ha “abundor”.

Ah!, i a molts dels grans “governants”
els hi pela la pujada,
ells no pagaran, ja ho faran els
votants.

Josep Riba i Gabarró

és o menys nosaltres tenim
al cap quines són la sèrie de

Perdidos», que fou autoritzada
pel Ministerio del Interior, en un

les entitats locals diverses que
són actives al nostre poble, en
els aspectes esportius i de lleure,
culturals o recreatives. Però hi
va haver una entitat que no va
durar gaire temps, a desgrat dels
seus bons propòsits i beneficis
socials.
Aquesta activitat portava el
nom de «Club de los Talentos

comunicat del Jefe del Registro
Nacional de Asociaciones, el 29
de juny 1992, que feina constar
que havien «visado sus Estatutos» d’acord amb la Constitución
Española de 1978 i amb les referències de la Ley de Asociaciones
de 1964 i de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 1958 i
en una «Orden» publicada en el

Visat de l’autorització del «Club»

Boletín Oficial del Estado, de 13
d’octubre de 1990.
Segons els seus Estatuts podrien ser d’aplicació en «todo el
territorio nacional», ja que la finalitat del «Club de los Talentos
Perdidos» era la de descobrir, reunir, fomentar i promocionar tots
aquells talents perduts que poden existir arreu, principalment
dels pintors, escriptors, escultors,
dibuixants, músics, especialment
tots els novells.
Però per a ingressar en aquell
club com a socis calia presentar
una mostra del seu talent artístic,
i això sempre supeditat al dret
d’admissió. El «Club» no tenia
cap ànim de lucre i pretenia ser
d’una utilitat pública.
En el cas d’una dissolució del
«Club» el patrimoni social existent es destinaria a la «Asociación de Maestros Pintores» de
Barcelona.
Per qüestió de tramitacions
legalistes no es va perdre aquella
iniciativa tan curiosa i poblatana.

✞
Sempre en el nostre record,
sempre en el nostre cor.   

ISIDRE MORENO SHIELS
(1993-2012)

RETALLS DE L’ESCOLA ÀURIA

Ens movem per la
inclusió

SAM

Una curiositat perduda

M

16 de setembre de 2021

A

l’octubre de 2017, el departament d’educació va publicar
el decret de l’atenció educativa a
l’alumnat en el marc d’un sistema
educatiu inclusiu. Té com a finalitat garantir l’escolaritat de tots
els alumnes en centres ordinaris
sempre que sigui possible, en particular els alumnes amb necessitats
específiques que es poden trobar
més barreres en l’aprenentatge i la
participació, per assolir una igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat.
Un dels canvis, que ens afecta directament a l’escola Àuria, és
la diversificació de l’oferta de serveis dels centres d’educació especial per esdevenir, també, centres
d’educació especial proveïdors de
serveis i recursos (CEEPSIR). L’escola
Àuria ens movem per altres centres
educatius que ho sol·liciten, per
ajudar en l’atenció d’alumnes amb
necessitats específiques de suport
educatiu. Cada curs, l’equip directiu demana l’autorització al departament d’educació.
Des de les escoles ordinàries,
amb suport de l’Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògic
(EAP), fan la sol·licitud a l’escola
d’educació especial quan detecten
que necessiten suport per atendre
algun alumne que presenta necessitats educatives específiques.
Primer de tot ens reunim tot
l’equip: EAP, equips directius de
les escoles implicades, mestres de
l’escola ordinària i professionals de
l’escola d’educació especial, psicòloga, logopeda i mestres (segons
els requisits de cada cas). A partir

d’aquí, segons les necessitats exposades, ens desplacem periòdicament als centres durant el curs
per observar l’alumne i l’aula, per
treballar conjuntament establint
objectius, compartint experiències,
material i metodologies. L’objectiu
és proveir recursos i coneixements,
segons la nostra experiència com a
escola d’educació especial per ajudar en l’atenció de l’alumnat dins
l’aula ordinària.
Però a la nostra escola també
ens movem per promoure la inclusió dels nostres alumnes en la
societat. Sempre que podem (i si
la situació epidemiològica ho permet) fem activitats conjuntes entre els grups de la nostra escola,
barrejant-nos i ajudant-nos entre
nosaltres. Programem activitats
i intercanvis amb altres centres
del voltant, per conèixer-nos i fer
nous amics. Utilitzem establiments
públics que ens ofereix la ciutat
(biblioteca, kaserna, centre cívic,
gimnàs, botigues…), participem
sempre que podem en activitats
escolars (Certamen de Lectura en
Veu Alta, concursos, trobades… ) i
coordinem pràctiques en empreses
ordinàries per part dels alumnes
més grans de Transició a la Vida
Adulta (TVA).
La inclusió depèn de tots, és
un camí llarg en què tota la comunitat educativa i la societat en
general s’hi ha d’implicar fent canvis progressius, però ferms, per assolir-ho.
Laia Bujaldón
Logopeda Escola Àuria

DEFUNCIONS
Salvador Andreu Pérez, de 80 anys (Santa Margarida de
Montbui); José Hernández Sánchez, de 73 anys (Santa Margarida de Montbui); Antonio Orpí Prat, de 76 anys (Copons); Teresa Riba Pola, de 80 anys (Igualada); Agustín Martínez Montero, de 78 anys (Igualada); Sílvia Camarero González, de 49
anys (Capellades); Rosa Bernadas Salat, de 94 anys (Vilanova
del Camí); Joan Poch Salabrich (Igualada); Antoni Tort Closa,
de 95 anys (Òdena), Jenni Rubio Martínez, de 23 anys; Félix
Rey Elvira, de 81 anys; Pedro Cañizares Martínez, de 86 anys;
Josep Galtés Quintana, de 85 anys; Vicente Soto Martínez, de
70 anys (Igualada); Cristóbal Gázquez Pérez, de 90 anys.
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La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els escrits que ens vulgueu fer arribar han de tenir com a condició que estiguin degudament identificats (nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon), que siguin respectuosos amb les persones i institucions i que tinguin una llargada màxima de 20 línies; en cas de tenir més extensió, no podem garantir la seva publicació per
motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessàriament amb les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

En record de la mare,
Berta Torres Ribera
Mare,
digueu-me què li han fet al
riu que ja no canta.
Rellisca com un barb mort sota un pam d’escuma blanca.
Mare,
el riu ja no és el riu, abans que
torni l’estiu.
Mare,
digueu-me què li han fet al
bosc que no hi ha arbres.
A l’hivern no tindrem foc ni a
l’estiu lloc on aferrar-nos.
Mare,
el bosc ja no és el bosc.
Sí, mare, ja fa sis anys que ens
vas deixar, i et trobem a faltar.
Eres la mare perfecta, com sou
totes les mares.
La persona que estava allà
quan la necessitaves,
la persona que ho donava tot
a canvi de res,
una persona amable, simpàtica, senzilla i treballadora.
Escrivies poesia,
i jo et preguntava: i com ho
fas?
I tu em deies: escric les primeres paraules i la resta em van
venint,
com un infant fa les seves primeres passes, per aprendre a caminar.
Dels problemes, en feies anècdotes;

de les males estones, en feies
bons moments.
Sempre amb aquell vers curt,
que sempre tenies a punt.
Tranquil fill, el Senyor et tanca
una porta però t’obre una finestra.
Encara et veig asseguda a la
platja, mirant el mar,
no necessitaves res més, eres
feliç.
I acabo com he començat, com
comença i acaba la vida,
amb el teu cantautor preferit:
Joan Manuel Serrat.
Mare,
si no hi ha pins, no es fan pinyons,
ni cucs, ni ocells.
Mare,
on no hi ha flors, no es fa abelles, cera ni mel.
Mare,
que el camp ja no és el camp.
Gràcies mare, per fer de nosaltres qui som!
Família Vilarrúbias Torres

Coses…
És Festa Major. Sortir a donar una volta diria que, gairebé,
és obligat. He anat al parc del
Gall Mullat, que és l’indret d’esbarjo per als infants: tobogan,
castell, gronxadors, etc., i per
seure mirant el paisatge per als
mes granadets. Està anunciada
una audició de sardanes, i això

és, precisament, el que espero
veure.
Una vegada més, i no m’agrada dir-ho, són poques les persones
que ballen, i no gaires les que miren. Són moltes les vegades que
he vist això i ho trobo molt decebedor. I diria, dic, que no acabo d’entendre la poca afluència
amb què ens troben més sovint
del que voldríem.
Canviem de tema... i molt.
Tenim a la vorera d’un establiment acabat d’inaugurar, a la
carretera, un forat al pas de vianants tapat amb grava relliscosa,
al mateix pas per on passen innumerables persones per anar al bar,
a les botigues, amb vianants cap a
un altre costat, carretera i estació.
Tot això per dir que és increïble
que tot quedi preparat perquè
passi algun que altre vianant i se
la clavi... No entenc que el nostre
departament d’obres no tingui
controlat aquest campi qui pugui
tan penós!
Per acabar, bones festes a totes i a tots.
Maria Teresa Mora Sanahuja
Piera

Varis comentaris
S’ha acabat el que se’n diu
període vacacional pels escolars,
persones vinculades al món laboral ben rebudes per a tothom
però que una vegada tornem a la

Can Papasseit acull una exposició de cartells
i altres documents curiosos de la Festa
Major de 1923 a 1975
VILANOVA DEL CAMÍ
’exposició “Vilanova era (és)
una festa!”, que durant la Festa
Major es va poder visitar al Casal
de la Gent Gran, s’ha traslladat al
vestíbul de Can Papasseit, on es
podrà veure fins a finals de setembre. L’horari de visita és de dilluns
a divendres de 16.00 a 20.00 h i
dijous i dissabte, també de 10.00 a
13.00 h.
La mostra, que ha preparat
Cultura de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, recull alguns dels
cartells de la Festa Major del municipi de 1923 fins a 1975 i altres documents curiosos i inèdits com programes, carnets de socis, o anuncis.
L’exposició inclou 10 plafons
que ens conviden a fer un recorregut que comença a la dècada dels
anys 20 i arriba fins al final de la
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dictadura, l’any 1975. La mostra
incorpora una selecció de materials
curiosos sobre la història del municipi, els seus costums i les seves
tradicions.
Gràcies a la cartelleria i els programes de Festa Major que s’han
trobat, tant en l’arxiu municipal

com en els arxius privats de J.F.G. i
de l’Agrupació Cultural i Recreativa, es pot deduir com era Vilanova
del Camí en cada època.
Llegint els panells de l’exposició observarem, per exemple,
com durant els anys 30 es podien
celebrar fins a tres festes majors:
l’oficial de l’Ajuntament, la que
organitzava el Centre republicà i
la del Casino l’Estrella, més pròxim
a La Lliga.
També és curiós observar com,
durant la república, la festa no fa
honor o no va dedicada a cap sant,
mentre que durant el franquisme
es dedica a Sant Hilari.
Sobre la llengua utilitzada a la
cartelleria o els programes, també
és curiós veure com abans de la
guerra s’utilitzava el català i després de la guerra, el castellà.

TAULELL D’EXPOSICIONS
■ Al Museu de la Pell d’Igualada, exposició “Rec Districte Cultural. Un barri en transformació”, que mostra els espais recuperats al Barri del Rec. Fins al 26 de setembre.
■ A la Sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “Les llindes de la ciutat”, fotografies de Miquel Sola i Rossell. Fins a l’1 d’octubre.
■ A la Boutique Hotel Cal Roure (plaça de l’Ajuntament, 11, d’Igualada), mostra de tècniques artístiques
tradicionals xineses i japoneses a “Plou a l’escala”, de Kima Guitart. Fins al 31 de desembre.
■ A la sala gran del castell de Santa Coloma de Queralt, exposició “Sant Magí. El miracle de l’aigua”. Fins
al 26 de setembre.
■ A l’espai d’art i tallers Artèria d’Igualada, exposició “Sense paraules”, de Carlota Jardí. Del 18 de setembre al 30 d’octubre. (S’inaugura dissabte, a les 12 h).
■ Al vestíbul de Can Papasseit (Vilanova del Camí), exposició “Vilanova era (és) una festa!”, amb cartells i
altres documents curiosos de la Festa Major de 1923 a 1975. Fins a finals de setembre.

normalitat s’agraeix, s’ha disfrutat de la Festa Major, de la Diada
nacional de Catalunya, per cert
molt participada davant de les
mesures establertes, feia goig de
veure el retrobament després de
la pandèmia, no comento els parlaments segueixen sense posar-se
d’acord.
Sobre el musical del vespre,
dedicat al sempre recordat Pau
Casals, i amb l’emoció indiscutible
emocional que comporta en la interpretació excel·lent el Cant dels
Ocells que durant tant de temps
interpretaven les persones reunides per dona r suport als presos
polítics, que per sort ja disfruten
de llibertat i no puc deixar de comentar l’himne final nostre, que a
casa vam seguir dempeus.
Canviant de tema, TV3 ens ha
omplert el cap de comentaris sobre l’aeroport, sobre el què ha
passat amb el bisbe Novell, les
Torres Bessones, i de la reunió del
govern espanyol i la Generalitat;
aquests són temes que han sortit
a totes les cadenes, i he decidit
que no els vull seguir; tinc sort
de la gran quantitat de concursos
que s’emeten i pots triar.
Pel que fa als polítics de la
nostra ciutat també m’he fet el
propòsit de no llegir els escrits de
L’Enllaç; motiu: fa dies que Marc
Castells va publicar que s’havien
retornat 22 milions d’euros, deute
que va deixar els govern anterior.

No he vist cap comentari sobre
aquest tema per part dels partits
contraris, però sí que he llegit que
es critica el retard en la inauguració del centre cívic de la zona
Nord, penso que aquest partit no
sap que el Casal del Passeig encara no funciona al 100x100; altres partits sobre els lloguers, les
ajudes, etc. etc. tots a la contra.
Pel carrer a vegades coincideixo
amb persones d’aquests partits
però mai els molesto amb aquests
comentaris, sols saludar-nos; el
carrer no és el lloc adequat per
fer queixes.
Ara un tema dirigit a tots els
partits i que podrien posar-lo en
un ple, sobre els patinets elèctrics que corren per la ciutat com
al llunyà oest, caminant per on
sigui Rambla, Passeig, zones de vianants... t’avancen com un llamp,
et surten per tots cantons, sé que
és difícil perquè encara no hi ha
una llei establerta, i encara que
siguin sancionats, que ho he vist,
crec que no deuen fer efectives
les sancions, així que proposo retirar els patinets a comissaria per
un temps o posar-los un dispositiu
que limités la velocitat a 30 Km/h
com anys enrere es feia amb les
motocicletes. Sí que hi ha patinets
que circulen per la calçada i a
aquests els aplaudeixo, però com
he dit són molts més els altres.
Cristina Collado

ELS PETITS ANUNCIS
•G
 RAN OFERTA DE SAL. Para descalcificadores, tipo pastilla Be-

risal 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).
•C
 OMPRO PLAÇA D’APARCAMENT a Can Baliu o prop del Mercat de la Masuca d’Igualada. Tel. 646 51 53 53.
•E
 S VEN “COMANCHE” amb papers. Preu a convenir. Tels. 93 803
23 73 - 627 041 361.
•C
 LASSES PARTICULARS DE REPÀS preferentment ciències (biologia, matemàtiques, i física i química) per a alumnes de primària i secundària. Jordi, telèfon de contacte: 604 15 82 28, soc estudiant de l’últim curs del doble grau de nutrició i fisioteràpia.
•C
 LASSES PARTICULARS D’ANGLÈS per a estudiants de primària
i secundària. Interessats contactar amb la Jordina: 617 622 849.
•C
 LASES DE RUSO NIÑOS y ADULTOS. Nuevo Curso Escolar. Licenciada en filología y pedagogía. 23 años de experiencia en
Igualada. Clases particulares o en grupos muy reducidos. Formación empresas. Preparación exámenes. Clases de conversación. Especializada en ruso niños adoptados. Traducciones técnicas. Clases de español para extranjeros. Y ahora también ruso
a través de la pintura! Tel 65 18 13 804 (Natalia) Whatsapp.
• L IMPIEZA del hogar y PLANCHA de ropa por horas. Coche propio. Experiencia, seriedad y referencias. Tel. 635 197 399 (Sra.
Norma).
•E
 S VEN SMART TV de 50 polzades JVC, sense estrenar. Preu: 350
euros. Telèfon 600 24 97 40.
•A
 TENCIÓ 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.
•E
 S VEN Citroën Jumpy Talla M Confort 1.6. En perfecte estat.
Només té 69.000 km. Any 2017. 3 places al davant. Color blanc.
Revestiment de fusta a la zona de càrrega. Ideal per a treballadors i repartidors. PVP 15.900 euros amb iva inclòs. Podeu contactar al tel. 602 25 93 36 (Sergi).
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Arrenca la temporada per l’Ateneu Igualadí

Toni Bou a un punt del títol

FUTBOL
l CE Ateneu Igualadí, el club esportiu més antic de la ciutat ha renovat
el disseny de la samarreta i ha crescut
amb número de fitxes federatives. Les
noves incorporacions marquen l’inici d’una temporada amb molt bones
vibracions.
Toni Codina, President de l’Ateneu
igualadí de futbol, ha comentat les
principals novetats d’aquest inici de
temporada posant en relleu l’increment d’inscripcions arribant als 170 jugadors federats i un cos tècnic integrat
per 30 entrenadors. “Respecte l’any
anterior, s’integraran 40 joves esportistes més. Això és un creixement de la
nostra entitat del 36%” i afegeix amb
satisfacció “tenim ADN igualadí. La
majoria dels esportistes són de la nostra ciutat; només el 5% venen d’altres
municipis de l’entorn”.
Segons el President aquest creixement en els equips de la base es deu
al fet que “el club té projecte esportiu
viu, basat en gaudir del futbol i no
tant dels resultats d’un marcador”. No
obstant, una de les apostes d’aquesta
temporada és el reforç de l’àrea esportiva amb el fitxatge de “El Peluso” (Jo-

MOTOR
l pilot de trial Toni Bou aconseguia el passat cap de setmana
liderar encara més el Mundial de
Trial GP; Bou es va imposar a les
dues proves corresponents disputades al Trial GP d’Espanya disputades el cap de setmana passat, i
ho feia de manera molt sobrada
respecte els seus rivals més immediats, i és que dissabte Bou saldava
la seva cursa amb una penalització
de setze punts quan Raga, ho feia
amb 36. Diumenge les diferències de cursa van ser menors però
el pierenc va tornar a guanyar es
distanciava encara més a la classificació general.
Així aquest proper dissabte
18 es disputa a una sola prova el
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se Antonio Jurado Sanchez) provinent
del CE Fàtima on ha estat els dos darrers anys coordinant la base, i anteriorment va ajudar a pujar de categoria al
CF de la Pobla de Claramunt. “La seva
figura impulsarà els equips base i millorarem en les dinàmiques esportives”
ha aclarit el President.
Per la seva banda, el primer equip
també presenta novetats. “Les sensacions són bones. Estem preparats per
començar”, subratlla amb confiança el
tècnic arlequinat Pepe Galàn. Els nouvinguts han demostrat un bon nivell
en els partits de pretemporada, com és
el cas de Jabir Allouchi i Morel Ndaye,
que s’afegeixen a l’staff d’entrenadors
del club, o de Raimon Quilez que ha
mostrat força i talent en atac. Cal sumar les incorporacions que venen de
la base, com Ibra Maroufi, que s’estabilitza al primer equip, per reforçar
una jove plantilla que amb “Xanco”
(Albert San José) Arnau Mensa, Adri
Vazquez o Sanchís com a homes forts
de l’equip, sabran defensar els colors
del club. S’estrenaran amb el primer
partit de lliga contra el CD Riudebitlles
el proper diumenge, al camp municipal de Sant Pere de Riudebitlles.

Tots aquests canvis es veuen reflectits amb el nou disseny de la samarreta
que portarà incorporat el nom dels
jugadors. Gràcies al conveni amb la
Penya blaugrana d’Igualada els equips
base defensaran els colors blaugrana,
mentre que el primer equip lluirà la
tradicional samarreta arlequinada de
l’Ateneu.
El President Toni Codina assenyala que “El club te molts projectes de
futur. També volem obrir la porta als
equips femenins” però alhora es mostra prudent: “la falta d’espais destinats
a la pràctica del futbol a Igualada ens
condiciona la bona marxa dels projectes”. Segons el President, “la distribució de camps municipals és complicada. A la ciutat tenim més de 1000
fitxes federatives de futbol, i tanmateix només disposem de dos camps” es
lamenta Codina que recorda haver posat moltes solucions damunt la taula:
“Estem treballant amb l’Ajuntament
i altres clubs per aconseguir la millor
solució per a tothom. Però està clar
que la ciutat necessita voluntat política
per poder solucionar el problema dels
espais esportius”.
Perejaume Ferrer

Tres victòries en tres partits per als equips
de l’Infinit
PÀDEL
l Masculí C (equip de la foto),
que juga a Tercera categoria de
la Lliga Guinot Prunera, va guanyar davant l’Slam de Collbató per
2 a 1. La parella 1, formada per
Adrián Lobato i Cristian González,
va guanyar per 6-3 i 6-4; la parella
2, Dennis Cabrera i Jürgen Satt,
es va imposar per 7-5 i 6-2; i la
parella 3, David Fernández i Aleix
Claramunt, va perdre per 2-6 i 6-7.
El Masculí D, que juga també a Tercera categoria de la Lliga
Guinot Prunera, va guanyar en el
seu desplaçament a Sant Boi per
enfrontar-se a l’Acura per 0 a 3.
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La parella 1, Jordi Palet i Jordi Segura, va guanyar per 3-6 i 0-6; la
parella 2, Jordi Ollé i Martí Ferrer,
també va guanyar per 1-6 i 3-6; i
la parella 3, Edu Borrega i Edgar
Quintero, es va imposar per un
doble 4-6.
El Femení D, que juga a Quarta categoria de la Lliga Guinot

Prunera, va guanyar a les Blue Girls a Vilanova i la Geltrú per 1 a 2.
La parella 1, Laura Priego i Julia
Costa, va guanyar per 0-6 i 3-6; la
parella 2, Mar Garcia i Pilar Caro,
va perdre per un doble 6-2; i la
parella 3, Anna Bravo i Andrea
Sanjurjo, va donar el punt de la
victòria en guanyar per 5-7 i 2-6.

5è Memorial Gabriel Pérez Escalante

PÀDEL
iumenge passat, familiars, amics
i companys del món del pàdel
igualadí van participar en el 5è
Memorial Gabriel Pérez Escalante,
que es va celebrar al complex esportiu de l’Infinit. Es va començar a
jugar el primer torn a les 9.00 h fins
a les 10.15 h i el segon torn de 10.15
h a 11.30 h. En aquest moment es
va fer un “break” i seguidament es

D

va iniciar un breu però emotiu acte
de recordatori, en què els organitzadors i la família van tenir unes
paraules pel Gabriel. Després d’uns
moments de molta emoció es va
iniciar el tercer torn, d’11.45 h a
13.00 h, i finalment el quart torn,
de 13.00 h a 14.15 h, en què hi van
participar els millors jugadors dels
club igualadí i bons amics del Gabriel. L’organització vol agrair l’ajut

dels col·laboradors i els detalls personals que han contribuït a la celebració d’aquest torneig. Aquest any
hi havia 84 participants, entre jugadors i jugadores, que es van endur
un “detall-regal” cap a casa. A part
dels 84 jugadors/es (repartits en els
quatre torns) també hi havia uns
35-40 familiars del Gabriel, que ja
tenen aquest torneig com a dia de
reunió entre ells, cosa que a l’organització els omple d’orgull i satisfacció. El Memorial va acabar amb una
botifarrada per a tots.
Volem donar les gràcies a la família, que com en els anys anteriors
ens ha donat totes les facilitats per
a la realització del torneig.
L’organització
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Jornada amb balanç positiu
per als equips +kpàdel

PÀDEL
’equip federat femení de divisió
d’honor B jugava com a visitant
a casa del Club Tennis Premià de
Dalt, on queien per 3-0.
De parella 1, Antonia Arrabal
- Nadia Naudo perdia per 7-6 i 6-1.
De parella 2, Basi Maturana - Mari
Pavon queien per 4-6, 6-4 i 6-2.
La parella 3, Berta Carrera Cris Jolonch, eren derrotades per
6-3 i 6-0.
L’equip summapadel masculí
de 2a categoria es desplaçava a les
instal·lacions del Ca n’Amat, amb
victòria dels nostres per 0-3.
De parella 1, Jesús Isaac i Pere
Carbonell derrotaven per un doble 0-6 a Sergi Carrión i Ivan Sánchez. De parella 2, Joel Roset i Sergi
Peralta vencien per 4-6 i 2-6 a Carlos Ortega i Emigdio Rodríguez.
La parella 3, José Ramón Blanco i
Ivan Morón, guanyaven a Alberto Martínez i Jaime Baena per un
doble 1-6.
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FRONTENNIS
iumenge passat, a la tarda,
després d’una temporada
d’estiu en què els entrenaments
setmanals han seguit, s’ha dispu-
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tat un torneig infantil als frontons del Club Frontennis Igualada, al Molí Nou.
Els jugadors Genís, Fran, Víctor,
Nil, Adrià, Iker, Raül, Gabriel, Nico

L’equip summapadel femení de
2a jugava a casa i rebia l’Espiral Fairplay. Victòria de les nostres per 3-0.
La parella 1, Nadia Naudo i Antonia Arrabal, vencien a Elisa Escola
i Claudia Vargas per 6-2 i 6-0. De
parella 2, Bassi Maturana i Cristina
Jolonch derrotaven a Anna Jara i
Patricia López per 6-3 i 6-3. La parella 3, Bea Lahoz i Berta Carreras,
queien per 3-6 i 0-6 davant Miriam
Cascante i Aina Aguilar.
L’equip summapadel mixt de 3a
categoria jugava com a local davant
el CT Piera, amb victòria dels nostres
per 2-1.
La parella 1, Rosa Mari Prados
i Fernando Medina, queien en tres
sets per 6-2, 6-7 i 6-7 contra Judit
Gustems i Juan Sánchez. De parella
2, Ani Ureña i Raül Lari vencien per
6-4 i 6-2 davant Margarida Vives i
Albert Pascual.
La parella 3, Silvia Zambudio i
Roberto Moreno derrotaven Yolanda Pérez i David Ferrer per 6-1 i 6-0.

El CTT Vilanova organitza el
Torneig de Festa Major

Torneig final d’estiu dels infantils
i Unai s’ho han passat d’allò més
bé i han pogut demostrar, davant
un públic molt entregat, tot el que
han après en aquests mesos d’entrenaments.
Al finalitzar, han pogut gaudir
d’un merescut berenar.
Gràcies a totes les famílies per
la confiança, als assistents i en
especial als nostres entrenadors,
Marc, Paco i Pau.
Marta Cózar
Club Frontennis Igualada

decisiu Trial GP de Portugal, i a
Toni Bou només li cal un punt per
tornar-se a proclamar campió del
món de l’especialitat de trial a l’aire lliure.

TENNIS TAULA
ls passats 4 i 5 de setembre es
va celebrar el Trofeu de Festa
Major organitzat pel CTT Vilanova
del Camí; el dia 4 va ser el torn
de l’individual federat, competició
que es va limitar a vint jugadors;
després de la fase de grups i les
conseqüents eliminatòries van arribar a la final els palistes Guillem
Pich del CTT Valls Torroella, i Xavi
Pérez del CTT La Torre Claramunt;
el partit va ser vistós i es va endur

E

la victòria el jugador del Torroella.
Van disputar-se el tercer i quart
lloc Chema Escudero del CTT Esparreguera i Agustín Pérez de l’Agrupació Congrés. Aquest duel se’l va
endur Escudero. La jornada esportiva va acabar amb el repartiment
de trofeus de la mà de l’alcaldessa
Noemí Trucharte i el regidor Jordi
Barón.
L’endemà diumenge dia 5 es
va disputar el torneig per equips
amb la participació del CTT La
Torre, CTT Montbui, CTT Collbató
i CTT Vilanova. Després del preceptiu sorteig i els enfrontaments
previs, el primer lloc se’l van jugar
els palistes del CTT Collbató i els
del CTT La Torre, aconseguint la
victòria els primers; els altres dos
equips es van enfrontar pel tercer
i quart lloc i s’enduen la victòria
els palistes montbuiencs. El regidor
d’Esports Rafael Gabarri i la regidora d’Interior, Susana Gutiérrez
van fer el lliurament de trofeus del
torneig.

ESPORTS
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Els equips d’OK Lliga i el FEM 17 de
l’Igualada Femení CHP fan estada de
pretemporada a la Seu d’Urgell

HOQUEI PATINS
ugadores i cos tècnic de
l’equip d’OK Lliga Femenina i
del FEM17 de l’Igualada Femení
Hoquei Club Patins van realitzar,
el passat cap de setmana, una
estada de pretemporada de tres
dies a la Seu d’Urgell. Les igualadines van realitzar diferents sessions de treball físic, entrenament
tècnic i tàctic a pista i les noies
d’OK Lliga Femenina, entrenades
per Carles Marín, van disputar un

J

partit amistós de pretemporada
davant el conjunt juvenil del CH
Cadí, amb resultat final d’empat
a un gol.
L’estada a la Seu d’Urgell s’emmarca en la voluntat i necessitat
de potenciar el treball físic, tècnic
i tàctic per afrontar amb garanties
la temporada 2021-2022. L’expedició igualadina va arribar a la Seu i
començaven amb un entrenament
a pista; després de dinar van anar
a visitar la fàbrica catalana d’estics

Clyton, ubicada a la capital de l’Alt
Urgell.
Dissabte al matí, l’equip d’OK
Lliga Femenina va realitzar una
sessió de treball físic, mentre que
les noies del FEM17 realitzaven un
entrenament a pista. A la tarda,
enmig d’una gran expectació, es va
disputar el partit entre el CH Cadí
juvenil i les jugadores del primer
equip de l’Igualada Femení HCP.
Va ser un matx en què van tornar
a tenir minuts les joves del planter Laura Crespo i Gina Balcells, i
també va poder disputar els seus
primers minuts Aida Mas, una de
les incorporacions que té enguany
l’equip dirigit per Carles Marín.
Partit vistós i amb bon ritme de les
igualadines, que van acabar empatant a un gol i mostrant bona
adaptació a les dinàmiques i sistemes del nou entrenador.
Cal remarcar que les jugadores
del FEM17 de l’Igualada Femení
HCP van disputar, també dissabte,
però abans del matx de les sèniors,
un partit de preparació entre les
diferents integrants de l’equip.
Va finalitzar l’estada amb una
excursió i un dinar de tota l’expedició, abans del retorn a la capital
de l’Anoia. Durant aquesta setmana les jugadores d’ambdós conjunts continuen preparant futurs
compromisos, especialment l’estrena a la Lliga Catalana, proper
repte per a les noies que entrena
Carles Marín.
#EquipiFutur
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Lliga Catalana EBA: CB Martorell 63
Monbus CB Igualada 52

Primera derrota de la
temporada

igualar el marcador i avançar-se,
per acabar el tercer parcial amb un
marcador de 46 - 40. L’últim quart,
amb un mal encert dels igualadins,
el Martorell va aconseguir eixamplar la distància i acabar el partit
amb un resultat de 63-52.

El CB Igualada, a l’ofrena
floral a Rafael Casanova
en motiu de la Diada
BÀSQUET
issabte passat, el CB Igualada
va disputar la 2a jornada de la
Lliga Catalana d’EBA. Els igualadins venien de guanyar en l’anterior jornada al Tenea CB Esparreguera, i en aquesta ocasió tocava
visitar el CB Martorell.
El partit va començar amb un
cert avantatge per part dels igualadins, tot i no estar encertats en
la línea de tres, i s’arribava al final
del primer període amb el resultat
d’11-19 a favor de l’Igualada. També l’inici del segon quart seria de
domini igualadí, amb un parcial
de 0 a 12 en els primers 4 minuts,
però 5 minuts abans de marxar als
vestidors el Martorell es despertà i
va dominar el partit, per marxar a
la mitja part amb un resultat de 24
a 33 al marcador.
L’inici del tercer període seguiria sent del Martorell, com els últims 5 minuts del segon període,
i a mitjans d’aquest aconseguien

D

MOTOR		

El passat dissabte 11 de setembre, al matí, una representació del
Club Bàsquet Igualada va participar a l’ofrena floral al monument
de Rafael Casanova a Barcelona,
en motiu de l’11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya.
Diversos membres de la junta
directiva, jugadors i tècnics van ser
presents en aquest homenatge a
Rafael Casanova, conseller en cap
de Barcelona, que va ser una figura clau en la resistència al setge de
Barcelona els anys 1713 i 1714.

Joan Vidal

És l’elegància personificada

Skoda Superb L&K 2.0 TDI DSG

D

esperta admiració al seu pas.
Ho he pogut comprovar durant
tota la prova. La raó, la seva innata elegància amb un perfil de gran
berlina de 4,86 metres de llargada, una extraordinària comoditat
en marxa, un espectacular espai,
també per als tres ocupants de les
places posteriors, i una practicitat
líder en el seu segment.
La versió provada correspon a
la més luxosa, que Skoda denomina (L&K) Laurin and Klement, però
la gamma del Superb també té en
el seu catàleg l’Ambition, Style i
SportLine i en carrosseries berlina,
la familiar Combi i la de filosofia
més aventurera Scout, en mecàniques de gasolina de 150, 190 i
272 CV i les híbrides endollables
del Superb iV de 218 CV. Pel que
fa als dièsel les potències són de
120, 150 i 190 cavalls. Preus, des de
29.300 euros.
Per dins, el que primer sorprèn és la gran sensació d’espai

per als cincs ocupants. Es pot escollir entre tres avançats sistemes
d’infoentreteniment online amb
pantalles de 8,0 a 9,2 polsades,
com és el cas de la nostra unitat. El conegut sistema Columbus
dels Skoda Connect ens ofereix la
vistosa navegació 3D, la trucada
d’emergència en cas d’accident,
la possibilitat d’interactuar amb
el nostre smartphone amb recàrrega sense fils, el control mitjan-

çant gestos, el Driving Data per
al control del consum i registre
del recorregut, el sistema Kessy
que ens permet entrar, sortir i arrencar el cotxe sense clau i punt
de connexió Wi-Fi. Per complementar-ho munta el so Canton
de 610 vats, un luxe.
De totes maneres hi ha dos
apartats en què el Superb sobresurt també dels seus competidors. En primer lloc, l’espai lliure

per a les cames dels ocupants del
darrere. Realment espectacular.
L’altre apartat és l’enorme capacitat del maleter, que amb 625 litres s’aprofiten molt bé gràcies a
que la porta s’obre des de la seva
part alta, com si fos una berlina
compacta de cinc portes, podent
accedir d’una manera molt còmoda i pràctica.
Posar-se al volant del nou
Superb, des del meu punt de vis-

Quina documentació necessitem per a un cotxe sense carnet?
cotxessensecarnet.cat (Av. Països Catalans, 26 - Igualada)

IGUALADA

Aquí t’informem de tot!
Saps quina documentació necessites per circular amb el teu Aixam?
- Ha d’estar matriculat a la Prefactura Provincial de Trànsit.
- Un cop matriculat s’expedeix el permís de circulació, que és el
document en què figuren totes les dades del cotxe i del titular.
- Tots els vehicles han de tenir la targeta d’inspecció tècnica, document
que acredita que té les característiques tècniques per circular.
Tens dubtes? Consulta’ns.

ta, és un autèntic plaer, perquè
inclou un ampli conjunt d’assistències a la conducció de seguretat que sempre ens procuren molta tranquil·litat, com per exemple
l’assistència davantera amb protecció predictiva de vianants, la
de l’angle mort (Side Assist) amb
un radi d’acció fins a 70 metres,
l’advertència al conductor quan
surt del carril involuntàriament,
control de creuer adaptatiu, a
més del nou airbags i una potent
i a la vegada progressiva forma
d’entregar la potència del conegut motor dièsel de dos litres
del Grup Volkswagen, associat a
l’eficient canvi automàtic DSG seqüencial de set marxes amb palanquetes rere el volant.
Cilindrada: 1.968 cc / Potència: 190 cv / Acceleració de 0 a
100 km/h: 8,3 seg. / Tracció: davantera / Pes: 1.589 kg / Consum
WLTP: 5,7 l/100km / Preu: 40.800
euros.

SALUT

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

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

Es realitzen proves Covid-19
		PCR
		Test d'Antigen
		

Prova de Serologia

Més informació en el centre:
Tel. 93 804 66 88

Dr. PERE BRESCÓ

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

DRA. MARIA DEGOLLADA
DRA. ALBA LÓPEZ
DR. RICARD IZQUIERDO
TOCOGINECÒLEGS

Segueix-nos a:
@clinicadentalcapitan

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

Clínica Dental Capitán

OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL
CIRURGIA AMBULATÒRIA: CATARACTES,
GLAUCOMA, RETINA i LLAGRIMALS
CIRURGIA REFRACTVA: MIOPIA, ASTIGMATISME
I HIPERMETROPIA
LÀSER YAG I FOTOCOAGULACIÓ

Psicologia infanto-juvenil

TRACTAMENTS DMAE (DEGENERACIÓ MACULAR)

Diagnòstic i tractament de
difucultats d'aprenentatge

ADAPTACIÓ LENTS DE CONTACTE

ESPECIALITZAT EN SÒL PÈLVIC (PREPART I POSTPART)

Reforç escolar

ORTO-K. MYSIGHT

Logopèdia

TERÀPIES VISUALS

Psiquiatria infanto-juvenil

BAIXA VISIÓ

OFERIM TOTS ELS NOSTRES
SERVEIS ONLINE

La Torre, 5 - 1r-4a · 08700 Igualada
Tel. 93 804 29 00

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

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

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

93 804 1666

OBERT TOTES LES TARDES
OBERT TOTES
LES TARDES

- Primera visita gratuïta
 Primera
visitaper
gratuïta
- 10%
de descompte
família nombrosa i monoparental
en les visites de tractament
 Descomptes per família nombrosa i monoparental
5% en les visites de tractament i de revisió.
www.clinicaortodonciadrustrell.com
Tel. 93 804 16 66
clinicaustrell@gmail.com
. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

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

Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Visites en hores concertades

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

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

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL
PROVES D’AUDICIÓ

Per concertar visites
620 99 22 69
C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

CINEMA
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“La dona il·legal”,
de Ramon Térmens,
avui dijous a
l’Ateneu Cinema

31

LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ CINEMA DE TOUS
Una canción irlandesa. Dia 18 a les 17.30 h. Dia 18 a les 19.20 h.
La mujer del espía. Dia 19 a les 17.30 h.

N

ova cita mensual, avui dijous
a partir de les 20.00 h, amb
un film triat de la mà del Cicle
Gaudí, després de la pel·lícula
“No mataràs”, projectada en la
sessió de cinema sota els estels,
dins la programació de la Festa
Major d’Igualada.
Aquest circuit estable de
cinema català, organitzat per
l’Acadèmia del Cinema Català,
ha incorporat aquest darrer mes
noves sales, entre les quals destaquem la del Teatre de La Lliga
de Capellades, on també es projectarà aquest film el divendres
24 de setembre, a les 19.00 h.
“La dona il·legal”, dirigida
per Ramon Térmens, ens situa
en la vida d’un advocat d’immigració que accepta un cas aparentment senzill, com és evitar
una deportació d’una jove kosovar.
Tot canvia quan la noia apareix morta al CIE (Centre d’Internament d’Estrangers) i les
autoritats declaren que s’ha suïcidat. L’advocat cerca l’ajuda de
l’única amiga de la víctima, una
immigrant nigeriana atrapada
en una xarxa de prostitució, i
uneixen els seus esforços en la
investigació i el rebuig als sistemes de deportació de l’estat
espanyol.
La projecció és farà en català
i amb subtítols.
Les entrades per a aquesta
sessió cal adquirir-les preferentment a la web www.ateneucinema.cat.
Cine Club Ateneu

■ ATENEU CINEMA (*)
La dona il·legal. Sessió Cicle Gaudí - Cine Club. Dia 16 a les 20.00 h. En català i subtítols per fer-la accessible a les persones amb dificultats
auditives.
Chavalas. Dies 17i 22 a les 17.45 h. Dia 18 a les 20.00 h. No recomanada a menors de 12 anys.
Adiós, idiotas. Dia 18 a les 17.45 h. Dies 19 i 22 a les 20.00 h. No recomanada a menors de 12 anys.
El escuadrón suicida. Dia 17 a les 20.00 h. Dia 19 a les 17.00 h. No recomanada a menors de 12 anys.
Queridos camaradas. Cine Club. Dijous 23 setembre.20.00 h (V. doblada), 22.15 h (V.O.S.E.).
(*) Localitats exclusivament a la web www.ateneucinema.cat.
Adiós, idiotas. França, 2020. Comèdia. Direcció: Albert Dupontel. Intèrprets: Virginie Efira, Albert Dupontel. Quan Suze Trappet s’assabenta als seus
43 anys que està greument malalta, va a la recerca del seu fill que va haver d’abandonar quan ella tenia 15 anys. La recerca administrativa li farà
conèixer JB, un home de 50 anys en plena depressió, i al Sr. Blin, un arxiver cec amb un gran entusiasme. Els tres s’embarcaran en la recerca.
El escuadrón suicida. EEUU, 2021. Acció. Direcció: James Gunn. Intèrprets: Idris Elba, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Daniela Melchior,
David Dastmalchian. Un grup que estan tancats en una presó d’alta seguretat, faran qualsevol cosa per sortir-ne, fins i tot unir-se al grup Task Force
X, dedicat a cometre missions suïcides sota les ordres d’Amanda Waller. Fortament armats els envien a una illa plena d’enemics.
Una canción irlandesa. Regne Unit, 2020. Romàntica. Direcció: John Patrick Shanley. Intèrprets: Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm, Christopher
Walken. Anthony i Rosemary són dos amants irlandesos que tenen les famílies enemistades per una parcel·la que separa les seves granges.
La dona il·legal. Espanya, 2020. Thiller. Direcció: Ramon Térmens. Intèrprets: Yolanda Sey, Gorka Lasaosa, Daniel Faraldo, Isak Férriz, Abdel Aziz, El
Mountassir, Godeliv Van den Brandt, Àngels Bassas, Boris Ruiz, Montse Germán, Josep Maria Alejandre. Un advocat i una dona nigeriana atrapada a
una xarxa de prostitució uneixen les seves forces per lluitar contra la corrupció del sistema de deportació de l’estat espanyol.
Queridos camaradas. Rússia, 2020. Drama. Direcció: Andrei Konchalovsky. Intèrprets: Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Alexander Maskelyne,
Andrei Gusev, Yulia Burova, Sergei Erlish. Novocherkask, Unió Soviètica, 1962. Lyudmila és membre del partit comunista local i defensa els ideals del
règim, Durant una vaga laboral veu com l’exèrcit del govern dispara contra els protestants i comet una massacre. Aquest succés li canviarà la visió
de les coses. Basada en fets reals.
La mujer del espía. Japó, 2020. Thriller. Direcció: Kiyoshi Kurosawa. Intèrprets: Yû Aoi, Issei Takahashi, Ryôta Bandô, Chuck Johnson, Yuri Tsunematsu, Minosuke, Hyunri, Masahiro Higashide. L’acció succeeix quan és a punt d’esclatar la IIa Guerra Mundial. Yusaku és el director d’una companyia
comercial a Kobe, i està casat amb Satoko. En un viatge a la Manchuria descobreix un terrible secret nacional, i en nom de la justícia decideix fer-lo
públic, el què el convertirà en un enemic públic. La seva dona assegura creure’l i jura que romandrà al seu costat independentment de les conseqüències.
Chavalas. Espanya, 2021. Comèdia. Direcció: Carol Rodríguez Colás. Intèrprets: Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas, Àngela Cervantes,
Ana Fernández, José Mota, Mario Zorrilla, Cristina Plazas, Maite Buenafuente, Frank Feys, Biel Durán, José Javier Domínguez. Marta, Desi, Soraya i
Bea, amigues inseparables en l’ adolescència, es tornen a trobar al barri per reviure una autèntica i tragicòmica amistat. Una realitat que les obligarà a enfrontar-se a aquelles joves que van ser i a les dones que volen ser. Sense adonar-se’n s’ajudaran a prendre decisions importants.

Programació Canal Taronja Anoia
www.canaltaronja.cat/anoia
HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

7:00 – 9:00

NOTÍCIES EN XARXA

NOTÍCIES EN XARXA

NOTÍCIES EN XARXA

NOTÍCIES EN XARXA

NOTÍCIES EN XARXA

9:00 - 11:00

FET A MIDA

FET A MIDA

FET A MIDA

FET A MIDA

FET A MIDA

11:00 - 11:30

PERFILS

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

11:30 - 12:00

VA D’ANOIA!

UNIVERS

PERFILS

VA D’ANOIA!

12:00 - 12:30

UNIVERS

DE TOT I MÉS

BATECS DE PIERA

MOLT PERSONAL

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

UNIVERS

PERFILS

VA D’ANOIA!

XAL
UNIVERS ANOIA

12:30 - 13:00
13:00 - 13:30

ÍNTIM

IMPACTES

13:30 - 14:00

BATECS DE PIERA

PERFILS DE L’ANOIA

VA D’ANOIA!

PARLEM AMB EL MIRADOR

14:00 - 14:30
14:30 - 15:30

MOLT PERSONAL

DE TOT I MÉS

BATECS DE PIERA

MOLT PESONAL

XAL

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

LA PORTERIA

15:30 - 16:00

BATECS DE PIERA

16:00 - 16:30
16:30-18:30

UNIVERS

FET A MIDA

FET A MIDA

FET A MIDA

FET A MIDA

FET A MIDA

18:30 -19:00

AIXÍ ÉS LA VIDA

UNIVERS

PERFILS

VA D’ANOIA!

DE TOT I MÉS

19:00 - 20:00

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

CONNECTI.CAT

20:00 - 21:15

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

20:15 - 20:45
20:45 - 21:15

UNIVERS

PERFILS

VA D’ANOIA!

DE TOT I MÉS

BATECS DE PIERA

MOLT PERSONAL

21:15 - 21:30

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

INFOTARONJA

21:30 - 22:00

UNIVERS

PERFILS

VA D’ANOIA!

XAL

BATECS DE PIERA

22:00 -22:30

PERFILS

VA D’ANOIA!

PARLEM AMB EL MIRADOR

UNIVERS ANOIA

VA D’ANOIA!

22:30 -23:00

DE TOT I MÉS

BATECS DE PIERA

MOLT PERSONAL

XAL

23:00 -23:30

PERFILS

VA D’ANOIA!

PARLEM AMB EL MIRADOR

UNIVERS ANOIA

ÍNTIM

MOLT PERSONAL
AIXÍ ÉS LA VIDA

IMPACTES

IMPACTES

VA D’ANOIA!
TOTS SOM EUROPA

BATECS DE PIERA
TOTS SOM EUROPA

ÍNTIM

CENTRE VISIÓ GRUP

