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A punt les obres de connexió d’Igualada  
amb la ronda Sud

Pàg. 21

Jornades Europees del Patrimoni, dies per 
descobrir la comarca

Pàg. 19

A Capellades, acte institucional pel  
120è aniversari de La Lliga

Pàg. 19

Han començat, presencialment, les sessions 
de l’AUGA

Pàg. 25

Càmeres d’intel·ligència artificial en diverses 
pistes del complex esportiu de Les Comes, 
per fomentar la digitalització de l’esport

Pàg. 3

Carles Sans amb “Per fi sol” estrena, a Mont-
Àgora, el cicle de tardor #CulturaSegura

Pàg. 18

Comencen les festes al Barri de la Font Vella
Pàg. 23

Acaptes de sang a Calaf, la Pobla i Igualada
Pàg. 21

Fira de la Mongeta a Castellfollit del Boix
Pàg. 21

Prospera l’arribada de noves empreses 
a la Conca

Aquesta darrera setmana s’ha confirmat l’arribada de noves empreses a la Conca d’Òdena, que faran es 
comenci a construir al montbuienc polígon Plans de la Tossa, ja que dues indústries han acordat d’instal-

lar-s’hi. Es tracta de la paperera Texpaper Service SL que hi traslladarà la seva producció i oficines, i de l’em-
presa Agile Capital que també vol expandir el seu negoci i ha decidit fer-ho al polígon de Montbui. D’altra 
banda l’empresa del sector de la construcció Romero Polo ha apostat pel polígon Riera de Castellolí de Vilano-
va del Camí.   Pàg. 7

Restricció d’aigua a la comarca per alerta 
de sequera

L’Agènca Catalana de l’Aigua (ACA) ha declarat l’alerta per sequera a 14 municipis de l’Anoia que s’abasteixen 
de l’aqüífer de Carme Capellades. Degut a la manca de pluges dels darreres mesos, l’aqüífer fa unes setmanes 

que està per sota dels 323 metres sobre el nivell del mar el què ha fet declarar l’estat d’alerta tal com determina 
el Pla de Sequera. L’objectiu és anticipar-se i fixar mesures per alentir el descens de reserves.   Pàg. 13

L’aviació adaptada 
permet fer volar un 
centenar de persones

L’aeròdrom Igualada-Òdena va acollir la jornada d’avi-
ació adaptada, activitat que va permetre  que més de 

cent persones amb discapacitat poguessin gaudir del 
plaer de volar gràcies a les diverses avionetes i ginys vola-
dors que es van posar a la seva disposició.   Pàg. 5

Exitosa Jornada 
Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades

La 6a edició de la  Jornada Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades, celebrada dissabte a Igualada i organitza-

da pel Col·lectiu Eixarcolant, va resultar un èxit de parti-
cipació i s’ha consolidat com l’esdeveniment de referèn-
cia del sector.   Pàg. 9

S’inaugura 
l’equipament juvenil 
de Cal Badia

Avui dijous i el proper dia 15, l’equipament juvenil de 
Cal Badia obrirà portes i es faran visites guiades per 

donar-lo a conèixer. L’Espai que està ubicat a l’avinguda 
Montserrat, va ser inaugurat la setmana passada amb 
presència de les autoritats locals.   Pàg. 4

Propera edició de L’Enllaç  
divendres 15 d’octubre
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MITJANA DE DIFUSIÓ 
CONTROLADA PER:

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 Infantoju-

venil: 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 7 d’octubre: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 8: Secanell, Òdena, 84.
Dia 9: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 10: Bausili, Born, 23.
Dia 11: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 12: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Del Pilar, c/ Comarca - Mestre 
Montaner (22-9 h).
Dia 13: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 27.
Dia 14: Pagès, Pau Muntades, 54.
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Les Comes ja compta amb 
quatre càmeres intel·ligents 
per fomentar la digitalització 
de l’esport

Contundent campanya 
contra les conductes 
incíviques i perilloses dels 
patinets elèctrics

Continua millorant les dades de recollida 
selectiva

IGUALADA

El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives, ha fet públiques 

les dades de recollida selectiva de 
la ciutat de l’any 2020. Vives desta-
cava “la tendència positiva d’aug-
ment del reciclatge a la ciutat tant 
pel que fa aquest any com en els 
últims 4 anys”

Pel que fa a les diferents fracci-
ons, aquest any la matèria orgàni-
ca ha crescut un 6%, si comparem 
les dades actuals amb les del 2017 
l’increment de recollida d’orgànica 
ha estat del 19%. La recollida de 
poda també creix, l’any 2020 ho ha 
fet un 3% i si comparem les dades 
amb el 2017 la pujada ha estat del 
30%.

Si ens fixem en el reciclatge del 
paper i cartró la dada també creix 
al 2020 a Igualada, ho fa en un 6% 
i si la comparem amb la del 2017 el 
creixement és del 24%.

La recollida de vidre ha baixat 
durant el 2020 en un -2% que es-
tabilitza una mica les dades tot i 
que des del 2017 l’increment de la 
recollida selectiva de vidre ha cres-
cut un 23%.

La recollida selectiva d’envasos 
ha crescut al 2020 un 16%, si com-
parem aquesta dada amb la de fa 
4 anys, l’any 2017, aquesta puja 
fins al 65%.

Aquestes dades positives van 
acompanyades d’un important 
descens la fracció de rebuig que 
aquest any ha davallat un -7% i 
des del 2017 ho ha fet un 10%.

Vives explicava que “l’Ajun-
tament d’Igualada ha entomat el 
repte de la recollida selectiva a 
la ciutat amb una aposta clara i 
accions concises per conscienciar 
i fomentar la separació de resi-
dus”. Vives confirmava que hi ha 
en marxa diverses campanyes que 

fomenten el reciclatge i la dis-
minució de la generació de resi-
dus com la campanya “Reciclos” i 
“Mou-te pel zero”. A banda, s’ha 
potenciat el fet que en les ubica-
cions habituals dels contenidors 
s’hi trobin sempre que sigui pos-
sible les cinc fraccions per facili-
tar la segregació de residus en un 
únic punt.

Vives digué que a banda es 
potenciarà el servei de recollida 
Porta a Porta als grans comerços 
del qual s’està fent la informació i 
estudi en l’actualitat.

Amb aquestes dades creixents 
i positives Miquel Vives valorava 
positivament el treball constant 
per “fer d’Igualada una Ciutat 
amable també amb el medi am-
bient, ciutat compromesa amb la 
lluita contra el canvi climàtic i ca-
da dia més sostenible”.

IGUALADA

Davant l’ús creixent del patinet 
elèctric a les ciutats, la tinen-

ta d’alcalde, Carlota Carner, va 
explicar que l’Ajuntament d’Igua-
lada incrementarà els controls per 
assegurar un correcte ús d’aquest 
vehicle de mobilitat personal. Car-
ner explicava explicat que s’ha 
detectat una “certa alarma entre 
la població” per alguns casos en 
què aquests patinets no segueixen 
la normativa i poden causar situ-
acions de perill. Per aquest motiu, 
deia Carner, la Policia Local “incre-
mentarà els controls i serà contun-
dent davant d’aquestes conductes 
temeràries”

La tinenta d’alcalde va remar-
car que el govern d’Igualada “es-
tà a favor mobilitat sostenible i 
de fet treballem en la línia de po-
tenciar-la, però cal combatre i ser 
contundents contra les conductes 
incíviques i perilloses pels vianants 
de la ciutat”

Des de l’ajuntament s’ha re-
cordat que aquests Vehicles de 
Mobilitat Personal segueixen la 

normativa general de circulació i 
Reial Decret Legislatiu de circula-
ció de vehicles a motor. Carner va 
recordar que “s’està treballant des 
del Departament de Mobilitat i 
amb coordinació amb Policia Local 
en detallar com ha de conviure 
la circulació de patinets a la zona 
centre, i adaptar si cal les orde-
nances”.

En aquest sentit cal recordar 
que hi ha conductes rotundament 
prohibides com ara: circular més 
d’una persona sobre el patinet, 
utilitzar el telèfon mòbil, conduir 
sota els efectes d’alcohol/drogues 
o negar-se a fer la prova d’alcoho-
lèmia o no respectar senyalització 
ni els vianants. Aquestes infracci-
ons poden comportar sancions des 
de 100 euros fins a 1000 euros.

Paral·lelament, des de l’Ajun-
tament d’Igualada s’iniciarà una 
campanya de conscienciació i tam-
bé didàctica amb el suport del 
departament de Mobilitat i de la 
Policia Local per fer un ús adequat 
d’aquest vehicle de mobilitat per-
sonal.

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada, en con-
veni amb la Fundació de la Unió 

de Federacions d’Esports de Cata-
lunya, ja ha instal·lat quatre càme-
res d’intel·ligència artificial en 
diverses pistes del complex espor-
tiu de Les Comes. Ha estat la pri-
mera ciutat en dotar d’aquests dis-
positius les pistes esportives muni-
cipals amb l’objectiu de contribuir 
en l’impuls, el desenvolupament 
i la implementació de la digitalit-
zació de l’esport català alhora que 
se’n democratitza l’accés als clubs 
esportius de la ciutat.

Aquestes quatre càmeres s’han 
instal·lat al pavelló nou, a la sa-
la de barri, a la pista d’hoquei i 
al camp de futbol. Totes quatre 

estan calibrades per enregistrar 
els entrenaments i els partits dels 
clubs que, posteriorment, podran 
analitzar totes les dades que es 
desprenguin de les imatges, com 
per exemple jugades, recorreguts 
d’un jugador en concret, zones 
calentes, rendiment... A més a 
més, aquest sistema permet que 
les competicions federades, els es-
deveniments esportius i els partits 
de les Federacions esportives de 
Catalunya siguin emesos en direc-
te a través de la plataforma OTT 
SPORT+.TV que és de titularitat de 
la Fundació UFEC. De fet, està pre-
vist que aquest cap de setmana ja 
es pugui veure en directe un dels 
primers partits.

Igualada celebrarà la 43a edició de la Cursa 
Popular el proper diumenge 24 d’octubre 
amb sortides per categories 
Paral·lelament s’obrirà el 2n circuit fix al costat del Parc Central per tal 
que els centres educatius hi puguin córrer 

IGUALADA

El diumenge 24 d’octubre la ciutat 
d’Igualada celebrarà la 43a edició 

de la Cursa Popular organitzada per 
l’Ajuntament d’Igualada i el Consell 
Esportiu de l’Anoia. En aquesta oca-
sió l’esdeveniment esportiu recupe-
ra la presencialitat tot i que les sorti-
des es realitzaran per categories per 
evitar aglomeracions. El circuit on es 
durà a terme la cursa tindrà 2.500 m 
i les sortides seran cada mitja hora. 

Així a les 10.30 serà el torn dels 
adults, a les 11.00 cadets i infantils, 
a les 11.30 alevins, a les 12.00 els 
benjamins i a les 12.30 les catego-
ries, mini, infantils i prebenjamins 

acompanyants, que correran en un 
recorregut de 1.600 m 

Les inscripcions per participar a 
la 43a Cursa Popular ha de fer-se al 
web: ceanoia.cat 

2n Circuit Fix al Parc 
Central fins al novembre 

De forma paral·lela, hi haurà 
actiu durant els mesos d’octubre i 
novembre el 2n Circuit Fix al cos-
tat del Parc Central, al terreny més 
proper a l’Hospital. En aquest cir-
cuit permanent de 1.000 metres s’hi 
podrà anar en qualsevol moment i 
tantes vegades com es vulgui, però 
principalment estarà oberta per l’ús 

dels centres educatius fins a finals 
de novembre. 

Les escoles tindran a disposició 
un calendari per demanar hora i 
poder anar a fer l’activitat al Parc 
Central. En aquesta hora concerta-
da tindran el suport dels monitors/
es del Consell Esportiu de l’Anoia, 
que gestionaran el cronometratge i 
la fotografia de grup, podent par-
ticipar en diferents distàncies serà 
segons edats: 500, 1.000 o 1.500 m. 
La participació de les escoles tindrà 
un format no competitiu (tothom hi 
guanya!) amb objectiu de promou-
re els hàbits saludables i els valors 
educatius a través de la pràctica es-
portiva. La participació és gratuïta, 
no hi ha edat mínima per a parti-
cipar. 

La regidora d’Esport, Patrícia 
Illa ha valorat molt positivament 
aquesta cursa i el circuit fix ja que 
“és fonamental la recuperació de 
l’activitat física individual i la pràc-
tica esportiva en totes les franges 
d’edat com a elements claus per al 
manteniment d’una bona salut”. Illa 
ha destacat que “la Cursa Popular 
s’ha sabut adaptar a les circumstàn-
cies i no ha deixat de fer-se malgrat 
la situació complicada que ha viscut 
la ciutat”. 
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J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

Joan Maragall, 3, local 2- IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 
E-mail: jmmorros@jmmorros.com - www.jmmorros.com

Reunió de l’Ajuntament amb els veïns 
de Vistalegre per explicar la reforma de la 
plaça de la Unió
SANTA MAGARIDA DE MONTBUI

Dimecres de la setmana passa-
da va tenir lloc, a la plaça de 

la Unió de Vistalegre, una reunió 
explicativa amb els veïns i veïnes 
de la zona per informar de l’inici 
imminent de les obres de la matei-
xa plaça de la Unió, així com per 
explicar el projecte de reforma 
d’aquest espai ubicat en un dels 
extrems del Nucli Urbà.

L’alcalde, Jesús Miguel Juárez, 
i els regidors del govern Coral Vá-
zquez, Adrià Castelltort i Jordi Bò-
ria, van ser presents en aquesta 
trobada, conjuntament amb l’ar-
quitecte municipal, Àngel Bala-
guer, i amb el director d’obra, Joan 
Batlle.

Els representants de l’Ajunta-
ment va explicar el projecte, on 
clarament es poden diferenciar 
tres espais. Una primera zona de 
terrassa superior, la qual queda-
rà destinada a un ús de pista de 
futbol. Aquesta zona està pro-
jectada amb paviment de sauló 
i quedarà separada respecte el 
carrer Jaen mitjançant un talús 
i una grada doble de pedra na-
tural fent d’element de conten-
ció de terres. A la part superior 
del talús hi haurà una jardinera 
acompanyant la vorera superi-
or amb arbustiva baixa i arbrat 
d’alineació nou. Aquest arbrat 
dona ombra a la zona de grades. 

Tot seguit es troba una zona 
de terrassa inferior, espai en el 
qual es situen els nous jocs infan-
tils dins d’un sorral, tot respectant 
la retícula de moreres i plàtans 
existents. Aquesta zona també es 
contempla com a mirador del riu 
Anoia i la zona fluvial.

I per últim queda la zona de 
connexió amb el Parc fluvial de 
l’Anoia. Sense modificar la topo-
grafia existent, s’adequarà aquest 
camí, ja que dona accés a la plaça 
per les dues terrasses. Com que té 
un pendent variable i considera-
ble, l’encontre amb la plaça serà 
mitjançant una cuneta verda con-
tinua. En el punt més baix, aquesta 
cuneta tindrà uns dics de contenció 
per controlar la caiguda d’aigua. 
Està projectat amb una nova pavi-
mentació de formigó a l’àcid d’am-
ple 2 m constant. La resta de camí 

es pavimenta amb una mescla de 
tot-ú i sauló per evitar reguerons 
irregulars.

Les obres de remodelació, ac-
tualment en fase de licitació, supo-
sen una inversió de 225.000 euros i 
inclouen disposar d’un espai lúdic 
remodelat per al gaudi de la ciu-
tadania.

El projecte s’ha realitzat tenint 
en compte les aportacions realitza-
des pels veïns i veïnes del barri, ca-
nalitzats a través d’un procés parti-
cipatiu realitzat amb el suport de 
l’Associació de Veïns Vista Alegre.

Per finalitzar la reunió, els ve-
ïns i veïnes també van poder conèi-
xer una proposta per modificar els 
estacionaments quinzenals de la 
zona i també van preguntar sobre 
diferents qüestions de l’actualitat 
municipal.

Acte d’inici del curs escolar 
21-22 amb un homenatge als 
docents que s’han jubilat
Va cloure l’acte una conferència del professor 
de sociologia Xavier Martínez-Celorrio

IGUALADA

Dijous passat, el Teatre Munici-
pal l’Ateneu va acollir el tra-

dicional acte d’inici del curs esco-
lar organitzat pel departament 
d’Ensenyament de l’Ajuntament. 
La trobada va servir per donar 
inici al curs i alhora homenatjar 
els docents que s’han jubilat en 
el passat curs escolar. L’acte va ser 
conduït pel periodista igualadí 
Xavier Dàvila.

En concret, aquest any s’ha fet 
homenatge a 25 mestres, profes-
sors i professores que van tancar 

la seva activitat als centres escolars 
d’Igualada durant el curs passat 
després de jubilar-se. L’acte, que va 
reunir una bona representació dels 
mestres i professors d’Igualada, 
va finalitzar amb una conferència 
de Xavier Martínez-Celorrio, pro-
fessor de sociologia i membre del 
Gabinet de la ministra d’Educació 
i Formació Professional, Isabel Ce-
laá, fins fa uns mesos. La conferèn-
cia de Martínez-Celorrio duia per 
títol “Innovació i equitat educativa 
en la postpandèmia”. 

L’Ajuntament licita les obres 
de la primera fase del bar de 
les piscines i la segona de la 
pista multijocs 
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha obert dues licitacions. 

D’una banda, per a la contrac-
tació de les obres de la primera 
fase del projecte modificat del 
bar de les piscines de Can Titó, i 
de l’altra, les obres de la segona 
fase del cobriment de la pista 
multijocs, també a la zona espor-
tiva de Can Titó.

El projecte modificat del bar 
de les piscines ha introduït un 
canvi d’ús de l’edifici. La plan-
ta baixa es continuarà dedicant 
a bar i altres serveis públics del 
parc fluvial, i també està projec-
tat fer en aquesta planta una sa-
la polivalent municipal. A la pri-
mera planta s’hi ubicarà una sala 
de gimnàs amb màquines i uns 
vestuaris, i a la terrassa exterior 
--entre la piscina i la planta bai-
xa-- s’hi ubicaran dues pistes de 
pàdel. Les obres que han sortit a 
licitació ocuparan la planta baixa 
i tenen un pressupost de 547.000 
euros més IVA.

D’altra banda, també s’ha 
obert la licitació per a la sego-
na fase de les obres per cobrir 

la pista multijocs de la zona es-
portiva Can Titó. Aquestes obres 
consistiran en la construcció de 
les cobertes i de les estructures 
laterals de la pista poliesportiva 
amb planxes metàl·liques i mi-
croperforades. L’obra té un pres-
supost de licitació de 58.293,97 
euros més IVA.

Els plecs de clàusules tant ad-
ministratives com tècniques dels 
dos projectes es poden consul-
tar al Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament. I les propostes es 
poden fer arribar a l’Ajuntament 
fins al 25 d’octubre a les 14.00 h. 

Sense servei de Correos, 
temporalment
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’empresa de distribució de car-
tes i notificacions pública, Cor-

reos, ha comunicat que no pot 
oferir servei a l’oficina dels Hos-
talets de Pierola fins a nou avís. 
Les gestions es traslladen a Piera.

L’oficina postal ha deixat de 
donar servei als Hostalets per 
baixa temporal de la persona ti-

tular i des de l’empresa no pre-
veuen una substitució imminent.

Per aquest motiu, i fins a nou 
avís, les gestions pròpies de l’ofi-
cina hostaletenca es traslladen a 
les instal·lacions de Correos del 
carrer Sant Bonifaci, 55, molt a 
prop de la plaça de la Creu de 
Piera, en horari de dilluns a di-
vendres de 8.30 a 14.30.

L’equipament juvenil de Cal Badia 
obre les seves portes
Els dies 7 i 15 d’octubre, al vespre, l’espai estarà obert i es faran visites 
guiades per donar-lo a conèixer a la població

IGUALADA

L’Equipament juvenil de Cal 
Badia, situat a l’avinguda de 

Montserrat, va obrir les seves por-
tes dimecres de la setmana pas-
sada, al vespre. L’acte d’obertu-
ra va comptar amb l’actuació del 
grup musical igualadí “Lluna Ple-
na”, que va actuar als jardins de 
l’edifici. L’alcalde de la ciutat, Marc 
Castells, acompanyat de la tinenta 
d’alcalde i regidora de Joventut, 
Carlota Carner, van ser els encarre-
gats de fer els parlaments inicials 
de l’acte. Carner va posar de relleu 

la importància d’aquest nou equi-
pament que “descentralitza l’ofer-
ta d’atenció i d’activitat per als 
joves i complementa la zona on es 
troben els centres Gabriel Castellà 
i Badia Margarit, i això permetrà 
que estableixin sinèrgies entre tots 
tres espais”. Carner va recordar, 
també, la feina feta pels anteriors 
regidors encarregats del projecte, 
entre els quals va destacar Josep 
Miserachs, Jordi Recasens, Jordi 
Pont i Marisa Vila.

Marc Castells va animar els ve-
ïns i les entitats a conèixer aquests 

propers dies l’equipament i va po-
sar en valor l’edifici, “que estarà 
ple de vida i activitat, i alhora obri-
rà a la ciutat el seu jardí de 568 m2 
per tal que tothom el pugui gau-
dir i el pugui fer seu”. Castells va 
explicar, a més, que aquest espai 
“serà un punt dinamitzador per a 
les activitats juvenils, un punt de 
trobada, creació, formació i oci per 
a les igualadines i igualadins”.

L’equipament es troba situat 
al remodelat edifici de Cal Badia, 
que compta amb 1.958,00 m2 . 
Cal Badia té un punt d’atenció a 
la planta baixa i a la superior s’hi 
troben diverses sales i espais per 
organitzar i dinamitzar activitats 
juvenils com ara tallers, xerrades, 
concerts o actuacions. A més, el 
jardí exterior s’ha obert a la ciutat i 
se suma als espais verds d’Igualada 
on passejar i realitzar-hi activitats.

Avui dijous, dia 7 i el divendres 
15 d’octubre l’espai estarà obert i 
es faran visites guiades per donar a 
conèixer aquest nou equipament, 
de 19 a 20 h. Per a inscriure’s a les 
visites es pot fer al web i a les xar-
xes de la Kaserna.
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octubre | 2021 octubre
solidari

Amb el suport de:Organitza:

Dimarts 5 d’octubre a les 19 h | Sala Jordi Sellarès de l’Espai Cívic Centre d’Igualada

EXPOSICIÓ: BANC DE LES MIGRACIONS

XERRADA: DONES DE GÀMBIA

Quin és el paper de la dona en la societat gambiana? 

La percepció que tenim des d’aquí, es correspon a la realitat?

A càrrec d’Hermínia Nubiola, Secretària de la Fundació Kalilu Jammeh. 

Organitza: Càritas

Del 4 a l’11 d'octubre | Biblioteca Central d'Igualada

Quin és el seu paper en l’educació, l’economia, la salut ?

Organitza: Creu Roja Anoia | Col·labora: Biblioteca Central d'Igualada

Organitza: Fundació Kalilu Jammeh

Dijous 14 d’octubre a les 19 h | Sala Jordi Sellarès de l’Espai Cívic Centre
PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT: FRONTERES DE PAPER. Tant difícils de superar com els murs, les tanques i els lats 

Experiència immersiva en realitat virtual sobre com és la vida en un camp de persones refugiades al Líban. Podreu “visitar” el lloc i escoltar vivències 
de les persones que hi viuen mitjançant unes ulleres de realitat virtual en 360º que us hi transportaran.

A càrrec de Míriam Feu Puig, del Grup d’Anàlisi Social de Càritas Catalunya.
El document mostra com el fet de tenir, o no, la situació administrativa regularitzada marca la diferència a l’hora d’accedir a drets tan bàsics com 
l’habitatge, el treball, la formació o la participació, a més de repassar àmpliament la llarga cursa d’obstacles que han de superar les persones per 
aconseguir “papers” i deixar de ser ciutadanes de segona.

Del 5 al 25 d’octubre | Espai Cívic Centre
EXPOSICIÓ: DONES DE GÀMBIA

TALLER PRÀCTIC: SAPS QUÈ SÓN ELS ODS I L’AGENDA 2030? 
Dissabte 16 d'octubre (1a sessió d’11 a 11.45 h / 2a sessió de 12 a 12.45 h) | Rectoria de Santa Maria

Més informació i inscripcions a silviaclape@gmail.com
Organitza: Mans Unides

Què i quins són els 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) que marca l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i com integrar-los en el dia 
a dia. Treballarem l’Objectiu 1: Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

Jornada d’aviació adaptada, el cel de 
l’Anoia s’omple dels somriures de més 
de 100 persones amb discapacitat 

Joan Pinyol publica una 
versió actualitzada del llibre 
“Avi, et trauré d’aquí!”, per 
a l’alumnat de secundària

Després de presentar el llibre 
“Avi, et trauré d’aquí!” (Saldo-

nar edicions, 2019) en 48 ocasions 
per tot el territori –la darrera diu-
menge passat a Carme–, l’escriptor 
Joan Pinyol acaba de publicar una 
versió del llibre adreçada als joves 
en què explica la lluita que des de 
fa tretze anys du a terme per treure 
el seu avi matern del Valle de los 
Caídos i enterrar-lo al cementiri de 
Capellades.

Amb el mateix títol i el subtítol 
“Una promesa per evitar que ningú 
caigui mai més en l’oblit” ha escrit 
una versió pensant en els alumnes 
de secundària (a partir de tercer 
d’ESO i fins a segon de batxillerat) 
que hi ha als instituts. La intenció és 
explicar-los de primera mà uns fets 
lligats a la guerra i a la dictadura 
que s’han silenciat durant dècades 
i que són imprescindibles perquè 
entenguin algunes claus del nostre 
present. Durant el curs escolar, el 
capelladí combina la seva activitat 

com a professor de llengua i litera-
tura catalanes a l’institut Pere Vives 
d’Igualada amb la realització de di-
verses xerrades en altres centres de 
secundària a propòsit de la seva llui-
ta, que serveixen per compartir-la 
i per sacsejar les consciències de les 
noves generacions. El curs passat 
les va dur a terme a l’institut Vall 
de Tenes de Santa Eulàlia de Ron-
çana (Vallès Oriental), a l’institut 
La Candelera de l’Ametlla de Mar 
(Baix Ebre), a l’institut Terres de Po-
nent de Mollerussa (Pla d’Urgell) i a 
l’institut Ernest Lluch de Cunit (Baix 
Penedès). Aquesta nova versió, més 
breu i més econòmica, també actu-
alitza l’estat de la lluita amb totes 
les accions dutes a terme a partir de 
2019, que és quan es va publicar la 
primera versió. Per exemple el dar-
rer comunicat que acaba de rebre la 
família des de Patrimonio Nacional, 
entitat que depèn del govern espa-
nyol, que el passat mes de setembre 
els va fer saber l’imminent inici dels 
treballs previs al Valle de los Caídos 
que han de permetre la identifica-
ció, exhumació i posterior entrega a 
la família de les restes del capelladí 
Joan Colom Solé.

 “Avi, et trauré d’aquí!. Una 
promesa per evitar que ningú caigui 
mai més en l’oblit” de Joan Pinyol, 
es pot adquirir a les llibreries i bi-
blioteques en format llibre i també 
com a ebook.  Igualment a través 
de www.saldonar.com.

IGUALADA-ÒDENA

Aquest dissabte el cel de l’Anoia 
s’ha omplert dels somriures de 

les més de 100 persones amb dis-
capacitat que han gaudit del plaer 
de volar. Ha estat una jornada car-
regada de l’emoció de les persones 
que volaven i de les dels voluntaris 
i voluntàries que ajudaven a fer rea-
litat el seu somni. Exactament, han 
volat 105 persones amb discapaci-
tat en 20 avionetes (ultralleugers, 
trikes, autogirs, vols a vela...) que 
des de les 10 del matí i fins les 5 de 
tarda no han parat d’enlairar-se. 

Així, l’aeròdrom de l’Anoia 
acollia per tercera vegada la Jor-
nada d’Aviació Adaptada amb més 
força que mai, després que l’any 
passat no es pogués celebrar. I és 
que l’edició d’enguany ha pres 
més importància que mai, després 
que la pandèmia hagi estat molt 
dura per a tothom, però sobretot 
per a les persones amb discapaci-
tat que normalment ja viuen amb 
barreres i que la covid encara els 
hi ha posat més difícil.

Durant els parlaments, les auto-
ritats posaven en valor la tasca de 
voluntariat que es realitza perquè 
l’esdeveniment sigui possible i van 
manifestar l’orgull que suposa pel 
territori ser acollidors d’un esdeve-
niment d’aquestes característiques. 
A l’acte hi van participar l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, l’alcal-
dessa d’Òdena, Maria Sayavera, el 
president del Consell Comarcal de 
l’Anoia, Xavier Boquete i el presi-
dent de l’Associació Aviació Adapta-
da, Carlos de Albert. 

Un projecte solidari
L’activitat és una iniciativa de 

l’associació Aviació Adaptada i 
compta amb la col·laboració es-
treta de l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Ajuntament d’Òdena, el Consell 
Comarcal de l’Anoia, la Diputació 
de Barcelona, Aeroports de Cata-
lunya, Federació Aèria Catalana 
i el grup Àuria. A més, s’hi abo-
quen desinteressadament i molt 
activament empreses i entitats de 
la comarca i fora de la comarca, un 

total de més de 100 persones vo-
luntàries que han fet possible que 
la jornada es pogués realitzar, en-
tre ells i elles professionals fisiote-
rapeutes, pilots, controladors aeris, 
psicòlegs i persones anònimes que 
han realitzat tasques de suport lo-
gístic a la zona del bar, pàrquing, 
tallers, muntatge…

D’altra banda, els organitza-
dors també destaquen el suport 
d’altres entitats i empreses que 
s’han fet seu també el projecte i 
s’hi han abocat de manera desinte-
ressada com Masats Transport,ON-
CE, Excavacions Anoia, Gràfiques 
Pons, Volotea, Ultramàgic, Mira-
llestres, Cuetara, cafès MameSam, 
Aigua Sant Aniol, Nacex, Iguana, 
Aircatfly, Grafiks, Forn de Cabri-
anes, Club de Vol a Vela Iguala-
da-Òdena, Aeroclub de Reus, Ae-
roclub de Catalunya, Las Sillas Vo-
ladoras, Paellas Papitu, Ràdio Sala, 
Centre Josep Orgué, Institut Gut-
mann, i el Consorci de l’Aeròdrom 
d’Igualada-Òdena.

http://www.saldonar.com
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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  

ERC proposa al Consell Comarcal que 
promogui l’autoconsum a les llars per 
pal·liar l’escalada del preu de la llum
El grup d’Esquerra Republicana 

de Catalunya (ERC) va propo-
sar al Consell Comarcal de l’Anoia 
que promogués l’autoconsum a 
les llars com a mesura per aju-
dar els particulars a pal·liar l’in-
crement constant del preu de la 
llum, en el transcurs del ple ordi-
nari del mes de setembre, cele-
brat dimarts de la setmana pas-
sada, i que va ser retransmès en 
directe a través del canal de You-
tube del Consell Comarcal.

La proposta la va fer el porta-
veu del grup d’ERC, Jordi Badia, 
després que els responsables de 
medi ambient i transició energèti-
ca, Santi Broch i Jordi Cuadras, re-
coneguessin no tenir cap estudi ni 
cap projecte en aquest sentit. El 
ple va acceptar la renúncia a l’ac-
ta de conseller d’en David Alqué-
zar, l’anterior portaveu del grup 
d’ERC, des que va ser nomenat 
Delegat del Govern a la Vegueria 
del Penedès.

El nou portaveu d’ERC va afir-
mar que “encara que els consells 
comarcals i els ajuntaments no 
tinguin competències per incidir 
de manera directa en el preu de 
la llum, sí que el Consell té un 
marge ampli per ajudar els muni-
cipis, especialment els més petits, 
a promoure l’autoconsum dels 
seus veïns”. En aquest sentit, va 
proposar de promoure comuni-
tats d’energia local, assessorar els 

municipis, ajudar en la tramitació 
administrativa o subvencionar es-
tudis, entre d’altres mesures pos-
sibles.

Servei de gestió - 
depuradores

El ple del Consell Comarcal de 
l’Anoia va aprovar, amb els vots 
a favor del govern i el grup mixt 
i l’abstenció de tots els grups de 
l’oposició, l’inici de l’expedient en 
matèria de servei de gestió del sa-
nejament pel qual el Consell Co-
marcal assumirà la gestió de les 
depuradores que ara fa l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). El grup 
d’ERC s’hi va abstenir per la poca 
concreció de la proposta, especi-
alment pel que fa als costos i el 
finançament.

L’inici de l’expedient va ser pos-
sible per l’adhesió dels municipis 
de Rubió i Cabrera. En el transcurs 
del ple, el secretari va informar 
que Castellfollit de Riubregós i la 
Torre de Claramunt també havien 
entrat la petició d’adhesió.

El gerent del Consell va reco-
nèixer que no havien calculat el 
nombre de municipis o de cabal 
d’aigües residuals a partir del qual 
l’assumpció de les depuradores 
seria viable, tot i que va afirmar 
que aquesta massa crítica no seria 
difícil d’aconseguir atès que “cap 
municipi ha expressat que no s’hi 
vol adherir”.

El portaveu d’ERC va reclamar 
que es faci un estudi de costos 
per a cadascun dels ajuntaments 
per poder valorar amb coneixe-
ment de causa la conveniència de 
cedir la gestió de la seva depu-
radora al Consell Comarcal. Jordi 
Badia Perea també va alertar que 
el conveni amb el Consell li ator-
ga la potestat d’aprovar “taxes o 
altres prestacions de caràcter pú-
blic” amb què gravar el consum 
d’aigua, atès que no hi queda 
clara quina transferència de cà-
non es farà entre l’ACA i el Con-
sell per finançar els costos de les 
depuradores.

Cap projecte als Next 
Generation

També a preguntes d’ERC, el 
govern de Junts i el PSC va reconèi-
xer que no tenien cap projecte per 
presentar als fons europeus Next 
Generation i que encara estaven 
en tràmit per a resoldre els expe-
dients de sanció per a la recollida 
porta a porta que els ajuntaments 
els han traslladat des de l’inici del 
servei.

El grup d’ERC va felicitar el go-
vern municipal per “haver acceptat 
finalment de retransmetre en di-
recte els plens comarcals”, alhora 
que el va animar a promoure’n la 
difusió perquè tothom qui ho de-
sitgi s’hi pugui connectar.

ERC-Anoia

Bateig de la plaça Mossèn 
Esteve Prat

ELS PRATS DE REI

El diumenge 26 de setembre es 
va batejar la plaça de davant 

el santuari de la Mare de Déu del 
Portal amb el nom de l’estimat 
Mossèn Esteve Prat. Va ser una 
cerimònia molt emotiva. L’alcal-
dessa va dedicar unes paraules de 
record a la memòria d’un home 
bo, generós i molt estimat per tot-
hom que el coneixia. Mn. Carles, 
l’actual rector de la parròquia, va 

beneir la plaça i la Coral Mare de 
Déu del Portal va cloure l’acte amb 
un repertori de cançons que van 
emocionar els assistents.

Mn. Esteve va exercir durant 
trenta anys de rector dels Prats de 
Rei. Era una persona molt propera 
a tothom, que estava sempre al 
costat de les persones que patien i 
que ell ajudava amb tot el que po-
dia. A més, va ajudar i va col·labo-
rar amb totes les entitats de la vila. 

Els Mossos detenen dos homes per cinc 
robatoris a establiments d’alimentació 
de l’Anoia
Agents de la Policia de la Gene-

ralitat - Mossos d’Esquadra de 
la comissaria d’Igualada van dete-
nir, el passat 28 de setembre, dos 
homes, de 22 i 25 anys, de nacio-
nalitat espanyola i veïns d’Igualada 
i Vilanova del Camí, com a pre-
sumptes autors de cinc robatoris 
amb força, dos d’ells en grau de 
temptativa.

Les detencions són el resultat 
d’una investigació, iniciada a finals 
de juliol, després de tenir constàn-
cia que s’estaven produint diver-
sos robatoris amb força en establi-
ments d’alimentació d’Igualada i 
Santa Margarida de Montbui.

El primer fet es va produir el 28 
de juliol a la matinada. Els lladres 
van entrar en un establiment d’ali-
mentació d’Igualada, van forçar 
una porta i es van emportar quatre 
pernils.

El segon robatori va ser el 4 
d’agost a la nit, també a Igualada. 
En aquest cas els autors van forçar 
una persiana enrotllable d’un bar i 
es van emportar begudes i menjar. 

L’endemà es va produir un al-
tre robatori, però en aquesta oca-
sió va ser en un supermercat de 
Santa Margarida de Montbui. Els 
lladres van forçar una porta i es 
van emportar begudes alcohòli-

ques valorades en més de 1.000 
euros. Dies després, en aquest ma-
teix supermercat, hi va haver dos 
intents de robatori, però els autors 
no van aconseguir entrar.

Els investigadors, juntament 
amb la col·laboració de la Policia 
Local de Montbui, van poder con-
cloure que en tots els casos es trac-
tava dels mateixos autors. Després 
de diverses indagacions, els mossos 
van detenir els presumptes autors 
el 28 de setembre a Igualada i Vila-
nova del Camí .

Els detinguts van passar a dis-
posició del jutjat d’instrucció en 
funcions de guàrdia d’Igualada.

Igualada se suma als actes del Dia 
Internacional de les Persones Grans
L’acte va posar de relleu la soledat no volguda que moltes vegades 
afecta la gent gran, amb un record especial per les víctimes de la Covid

Colisée Igualada i l’escola 
Castell d’Òdena compartiran 
activitats intergeneracionals 
amb el projecte “Apadrina 
un avi”
IGUALADA - ÒDENA

La residència per a gent gran 
Colisée Igualada i l’Institut Esco-

la Castell d’Òdena compartiran, al 
llarg del curs 2021-2022, el projec-
te “Apadrina un avi”, una activi-
tat per fomentar l’intercanvi d’ex-
periències i coneixements entre les 
diferents generacions. Per dur a 
terme aquesta activitat cada aula 
del centre escolar, des d’infantil 3 
fins a 2n d’ESO, “apadrinarà” dos 
residents de Colisée Igualada, amb 
qui es realitzarà una activitat inter-
generacional cada mes, com enviar 
cartes, compartir receptes de cuina 
i postals de Nadal, entre d’altres.

Com a pas previ a l’ inici 
d’aquesta activitat per al curs es-
colar actual, els usuaris de Colisée 
Igualada i els alumnes de l’Insti-
tut Escola Castell d’Òdena es van 
conèixer a través de vídeos de pre-
sentació que els dos centres van 
intercanviar durant el mes de juny, 
abans de les vacances d’estiu.

La directora de Colisée Iguala-
da, Núria García, ha explicat que 
“Apadrina un avi” és una activitat 
que “permet fomentar la partici-
pació social dels residents a través 
de l’intercanvi intergeneracional”. 
“Aquest tipus de projectes ens per-
meten promoure el paper actiu de 
les persones grans en la societat, 
cosa que millora la seva autoes-
tima i estat d’ànim, i ens ajuda a 
combatre la sensació d’aïllament 
o solitud”. Per això, la directora 

de Colisée Igualada ha agraït la 
col·laboració i l’interès de l’Institut 
Escola Castell d’Òdena en aquest 
projecte amb vocació de “fomen-
tar l’envelliment actiu de les perso-
nes grans”.

La directora de l’Institut Escola 
Castell d’Òdena, Pilar Gil López, 
ha assenyalat que les relacions in-
tergeneracionals són molt bene-
ficioses, tant per a la gent gran 
com per als més joves: “Compar-
tir aquests moments amb els avis 
de Colisée Igualada permetrà a 
l’alumnat canviar la seva percepció 
envers la gent gran, conèixer els 
temes que els afecten, accedir a 
noves xarxes de suport, augmentar 
la responsabilitat social, l’empatia i 
l’autoestima, i motivar un continu 
aprenentatge derivat d’aquest in-
tercanvi entre generacions”.

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada es va 
sumar, dijous passat, als actes 

de commemoració del Dia Inter-
nacional de les Persones Grans, 

que se celebra cada 1 d’octubre. 
El saló de plens va ser l’escenari 
escollit per realitzar un acte emo-
tiu que va comptar amb els par-
laments de la Tinenta d’alcalde, 

Carme Riera, i el vicepresident del 
Consell de la Gent Gran de l’Ano-
ia, Enric Senserrich.

Riera va ser l’encarregada de 
llegir el manifest del Dia Inter-
nacional de la Gent Gran, que 
aquest any s’ha centrat en la visi-
bilització i la lluita contra la sole-
dat no volguda a la tercera edat 
i que, a més, ha tingut un record 
especial per les víctimes de la Co-
vid19.

Senserrich va llegir un poema 
propi que va dedicar a totes les 
persones grans de la comarca.

L’acte va comptar amb una ac-
tuació de dues joves violinistes 
que es van sumar a la celebració.
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Texpaper Service SL, primera empresa que 
s’instal·larà al Polígon dels Plans de la Tossa

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

10 anys després d’inaugurar-se, el 
polígon montbuienc “Plans de 

La Tossa” acollirà, per fi, activitat 
industrial.

Durant els darrers dies s’ha con-
firmat que l’empresa igualadina 
Texpaper Service SL traslladarà la 
seva producció i oficines fins el po-
lígon de Santa Margarida de Mont-
bui, “Plans de La Tossa”. 

La superfície de l’empresa serà 
de 5.500m2 distribuïts en dues naus 
de disseny equipades amb les últi-
mes tecnologies. D’aquesta manera 
preveuen duplicar la seva producció 
en els propers anys. 

Així es va donar a conèixer 
després d’una reunió mantingu-
da a l’Ajuntament montbuienc i 
en la que van participar Luis Farré 
(fundador) i Joan Coll (gerent de 
l’empresa), que es van trobar amb 
l’Alcalde montbuienc Jesús Miguel 
Juárez, la primera Tinent d’Alcalde 
Coral Vázquez, el regidor de Pro-
moció Econòmica Jordi Bòria Taixé, i 
diferents responsables de l’àrea tèc-
nica de l’Ajuntament de Montbui. 

Texpaper Service, fundada l’any 
1994 per Luis Farré, es dedica a 
aconseguir solucions modernes i in-
novadores de paper per a empreses 
de la indústria tèxtil del tall i confec-
ció, destacant el paper d’impressió 

sense coating i el paper de calandra. 
Es tracta d’una empresa especialit-
zada en paper de protecció per a la 
sublimació, un sector d’alt valor afe-
git i que ocupa un nínxol de mercat 
molt específic. Texpaper té més de 
25 anys d’experiència, més de 1000 
clients actius, exporta a 62 països 
i va vendre durant l’any 2020 més 
150 milions de metres quadrats de 
paper. 

Texpaper Service SL disposa 
d’oficines amb departaments de 
vendes, exportació, logística, aten-
ció al client i administració general. 
Precisament el departament comer-
cial és un dels que es preveu que 
pugui créixer més amb el trasllat al 
polígon montbuienc. Segons fonts 
de l’empresa, si es compleixen les 
previsions, l’empresa podria crear 
una quinzena de llocs de treball a 
partir del canvi d’ubicació i l’ampli-
ació de les seves instal·lacions de 
producció i oficines.

L’empresa està ubicada al polí-
gon Les Comes d’Igualada –carrer 
Gran Bretanya–, però un creixement 
del 20 per cent anual ha fet que 
tinguessin la necessitat d’ampliar les 
seves oficines i l’espai de producció. 

Tant Luis Farré com Joan Coll 
per part de Texpaper Service van 
mostrar-se convençuts de poder co-
mençar l’activitat durant l’any 2022, 

“el més aviat possible, sempre que 
puguem realitzar tota la tramitació 
administrativa i de permisos de for-
ma àgil”. De la seva banda, els res-
ponsables municipals van agrair als 
dirigents de Texpaper la seva aposta 
pel polígon montbuienc i van ga-
rantir el suport necessari a tots els 
nivells per garantir un òptim desple-
gament i funcionament de l’activi-
tat industrial en el territori. Les au-
toritats montbuienques també van 
oferir també els serveis d’ocupació 
depenents de l’Ajuntament per tal 
de poder garantir formació i perfils 
professionals idonis en el territori.

Val a dir que durant els darrers 
mesos s’han formalitzat diferents 
compres de parcel·les i terrenys en 
el polígon “Plans de La Tossa”, un 
fet que podria comportar en els 
propers mesos, anuncis imminents 
d’implantació de noves empreses i 
propers inicis d’activitats al polígon 
montbuienc. A hores d’ara està en 
tràmit, i per començar obres, dife-
rents empreses que ocuparan un 
total de 72.500 metres quadrats.

També actualment l’INCASÒL, 
el màxim promotor de les parcel·les 
del polígon, ha venut l’última par-
cel·la de gran format que tenia en 
venda. Només en falta una de 1.200 
metres quadrats. Per tant, com ex-
pliquen fonts municipals, es pot 
considerar que la promoció del po-
lígon montbuienc ha estat un èxit 
des que a finals de l’any passat des 
del Departament de Promoció Eco-
nòmica i Serveis Tècnics es va exigir 
i es va realitzar l’obra de connexió 
d’aigua al polígon. Aquesta obra 
va ser clau per tal que el polígon 
montbuienc disposés de tots els ser-
veis per iniciar qualsevol activitat. 

De fet, Texpaper Service SL va 
haver de comprar els terrenys a un 
privat. Fins aleshores, cap empresa 
podia establir-se al polígon, ja que 
no disposava de tots els serveis

La MICOD celebra l’arribada de tres noves 
empreses a la Conca d’Òdena i recorda que 
falta sòl de gran format
En només una setmana, l’Ajunta-

ment de Montbui i l’Incasòl han 
anunciat la compra de sòl industrial 
de la Conca d’Òdena per part de 
tres noves empreses, que propera-
ment s’instal·laran a la comarca.

D’una banda, la paperera Texpa-
per Service SL, que ha adquirit 5.500 
metres quadrats al polígon “Plans 
de La Tossa” de Santa Margarida de 
Montbui per poder-hi traslladar la 
seva producció i oficines. Es preveu 
que crearà una quinzena de llocs 
de treball i estarà en funcionament 
l’estiu de 2022. Al mateix polígon 
s’hi instal·larà també l’empresa Agile 
Capital, que ha signat amb l’Incasòl 
un contracte d’arres de dues parce-
l·les de 12.546 m2 per expandir el 
seu negoci. I poques hores després, 
dimarts passat, es va conèixer que 
l’empresa Romero Polo, del sector 
de la construcció, s’instal·la en 2 par-
cel·les del polígon Riera de Caste-
llolí de Vilanova del Camí i generarà 
prop de 50 llocs de treball.

Per a la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena (MICOD), que treba-
lla activament a través de l’Oficina 
de Captació d’Inversions per atreure 
noves empreses al territori, es tracta 
d’una magnífica notícia, ja que l’ar-
ribada de noves empreses té un im-
pacte en la creació d’ocupació direc-

ta i indirecta i dinamitza l’economia 
del territori. A més, posa de relleu, 
d’una banda, l’interès creixent de 
moltes empreses per instal·lar-se a 
la Conca d’Òdena, que té una situ-
ació geogràfica i de comunicacions 
privilegiada, i de l’altra també posa 
de manifest que cada vegada que-
da menys sòl industrial disponible i 
que cal fer aflorar sòl industrial de 
gran format, tal com proposa el Pla 
Director urbanístic d’Activitat Eco-
nòmica de la Conca d’Òdena, per tal 
de poder respondre a la demanda 
de grans empreses.

La MICOD insisteix que aquest 
sòl només pot anar destinat a aque-
lles empreses responsables medi-
ambientalment, socialment i com-
promeses amb la creació de llocs de 
treball de qualitat, i recorden que 
la implantació de grans empreses 
generaria un efecte tractor que per-
metria l’ocupació de les parcel·les 
de petit format que encara restin 
desocupades.

La MICOD
La Mancomunitat Intermunici-

pal de la Conca d’Òdena (MICOD) 
és una associació formada per 7 
municipis de la comarca de l’Ano-
ia, tots ells situats a la Conca 
d’Òdena: Igualada, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de Mont-
bui, Òdena, la Pobla de Clara-
munt, Jorba i Castellolí. L’entitat 
va néixer al 2001 per donar serveis 
de manera mancomunada als di-
ferents municipis que la integren, 
i té com a objectiu unir esforços i 
recursos per gestionar serveis d’in-
terès comú en diferents àrees com 
la promoció econòmica, la igual-
tat de gènere, serveis d’ocupació, 
formació i inserció i serveis rela-
cionats amb el medi ambient i la 
mobilitat, entre d’altres. Enguany 
celebra els vint anys d’existència.

Inauguració de les obres de 
restauració de l’església 
de Santa Fe 

CALONGE DE SEGARRA

El diumenge 3 d’octubre es van 
inaugurar les obres de restau-

ració de l’església de Santa Fe de 
Calonge de Segarra i es va celebrar 
la Festa Major de Calonge i del 
Soler.

L’acte va començar a 2/4 de 12 
amb l’obertura de portes de l’esglé-
sia de Santa Fe. Tot seguit, l’arqui-
tecte i director de les obres, Xavier 
Claparols, va explicar el procés de 
les obres de restauració de l’esglé-
sia. A continuació, es va fer la inau-
guració, a càrrec del diputat d’In-
fraestructures i Espais Naturals de la 

Diputació de Barcelona, Pere Pons. 
Finalment, Mons. Romà Casanova 
i Casanova, bisbe de Vic, va beneir 
l’església i va presidir la celebració 
de l’Eucaristia, acompanyada de la 
coral de Sant Martí Sesgueioles.

La inauguració va posar un punt 
i final a un procés llarg de restaura-
ció de l’església de Santa Fe que ha 
culminat amb èxit. L’Ajuntament 
agraeix l’ajut econòmic rebut per 
part de la Diputació de Barcelona i 
la seva col·laboració, ja que sense el 
seu suport no hagués estat possible 
dur a terme l’actuació.
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La Biblioteca celebra amb èxit la 
10a edició del Mercat de Lletres
IGUALADA

Mig miler de persones van parti-
cipar, el dissabte 25 de setem-

bre, a la 10a edició del Mercat de 
Lletres, que enguany va tornar a 
ocupar l’espai de davant la Biblio-
teca Central d’Igualada amb acti-
vitats i parades de llibreries i enti-
tats. De fet, les activitats del Mer-
cat ja van començar el dimecres 
22 amb les faules de La Fontaine 
interpretades per Sherezade Bar-
dají davant d’un nombrós públic 
infantil. El dijous 23 fou el torn de 
l’homenatge que va fer Òmnium 
Anoia a Alexandre de Riquer, amb 
una xerrada de Josep M. Solà i 
Teresa Costa-Gramunt. I divendres 
24 el públic va gaudir de l’estrena 
del cicle de lied del Cançoner de 
Feliu Formosa, amb una esplèndi-
da interpretació del tenor Jorge 
Juan Morata i de Joan Manau com 
a compositor i intèrpret al piano. 
Aquest acte tanespecial va comp-
tar amb la presència del mateix 
Feliu Formosa, el qual va expres-
sar el seu entusiasme i agraïment 
per l’original interpretació del seu 
poemari.

El dissabte 25 tingué lloc el 
gruix del Mercat de Lletres. Al llarg 
de tot el dia petits i grans van gau-
dir de les diverses propostes cul-
turals organitzades. Un dels actes 
més esperats i ben rebuts pels lec-
tors va ser la presentació del nou 
llibre de Sílvia Soler: «Nosaltres, 
després». L’autora va compartir 
amb el públic el seu llarg i difícil 
periple personal per arribar a pu-

blicar aquesta novel·la, després de 
la pandèmia i un càncer que l’ha 
mantingut apartada de la vida pú-
blica. Per als més petits, el tàndem 
creatiu format per Jaume Copons i 
Liliana Fortuny va tornar a repetir 
èxit d’altres anys, aquesta vegada 
amb un divertit taller de «Bitma-
xCo», una sèrie de novel·les gràfi-
ques per a primers lectors. També 
va tenir molt bona acollida l’espec-
tacular os Brutus, de La Companyia 
El Príncep Totilau.

El col·lectiu d’escriptors Lola 
Palau, amb autors de les comar-
ques centrals com Llorenç Capde-
vila, Pilar Duocastella, Joan Pinyol, 
Miracle Sala i Josep M. Solà, entre 
d’altres, van pujar a l’escenari per 
fer un original tastet dels seus re-
lats dedicats al món del vi: «Dies 
de roses i vi». També va tenir molt 
bona acollida el club de filosofia 
obert a tothom amb Fina Birulés. 
A la tarda, la poesia va prendre el 
protagonisme del 10è Mercat de 
Lletres amb propostes tant a dins 
la Biblioteca com a la carpa de la 

plaça de Cal Font. Es va presen-
tar l’obra guanyadora del Premi 
de poesia Joan Llacuna 2020, «El 
clot», d’Àngel Martínez Moreno. 
El músic Lluís Fortuny va sorpren-
dre el públic amb un espectacle de 
llums, música i poemes, «Connexi-
ons poètiques». I Blanca Llum Vidal 
i Tònia Passola van tancar el Mer-
cat amb un recital en homenatge 
a la poeta i artista Felícia Fuster en 
l’any del seu centenari.

Montse Lobato Just, directora 
de la Biblioteca, com a organitza-
dors del Mercat, amb el suport del 
Departament de Promoció Cultu-
ral, valora aquesta edició com «un 
èxit, tot i les dificultats afegides 
que impliquen les restriccions sa-
nitàries i d’aforament. Tot i la si-
tuació excepcional dels darrers dos 
anys, el Mercat de Lletres no ha 
deixat de celebrar-se en 10 anys, 
fet que demostra un esforç i una 
il·lusió constant per promoure els 
llibres, la lectura i les lletres a la 
nostra ciutat».

L’Ajuntament deixa sense ús la pista de 
vòlei del parc de Puig Andela, al sector 
PMUr3

VILANOVA DEL CAMÍ

Dimarts de la setmana passa-
da, diversos tècnics muni-

cipals, regidors i personal de 
manteniment es van desplaçar 
al parc per observar i valorar 
l’espai que ha generat diferents 

queixes de persones usuàries. 
Durant els darrers dies, l’Ajun-
tament ha tingut coneixement 
de diverses lesions, talls i contu-
sions que han motivat a l’equip 
de govern despenjar la xarxa i 
deixar sense ús la pista de vòlei 

fins que es valorin les mesures 
que cal prendre.

L’Ajuntament ja va senyalit-
zar la pista tot recomanant que 
s’hi jugués amb calçat esportiu, 
però veient que no és suficient, i 
per evitar noves lesions, ha decidit 
deixar la pista fora de servei.

Segons expliquen els tècnics 
municipals, a sota de la sorra de 
la pista hi ha una manta protec-
tora que impedeix que surtin a la 
superfície les pedres que hi ha al 
fons i que faciliten el drenatge de 
l’aigua. Es tracta de grava gruixu-
da de granit que, previsiblement 
hauria pujat a la superfície i que 
seria la causant dels problemes 
que s’han ocasionat a les persones 
usuàries.

37 noves places d’aparcament en zona 
blanca al Camp del Rei

Visita a l’empresa Simat SL

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Nova jornada de visita a les 
empreses del municipi. Dilluns 

de la setmana passada, l’alcalde 
dels Hostalets de Pierola, la regido-
ra de Promoció Econòmica i Ocu-
pació i la prospectora del projecte 
Anoia Activa del Consell Comarcal 
van visitar Preparados Alimenticios 
Simat SL, on van ser rebuts per la 
propietat, Pere Font, i el seu direc-
tor general, David Sabadell.

Simat és una empresa funda-
da l’any 1979, ubicada al polígon 
industrial Camp de la Serra dels 
Hostalets de Pierola, ja fa més de 
40 anys. Dedicada a la indústria 
del sector alimentari, són refe-
rents en productes solubles en 
pols granulat de qualitat per al 
seu ús en màquines automàti-
ques i càpsules destinades al ven-
ding, horeca i retail.

Ofereix una diversa gamma 
de productes: làctics, cacaus en 
pols, cafès, capuccinos, tes i infu-
sions, batuts en pols, brous, càp-
sules, monodosis i consumibles. 
Una de les seves principals inqui-
etuds és assolir uns elevats parà-
metres de qualitat per cercar la 
màxima seguretat alimentària.

Actualment té una planti-
lla de 24 treballadors a les dues 
naus dels Hostalets de Pierola, 
que ocupen una superfície total 
de 5.400 m2. Exporten un terç 
de la seva producció al mercat 
internacional, principalment a 
Europa, Amèrica central, nord 
d’Àfrica i països dels Emirats 
Àrabs.

L’Ajuntament els ha informat 
dels serveis de què poden dispo-
sar, sobretot en matèria d’ocupa-
ció. El Servei Local del municipi, 
en aquest àmbit, és totalment 
subvencionat i podran col·labo-
rar-hi sempre que necessitin co-
brir llocs de treball vacants i da-
vant una demanda de jornades 
formatives.

D’altra banda, Simat té el 
repte d’integrar tot l’espai de 
què disposa i unificar les dues 
naus, per fer més eficient tot el 
procés productiu i logístic. Així 
mateix, l’objectiu és seguir crei-
xent i ampliar les seves instal·la-
cions al municipi. Una oportu-
nitat que ha de comptar amb 
una bona col·laboració entre 
empresa privada i administració 
pública.

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha negociat amb l’empresa 

Tradebric SL la cessió del solar que 
antigament havia funcionat com 
a aparcament del Mercadona per 
donar-li ús públic. L’espai, al que es 
pot accedir des del carrer Mossèn 
Amadeu Amenós i Sant Joan Bos-
co, està habilitat com a pàrquing i 
proporcionarà 37 places gratuïtes 
d’aparcament.

Dimarts de la setmana passa-
da, ambdues parts van signar el 
contracte d’arrendament pel ter-
mini d’un any i per un import de 
7.000 euros anuals. La signatura va 

anar a càrrec de Francesc Sabaté, 
en nom de l’empresa Tradebric SL, 
i de l’alcaldessa, Noemí Trucharte, i 
el regidor de Via Pública, José Sau-
cedo, en representació municipal.

El propietari podrà, en qual-
sevol moment, reclamar el solar a 

l’Ajuntament, que disposarà d’un 
mes per retornar-lo. 

La brigada municipal va nete-
jar el solar per tal d’obrir aquest 
nou aparcament al Camp del Rei, 
que estava prevista per a divendres 
passat, dia 1 d’octubre.

Decomissades més 700 
plantes de marihuana en 
una vivenda

IGUALADA

El grup de Policia Judicial del Cos 
Nacional de Policia d’Igualada, 

ha intervingut en una operació 
conjunta de la Policia Nacional i 
Mossos d’Esquadra coordinada 
per Centre d’Intel·ligència contra 
el Terrorisme i el Crim Organitzat 
(CITCO), que ha permès desmante-
llar una plantació de marihuana en 
una casa a Mediona. La plantació 
tenia capacitat per a cultivar fins a 
4.000 plantes per collita; en aques-
ta intervenció se’n van decomissar 
770 i 125 quilos de cabdells. 

La detenció va ser fruit de la 
col·laboració i coordinació interpo-
licial arran de la investigació d’una 
organització criminal procedent 
d’Europa de l’Est i establerta a Me-
diona, dedicada als cultius de ma-
rihuana per a l’exportació cap a la 
resta d’Europa.

L’entrada i registre al domicili 
de Mediona, es feia amb les uni-

tats d’intervenció policial de la Po-
licia Nacional, amb previsió de la 
perillositat dels integrants del grup 
criminal.

La infraestructura generada 
per aquest grup era molt rellevant 
i tenia capacitat de producció i as-
secatge de fins a 4.000 plantes així 
com innovadors mitjans de cultiu 
que permetien avançar el ritme 
de producció augmentant així les 
collites i els beneficis econòmics.

La plantació estava connec-
tada de manera fraudulenta al 
corrent elèctric el què suposava 
un risc potencial d’incendi i un 
perill per a la resta de vivendes 
properes; els tècnics de la com-
panyia subministradora estimen 
que s’han generat unes pèrdues 
d’uns 35.000 euros.

La  invest igac ió  cont inua 
oberta i no es descarten més de-
tencions.
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El Pressupost Participatiu del 
2021 es destinarà a crear un 
gimnàs municipal

Ruta de l’home honrat: neix un nou 
producte turístic igualadí

CASTELLOLÍ

Castellolí destinarà finalment 
una partida de 10.000 euros a 

crear un gimnàs municipal. Aques-
ta ha estat la proposta guanya-
dora dels Pressupostos Participa-
tius del 2021. Ha rebut 37 vots a 
favor, superant així l’altre projecte 
finalista, que era recuperar l’anti-
ga Font del Poble (ubicada sota 
el parc de les escoles) i que ha 
rebut 25 suports. Les votacions van 
determinar que els castellolinencs 
prefereixen disposar d’un espai 
on practicar esport. De fet, aquest 
projecte ja es va presentar als Pres-
supostos Participatius de l’any pas-
sat i va rebre un bon nombre de 
suports, malgrat que finalment no 
va quedar entre les idees finalistes. 

L’Ajuntament va rebre un total 
de 13 propostes per als Pressupos-
tos Participatius d’enguany, de les 
quals en va acceptar quatre. Dues 
d’elles ja van quedar descartades 
després de la primera fase de vota-
cions: consistien en millorar l’accés 
d’entrada a l’església i restaurar i 
millorar la senyalització de fonts i 
barraques. La tercera, recuperar la 
Font del Poble, va quedar finalista 
juntament amb la creació del gim-
nàs, però no ha acabat obtenint 
prou vots a favor. En total, 62 per-

sones han participat en l’elecció de 
la proposta guanyadora.

El nou gimnàs públic s’adequa-
rà al local El Centre. Aquests mesos 
d’octubre i novembre es condici-
onarà l’espai i s’hi instal·laran les 
màquines. L’alcalde, Joan Serra, 
valora que “és molt positiu que 
els veïns i veïnes de Castellolí vul-
guin tenir un espai per cuidar-se, 
perquè fer esport és salut”. En 
aquesta línia, el batlle destaca que 
disposar d’un gimnàs “és un pas 
més per seguir dotant el municipi 
d’instruments perquè la gent pu-
gui estar en forma i invertir en la 
seva salut, i esperem que aquest 
projecte sigui benvingut per tot-
hom”.

La proposta se suma a les altres 
activitats i instal·lacions esportives 
de què disposa Castellolí, com ara 
el poliesportiu, les pistes de pàdel 
i de tennis d’Els Pinyerets, el cir-
cuit de Pumptrack i de Biketrial, 
l’skatepark, la zona esportiva per 
a la gent gran i el parc de l’Embut, 
on es poden realitzar activitats a 
l’aire lliure, entre d’altres. Totes 
aquestes iniciatives podran fer ús 
del nou gimnàs, i també els cursos 
educatius que organitza l’Ajunta-
ment amb diversitat d’activitats 
esportives com ara ioga, pàdel, 
gimnàstica correctiva, ciclisme o 
hipopressius, entre d’altres.

De cara a l’any vinent, l’alcalde 
avança que es millorarà el procés 
de votació per “fer-ho més fàcil, ja 
que sabem que l’eina tecnològica 
que s’ha utilitzat no és la millor i 
per això vam habilitar que també 
es pogués fer telefònicament a tra-
vés del consistori”. Des de l’Ajunta-
ment agraeixen la participació dels 
veïns i veïnes de Castellolí en els 
Pressupostos Participatius del 2021. 

IGUALADA

La Ruta de l’home honrat és una 
visita guiada per la Igualada del 

tombant dels segles XIX i XX, la 
qual té com a fil conductor la vida 
de Joan Serra Constansó (Igualada, 
1864 – Barcelona, 1924). El passat 
diumenge, 3 d’octubre, va tenir 
lloc la segona i última jornada de 
la prova pilot de la visita, creada 
pel periodista i escriptor Albert 
Rossell amb l’objectiu que sigui un 
producte turístic més ambiciós.

La ruta surt de la plaça de Pius 
XII i acaba a l’Ateneu Igualadí. El 
recorregut, d’unes dues hores de 
durada, repassa la vida de l’home 
honrat, així com bona part del pa-
trimoni històric de la ciutat, fent 
parada a punts com la basílica de 
Santa Maria, la plaça de l’Ajunta-
ment, la capella de la marededéu 
de Montserrat, l’Estació Vella, l’antic 
Escorxador Municipal, l’Asil del Sant 
Crist, la Cotonera o l’Electra Igua-
ladina. 

A mig termini, l’esdeveniment 
es convertirà en una ruta de tres 
etapes per Igualada, Barcelona i el 
Vendrell, les tres ciutats on va viure 
o estiuejar Joan Serra Constansó. 
Està concebut com un producte tu-
rístic per atraure visitants a aquestes 
ciutats i que se’n beneficiïn comer-

ciants, restauradors i empreses cul-
turals.

En total, 37 persones han gaudit 
de la visita guiada en les dues jorna-
des de la prova pilot, que ha tingut 
un marcat caire institucional. Així, 
hi han assistit regidors de l’Ajunta-
ment d’Igualada, representants de 
l’Ateneu Igualadí, personal de la 
Biblioteca Central d’Igualada i de 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, mem-
bres de la junta d’Igualada Comerç i 
la impulsora de la Festa Modernista 
d’Igualada, entre d’altres.

Val la pena destacar que a la 
visita de diumenge van assistir-hi 
vuit besnets i familiars de Joan Ser-
ra Constansó vinguts de Barcelona, 
el Vendrell, Sabadell i l’Escala. En 
definitiva, bona part de les fonts 
que estan ajudant Albert Rossell a 
escriure la biografia novel·lada del 
personatge.

Del protagonista, cal destacar 
que Joan Serra Constansó va ser 
alcalde de la ciutat (1904-1905), 
president de l’Ateneu Igualadí de 
la Classe Obrera (1890-1893 i 1903-
1905) i gerent de l’Electra Iguala-
dina (1903-1913). Té dos poemaris 
publicats: Tonterías i La barrica-
da (ambdós de 1900) i tres llibres 
en prosa: Del viure alegre (1917), 
Quan jo tenia vint anys (1923) i el 
pòstum Mig segle de vida iguala-
dina (1924). Com a periodista, va 
escriure en nombroses publicaci-
ons locals i va dirigir El Igualadino. 
A Barcelona va excel·lir a la prem-
sa satírica de l’època i va ser una 
de les primeres plomes dels setma-
naris La Campana de Gràcia i L’Es-
quella de la Torratxa, publicacions 
on va popularitzar el pseudònim 
de Jeph de Jespus.

Milers de persones participen a la Jornada 
Gastronòmica de les Plantes Oblidades 

Solució a les escombraries i 
rates al carrer Bisbe Perelló 
del barri de Montserrat

IGUALADA

El passat dia 30, i complint l’Ajun-
tament la seva paraula donada 

als veïns, es va dur a terme la reu-
nió amb els veïns, el representant 
de l’associació de veïns del barri de 
Montserrat, el representant de Ciu-
tadans i en representació de l’Ajun-
tament els regidors, Carme Riera i 
Miquel Vives.

L’Ajuntament va comunicar les 
consultes realitzades amb l’em-
presa Aldi i les solucions que es 
podien donar per evitar les escom-
braries i les rates. 

La primera solució es faria en 
un termini de quinze dies, i són 
millorar la neteja i en la cambra on 
es dipositen les escombraries amb 
més seguretat en els accessos i de 
visibilitat interior. 

Al mateix temps es treballa-
ria en el trasllat dels contenidors 
d’escombraries a la part davan-
tera de supermercat, aquesta so-
lució té un termini de realització 
previst de dos mesos per la com-
plexitat de l’obra, construcció de 
la cambra i els seus accessos per 
als contenidors i el camió d’es-
combraries. 

Els veïns afectats van decidir 
que no era necessari que facin les 
obres de millores en la primera so-
lució oferta, si es realitzava la se-
gona i esperar aquests dos mesos 
perquè se’ls solucionés definitiva-
ment el problema i així va quedar 
acordat per tots els reunits.

Associació de Veïns Barri 
de Montserrat

IGUALADA

Dissabte va tenir lloc a Iguala-
da la 6a edició de la Jornada 

Gastronòmica de les Plantes Obli-
dades, organitzada pel Col·lectiu 
Eixarcolant. Les més de 100 acti-
vitats realitzades, i l’espai de fira 
amb una setantena de projectes 
participants, van fer les delícies 
dels visitants vinguts d’arreu de 
país, amb ganes de conèixer unes 
espècies i varietats amb molt de 
potencial però encara massa obli-
dades.

Des de l’organització desta-
quen la gran afluència de públic, 
i sobretot el fet que aproximada-
ment el 70% dels participants fos-
sin de fora de la comarca, deno-
tant així la capacitat d’atracció de 
la Jornada, que en pocs anys s’ha 
consolidat com l’esdeveniment de 
referència d’un sector que reivindi-
ca les plantes oblidades com a eina 
per canviar el model de producció 
i consum.

Les xerrades tècniques i aplica-
des, les demostracions de cuina a 
l’espai d’etnobotànica en directe, 
les actuacions musicals, els tallers, 
i les sortides i activitats familiars, 
van fer les delícies de petits i grans, 
seduint tant a aquells que era el 
primer cop que es preguntaven si 
una ortiga, blet o verdolaga es po-
dia menjar, com al públic més ex-
perimentat. També cal destacar els 

tasts, de torrons, humus, aigües 
florals i cruixents; i el dinar silves-
tre, del qual es van servir 750 ra-
cions.

La Jornada és un esdeveniment 
imprescindible per demostrar que 
el canvi de paradigma agroalimen-
tari és possible, que podem produir 
i consumir de forma diferent, ve-
ritablement sostenible. No només 
reuneix els millors experts en la 
matèria, sinó que també permet 
conèixer desenes de projectes que 
ja es fonamenten en aquest nou 
paradigma, demostrant així que el 
canvi és perfectament possible. Al-
hora, és un punt de trobada entre 
experts i professionals, generant 
sinergies i dinàmiques que perdu-
ren durant tot l’any.

Jana Peters i Marc Talavera, co-
ordinadors de la Jornada afirmen 
que “cal entendre-la com un esde-
veniment clau a nivell de país per 
tal d’afrontar reptes com l’emer-
gència climàtica, el despoblament 
rural, o la manca d’oportunitats 
econòmiques lligades al territori, i 
per tant resulta imprescindible que 
totes les administracions hi apos-
tin. Hem demostrat que som capa-
ços d’organitzar un esdeveniment 
únic i transformador, tan en el fons 
com en la forma. Ara ens cal dis-
posar de tots els recursos per con-
vertir-la en pedra angular del canvi 
de model que necessitem, cal que 

de la mateixa manera que tothom 
coneix la Marató de TV3, tothom 
conegui la Jornada”.

I és que un dels elements sin-
gulars, i que donen més força a 
l’esdeveniment, és que s’organitza 
de forma totalment voluntària des 
del Col·lectiu Eixarcolant. L’edició 
d’enguany ha comptat amb prop 
de 200 voluntaris i voluntàries, vin-
guts d’arreu. Segons Albert Cas-
tells, responsable de coordinar els 
voluntaris i voluntàries “aquesta és 
l’essència de la Jornada, la consta-
tació que quan des de la societat 
civil ens organitzem i remem con-
juntament tot és possible. Per això 
estem convençuts que recuperar 
les plantes oblidades i transformar 
el model també ho serà, i per això 
ens esforcem cada dia.

Des del Col·lectiu Eixarcolant 
es vol agrair especialment la par-
ticipació de tots els voluntaris, vo-
luntàries, ponents i paradistes, per 
haver fet possible la Jornada. Tam-
bé a l’Ajuntament d’Igualada i el 
Consell Comarcal de l’Anoia pel 
suport rebut, i a l’Ateneu Igualadí i 
les Escolàpies per la cessió d’espais. 
Després d’aquest balanç immillo-
rable, en qüestió de setmanes se-
rà moment de començar a pensar 
en l’edició del 2022, que també es 
preveu celebrar a principis d’oc-
tubre.

Col·lectiu Eixarcolant

PAPERERIA CODORNIU
Necessita persona per gestió 

de magatzem, recepció 
i col·locació de material i alta 

al sistema informàtic.
Transport i repartiment als clients. 

Montatge de mobiliari d'oficina. 
 

Tel.: 938 030 627
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Jordi Cuadras omple el Museu amb les 
propostes per “tornar a fer avançar Igualada”

La Joventut Socialista 
de l’Anoia presenta una 
moció d’impuls a 
la Formació Professional 
des de l’Anoia Sud

IGUALADA

Amb la sala de les Encavallades 
del Museu de la Pell plena de 

gom a gom i l’aforament comple-
tat, el grup municipal d’Igualada 
Som-hi (PSC - Comuns - Igualada 
Oberta) iniciava el curs polític amb 
la presentació de les propostes que 
formen part del seu model de ciutat 
sota el nom “Tornem a fer avançar 
Igualada”.

El regidor portaveu Jordi Cua-
dras va explicar davant de més de 
150 persones entre les quals també 
hi havia presidents de diferents en-
titats de la ciutat, quina Igualada 
s’imagina i com aconseguir-la tot 
fent un repàs a tots els àmbits i sec-
tors de la ciutat. En cada un d’ells 
Cuadras va analitzar el moment ac-
tual i el de futur amb un clar mis-
satge d’esperança: “Els millors anys 
d’Igualada no han passat, sinó que 
estan per venir i sabem com fer-ho. 
S’obre un nou temps i hi ha una 
oportunitat per replantejar-se què 
volem fer amb Igualada a la sortida 
d’aquesta enorme crisi. Si hi ha al-
gun moment per assentar les bases 
del que volem ser, aquest és ara i 
sense deixar ningú enrere”.

La conferència “Igualada avui 
i demà” de Cuadras va desgranar 
tots aquells aspectes del dia a dia 
que Igualada necessita canviar per 
a tornar a avançar i que ressaltà que 
el seu equip coneix “a peu de carrer, 
visitant els barris i parlant amb la 
gent”: estat dels barris, lluitar per 
l’equitat en l’educació, descentra-
litzar la cultura, accés a l’habitatge, 
comerç, Mercat de la Masuca, obrir 
els equipaments que el govern ha 
pagat i té tancats com el Centre Cí-
vic Nord o l’Escorxador, mobilitat 
verda per bicis i vianants, neteja de 
la ciutat i altres.

Jordi Cuadras va enfocar la part 
central de conferència en com acon-
seguir la creació de llocs de treball 
com a principal punt per a tornar a 
fer avançar la ciutat “pensant en les 
2.304 persones que ara mateix estan 
a l’atur i també en els 9.000 joves 
que tenim. Si la propera generació 
té futur a Igualada, Igualada tindrà 
futur”.

L’atur està per sobre de les co-
marques veïnes dins la província de 
Barcelona. Gairebé la meitat de les 
persones treballadores de l’Anoia 
marxen cada dia a treballar fora 
de la comarca. I la renda familiar 
disponible és de les tres més baixes 
de la província. En aquest sentit, va 
lamentar que no s’hagi complert 
cap de les promeses de Marc Cas-
tells d’atraure inversions industrials 
i que en 10 anys no hagi estat capaç 
de portar cap gran empresa. Per 
Cuadras això passa perquè no s’ha 
resolt la planificació industrial de 
la Conca: “Com a ciutat no podem 
posar-nos de perfil per por al que 
diran, hem d’exercir el nostre paper 

i això és el que no s’està fent. Les 
entitats empresarials i els sindicats 
han sortit a defensar més la indús-
tria pel nostre territori que no pas 
l’Ajuntament”. 

Igualada Som-hi proposa “una 
Igualada que sigui la porta d’en-
trada de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona des de l’interior de la 
península i estar presents a la tau-
la de decisions de l’entorn metro-
polità per captar oportunitats. Ser 
capaços d’aconseguir una cohesió 
dels municipis de la Conca d’Òdena 
per a construir la ciutat més gran a 
l’interior del país entre Barcelona i 
Lleida. Ser capaços d’aliar-nos amb 
el Port de Barcelona i el Port Sec 
de Saragossa per reclamar, junts, 
una línia de tren que els uneixi 
i que passi per Igualada, el tren 
gran”. Jordi Cuadras destaca que 
“no ens hem de conformar a veure 
passar mercaderies per l’autovia o 
pel futur tren que reclamem. Vo-
lem que tinguin origen i destí a 
la Conca d’Òdena. El no a tot ens 
està condemnant com a territori: 
la gent necessita feina i no haver 
de marxar a treballar a fora. Ho 
diem sense complexes: necessitem 
la indústria per a prosperar com a 
territori”.

A més de reclamar la necessitat 
de planificar la Conca per atraure 
inversions davant el fet que el 90% 
del sòl industrial de la comarca està 
ja esgotat, Cuadras també explica 
que “hem de crear feina en sectors 
que són sectors de futur. Identifi-
quem tres sectors on es necessita 
poc temps de formació per fer bé 
la feina, cosa importantíssima per-
què la gent que està a l’atur pugui 
tornar al mercat laboral amb rapi-
desa: el de l’atenció a l’envelliment 
i les cures, el de la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques i el de la 
rehabilitació d’habitatge”.

Jordi Cuadras tancava aques-
ta part explicant que “aquells que 
dediquem uns anys de la nostra 
vida a la política, hem de ser gene-
rosos prenent decisions que segur 
que no veurem fetes realitat però 
que cal que prenem perquè els que 
vinguin darrere nostre sí que les 
vegin. Probablement ens pot des-
gastar però si una decisió que ens 
desgasta l’avui ens fa guanyar el 
demà, us dic amb tota fermesa que 
si soc l’alcalde d’Igualada la pren-
dré sense cap por”.

Portes endins, la formació que 
integren PSC, Comuns i el grup 
ciutadà Igualada Oberta marca el 
POUM com la gran eina per a plani-
ficar la ciutat. Cuadras destaca que 
“mentre no s’actualitza el POUM 
hi ha interessos privats que hi gua-
nyen. A nosaltres ja ens està bé que 
aquesta gent guanyi el que vulgui 
però només si també hi guanya tot-
hom. Un govern ha de vetllar per 
l’interès general i no per l’interès 
particular”.

Jordi Cuadras recorda que “el 
POUM no són quatre ratlles sobre 
un mapa. El POUM és el gran ins-
trument per equilibrar la ciutat i 
frenar desigualtats. El POUM vol dir 
parlar d’habitatge, d’equipaments, 
de places i carrers, del barri del Rec 
i de com tornar a la vida zones fos-
ques i buides de la ciutat”. Pel que 
fa al Rec, Igualada Som-hi planteja 
que “cap ciutat de la nostra mida 
té un barri per on reinventar-se. Vo-
lem que el Rec sigui el primer barri 
100% verd de Catalunya i que sigui 
exemple de com han de ser les ciu-
tats del futur”.

A falta d’un any i mig per les 
eleccions municipals, Jordi Cuadras 
també feia aquesta crida: “Aquest 
model de ciutat que proposem per 
a tornar a fer avançar Igualada no 
volem que sigui el nostre perquè no 
podem fer-lo realitat només nosal-
tres, sinó que volem que sigui el de 
molta gent, el de la ciutat sencera, 
perquè per avançar les ciutats ne-
cessiten de l’esforç de tothom.”

La benvinguda a l’acte “Tor-
nem a fer avançar Igualada” el 
feia la regidora Montse Montaña, 
que  va recordar quin és el signifi-
cat de la paraula Ajuntament: “El 
seu significat primer que va més 
enllà de l’ús  habitual d’òrgan que 
governa un municipi. La seva arrel 
és el concepte ajuntar o el que és 
igual unir, crear, ordenar com a 
contraposició al caos. I quest es-
perit d’ajuntar és el que ara fa dos 
anys ens va portar a crear aquesta 
coalició electoral, ens vam ajun-
tar PSC, Comuns i el grup ciuta-
dà Igualada Oberta donant lloc a 
Igualada Som-hi per què tenim un 
projecte que es diu Igualada”.

El vídeo de la conferència de 
Jordi Cuadras “Igualada avui i de-
mà” ja es troba penjada a Inter-
net, al canal de Youtube, d’Igualada 
Som-hi i disponible per tothom.

Pilar Carballo presenta el seu llibre, 
“Ese día, después de la lluvia” 
IGUALADA

El dimecres dia 29 de setembre, 
l’Ateneu Igualadí va ser l’escena-

ri de l’acte de presentació del llibre 
“Ese día, despúes de la lluvia”, i 
que va comptar amb l’assistència 
de la seva autora, la igualadina 
Pilar Carballo. Es tracta del segon 
llibre d’aquesta autora, que ante-
riorment va publicar “Ámbar”. Tot 
i que l’escriptura és la seva gran 

passió, Pilar Carballo també és una 
gran aficionada a la pintura i el 
dibuix. El seu segon llibre “Ese día, 
después de la lluvia”, mostra la 
seva maduració literària i sorprèn 
pel canvi de registre respecte la 
seva primera obra, sense perdre, 
però, l’encant en la narració i en la 
creació dels personatges, i tornarà 
a omplir els seus lectora de sensaci-
ons i noves emocions.

PIERA

La Joventut Socialista de l’Anoia 
ha donat a conèixer, en roda 

de premsa a l’Institut Guinovarda 
de Piera, la moció d’impuls a la 
Formació Professional a la comar-
ca que serà presentada als plens 
dels Ajuntaments al llarg del mes 
d’octubre. Els constants proble-
mes en el procés de matriculació 
d’aquests estudis per segon curs 
consecutiu motiven un document 
que permetrà als municipis ins-
tar el Departament d’Educació a 
impulsar un conjunt de mesures  
resolutives del conflicte.

El darrer període de preins-
cripció i matriculació ha posat 

de manifest un greu problema 
de planificació i gestió per part 
del Govern de la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a l’accés 
als estudis de Formació Professi-
onal, provocant la destrucció de 
centenars de projectes vitals dels 
i les joves degut a la manca de 
centenars de places a l’Institut 
Milà i Fontanals.

Les dades són indiscutibles: 
l’Institut Milà i Fontanals d’Igua-
lada acull més de 1.500 alumnes, 
dels quals un 40% provenen de 
la Conca d’Òdena i el 60% res-
tant de la resta de la comarca, 
sent un alt percentatge originari 
de l’Anoia Sud, mentre la taxa 
d’atur juvenil se situa per sobre 
del 38%.

Aquesta realitat, doncs, exi-
geix, a través de la moció pre-
sentada als Ajuntaments, la po-
sada en marxa immediata d’un 
pla estratègic per ampliar i mi-
llorar les oportunitats formati-
ves en formació professional a 
l’Anoia de manera proporcio-
nal a la realitat demogràfica i 
econòmica del territori i, a més, 
l’impuls de graus de formació 
professional al sud de la comarca 
per ampliar l’oferta educativa 
i descongestionar el centre de 
referència en Formació Professi-
onal garantint que cap alumne 
es quedi sense plaça.

La roda de premsa, a més, 
va comptar amb el suport de les 
agrupacions socialistes de l’Ano-
ia Sud amb la presència dels re-
gidors Javier Perellón, Dani Gu-
tiérrez i Dani Vendrell.

JSC ANOIA

Penjades sis caixes niu al 
Parc Central

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dissabte passat es van penjar sis 
caixes niu en diferents arbres 

del Parc Central de Montbui. Les 
caixes niu afavoreixen la nidifica-
ció de les aus, i van ser realitzades 
per les famílies que fan prendre 
part en un taller BiblioLab de la 
Biblioteca Mont-Àgora.

L’Alcalde Jesús Miguel Juárez, 
el regidor de Medi Ambient Adrià 
Castelltort i la directora de la Bi-
blioteca Mont-Àgora Núria Ros-
sell, van acompanyar les famílies 
que van realitzar les caixes-niu, 
i que les van portar per poder 
penjar-les. 
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Càritas busca voluntariat jove per a un 
projecte de mentoria amb joves adolescents
IGUALADA

Les desigualtats socials i educa-
tives persisteixen. I molts joves 

no compten amb prou oportuni-
tats per trencar amb el cercle de la 
pobresa, es troben en situació de 
vulnerabilitat per diferents causes 
com, per exemple, tenir pocs recur-
sos o no disposar d’una xarxa fami-
liar estable on recolzar-se. 

Davant d’aquesta realitat, Cà-
ritas Anoia-Segarra va endegar el 
curs passat un projecte de men-
toria jove que pretén compensar 
aquesta carència que tenen alguns 
joves de referents adults que els 
poden ajudar en el seu recorregut 
educatiu i social. Des del mes de 
febrer al juny de 2021 s’ha realit-
zat aquest projecte en col·labora-
ció amb l’Institut de Santa Marga-
rida de Montbui. 

En el projecte, un jove men-
tor (estudiant universitari o de 
grau superior) acompanya a joves 
estudiants de la ESO perquè pu-
guin anar guanyant confiança i 
motivació, i d’aquesta manera as-
segurar l’èxit acadèmic. Aquesta 
primera experiència de projecte 
de mentoria jove a Càritas, es va 
concretar en l’acompanyament a 
sis parelles formades per persona 
mentora i alumne/a mentorat.

Els resultats positius d’aques-
ta iniciativa han fet que Càritas 
opti per ampliar el projecte en el 
curs 2021/22, on s’incorporaran a 
col·laborar dos centres de la ciu-
tat d’Igualada, l’Institut Pere Vives 
Vich i l’Institut Badia i Margarit.

L’objectiu es poder ampli-
ar a un total de 20 parelles de 
mentoria, per això Càritas busca 
persones joves que estiguin fent 
un grau superior o cursant estu-
dis universitaris, que visquin a 
la Conca d’Òdena i que disposin 
d’un parell d’hores a la setmana 
per acompanyar i convertir-se en 
referents adults en positiu per a 
joves estudiants de secundària. 
Les persones voluntàries interes-
sades poden contactar a través 
de l’adreça de correu-e  mento-
ria.jove@caritasbv.cat

Sessió formativa i participativa per abordar 
les violències masclistes i LGTBIfòbiques en 
espais d’oci públic

Taller de memòria i estimulació a la 
residència Amavir
VILANOVA DEL CAMÍ 

Al llarg de la setmana passada 
Amavir Vilanova va portar a 

terme diferents activitats per als 
residents amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Gent Gran. Les van 
organitzar des dels departaments 
de fisioteràpia, psicologia, teràpia 
ocupacional i educació social per 
tal d’oferir un programa especial. 

Van fer, per exemple, un taller 
nomenar “Redescobrir els sabors”, 
on feien servir només l’olfacte i el 
gust -sense utilitzar la vista-, per 
tal de reconèixer sabors peculiars. 
Una altra proposta, “Mou-te per 
l’Alzheimer”, es va dedicar a les 
persones de psicogeriatria, i va 
consistir a fer passejos i redescobrir 
l’entorn exterior. 

També van fer tallers de me-
mòria a través dels records, i altres 
d’activitat física, tot recordant jocs 
de la infància o tradicionals, com 
per exemple les bitlles o prepara-

des per les fisioterapeutes d’Ama-
vir, per treballar el cos i la ment.

La setmana també els va servir 
per fer treballs manuals, com ara 
unes caixetes de records amb por-
cellana i pintures.

I no hi va faltar tampoc un ta-
ller basat en l’estimulació afecti-
va i sensorial, adreçat als avis que 
presenten un estat general més 
delicat.

Per acabar la setmana, diven-
dres, van gaudir d’un berenar dolç, 
a base de croissants i batuts.

Des de la regidoria de Benestar 
Social de Vilanova del Camí, Laura 
Pavón ha agraït a Amavir aquesta 
proposta en el marc del Dia Inter-
nacional de la Gent Gran i especial-
ment a la gent gran l’obsequi que 
els van lliurar, “un detall acolorit i 
molt maco”, expressa la regidora.

El departament de Joventut i 
la Unitat d’Igualtat i Inclusió 

del Consell Comarcal de l’Anoia 
treballen, des de fa uns mesos, en 
l’elaboració del Protocol Comar-
cal d’Abordatge de les Violènci-
es Masclistes i LGTBIfòbiques en 
Espais d’Oci Públic, amb el suport 
de l’Agència Catalana de Joven-
tut i la consultora Dones Amb 
Empenta.

El passat 23 de setembre va 
tenir lloc una jornada formativa i 
participativa amb personal tècnic 
dels municipis de la comarca de 
l’Anoia, que es va dur a terme al 
centre social i cultural La Vinícola 
de Santa Margarida de Montbui. 
La sessió, que va comptar amb un 
formació inicial, prèvia a la pre-
sentació del resultat de la diagnosi 
i a la sessió participativa posterior, 
va comptar amb la participació 
de 18 persones, provinents de 12 
municipis diferents del territori i 
pertanyents a les àrees de Joven-
tut, Igualtat, Salut, Ensenyament, 
Serveis d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD) i Grup d’Atenció a la 
Víctima (GAV), així com l’Oficina 
de Relacions amb la Comunitat 

(ORC) del cos de Mossos d’Esqua-
dra.

Carme González, consellera 
de Joventut, Feminisme i LGTBI, 
destaca que “el treball conjunt 
de les persones participants va 
servir per poder elaborar noves 
propostes i accions a desenvo-
lupar per poder donar respos-
ta a tot el territori pel que fa a 
l’abordatge de les violències mas-
clistes i LGTBIfòbiques en espais 
d’oci públic, així com començar 
a establir mecanismes de coordi-
nació i cooperació amb els proto-
cols existents”.

Dimecres vinent, jornada 
de participació

D’altra banda, el proper 13 
d’octubre, a les 18h i a l’equipa-
ment juvenil La Kaserna d’Iguala-
da, tindrà lloc una jornada de par-
ticipació en què es vol escoltar la 
ciutadania de l’Anoia i recollir les 
seves propostes, per garantir que el 
protocol resultant sigui aplicable i 
útil per a tots els municipis. També 
s’ha creat un enllaç perquè totes 
aquelles persones que no hi puguin 
assistir presencialment, hi puguin 
participar: www.bit.ly/queopines

S’adjudica la reurbanització 
del casc antic

Actes commemoratius del 
quart aniversari de l’1-O
CARME

Divendres passat, Carme va com-
memorar el quart aniversari de 

l’1 d’Octubre amb diversos actes 
que es van estendre durant tot el 
cap de setmana. 

El mateix divendres, una cin-
quantena de persones es van aple-
gar davant l’Ajuntament i l’Escola, 
el mateix espai on ara fa quatre 
anys es va poder votar, per escoltar 
la lectura del manifest de l’Associa-
ció de Municipis per la Independèn-
cia (AMI) i una selecció de poemes 

d’en Joan Brossa del llibre “Poemes 
de Combat”, de l’any 2019.

El diumenge 3 d’octubre es va 
celebrar una xerrada-col·loqui al 
Casal de Carme, a càrrec del pro-
fessor i escriptor Joan Pinyol. Una 
vintena de veïns i veïnes van po-
der escoltar el seu testimoni a tra-
vés del seu llibre “Avi, et trauré 
d’aquí!”, en el qual rememora la 
seva lluita per evidenciar uns fets 
que no han de caure en l’oblit i 
que tenen un sentit humanitari i 
emocional.

CAPELLADES

El darrer dimecres de setembre  es 
va fer una sessió extraordinària 

del Ple de l’Ajuntament de Cape-
llades amb un únic punt a l’ordre 
del dia: l’adjudicació de les obres 
corresponents al projecte de remo-
delació dels vials dels carrers d’Oló, 
Amador Romaní, Plaça de Sant Jau-
me, Canaleta, Magina Carme i part 
del carrer d’Onze de Setembre del 
municipi de Capellades.

L’alcalde, Salvador Vives, va 
explicar com una empresa de les  
presentades va quedar descartada 
per defectes administratius i una 
altra per baixa temerària. Els regi-
dors van coincidir en destacar que 
aquest és un projecte llargament 
demanat per tots els grups ja que 
la recuperació del centre històric de 
Capellades és gairebé una urgèn-

cia, que cal començar per aquests 
primers carrers proposats i després 
continuar per els altres que ara no 
estan detallats. 

L’alcalde també va explicar que 
cal tenir l’obra adjudicada per te-
nir més punts en la valoració de la 
Diputació de Barcelona, que pot 
donar els recursos econòmics per 
aquest 2021, el 2022 o el 2023. Hi 
van votar a favor els quatre grups 
municipals d’ERC, VdC, JxC i el PSC i 
es va abstenir Ciutadans.

http://www.bit.ly/queopines
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Junts X Vilanova 
commemora el 4t aniversari 
del referèndum de l’1 
d’octubre

VILANOVA DEL CAMÍ

L’exterior de l’IES Pla de les More-
res va acollir dijous passat un 

acte de commemoració del refe-
rèndum de l’1 d’octubre. Organit-
zat per la delegació local de Junts, 
l’acte va servir en paraules del 
regidor de Junts a l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí, per reivin-
dicar a les desenes de voluntaris 
que van fer possible el referèndum 
al municipi i els centenars de vila-
novins que van concentrar-se a les 

portes del centre en aquella jor-
nada. Unes paraules que també 
van servir per esperonar i animar 
a seguir amb la lluita per l’auto-
determinació de Catalunya. L’acte, 
que també va comptar amb la pre-
sència del regidor de la Pobla de 
Claramunt, Santi Broch, va cloure 
amb la col·locació d’una placa a la 
façana del centre on es pot llegir 
“1 d’octubre de 2017. Aquí es va 
votar, aquí es va guanyar”.

Junts x Vilanova del Camí

S’aprova una moció en 
millora de la formació 
professional a l’Anoia Sud

Bona acollida d’“El Maria 
Canals porta cua”

CAPELLADES

Aquest primer dissabte d’octubre 
Capellades s’ha engalanat amb 

un piano de cua, que ha presidit la 
plaça Verdaguer durant tot el matí 
de dissabte.

Aquesta proposta ha estat 
possible dins el marc d’“El Maria 
Canals porta cua”, amb l’objectiu 
d’atansar la música a tothom. S’ha 
comptat amb la participació de 
l’Escola de Música de Capellades, 
que hi ha portat els estudiants de 
piano per tenir l’oportunitat de to-

car un piano de cua. Al llarg del 
matí diferents persones s’hi han 
atansat per compartir els seus co-
neixements musicals i fer gaudir 
el públic amb el seu “repertori” 
musical.

En paraules del regidor de Cul-
tura, Àngel Soteras, “estem satis-
fets amb la consolidació d’aquesta 
iniciativa. Tot i haver canviat dates 
a causa del temps, la participació 
es manté alta i s’incorporen “apre-
nents de pianista” cada cop més 
joves”.

PIERA

Els grups municipals PSC, Ara es 
Demà i Junts per Piera van pre-

sentar i aprovar, per unanimitat al 
consistori, una moció que reclama 
una millora de la formació profes-
sional a la comarca i, en concret, 
a l’Anoia Sud. L’origen d’aquesta 
es troba a les Joventuts Socialistes 
de l’Anoia, que hi han identificat 
una manca de places a diferents 
centres i una taxa d’atur juvenil 
elevada. L’impediment que molts 
joves s’hagin quedat en el darrer 

curs sense plaça per formar-se ha 
estat la motivació principal d’inici-
ar la moció.

Un altre aspecte a remarcar és 
el factor desplaçament. Al voltant 
del 40% dels estudiants de l’Ins-
titut Milà i Fontanals provenen, 
majoritàriament, de l’Anoia Sud. 
La dificultat per arribar a Igualada 
en transport públic des dels barris 
que envolten el nucli de Piera ha 
estat un motiu afegit per reclamar 
millores per als centres locals. En 
concret, per a l’Institut Guinovarda 
de Piera, on es demana, no tan 
sols un increment de les places, 
sinó també una millora en l’oferta 
formativa actual, com per exemple 
que es comenci a impartir la for-
mació de grau superior, que actu-
alment manca.

D’aquesta manera s’espera que 
la Generalitat estudiï la proposta 
de moció i la pugui posar en marxa 
de cara al curs vinent.

Un grup d’usuaris de la biblioteca participen 
com a voluntaris al projecte “Llegim el riu” 

VILANOVA DEL CAMÍ

Un grup de catorze voluntaris del 
municipi han iniciat aquesta set-

mana un projecte per tal de conèixer 
la situació del riu Anoia i la qualitat 
de l’aigua al seu pas per Vilanova 
del Camí. Ho fan dins del projecte 
“Llegim el riu”, impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona de la mà de les 
biblioteques i les regidories de Medi 
Ambient dels municipis on es desen-
voluparà l’estudi.

“Llegim el riu” és un projecte 
que es fonamenta en la ciència ciu-
tadana (recerca participativa) entorn 
del riu Llobregat i dels seus afluents 
principals, Anoia i Cardener, per afa-
vorir el coneixement d’aquest espai 

i la col·laboració de la ciutadania en 
la seva protecció, la qual cosa ha de 
permetre la generació de noves da-
des, la recerca i la interpretació de la 
informació. 

La iniciativa complementa el 
projecte RiuNet i promou la parti-
cipació per mitjà de les comunitats 
d’usuaris de les biblioteques.

Desenvolupament i 
calendari

“Llegim el riu” va arrencar al ju-
liol amb la formació dels tàndems 
locals (una persona tècnica de medi 
ambient i una altra de biblioteques). 
Aquests equips són els encarregats 
d’organitzar els grups que participa-
ran en les sortides de camp, que es 
faran aquesta tardor. 

En el projecte participen 15 lo-
calitats de l’àrea d’influència del Llo-
bregat, entre elles dues de la comar-
ca de l’Anoia: Vilanova del Camí i 
Igualada. 

Dimarts passat, els voluntaris vi-
lanovins van fer una primera sessió 
de treball de camp. El grup ja es va 

reunir la setmana passada. Un cop 
realitzat l’estudi --a partir de la infor-
mació recollida--, es presentaran els 
resultats, previsiblement durant el 
primer trimestre del 2022, i es faran 
propostes d’acció per ser incorpora-
des en les polítiques públiques de 
gestió i conservació del patrimoni 
fluvial d’aquests entorns. 

Impuls i coordinació
El projecte està impulsat i coor-

dinat per la Gerència de Serveis de 
Biblioteques i la Gerència de Serveis 
de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona, que ha trobat la implica-
ció de la Biblioteca de Vilanova del 
Camí i la regidoria de Medi Ambi-
ent. La direcció científica correspon 
al Grup de Recerca (FEHMlab) del 
Departament de Biologia Evolutiva, 
Ecologia i Ciències Ambientals de la 
Universitat de Barcelona. 

L’Associació Habitats, entitat am-
biental que impulsa el Projecte Rius, 
col·labora també en aquest projecte 
per tal de coordinar totes les propos-
tes que actualment hi ha al territori. 

Bon ambient i participació compromesa en 
la primera Festa dels animals de companyia 
VILANOVA DEL CAMÍ

La primera Festa dels animals 
de companyia, organitzada 

per la regidoria de Sanitat, va 
aplegar diumenge passat, tant 
al matí com a la tarda, una bona 
participació en els actes progra-
mats per sensibilitzar la ciuta-
dania en la cura i protecció dels 
animals.

Al llarg del matí, el bon am-
bient de públic va acompanyar la 
petita fira d’entitats al Parc Flu-
vial. Una desena de parades de 
protectores, associacions i empre-
ses van oferir informació sobre la 
seva tasca i servei, a banda dels 
diferents tallers, que van tenir 
molt bona acollida.

La marxa canina va ser força 
concorreguda i tots els partici-
pants van rebre l’obsequi d’una 
ampolla --per portar aigua amb 
vinagre-- per diluir els orins, així 
com un val de 8 euros de compra 
de menjar per a les mascotes. A 
continuació es van fer diverses 
xerrades sobre la responsabili-
tat que comporta tenir un ani-
mal de companyia i les adopcions 
responsables. I per finalitzar, El 
Racó de Milú va oferir una clas-
se d’ensinistrament caní en posi-
tiu que va permetre intercanviar 
opinions i resoldre dubtes.

Durant tot el matí es van re-
alitzar tallers que van tenir molt 
bona acollida, com afirma Car-
lota Silva, i l’Ajuntament va fer 
diferents sortejos de productes 
per a mascotes.

La recaptació de 148 euros 
del matí se suma als 400 euros 
aconseguits amb les entrades de 
la gala solidària de la tarda, a 
Can Papasseit. De la mà de La-
ia Esquinas, un grup de mono-
loguistes de Comedia en acción 
(entitat sense ànim de lucre) van 
fer passar una divertida estona a 
unes vuitanta persones. En total, 
els 548 euros recollits a la festa 
es dedicaran al benestar dels ani-
mals del municipi.

Agraïments i continuïtat
La regidora de Sanitat ha 

agraït la col·laboració de totes 

les associacions i entitats que han 
participat en la festa, ja sigui pel 
treball de divulgació, per la seva 
tasca de sensibilització, acollida i 
denúncia, com també, en l’àmbit 
professional, a les empreses que 
van contribuir a fer possibles els 
sortejos de la matinal: Asocia-
ción Mongats Montbui, Amics del 
Refugi APAN, Associació NOMA, 
Husse Anoia, Hermanas García i 
Terranova, Amancu - Amics dels 
animals de Cunit, Salvando Bic-
hejos, les perruqueries canines 
Topknot Dogs, Kissus Peluqueria 
Canina, Asun La Furgopelu, Per-
ruqueria Canina Dolors Vives, Vi-
laVet Veterinaris, Caniausa i El 
Racó de Milú. 

També ha agraït la tasca de 
“les col·laboradores vilanovines 
que alimenten les colònies de 
gats, així com a totes les perso-
nes que d’una manera o una al-
tra han compartit aquesta jor-
nada i han volgut deixar la seva 
petjada”.

Carlota Silva afirma que cal 
continuar avançant en la cons-
cienciació dels propietaris d’ani-
mals de companyia, i el conjunt 
de la ciutadania en general, res-
pecte la protecció i el benestar 
animal. En aquest sentit, emmar-
ca la firma recent del conveni 
amb l’entitat Mongats i també 
la senyalització dels espais pro-
tegits de colònies de gats. A més, 
explica que s’han pintat les ca-
setes dels gats amb l’ajuda dels 

escolars de les tres escoles de pri-
mària i les dues llars d’infants 
municipals “perquè volem consci-
enciar des de petits en el respec-
te i l’amor pels animals”. També 
avança que tenen previst fer xer-
rades, de la mà de Mongats i les 
voluntàries.

La regidora assegura que la 
festa dels animals de companyia 
“ha estat un gran pas” en aquest 
camí de sensibilització i que, per 
tant, tindrà continuïtat.

Resultats del sorteig 
De la mà d’algunes empreses, 

a les quals l’Ajuntament ha agra-
ït especialment el suport, es van 
poder fer diferents sortejos. 

El 1r lot (un sac de pinso Hus-
se donat per Husse Anoia i pro-
ductes de cures per a gossos do-
nat per Topknot Dog) va ser per 
al número 556, que corresponia a 
Richard Velasquez.

El 2n lot (un sac de pinso 
Bab’in donat per Caniausa i una 
visita gratuïta de servei veterina-
ri donat per Vilavet) va ser per al 
número 618, de Sergio Gómez.

El 3r lot (diversos productes 
d’alimentació canina donat per 
les Hnes. García) va ser per al nú-
mero 567, de la Júlia Costa.

I el 4t lot (val de servei gratu-
ït a la perruqueria canina Dolors 
Vives més un xampú i un mosse-
gador i cistella donat per AMAN-
CU) va ser per al número 548, 
d’Antonio Milán.
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El Consell Comarcal de l’Anoia ofereix 
formació i pràctiques per millorar 
l’ocupabilitat de les persones a l’atur amb el 
Projecte Nexes
Entre gener i setembre, l’ens comarcal ha ofert un total de 46 accions 
formatives per a la millora de competències de persones demandants 
d’ocupació i s’han gestionat 9 convenis de pràctiques en empreses de 
la comarca de l’Anoia.

L’any 2020, el Consell Comarcal 
de l’Anoia va començar el desen-

volupament del projecte Nexes, 
gràcies al suport econòmic de la 
Diputació de Barcelona, una inicia-
tiva bianual que té com a principal 
objectiu la dinamització del mercat 
de treball i la millora de competèn-
cies transversals per al foment de 
l’ocupabilitat de les persones.

El vicepresident primer del 
Consell, Jordi Cuadras, explica que 
“l’objectiu del programa és donar 
eines a les persones que es tro-
ben sense feina perquè tinguin 
més oportunitats de troba-ne. Les 
actuacions que inclou Nexes són, 
d’una banda, píndoles formatives 
per millorar la motivació i el conei-
xement dels participants, així com 
les seves competències transversals 
per a la recerca de feina: accés a 
l’ocupació, d’identificació, de re-
lació i d’afrontament. I, de l’altra, 
pràctiques en empreses adreçades 
a totes aquelles persones que es 
troben en processos de recerca de 
feina i que no tenen experiència”.

Les temàtiques més demanda-
des pel que fa a les píndoles han 
estat “L’entrevista de feina per 
competències”, “El mercat de tre-
ball a l’Anoia” i “10 Consells per 
tenir èxit en l’entrevista online”, 
i s’han fet 46 accions formatives 
amb l’assistència de 280 persones. 
Aquestes actuacions s’han dinamit-
zat conjuntament amb els Serveis 
Locals d’Ocupació municipals, en-
titats del territori com la Fundació 
Privada Àuria i l’Institut Milà i Fon-

tanals, programes de dinamització 
de l’ocupació a l’Anoia com Ano-
ia Activa (SOC), el Programa de 
Renda Garantida per la Ciutadania 
(SOC), els Serveis d’Orientació La-
boral (DIBA) i el Projecte Singulars 
(SOC). Pel que fa a aquesta tar-
dor, fa dues setmanes va comen-
çar “Com cercar feina en temps 
de crisi sanitària”, a Calaf, i “Com 
crear un pla de treball per a la re-
cerca de feina”, als Hostalets de 
Pierola. El 6 d’octubre, a la Pobla 
de Claramunt, comença “Tècni-
ques de Recerca de Feina 2.0” i, 
posteriorment, el 3 de novembre, 
ho farà “Comunicació efectiva”, 
també als Hostalets de Pierola. El 
16 de novembre serà el torn de “El 
mercat de treball a l’Anoia”, a Car-
me, i el 23 de novembre arribarà 
“L’entrevista per competències” a 
Sant Martí de Tous.

En el capítol de pràctiques, 
s’han realitzat 9 convenis de col-

laboració amb empreses de dife-
rents sectors, com ara automoció, 
distribució d’alimentació, instal·la-
ció elèctrica, serveis d’advocacia o 
edició de premsa, entre d’altres. I 
es preveu augmentar aquesta xi-
fra durant els propers mesos, ja 
que algunes de les persones que 
han invertit el seu temps a fer 
pràctiques han aconseguit tenir 
un contracte de treball. Durant el 
2021 també s’ha dinamitzat, des 
del projecte Nexes, el mercat de 
treball en els municipis de l’Anoia 
Sud a través d’un Speed Dating 
amb demandants d’ocupació dels 
municipis de la zona i amb la parti-
cipació de 5 empreses.

Per a més informació de les 
accions formatives i el servei de 
pràctiques es pot contactar amb el 
Consell Comarcal al telèfon 93 805 
15 85 o al correu electrònic a aeo@
anoia.cat.

Tomàs Agulló, regidor de Medi Ambient,  
formalitza la renúncia al Ple del mes de 
setembre
CALAF

El Regidor de Medi Ambient, 
Tomàs Agulló Lloret, va formalit-

zar la seva renúncia a la sessió ple-
nària celebrada el passat dilluns 27 
de setembre. Després de dos anys al 
capdavant de l’Àrea de Medi Ambi-
ent va renunciar a l’acta de regidor 
per motius personals.

Tomàs Agulló Lloret era regidor 
des de l’any 2019 i durant aquest 
mandat va gestionar la implantació 
del sistema de recollida municipal 
de residus porta a porta a Calaf.

Un punt destacat del Ple va ser 
l’aprovació definitiva de la relació 
de béns i drets a ocupar a Cal Mar-
torell, amb els nou vots a favor de 
l’equip de govern i el GIC-VV i l’abs-
tenció de Junts per Catalunya. Un 
cop es va aprovar provisionalment 
la declaració de necessitat d’ocupa-
ció al Ple del passat mes de juny, es 
va exposar públicament. Donat que 
no s’ha presentat cap al·legació i la 
relació de béns i drets a ocupar s’ha 
aprovat, es considera que la necessi-
tat d’ocupació ha quedat acreditada 
i s’inicia el procés per determinar el 
preu amb els afectats.

Durant la sessió plenària tam-
bé es va aprovar una modificació 
de suplement i generació de crè-

dit amb sis vots a favor de l’equip 
de govern, dos vots en contra del 
GIC-VV i una abstenció de Junts per 
Catalunya. L’objectiu d’aquesta mo-
dificació és dotar el pressupost amb 
el crèdit suficient, motiu pel qual 
es trauran 15.300 euros del cànon 
de l’abocador i 39.506,51 euros del 
fons de contingència. Així mateix, 
s’incorporaran les següents partides 
subvencionades per la Diputació de 
Barcelona: 4.221 euros per realitzar 
arranjaments d’habitatges, 4.011,15 
euros pel Programa Orpheus i 9.300 
euros per la recollida porta a porta.

Al Ple del mes de setembre tam-
bé es va aprovar el compte general 
de l’exercici 2020 amb sis vots a fa-

vor per part de l’equip de govern, 
dues abstencions del GIC-VV i un 
vot en contra de Junts per Catalu-
nya.

Així mateix, es va aprovar per 
unanimitat una moció referent a 
la liquidació del model de finança-
ment de l’exercici 2020 presentada 
conjuntament per tots els grups mu-
nicipals: Junts per Calaf, GIC-VV i 
Junts per Catalunya.

Al torn de l’activitat de control, 
els dos grups de l’oposició van plan-
tejar diferents qüestions vinculades 
amb el museu dels personatges de 
Calaf, la contractació de peons de 
neteja viària, la neteja i higiene de 
la piscina municipal, entre d’altres.

Restringeixen el consum 
d’aigua a 14 municipis de 
l’Anoia per alerta de sequera
L’aqüífer de Carme Capellades es troba per 
sota els 323 metres sobre el nivell del mar 
degut a la falta de pluges

COMARCA

L’Agènca Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha declarat l’alerta per 

sequera a 14 municipis de l’Anoia 
i un de l’Alt Penedès que s’abastei-
xen de l’aqüífer de Carme Capella-
des. L’aqüífer es troba per sota dels 
323 metres sobre el nivell del mar 
i, d’acord amb el Pla de Seque-
ra, s’ha declarat l’estat d’alerta 
amb l’objectiu d’anticipar-se i fixar 
mesures per reduir l’ús de l’aigua. 
Les limitacions contemplen, entre 
d’altres, la reducció en el reg de 
jardins i zones verdes; la prohibi-
ció d’omplir fonts ornamentals; 
i la neteja de carrers. També es 
fixa una limitació del consum glo-
bal d’aigua per abastament a un 
màxim de 250 litres per habitant i 
dia, així com també restriccions per 
a usos agrícoles, ramaders, indus-
trials i lúdics.

En total són 15 els municipis 
afectats per aquesta mesura, 14 de 
la comarca de l’Anoia i un de l’Alt 
Penedès. Es tracta de Vilanova del 
Camí, Vallbona d’Anoia, la Torre 
de Claramunt, Santa Maria de Mi-
ralles, Santa Margarida de Mont-
bui, la Pobla de Claramunt, Orpí, 
Òdena, la Llacuna, Jorba, Igualada, 
Carme, Capellades, Cabrera d’Ano-
ia i Mediona (Alt Penedès).

Segons informa l’ACA a través 
d’un comunicat, degut a la man-
ca de pluges dels darreres mesos, 
l’aqüífer fa unes setmanes que es-
tà per sota dels 323 metres sobre 
el nivell del mar –concretament 
està a prop dels 322 metres–. Tot 
i que no és la cota més baixa a la 
qual ha arribat –al 2017 va estar 
a un nivell de 317 metres–, l’ACA 
ha declarat l’estat d’alerta, tal com 
determina el Pla de Sequera. L’ob-
jectiu és anticipar-se i fixar mesu-
res per alentir el descens de reser-
ves. La sortida de l’estat d’alerta es 
produiria quan l’aqüífer se situés 
al voltant dels 330 metres.

Aportacions des de la 
xarxa Ter-Llobregat

El Pla de Sequera estableix 
també mesures de coordinació en-
tre les aportacions de l’aqüífer i les 
del sistema Ter-Llobregat. Mentre 
duri la situació d’Alerta, els muni-
cipis que disposen d’una connexió 
a aquest sistema reduiran les seves 
extraccions de l’aqüífer, d’acord 
amb les consignes establertes en 
el Pla, i incrementaran el consum 
d’aigua de la xarxa Ter Llobregat.

El Pla de Sequera
El Pla de Sequera, aprovat pel 

Govern de la Generalitat el 8 de 

gener de 2020, és l’eina que fa-
rà possible millorar la gestió dels 
episodis d’escassetat d’aigua a les 
conques internes de Catalunya. El 
Pla de sequera substituirà l’aprova-
ció i l’aplicació dels decrets de se-
quera, una eina que fins ara s’acti-
vava en situacions de falta d’aigua 
i que comportava mesures de ges-
tió restrictives i d’aplicació global.

Amb l’objectiu d’adaptar-se a 
les característiques de cada zona, 
el Pla de sequera divideix el ter-
ritori de les conques internes ca-
talanes en un total de 18 unitats 
d’explotació, que es defineixen en 
funció dels recursos d’aigua que 
s’utilitzen per a garantir les dife-
rents demandes (aigua superficial 
regulada pels embassaments o bé 
aigües subterrànies) i de la plu-
viometria. D’aquesta manera, les 
mesures s’adapten a cada realitat 
i no de manera general i homogè-
nia com passava amb els decrets de 
sequera.

A més de l’estat hidrològic, 
també es declaren uns estats plu-
viomètrics de sequera en diverses 
unitats d’explotació, que indiquen 
una manca de pluja acumulada 
que pot repercutir, en cas que per-
sisteixi l’escassetat de pluges, en 
reduccions dels recursos locals: ri-
eres, fonts, pous en aqüífers locals, 
entre d’altres. En aquestes unitats 
d’explotació s’han pogut garantir 
les demandes estivals en municipis 
que només tenen recursos locals i 
ara s’afronta un període en el que, 
en general, les necessitats d’aigua 
son més reduïdes.

Cinc escenaris diferents
El Pla de sequera determina 

cinc escenaris en funció de l’estat 
de les reserves d’aigua: normalitat 
(embassaments al 60% de la se-
va capacitat o superior), prealerta 
(per sota del 60%), alerta (40%), 
excepcionalitat (25%) i emergència 
(16%).

En els escenaris de normalitat 
i prealerta es duen a terme me-
sures de previsió i gestió, a més 
d’intensificar el seguiment i recull 
d’informació dels usuaris, a més de 
potenciar l’activació dels recursos 
no convencionals.

Pel que fa als escenaris d’aler-
ta, excepcionalitat i emergència, 
ja es contemplen mesures per a 
disminuir l’ús de l’aigua, com la 
reducció de desembassaments, la 
prohibició de determinats usos en 
zones urbanes i, finalment, restric-
cions en tots els usos (només en la 
fase d’emergència).

ACN

mailto:aeo@anoia.cat
mailto:aeo@anoia.cat
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Nova “Casa de la Vila”, 
la revista de l’Ajuntament 
de Capellades
CAPELLADES

Aquesta setmana es reparteix 
per les cases de la vila el núme-

ro 27 de “Casa de la Vila”, la revis-
ta que es reparteix des del consis-
tori 3 cops a l’any.

En aquest número es presenta 
les notícies que han ocupat l’ac-
tualitat capelladina des del mes 
de maig, quan va sortir el número 
anterior: el projecte del NEAN, la 
Festa Major, el Centre de Noves 
Oportunitats, el Casal d’Estiu, el 
Torneig de Vòlei Sorra, la Piscina 
Blava o les excavacions a l’Abric 
Romaní.

A l’apartat de l’entrevista el 
protagonisme és per a Eudald Car-
bonell, l’entitat a conèixer són els 
Gegants de Capellades i el repor-

tatge explica la situació de l’aqüí-
fer Carme-Capellades.

La revista es rebrà a totes les 
bústies i es pot consultar també a 
la pàgina web de l’ajuntament de 
Capellades.

Entre les seccions de partici-
pació hi ha un concurs, anomenat 
“Saps on és?”,que proposa jugar 
a encertar on s’emmarca l’espai 
insinuat en una imatge parcial. La 
primera edició ha comptat amb 6 
participants. Després del sorteig, 
ha guanyat el número 4, l’Anna 
Jiménez, que pot passar els matins 
per la primera planta de la Biblio-
teca El Safareig a recollir el lot de 
llibres infantils cedit per la Biblio-
teca El Safareig.

Més d’un centenar de joves vilanovins 
han optat a les beques MEC
VILANOVA DEL CAMÍ

Dijous passat, 30 de setembre 
va finalitzar el termini de 

sol·licitud de beques d’estudis 
postobligatoris no universitaris 
convocats pel Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (MEC). Més d’un 
centenar de joves, amb les res-
pectives famílies (concretament 
106) han passat pels tallers que 
Joventut ha dut a terme a l’Es-
pai Jove Can Muscons i al Centre 
Cívic del barri de la Pau, per rea-
litzar aquest tràmit. L’orientació 
s’ofereix amb el suport de l’Ofi-
cina Jove del Consell Comarcal 
de l’Anoia.

També dijous, va finalitzar el 
termini de sol·licitud de beques 
per alumnat amb necessitats es-
pecífiques de suport educatiu de 
primària i secundària. En aquest 
cas, el SOAC, el nou Servei d’Ori-
entació d’Àmbit Comunitari (vin-

culat al Pla Educatiu d’Entorn) 
ha prestat suport en la tramita-
ció d’aquestes.

Els joves universitaris encara 
poden sol·licitar la beca

Continua obert, però, fins al 
14 d’octubre, el termini de sol·li-
citud de beques d’estudis posto-
bligatoris universitaris del MEC. 
Es pot realitzar el tràmit amb 
el suport dels professionals de 
Joventut i Educació a l’Espai Jove 
Can Muscons.

Podeu demanar informació 
presencialment, per whatsapp i 
trucada al 679 964 683, per cor-
reu electrònic a espaijove@vila-
novadelcami.cat i/o per les xar-
xes socials @canmuscons.

Fins al dia 8 es poden dema-
nar els ajuts municipals per a 
transport

D’altra banda continua obert 
fins demà dia 8 d’octubre, el 

termini de sol·licitud dels ajuts 
econòmics municipals per a les 
beques de transport que ofereix 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí. Estan dirigits a estudiants 
que cursin estudis universitaris, 
estudis de formació professional 
de grau superior i de grau mig, 
així com estudis integrats per als 
ensenyaments professionals de 
música i dansa (PEI). 

Enguany entre les novetats 
de la convocatòria, s’ha eliminat 
la limitació de quilometratge i 
per tant també poden sol·licitar 
l’ajut aquells/es estudiants que 
cursen estudis a municipis pro-
pers com Igualada (la gran majo-
ria) o la resta de la comarca.

Podeu trobar més informació 
al web municipal vilanovadelca-
mi.cat, a l’OAC o trucant al 93 
805 44 22.

El projecte estratègic 
“Marca Masquefa: identitat - 
reputació - atracció” inicia 
el seu camí 

MASQUEFA

Masquefa inicia el projecte 
estratègic “Marca Masque-

fa: identitat | reputació | atracció” 
que pretén, a partir de la identitat 
i la narrativa territorial, treballar la 
reputació del municipi, aprofundir 
en l’orgull de pertinença dins l’àm-
bit intern i generar atracció en l’àm-
bit extern. Aquest projecte compta 
amb l’acompanyament científic del 
grup de recerca TRACTE de la Uni-
versitat de Vic i el suport econòmic 
de la Diputació de Barcelona. La 
partició ciutadana serà un factor 
fonamental en el seu desenvolupa-
ment. 

Tal com explica el regidor Daniel 
Gutiérrez: “Les identitats dels llocs 
es construeixen mitjançant discursos 
històrics, polítics i culturals, també a 
través del coneixement local. El que 
pretenem per a Masquefa és, mit-
jançant la projecció d’una marca ter-
ritorial, en primer lloc, crear un relat 
de territori que sigui coherent amb 
el posicionament que perseguim, i 
en segon lloc, alinear l’estratègia de 
posicionament per tal que Masque-
fa esdevingui un pol d’atracció de 
capital humà i econòmic”. 

Així mateix, l’objectiu de la cre-
ació de la marca no es limita a pro-
jectar i a comunicar una determina-
da imatge i reputació a l’exterior, 
sinó que el seu tret diferencial es 
concreti en un treball específic amb 
el públic intern (veïnat) en un intent 
d’enaltir l’orgull de residència i el 

sentiment de pertinença a un deter-
minat espai. 

Els objectius específics per a la 
creació de la marca territorial de 
Masquefa són: 

Posicionar-nos: a partir de la de-
finició d’una identitat que esdevé 
l’element de singularitat per excel-
lència d’un territori. 

Generar un sentiment d’adscrip-
ció per part de les comunitats locals 
a la marca proposada. 

Treballar les percepcions posi-
tives del territori objecte de repre-
sentació. 

Element de potenciació, facilita-
dor i d’acompanyament dels proces-
sos de promoció econòmica i desen-
volupament local del territori. 

Procés participatiu 
El veïnat hi tindrà molt a dir. 

Després de l’etapa d’elaboració de 
la diagnosi, es constituiran grups de 
discussió on es reflexionarà sobre 
temes diversos i es faran propostes. 
També es farà un qüestionari per 
identificar opinions del conjunt de 
la població i, per últim, es faran en-
trevistes en profunditat a persones 
que, per trajectòria i experiència, 
puguin aportar coneixements valu-
osos per al disseny de la marca. 

A partir de l’octubre i durant 
la tardor s’iniciaran els treballs de 
diagnosi i el procés de participació. 
El final del projecte està previst per 
al segon trimestre de 2022.

Igualada Comerç dona suport als associats 
en la tramitació de les ajudes
IGUALADA

Durant el darrer any, i amb 
motiu de la pandèmia, les dife-

rents institucions i organismes han 
posat a disposició dels comerci-
ants ajudes per a diferents àmbits. 
Aquestes s’han de tramitar i docu-
mentar per poder-hi accedir.

L’associació de comerciants 
Igualada Comerç té molt clar que 
són una oportunitat que cal apro-
fitar. Per això, en tot moment, l’en-
titat està informant de totes les 

convocatòries que es produeixen i 
en fa un seguiment, a més d’aten-
dre totes les consultes i observa-
cions que es produeixen. La feina 
que es fa diàriament garanteix que 
es tingui accés a totes les propos-
tes que hi ha a Catalunya en tots 
els àmbits que afecten el sector del 
comerç.

Aquests darrers dies s’han pu-
blicat les esperades línies de sub-
vencions de la Generalitat de Cata-
lunya, en què destaca el programa 

de suport per a l’obertura de co-
merços i de suport a la reforma i 
millora d’establiments.

En tot moment, Igualada Co-
merç ha estat informant, donant 
suport i ajuda als comerços que 
hi han volgut accedir. Aquest és 
un servei que ofereix l’entitat de 
comerciants i facilita l’accés a di-
ferents ajudes i subvencions a es-
tabliments que per si mateixos no 
podrien fer-ho.

ERC Igualada es reafirma en la seva aposta 
per una fiscalitat justa malgrat l’aprovació 
dels nous pressupostos
Esquerra Republicana fa balanç de la recent aprovació dels nous 
comptes municipals i reivindica la necessitat d’adequar la fiscalitat 
d’Igualada a paràmetres justos i equitatius en comparació amb la resta 
de ciutats mitjanes. Una setmana després del ple de l’Ajuntament, 
posicionen el seu projecte com a alternativa real de canvi per a la ciutat.
IGUALADA

Els republicans reivindiquen la 
seva última campanya de l’IBI 

com a “aposta de fiscalitat justa 
per a la ciutat i com a exemple del 
que no aporten els nous pressu-
postos municipals”. Segons expli-
quen, els nous comptes suposen un 
augment de l’endeutament i una 
pujada de les taxes que repercu-
teix directament en la butxaca de 
tots els igualadins i igualadines. 
Davant del que consideren “una 
nova falta greu de compromís amb 
la ciutadania”, el mateix Conill exi-
geix definitivament “planificar la 
ciutat abans no sigui massa tard”.

Tal com ja va plantejar el cap 
de l’oposició en la darrera inter-
venció del ple, “Esquerra Igualada 
considera que caldria haver apos-
tat per un model que augmentés 
la despesa social per fer front a 
urgències com la pobresa energè-
tica, amb un pla educatiu de ciutat 
i que donés resposta a la crisi d’ha-
bitatge mitjançant un procés seriós 
de rehabilitació de pisos buits. Un 
“canvi de mirada” per substituir 
l’actual “anar fent” i així passar 
a un pla de “polítiques valentes i 
transformadores”, segons remar-
ca Conill. Els republicans lamen-

ten que “el consistori no tingués 
una majoria suficient per aturar 
els comptes continuistes” i acon-
seguir d’aquesta manera imposar 
un “nou model de ciutat”. Malgrat 
tot, Esquerra recorda que “seguirà 
treballant per capgirar el model de 
pa i circ de Castells” i que la seva 
aposta per transformar Igualada és 
“ferma i irrenunciable”.

En vista a la darrera setmana, 
també han fet menció a la polèmi-
ca generada entorn dels cartells de 
la seva campanya de l’IBI, després 
que el govern municipal n’exigís la 

retirada sota amenaça de multa, i 
han manifestat que “no s’ha vul-
nerat cap normativa i el problema 
de fons era amb el missatge que 
exposa una veritat incòmoda”. Per 
finalitzar la polèmica, aconsellen 
al govern de Castells “dedicar més 
temps a plantejar una fiscalitat no 
abusiva i no pas a censurar cartells 
de l’oposició”. Una acció que, se-
gons diuen, serà beneficiosa per a 
tota la ciutadania i no “vulnerarà 
els drets de manifestació i llibertat 
d’expressió”.
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Jerseis i jaquetes 
des de 23,95€

Pijames 
i camisons cotó 
des de 14,95€

Oferta bodys
24,95€

Florenci Valls, 89 - IGUALADA - TEL. 93 804 00 08

Calces 
cotó

3x7,50€

Neix la Unitat de Lactància Especialitzada 
a l’Anoia
La consulta està formada per llevadores de l’Institut Català de la Salut 
i professionals del Consorci Sanitari de l’Anoia

L’Equip de Llevadores de l’Aten-
ció a la Salut Sexual i Repro-

ductiva (ASSIR) Anoia de l’Institut 
Català de la Salut (ICS) a la Catalu-
nya Central, juntament amb pro-
fessionals de la pediatria i l’odon-
tologia del Consorci Sanitari de 
l’Anoia, ha creat una unitat de lac-
tància especialitzada per atendre 
els casos amb una lactància més 
dificultosa. 

Aquesta consulta està ubi-
cada al CAP Igualada Nord (del 
Consorci Sanitari de l’Anoia) i do-
na atenció a totes aquelles mares 
lactants de l’Anoia que reque-

reixen un suport més específic. 
Hi participen professionals del 
servei de Pediatria del Consor-
ci Sanitari de l’Anoia, llevadores 
expertes en lactància materna i 
acreditades (International Board 
Certified Lactation Consultant) 
de l’ASSIR Anoia de l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS) i del ser-
vei d’Odontopediatria del CAP 
Igualada Nord, en coordinació 
amb professionals de la pediatria 
dels centres d’atenció primària 
de l’Anoia de l’ICS.

La visita és presencial i, per 
concertar-la, es coordinarà des 

del servei de Pediatria, Odonto-
logia o de la consulta de Llevado-
ria del CAP de referència.

La lactància materna és l’ali-
ment òptim del nounat i un ali-
ment complementari ideal en els 
primers anys de vida. També és 
conegut que, més enllà d’aportar 
els nutrients necessaris, transmet 
defenses de la mare al nadó, que 
serveixen per prevenir malalties 
en la infància i en la vida adulta.

És un procés fisiològic que 
pot generar molts dubtes. Cada 
lactància és única i cada perso-
na la pot viure des de les seves 
pròpies expectatives, el suport 
rebut i les dificultats. Hi poden 
haver infants que tenen alguna 
patologia, nadons prematurs, 
bessons...  que sovint comporten 
lactàncies més complexes. El que 
és comú a tots els casos és la ne-
cessitat de solucionar el proble-
ma ràpidament, per afavorir el 
bon establiment de la lactància i 
la possibilitat de continuar amb 
l’alletament matern fins que la 
mare ho desitgi.

Brillant colofó a la Setmana de la Gent Gran

Inaugurada la nova plaça 
del Pi

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge passat va tenir lloc 
l’acte popular i protocol·lari 

d’inauguració de la Plaça del Pi, 
espai emblemàtic del barri del Pi, 
i que s’ha remodelat durant els 
darrers mesos, amb una inversió 
propera als 96.000 euros.

Durant l’acte, que va comp-
tar amb la participació d’un cen-
tenar de veïns i veïnes del barri, 
es va aprofitar per reestrenar un 
element simbòlic, el monòlit-gui-
tarra dedicat a un dels fundadors 
del barri, Manuel Morales, que 
data de 2008, i que ha restaurat 
de forma excel·lent Sara Berzosa, 
responsable d’Ars Antiqua. Aquest 

element d’homenatge s’ha tras-
lladat a un lloc central de la plaça 
d’entrada al barri.

Van prendre part en l’acte 
d’inauguració, cronològicament, el 
regidor d’Urbanisme montbuienc 
Adrià Castelltort, el director d’obra 
Josep Maria Villavieja, la regido-
ra de Cultura, Festes i Gent Gran 
Sara Bergantiño, la restauradora 
de l’escultura-guitarra Sara Berzo-
sa, el president de l’Ateneu del Pi 
Antonio López Matas i l’Alcalde 
montbuienc Jesús Miguel Juárez.

Val a dir que va amenitzar l’ac-
te musicalment el grup “Els Troba-
dors de Montbui”.

Tasques de pintura viària

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquesta setmana s’estan fent 
treballs de manteniment de la 

seguretat viària en diversos carrers 
del municipi. 

Les tasques de pintura viària 
van a càrrec dels operaris de la Bri-
gada Municipal, que estan repas-
sant aquells passos de vianants i 

elements de senyalització que es 
trobaven més deteriorats.

Actualment estan treballant en 
diferents passos viaris a la zona del 
carrer Escoles amb el carrer Santa 
Anna, i durant els propers dies es 
preveu que continuïn la tasca pels 
carrers adjacents.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge passat va finalitzar la 
Setmana de la Gent Gran amb 

la celebració, per primer cop, de la 
Gala de la Gent Gran de Montbui. 
L’activitat es va dur a terme a la 
Sala Auditori Mont-Àgora, amb 
aforament limitat per les restricci-
ons derivades de la crisi sanitària 
de la covid-19.

Durant la Gala es va retre ho-
menatge a les parelles que cele-
braven l’homenatge “Noces d’Or” 
corresponent als anys 2021 i també 
al 2020 (no es va poder celebrar, 
per la pandèmia). Les set parelles 
homenatjades van ser les forma-
des per Aniano Borrega i Magda 
Saumell, Santi Solé i Paquita Clara-
munt, Francisco Monroig i Gloria 
Ballesteros, Manuel Pérez i Manue-
la Zambrano, Pedro Gilberte i Luisa 
Méndez, Emeterio Niso i Concep-
ción Miras i la formada per Alfredo 
Vázquez i per Mari Cruz Hontoria. 
L’Alcalde Jesús Miguel Juárez i la 

regidora de Gent Gran Sara Ber-
gantiño van ser els encarregats de 
fer el lliurament d’aquests reconei-
xements.

L’acte va incloure diferents in-
terpretacions musicals a càrrec de 
Sheila Grados, primer acompanya-
da al piano per Biel Jorba i en el 
violí per Pol Berlinches i, a la fase 
final de l’acte, en una sessió de bo-
leros molt emotiva, cantats al rit-
me de la guitarra de Javier Gavara.

Precisament un dels moments 
més emotius va ser la lectura per 
part de Sheila Grados del relat 
guanyador del Concurs de Contes 
“Castell de La Tossa”, “Abro los 
ojos”, realitzat per la montbuienca 
Sandra Villar, d’una temàtica molt 
actual: les residències en temps de 
Covid-19.

També es va retre homenatge 
a les persones que van dirigir el 
Casal de la Gent durant les darre-
res dues dècades: Joan Compte, 
Pilar Anglès, Joan Luque i María 

Granados.  L’Alcalde i la regidora 
de Gent Gran els van lliurar sengles 
plaques i uns rams de reconeixe-
ment.

Tant l’Alcalde montbuienc Je-
sús Miguel Juárez com la regidora 
Sara Bergantiño es van adreçar a 
la Gent Gran del municipi, els van 
agrair la seva resiliència i la seva 
capacitat de superar les dificultats 
en els pitjors moments viscuts per 
la pandèmia, i també van tenir pa-
raules de record per a les persones 
que ja no hi són entre nosaltres. 
També van recordar que “una soci-
etat que protegeix a les seves per-
sones grans és una societat més 
justa i millor”.

La Gala de la Gent Gran va in-
cloure dos vídeos, un de reconeixe-
ment a la Gent Gran del municipi i 
un altre de presentació de les pare-
lles homenatjades.

Bona participació a les 
activitats de la Setmana 
de la Gent Gran

La Setmana de la Gent Gran, 
recuperada enguany després de 
no poder realitzar-se al 2020, va 
incloure una sessió de gimnàstica, 
un cine-fòrum amb la projecció de 
“El gran showman”, la inaugura-
ció d’una exposició sobre mites del 
cinema clàssic de Manuel Perera. 
També es va dur a terme una ser-
rada sobre seguretat a càrrec del 
Cos de Mossos d’Esquadra. D’igual 
manera es va organitzar un Taller 
de jardinería per a la Gent Gran, 
dimecres passat.

Un dels actes més partici-
pats va ser la Tarda de Playback 
a Mont-Àgora, amb més de 200 
persones presents a la sala i unes 
actuacions molt brillants a càrrec 
del grup “Il·lusió”.

El divendres 1 d’octubre una 
cinquantena de persones van par-
ticipar en el Bingo de la Gent Gran 
i el dissabte es va organitzar una 
visita guiada a La Tossa de Mont-
bui pels avis i àvies montbuiencs, 
la qual va anar a càrrec de Daniel 
González, d’Anoia Patrimoni.
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La 9a Mostra d’Entitats enceta les activitats 
de l’Octubre Solidari

Incorporació d’un informador ambiental
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Fruit de la convocatòria del pro-
grama de Joves en Pràctiques 

2021, que lidera el SOC a través 
del programa d’Iniciativa d’Ocupa-
ció Juvenil subvencionat pel Fons 
Social Europeu, s’ha pogut fer la 
contractació en pràctiques d’un 
jove beneficiari de garantia juvenil 
que va començar les pràctiques al 
municipi dijous passat.

L’Ajuntament ha incorporat 
una nova figura amb la plaça d’in-
formador ambiental i que forma-
rà part del departament de Medi 
Ambient els pròxims 6 mesos. Les 
seves tasques estan enfocades a 
la sensibilització i pedagogia en 
la implantació del sistema de re-
collida de residus porta a porta, la 
divulgació del funcionament de la 

deixalleria municipal, recollida dels 
voluminosos i bonificacions del re-
but d’escombraries i altres aspectes 
referents a la transició energètica, 
salut de l’arbrat públic, horts eco-
lògics, etc.

Per altra banda, també s’ocu-
parà de fer el seguiment de les 
franges perimetrals a les urbanit-
zacions i de donar suport al punt 

jove i a la gent gran en matèria de 
medi ambient i a la Guàrdia Muni-
cipal per fer el seguiment de cens 
de gossos.

La contractació en pràctiques 
remunerada a través d’un Fons So-
cial d’Europeu no suposa cap cost 
per a l’Ajuntament i finalitzarà a 
finals de març de l’any que ve.

IGUALADA

La Plaça de Cal Font acollia, dis-
sabte, la celebració de la 9a 

Mostra d’Entitats que ha estat 
l’activitat inicial d’una nova edició 
de l’Octubre Solidari, un esdeve-
niment que arriba aquest any a la 
seva dissetena edició.

La mostra es va fer a la zona 
entre el carrer de l’Aurora i carrer 
del Clos amb un doble objectiu: 
que les entitats que formen part 
d’Igualada Solidària donin a conèi-
xer els projectes que duen a terme 
aquí i a diferents llocs del món i 
que els igualadins i igualadines, 
puguin conèixer aquestes entitats 
i com hi poden col·laborar. Hi van 
participar 16 de les 22 entitats que 
integren Igualada Solidària.

La Mostra es va acompanyar 
d’ambientació musical a càrrec del 
grup igualadí “Els Músics del Parc” 
i del músic salvadoreny resident 
a Igualada, Odoardo Torres. Per 

garantir les mesures de seguretat 
i aforament, es va perimetrar l’es-
pai amb una entrada i una sortida 
per tal de controlar els nombre de 
persones.

El Delegat del Govern al Penedès visita 
l’Ajuntament
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dilluns passat va visitar l’Ajun-
tament montbuienc el Delegat 

del Govern a la Vegueria Penedès 
i també Alcalde de Sant Martí de 
Tous, David Alquézar.

Alquézar va ser rebut oficial-
ment per l’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez, i també pel regidor d’Es-
ports montbuienc Joel Serrano.

El motiu de la trobada va ser 
comentar aspectes de suport entre 
administracions, i poder garantir 
el suport de la Generalitat a dife-
rents nivells.

L’il·lustrador Xavier Mula, finalista als 
World Illustration Awards
IGUALADA

L’igualadí Xavier Mula ha estat 
seleccionat, entre més de 5.000 

creadors, com un dels finalistes 
del prestigiós concurs World Illus-
tration Awards 2021 de Londres, 
organitzat per AOI (Association of 
illustrators). 

Ha estat escollit com un dels 17 
finalistes dins la categoria de ‘Ad-
vertising’ (Publicitat) amb la obra 
«Sense planeta no hi ha vida», un 
cartell que forma part d’una cam-
panya anomenada «Sentit Comú» 
del partit polític Barcelona en Co-
mú. 

Amb aquest encàrrec va voler 
expressar la necessitat de la socie-
tat actual de lluitar contra l’emer-
gència climàtica, d’una comunitat 

conscient que lluita contra el canvi 
climàtic, a través d’una imatge po-

derosa, combativa però amb un to 
alegre, positiu i esperançador.

Aquest concurs, que premia les 
millors obres realitzades durant 
l’any 2020, és un dels més presti-
giosos a nivell internacional, i el 
creador igualadí reconeix que el 
simple fet d’estar seleccionat com 
a finalista ja és un reconeixement 
molt important i dóna una gran 
visibilitat del seu treball arreu del 
món. Els finalistes participaran en 
una exposició a Anglaterra i la seva 
obra formarà part d’un catàleg col-
lectiu que s’envia als millors editors 
i agencies de tot el món.

El 12 d’octubre es farà públic el 
nom dels guanyadors en una gala 
a Londres.

El grup de Play Back “Llum 
i color” actua als Hostalets

Premi de 30.000 € en un joc 
de rascar
VILANOVA DEL CAMÍ

Dilluns d’aquesta setmana l’Es-
tanc n. 2 del carrer Migdia 

de Vilanova del Camí va donar 
un premi de 30.000 euros de la 
Loteria de Catalunya; concreta-
ment amb el joc Estrelles de la Sort 
del Rasca Ràpid --és un joc de ras-
car on s’han de trobar 3 números 
iguals a la mateixa fila.

Se sap que la guanyadora és 
una clienta habitual de l’establi-
ment vilanoví.

IGUALADA

El grup de Play Back de l’Associa-
ció de gent gran d’Igualada, del 

Casal del Passeig, va actuar a l’Au-
ditori Cal Figueres, als Hostalets de 
Pierola, dins de la Setmana de la 
Gent Gran.

Una actuació en què el públic 
va entregar-se i va gaudir amb les 
interpretacions de les cançons, 
amb l’elegància dels intèrprets i 
dels seus vestits, amb el suport de 

la coordinadora, Francina Soler. 
Cal felicitar els components del 
grup per la dedicació i la profes-
sionalitat de les seves actuacions, 
que van aconseguir un espectacle 
entretingut i dinàmic.

A l’Associació de la gent gran 
d’Igualada estem satisfets de po-
der oferir aquests espectacles, se-
guint la tradició de tants i tants 
anys que es continuen fent.

La Junta/ES

Participada 15a caminada 
popular, amb visita a la 
capella de Sant Gabriel

VECIANA

Diumenge passat, 3 d’octubre, 
amb l’afany de fer esport i de 

conèixer un trosset més del munici-
pi es va celebrar la quinzena cami-
nada popular de Veciana, que va 
comptar amb més de seixanta par-
ticipants. 

Així fou com, a les 9 del matí, 
el nombrós grup concentrat a da-
vant del nou Centre Cultural de 
Cal Pesseta, al nucli de Veciana, 
va emprendre el camí cap a la ca-
pella de Sant Gabriel, tot passant 
prop de l’església de Sant Pere de 
Montfalcó el Gros i les masies de 
Cal Pons, Cal Basí i Cal Bargués. 
Una vegada a la capella de Sant 
Gabriel, els participants van poder 

esmorzar i gaudir de les magnífi-
ques vistes panoràmiques que hi 
ha des de l’indret, amb l’altiplà ca-
lafí com a teló de fons. Una vega-
da esmorzats, l’alcalde de Veciana, 
Jordi Servitje, va fer una explicació 
de la història i arquitectura de la 
capella des dels seus orígens, al 
segle XVII, fins l’any 2019, quan va 
ser totalment restaurada després 
d’estar cinquanta anys en estat de 
ruïna. 

Una vegada acabada la visita 
el grup va emprendre la tornada 
cap al nucli de Veciana, on es va 
posar punt i final a la caminada 
organitzada per l’Ajuntament de 
Veciana amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.



17PUBLICITAT7 d'octubre de 2021

AVANZA.
SAGE TE 
ACOMPAÑA. 

SOLICITA INFORMACIÓN
93.877.03.03 
www.controlgroup.es

Sage 200cloud es la solución de gestión para 
pymes que quieren tener perfectamente 
conectadas todas sus áreas de trabajo.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anunci frequencia .pdf   1   07/09/2018   9:23:50



18 MIRANT ENDAVANT 7 d'octubre de 2021

Nombroses propostes a la Biblioteca  
Mont-Àgora
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Fins al 29 d’octubre tindrà lloc a 
la Biblioteca Mont-Àgora una 

“Mostra de literatura especialitza-
da sobre salut mental”. Es tracta 
d’una mostra de documents de fic-
ció i de no ficció per sensibilitzar 
al públic sobre la forma de veure 
a les persones que pateixen pro-
blemes mentals, coincidint amb la 
celebració del 10 d’octubre “Dia 
Mundial de la Salut Mental”.

Els dimecres d’octubre a juny 
de 19.15 a 20.15 hores es celebra 
el Club de lectura i conversa en 
anglès, a càrrec de Carla Vélez. Les 

inscripcions es podran formalitzar 
a la Biblioteca. Hi ha places limi-
tades. 

Demà  divendres 8 d’octubre 
tindrà lloc una trobada del Club 
de Lectura Nucli Antic, amb una 
trobada de lectors que han llegit 
el llibre “Boulder”, d’Eva Baltasar. 
Activitat conduïda per Maria En-
rich. 

El dijous 14 d’octubre a partir 
de les 6 de la tarda es celebrarà un 
primer Taller de Biblioteràpia amb 
recomanacions literàries per analit-
zar com la literatura ens pot ajudar 
a combatre la sensació d’angoixa, 

ansietat o por. Activitat emmarca-
da en el Dia Mundial de la Salut 
Mental, que anirà a càrrec de Lau-
ra Garcia (de Booklife) i que és gra-
tuïta. Requereix inscripció prèvia.

I el dijous 28 d’octubre, a partir 
de les 6 de la tarda, segon Taller de 
Bilbioteràpia sobre “La superació i 
la resiliència”, per analitzar com la 
literatura ens pot ajudar a superar 
determinades situacions extremes 
per tornar al nostre estat habitu-
al. Activitat emmarcada en el Dia 
Mundial de la Salut Mental. Ins-
cripcions gratuïtes a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

Diferents propostes del programa 
#culturasegura 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament montbuienc ha donat 

a conèixer les propostes culturals 
i d’espectacles per a aquest pro-
per mes d’octubre, i per a les quals 
ja es poden adquirir les correspo-
nents entrades.

Carles Sans de El Tricicle, 
en solitari

Les activitats començaran el 
dissabte 9 d’octubre amb la re-
presentació teatral “Per fi sol”, 
a càrrec de Carles Sans (“El Tri-
cicle”). La funció es podrà veure 
a la Sala Auditori Mont-Àgora a 
partir de les 11 de la nit. El preu 
de les entrades és de 10 euros. 
“Per fi sol” és un espectacle que 
tots els seguidors de Tricicle vol-
dran veure perquè en ell s’expli-
quen els secrets d’una companyia 

molt estimada que ha fet rècord 
de públic allà on ha actuat.

El diumenge 10 d’octubre 
a partir de les 6 de la tarda es 
farà la projecció de la pel·lícu-
la d’aventures i fantasia “Jungle 
Cruise”. Es tracta d’un film espec-
tacular, amb elements sobrenatu-
rals i que farà les delícies de grans 
i petits. El preu d’aquesta activitat 
de cinema familiar és de 3 euros.

El divendres 22 d’octubre a 
partir de les 9 de la nit arribarà 
el torn del monologuista i humo-
rista Sergio Fernández “El Mona-
guillo”, un autèntic especialista 
en treure somriures a tothom. “El 
Monaguillo” portarà fins a Mont-
bui el seu espectacle “Sólo lo veo 
yo”. El preu de l’entrada per a 
aquesta sessió és 10 euros.

I el diumenge 24 d’octubre a 
partir de les 6 de la tarda es farà 

la projecció de cinema familiar 
Cruella, pel·lícula de Disney. El 
preu d’aquesta activitat és de 3 
euros. 

Les entrades per a totes 
aquestes activitats es poden ad-
quirir a www.reservaentradas.
com.

Totes les propostes culturals es 
realitzaran respectant les limita-
cions d’aforament pertinents. Els 
espectacles començaran puntuals. 
No es podrà accedir a la Sala Au-
ditori un cop hagin començat les 
sessions i és obligatori en tots els 
casos l’ús de mascareta.

Organitza aquest cicle de tar-
dor #CulturaSegura la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament mont-
buienc, amb el suport de Cinemes 
Mont-Àgora, Diverevent, Viula-
festa i Arc Multimèdia.

Festa de la Mare de Déu 
del Roser
IGUALADA

És la titular de l’església igualadi-
na del Roser, al vial del mateix 

nom. Avui dijous, dia 7 octubre, 

dia propi de la festivitat, a les 7 
de la tarda s’hi oferirà una Missa 
Solemne.

Missa mensual en llengua 
anglesa
IGUALADA

El proper dissabte 9 d’octubre, 
28è diumenge del temps ordi-

nari, s’inicia un nou curs amb la 
celebració, cada segon dissabte 
de mes, d’una missa en llengua 
anglesa. Serà a 2/4 de 5 de la tar-
da a la capella del Sant Crist de la 
basílica de Santa Maria d’Igualada. 
Durant la celebració es cantarà “In 
the Lord I’ll be ever thankful” com 
a cant d’entrada, durant l’ofertori 
“Bless the Lord” i en el moment 
de la comunió “Jesus Christ, Bread 
of Life”, tots ells cants de Taizé. En 

la proximitat de la festivitat de la 
Mare de Déu del Pilar, al finalitzar 
la celebració es cantarà “As I kneel 
before you”. El salm del dia és “Fill 
us with your love, that we may 
rejoice.”. 

En aquesta missa es recordarà 
la senyora Maria Martí Vidal, que 
fou durant molts anys sagristana 
de la basílica de Santa Maria, i 
que sempre participava en aques-
ta celebració en llengua anglesa, 
després de gairebé un any del seu 
traspàs.

Un musical d’ABBA al 45è 
Concurs de Teatre Amateur 
Vila de Piera
PIERA

Continua el Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera, dissabte 

a les 7 de la tarda, i en aquesta 
ocasió amb la Companyia Anem 
de canto, de Sant Joan de Vila-
torrada que posen dalt l’escenari 
l’obra “Super Trouper”, una comè-
dia romàntica que contrasta els 
somnis i aspiracions d’una noia 
dels anys 70 amb una dels anys 90. 
Mitjançant la màgia narrativa de 
les cançons d’ABBA coneixem la 
Donna, una mare soltera indepen-
dent que no necessita cap home 
per a completar la seva vida, i la 
seva filla de 20 anys, la Sophie, que 

vol romanticisme a cada moment, 
fills i un casament de blanc amb 
autèntica magnificència. Si el seu 
pare pogués lliurar-la a l’altar... Si 
la seva mare  sabés qui és el seu 
pare...

El sol, el mar, el sexe i l’evasió 
són el teló de fons d’aquesta his-
tòria de dones que volien tenir-ho 
tot i de noies que volen obtenir la 
felicitat per sempre. Algú s’ha de-
manat què volen els homes?

Recordem que l’aforament és 
limitat i se seguiran les mesures sa-
nitàries establertes per a garantir 
la seguretat del públic assistent.

Súmate organitza l’acte «Amnistia»  
IGUALADA

L’associació Súmate organitza 
l’acte Amnistia, el divendres, 

8 d’octubre, a les 7 de la tarda, 
al Teatre Municipal de l’Ateneu 
d’Igualada. 

L’acte de dissabte s’emmarca 
en el conjunt d’activitats que Sú-
mate pretén impulsar arreu del 
territori amb la finalitat de crear 
espais de reflexió que vehiculin 
eines i estratègies per consolidar 
els valors democràtics, la defensa 
de la llibertat i la voluntat de 
construir una societat millor.

En l’acte hi intervindrà Jordi 
Domingo, advocat i expresident 
de la Coordinadora d’Advoca-
cia de Catalunya. Domingo és 
actualment el cònsol major del 
Consolat de Mar i president de 
la Sindicatura Electoral del Con-

sell per la República. Amb més 
de 46 anys d’experiència com 
a advocat en el camp del  dret 
civil, mercantil, internacional i 

processal, va ser molt actiu po-
líticament durant el franquisme 
des de la clandestinitat. Va par-
ticipar activament en el procés 
de la transició espanyola com a 
membre de diferents comissions 
d’ajut parlamentari. També és 
membre originari, i portaveu, de 
la plataforma Constituïm, que 
va elaborar –amb la participació 
activa de més de 3.500 persones– 
un projecte de constitució per a 
la República de Catalunya que 
va ser lliurat, com a eina de de-
bat i reflexió, a la presidenta del 
Parlament al maig de 2016 i que 
ha sigut objecte de discussió –i 
de noves aportacions– per unes 
12.000 persones en els diversos 
actes celebrats essencialment ar-
reu del país. 

Comença l’activitat a la Biblioteca 
El Safareig amb dues propostes
CAPELLADES

Després de l’aturada estiuenca, 
i amb les condicions sanitàries 

més obertes, la Biblioteca El Safa-
reig torna a oferir una programa-
ció cultural.

Aquest octubre és el mes de la 
salut mental i per això s’han prepa-
rat tres activitats i un centre d’inte-
rès sobre aquest tema, amb materi-
als que es poden endur en préstec.

La primera proposta serà per 
a nens i nenes, el dijous 14 oc-
tubre amb una Hora del Conte 
sobre “Fem por a la por”, a càr-

rec de Judith Navarro, de la Pe-
tita Companyia. És una sessió de 
narració oral per a totes aquelles 
persones valentes que, de vega-
des, tenim por. Es recomana per 
a un públic a partir de 4 anys i 
es farà a les 6 de la tarda amb 
reserva prèvia a la mateixa Bibli-
oteca.

La segona activitat també se-
rà per a infants, el dimarts 19 
d’octubre a les 6 de la tarda i 
també amb reserva prèvia per 
controlar l’aforament, quan tam-
bé es tornarà a oferir el club de 

lectura Petits Lectors per a nens 
de 5-8 anys

La darrera serà el dimarts 26 
d’octubre, a les 7 de la tarda,  
amb una xerrada del psicòleg Jo-
se Fernández Aguado sobre “Es-
tratègies per al benestar emoci-
onal després de la pandèmia”. 
Parlarem de com la pandèmia 
ens ha fet adonar de la nostra 
vulnerabilitat, i com ens afecta 
aquesta consciència, i què po-
dem fer per a adaptar-nos i sortir 
enfortits. Cal reserva prèvia a la 
mateixa biblioteca.

Ja a la venda les entrades 
per al TEDxIgualada 2021

IGUALADA

Tot a punt per celebrar la 1a edi-
ció del TEDxIgualada 2021, un 

esdeveniment mundial que oferi-
rà un espai de difusió, reflexió i 
transmissió de coneixement i apre-
nentatge a través d’un seguit de 
ponències que posaran el focus en 
la forma en com evolucionem els 
éssers humans a partir de les experi-
ències; a nivell tecnològic, cultural i 
personal.

Sota el títol “Versions”, aques-
ta primera edició del TEDxIgualada 
comptarà amb tot un repertori de 
ponents reconeguts a nivell català 
i nacional de diversos àmbits com 
la sexologia, la gamificació, el dis-
seny, l’arquitectura, la ciència, entre 
altres. 

Actuacions musicals en viu 
i en directe

El TEDxIgualada 2021 tindrà lloc 
el proper dissabte 23 d’octubre a les 

16.04h. L’esdeveniment es realitzarà 
de forma híbrida i tindrà lloc en dos 
espais molt singulars de la ciutat 
d’Igualada. Per una banda, el Teatre 
Municipal l’Ateneu serà l’escenari 
de ponents i artistes del TEDxIgua-
lada 2021. Entre els ponents es rep-
tarà en directe al músic igualadí Red 
Pèrill a fer un interludi instrumen-
tal d’un fragment musical basat en 
intel·ligència artificial codificat pel 
músic-enginyer Iván Paz.

D’altra banda a l’espai de l’Es-
corxador es comptarà amb la vi-
ewingparty o festa d’emissió en 
directe que retransmetrà, en una 
gran pantalla de Cymatic i via con-
nexió d’Iguana, tot el que succeeixi 
sobre l’escenari de l’Ateneu. A l’Es-
corxador també es comptarà amb la 
instal·lació del planetari de l’Obser-
vatori de Pujalt on els assistents po-
dran descobrir els secrets de l’Uni-
vers. L’esdeveniment a l’Escorxador 
finalitzarà amb una DJ session per 
Red Pèrill.

Ambdós llocs estan reservats 
per a 100 localitats cadascun. Les 
entrades estan ja a la venda i poden 
adquirir-se a través de www.tedxi-
gualada.com. L’esdeveniment, en 
tot moment, es compromet a vet-
llar pel compliment de les mesures 
i recomanacions de salut i seguretat 
per evitar contagis. 
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Amb la 
confiança

Noves activitats de formació 
gratuïtes per a persones 
emprenedores i empreses

IGUALADA

El Departament de Dinamitza-
ció Econòmica de l’Ajuntament 

d’Igualada, en el marc de la Xarxa 
Anoia Emprèn, i amb la col·labora-
ció de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic de la Diputació de Bar-
celona, proposa diverses activitats 
formatives per ajudar al desenvolu-
pament d’iniciatives empresarials.

Els cursos es realitzaran de ma-
nera presencial, a la sala d’actes 
d’IG-NOVA Empresa (Av. Mestre 
Muntaner, 86). 

La primera activitat, Kit bàsic de 
comunicació per donar a conèixer 
el teu negoci, té per objectiu ajudar 
a les empreses de nova creació a 
conèixer les eines per a desenvolu-
par una identitat corporativa pro-
fessional que els permeti assolir els 
seus objectius comercials. La forma-
ció serà impartida per Tona Codina, 
consultora i redactora creativa, for-
madora in-company en redacció pu-
blicitària, comunicació empresarial, 
xarxes socials, màrqueting i atenció 
al client. La sessió tindrà una durada 
de 5 hores i es realitzarà el dia 10 de 
novembre de 9:00 h a 14:00 h.

La segona activitat que s’impar-
tirà, Cooperació d’alt impacte amb 
les empreses del meu entorn, té per 
objectiu sensibilitzar a les empreses 
de la necessitat de fer networking i 
cooperar amb les empreses del seu 
entorn per tal de trobar sinèrgies 
i generar així noves oportunitats 

de negoci. L’activitat està adreça-
da principalment a directius d’em-
preses així com a responsables de 
diferents àrees de gestió i anirà a 
càrrec de Mireia Nuñez de Prado, 
consultora en lideratge col·labora-
tiu, talent i innovació per a empre-
ses. L’activitat tindrà una durada

de 10 hores i es realitzarà els 
dies 16 i 23 de novembre de 9:00 h 
a 14:00 h.

Finalment, la darrera activitat, 
Vols emprendre amb èxit? De la te-
oria a la pràctica recolzat en casos 
reals, té per objectiu donar les pau-
tes per tenir èxit en la posada en 
marxa de nous projectes, revisant 
tot el que la teoria ens diu que hem 
de fer, per paral·lelament identificar 
les activitats clau que en la pràctica 
els casos d’èxit han fet.

L’activitat està adreçada prin-
cipalment a persones emprenedo-
res, empresaris i professionals que 
tinguin un projecte per implantar 
i vulguin disposar d’una guia pràc-
tica del que s’ha de fer per a tenir 
èxit en el seu plantejament i execu-
ció. La formació serà impartida per 
Miquel Sacristán de l’empresa MSE 
Consultors, formador i assessor en 
la gestió a l’empresa i als emprene-
dors, optimitzant la gestió financera

d’empreses i projectes com a la 
base per a garantir la seva viabilitat 
i un creixement sòlid i sostingut. La 
formació tindrà una durada de 8 
hores i es realitzarà els dies 22 i 29 
de novembre de 9:00 h 13:00 h.

Tallers de formació gratuïts
Els tallers de formació són gra-

tuïts i les places limitades. Podeu 
veure el programa complet dels cur-
sos i formalitzar les vostres inscripci-
ons a través de l’enllaç web https://
www.ignovaigualada.com/aula . Per 
a més informació, podeu contactar 
amb IGNOVA Tecnoespai al 93 806 
65 55.

Aquest dissabte La Lliga celebra els seus 
120 anys
CAPELLADES

Anomenada legalment “La 
Lliga Comercial, Industrial i 

Agrícola” i reconeguda pels vila-
tans/es com “La Lliga”, aquest 
espai social és dels més veterans 
de Capellades, un poble de 2,9 
km2 i amb aproximadament 5.200 
habitants.

La societat va ser fundada el 
dia 12 d’octubre de 1901, formant 
la primera Junta Directiva el Sr. 
Josep Guash i Horts, com a Presi-
dent, el Sr. Isidre Soteras, com a 
Vicepresident, el Sr. Josep Esplu-
gas, com a tresorer, comptador, 
el Sr. Antoni Pomés, el Sr. Emili 
Vives, com a bibliotecari, Llorenç 
Miquel, secretari, i el Sr. Emili 
Santacana, com a vicesecretari.

Els objectius de l’entitat en 
un inici eren la reunió dels ele-
ments comercials industrials i 
agrícoles, la protecció i defensa 
de llurs interessos, propagar els 
coneixements que poguessin con-
tribuir al seu desenvolupament i 
prosperitat, fomentar la instruc-
ció i els sentiments de fraternitat 
i mútua confiança entre els socis, 
socorre’ls en cas de malaltia i pro-
porcionar-los un lloc agradable i 
diversió. Per aconseguir-ho van 

proposar adquirir en propietat 
un edifici construït expressament 
amb teatre i jardins, impartir clas-
ses gratuïtes per l’ensenyament 
d’idiomes, comerç, comptabilitat, 
dibuix i música, formar una bi-
blioteca, organitzar conferències 
sobre temes industrials, comerci-
als i agrícoles, celebrar vetllades 
literàries, musicals i teatrals. 

Va néixer amb la voluntat de 
ser un espai cultural i de lleure en 
una època on les societats, ate-
neus, corals i les primeres agrupa-
cions esportives eren els únics que 
oferien entreteniment col·lectiu.

D’això fa 120 anys, però lla-
vors ja s’evidenciava la voluntat 
de l’entitat en ser el nucli social 
de la vila.

Programa d’activitats 
pels 120 anys

Aquest dissabte 9 d’octubre 
La Lliga de Capellades celebra els 
seus 120 anys amb un acte insti-
tucional que es farà al Teatre La 
Lliga, amb la presència de l’al-
calde de Capellades, Salvador Vi-
ves. Serà a les 7 de la tarda quan 
començaran aquests parlaments 
junt amb el president de l’entitat, 
Pep Vallès, i el president de la Fe-
deració d’Ateneus, Pep Morella.

Seguidament Jordi Castellví 
Girbau, doctor en Antropologia 
Social i Cultural i professor a la 
UAB, farà una conferència sobre 
els 120 d’anys d’història. 

La celebració es traslladarà se-
guidament al Pati de La Lliga on 
després de fer el brindis es gaudi-
rà del piano a quatre mans, amb 
l’Eva Sabater i la Susanna Basart.

Finalment a les 9 de la nit, 
s’acabarà la festa amb un castell 
de focs tirat per Dimonis de Ca-
pellades.

Jornades Europees del Patrimoni, 
dies per descobrir la comarca
COMARCA 

Un any més, Catalunya celebra 
les Jornades Europees de Patri-

moni (JEP), una iniciativa del Con-
sell d’Europa i la Comissió Europea 
que té lloc, ininterrompudament a 
Catalunya, des de fa 30 anys.

Així doncs, els dies 8, 9 i 10 
d’octubre a la comarca de l’Anoia 
molts són els municipis que s’afe-
geixen a aquestes Jornades de des-
cobertes del patrimoni cultural ca-
talà amb noves activitats i experi-
ències singulars: portes obertes, 
visites guiades, concerts, activitats i 
tallers familiars... 

Activitats a la comarca de 
l’Anoia

Igualada. Dissabte 9 d’octu-
bre, a les 11 h. Visita guiada al 
cementiri nou d’Igualada. activi-
tat gratuïta. Cal inscripció al 93 
804 67 52.

Una altra proposta és per de-
mà dia 8 a les 7 de la tarda, a la 
Basílica de Santa Maria, la pro-
posta és una conferència a càrrec 
del compositor Carles Prat que ex-
plicarà el procés de creació de la 
recentment estrenada “Missa en 
honor a Sant Bartomeu”.  Reserva 
prèvia necessària a www.cataloni-
asacra.cat/agenda/detall/info/579.

L’Asil del Sant Crist d’Igualada, 
de Joan Rubió i Bellver es podrà 
visitar el dissabte dia 9 a les 11 del 
matí. Serà una visita guiada i cal 
reserva prèvia necessària al telèfon 
93 804 67 52.

Castellfollit de Riubregós. Visi-
ta guiada al Castell de Sant Esteve, 
dissabte dia 9 a les 11 del matí. 
Reserva prèvia necessària a: castell-
follitr@riubregós.cat.

Calonge de Segarra. Visita tea-
tralitzada al Castell de Mirambell, 
diumenge dia 10 d’11 a 13 h. L’ac-
tivitat és gratuïta i va adreçada al 
públic en general.

Santa Margarida de Montbui. 
Diumenge a partir de 2/4 d’11 del 
matí, Cultura i natura a la Tossa de 
Montbui. Portes obertes a l’Esglé-
sia i a la Torre del Castell, ambdós 
del segle XI. Activitats familiars de 
descoberta de l’entorn natural i 
patrimonial (església, torre i mu-
ralla).

A les 11, visita guiada a l’esglé-
sia de la Tossa, un temple romànic 
ubicat en un paratge privilegiat. 
Reserva prèvia necessària a www.
cataloniasacra.cat/agenda/detall/
info/565.

Visita nocturna al Fort d’Isabel 
II a la muntanya del Pi. Dissabte a 
2/4 de 9 de la nit: sortida nocturna 
guiada. Reserva prèvia necessària: 
93 803 47 35.

Capellades. Dues opcions: al 
Museu Molí es podrà descobrir de 
manera gratuïta com es fa un full 
de paper artesanal, a través d’un 
taller que es farà a les 11 i a 2/4 d’1 
del migdia. Cal reserva prèvia tru-
cant al mateix Museu Molí Paperer 
(938012850).

A l’Abric Romaní es farà també 
de manera gratuïta i amb reserva 
prèvia a www.entrapolis.com una 
visita guiada a les 11 i una altra a 
3/4 d’1 del migdia.

Sant Martí de Tous. Diumenge 
a les 12 del migdia, visita comenta-
da de l’església parroquial de Sant 
Martí de Tous. Activitat gratuïta.

La Pobla de Claramunt. Cap de 
setmana de portes obertes al Cas-
tell de Claramunt. Dissabte i diu-
menge: de 9:30 h a 14 h i de 15.00 
h a 17 h.

Sant Magí de la Brufaganya. 
Què menjaven els frares a Sant 
Magí? Dies 8, 9 i 10 a 2/4 de 12 
del migdia, 2/4 d’1 i 2/4 de 2. Vi-
sita guiada on es viurà l’experièn-
cia de conèixer què i com menja-
ven els frares dominics i visitants, 
on anaven a mercat, on compra-
ven a l’engròs i com arrendaven 
l’aproveïment del convent. La visi-
ta acabarà amb un tastet d’alguns 
dels plats documentats. L’activitat 
s’ha preparat a partir de la desco-
berta a l’Arxiu Històric Arxidioce-
sà de Tarragona d’uns documents 
del segle XVII –XVIII. Reserva prè-
via necessària a través del telèfon 
606 067 198.

Foto Joan Solé
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DIA A DIA
DIJOUS 7 - Mare de Déu del Roser, Sts. Sergi i Bacus i St. Marc, papa
■  A les 7 de la tarda, a la Sala d’Arts de l’Ateneu Igualadí, presentació del llibre “Us he deixat un mis-

satge”, l’antologia poètica de Kikí Dimulà, i presentació de la novel·la “Ètica per a inversors”, de 
Petros Màrkaris.

■  A les 7, a la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena, xerrada: “Què entenem per salut mental?”.
■  A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, xerrada: “L’increment de la depressió en els joves. 

Causes, signes d’alarma i conseqüències”.
■  A les 7 de la tarda, a Igualada (Ins. Milà i Fontanals), 21a Nit Empresarial UEA.
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del poemari infantil «Jo que sóc 

xic, en vers t’ho dic», de la igualadina Ita Molins.
■  A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, presentació del llibre “Meditación con-

templativa”, acte del cicle “Camins de saviesa”.

DIVENDRES 8 - St. Simeó, St. Nèstor, Sta. Reparada i St. Thais
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació dels “Diaris haitians” de Rita Pijo-

an.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu, Súmate organitza l’acte “Aministia”.

DISSABTE 9 - St. Lluís Bertran, Sta. Sara, St. Dionís Areopagita i St. Abraham
■  A les 12 del migdia, al Casino de Calaf, “Vull cantar i vull ballar”, animació infantil amb El Pot Petit.
■  A 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Santa Maria, missa mensual en llengua anglesa.
■  A les 6 de la tarda, al Casino de Calaf, “Vull cantar i vull ballar”, animació infantil amb El Pot Petit.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre La Lliga de Capellades, acte institucional pel 120è aniversari de La Lliga.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), espectacle artístic: “L’altra realitat”, en el 

marc del Dia Mundial de la Salut Mental.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre Foment de Piera, “Super Trouper” amb la Companyia Anem de canto 

(45è Concurs de Teatre Amateur Vila de Piera).
■  A 2/4 de 8 de la tarda, al Teatre La Lliga de Capellades, conferència: “120 anys d’història”, amb Jordi 

Castellví, doctor en Antropologia Social i Cultural.
■  A 2/4 de 9 del vespre, al pati de La Lliga de Capellades, refrigeri musical amb Eva Sabater i Susanna 

Basart. 
■  A les 11 de la nit, a la sala Mont-Àgora de Montbui, espectacle de Carles Sans (El Tricicle) “Per fi sol”.

DIUMENGE 10 - St. Tomàs de Villanueva, St. Eulampi i St. Paulí
■  Al matí, a Castellfollit del Boix, Fira de la Mongeta: gastronomia, activitats familiars, exposicions i 

música en directe.
■  Al matí, a Calaf (plaça dels Arbres) i a la Pobla de Claramunt (Ajuntament), unitat mòbil del Banc de 

Sang i Teixits per a atendre donants.
■  A 2/4 de 7 de la tarda, al Casino de Calaf, concert de la formació “Mexicatas”.
■  A les 7 de la tarda, a la plaça Pius XII (Igualada), espectacle multidisciplinar amb la companyia Mis-

celi. (Festes del barri de la Font-Vella).
■  A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), Noucents, el pianista de l’oceà.

DILLUNS 11 - St. Germà, Sta. Soledat Torres Acosta, Sta. Placídia i Beat Joan XXIII
■  Al matí i a la tarda, a l’Escorxador d’Igualada, unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre 

donants.
■  A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Pius XII d’Igualada, concert amb el grup Things&Flowers. (Festes 

del barri de la Font-Vella).

DIMARTS 12 - Mare de Déu del Pilar. St. Serafí i Sta. Domnina
■  A 2/4 de 12 del migdia, a la basílica de Santa Maria d’Igualada, missa solemne. (Festes del barri de la 

Font-Vella).
■  A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça del Pilar d’Igualada, concert-vermut amb el grup Entre Amigos. (Fes-

tes del barri de la Font-Vella).
■  A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça Pius XII d’Igualada, espectacle infantil amb la cia. Bitxicleta. (Festes 

del barri de la Font-Vella).
■  A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), “Tot té un preu”, amb el Grup de Teatre 

de l’ARC de Fals.
■  A ¼ de 9 del vespre, a l’església del Roser (Igualada), concert de gòspel amb el grup Amazing Gos-

pel. (Festes del barri de la Font Vella).
■  A les 9 del vespre, a Les Comes, partit OK Lliga: Igualada HC - Deportivo Liceo.

DIMECRES 13 - N.S. del Remei, St. Eduard, Sts. Gener, Marçal i Florenci, Sta. Celedònia
■  A ¾ de 5 de la tarda, a la basílica de Santa Maria d’Igualada, conferència d’Antoni Dalmau: “Iguala-

da ara fa un segle. Església i societat” i audició musical. Sessió del programa de l’AUGA.

DIJOUS 14 - St. Calixt I, St. Evarist, St. Just i Sta. Fortunata
■  A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Mont-Àgora de Montbui, taller de Biblioteràpia.
■  A les 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), presentació del document “Fronteres de paper; 

tan difícils de superar com els murs, les tanques i el filats”.
■  A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, xerrada: “El camí del guerrer”, amb Al-

bert Aguirre. (Cicle “Camins de saviesa”).

DIVENDRES 15 - Sta. Teresa de Jesús, St. Bru i St. Antíoc
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del llibre “Tous i les seves masies 2 

i 3” d’Elisa Vidal.
■  A 2/4 de 8 del vespre, a Capellades (davant monument al President), homenatge al President Com-

panys.

El Punt Jove dels Hostalets 
arriba amb força
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’equipament juvenil del municipi 
inicia les classes d’estudi assistit 

per a estudiants de 1r a 4t d’ESO 
els dimarts i dijous de 17 a 18.30h. 
A més, el PIJ ofereix un ventall 
d’activitats dirigides al jovent del 
municipi amb l’objectiu de gene-
rar espais d’aprenentatge i d’oci 
qualitatiu. Entre les activitats pro-
posades podreu trobar: un tastet 
d’arts marcials, un taller d’educació 

menstrual i un taller d’art en anglès. 
Així mateix, com a novetat, el Punt 
Jove oferirà un tastet d’intervenci-
ons assistides amb animals el dia 20 
d’octubre a partir de les 17.30h.

Per gaudir de les activitats, no-
més cal que et posis en contacte 
amb el Punt Jove dels Hostalets de 
Pierola a través del telèfon 650 98 
30 81 o a través del seu correu elec-
trònic puntjove@elshostaletsdepie-
rola.cat.

Tallers de creixement 
personal i d’activitat física 
per a gent gran
IGUALADA

Al Casal del Passeig de la Gene-
ralitat de Catalunya, enge-

guem dos tallers per a gent gran: 
Viure com jo vull i En forma, amb 
la voluntat de trencar l’aïllament 
social de les persones grans i incen-
tivar el creixement personal per 
una vida millor i amb bona salut.

Els taller En Forma és els dime-
cres i divendres, de 17.15 a 18.15 

h, i Viure com jo vull, dimecres de 
18.15 a 19.45 h.

Els tallers són gratuïts i s’im-
parteixen dins del programa de 
Gent Gran de l’Obra Social “La 
Caixa”.

Us animem a inscriure-us tru-
cant al 93 803 33 12 o presencial-
ment al Casal, al Passeig Verda-
guer, 67.

Antoni Dalmau proper 
ponent de l’AUGA
IGUALADA

La propera sessió de l’AUGA cal 
estar ben atent perquè  canvia 

de dia, canvia de lloc i canvia d’ho-
rari, i és que està programada pel 
dimecres dia 13 d’octubre i es farà 
a l’Església de Santa Maria a 3/4 de 
5 de la tarda.

Es tracta, aquesta propera 
sessió, d’una conferència a càrrec 
d’Antoni Dalmau que parlarà so-

bre “Igualada ara fa un segle. Es-
glésia i societat”, i a més s’oferirà 
una audició musical a càrrec de 
l’organista Jonatan Carbó i d’un 
petit cor dirigit per Carles Prat.

Mentre hi hagi les mesures 
de prevenció per la COVID, serà 
necessari que tothom s’acredi-
ti abans. Caldrà portar el carnet 
d’AUGA i/o el DNI.

Convocatòria d’ajuts per 
a activitats extraescolars 
esportives
CAPELLADES

A partir del 13 d’octubre es pot 
presentar a l’Oficina d’Aten-

ció al Ciutadà de l’Ajuntament de 
Capellades una sol•licitud d’ajut 
individual per a les famílies resi-
dents a la vila, amb fills de 3 a 18 
anys inscrits a activitats extraesco-
lars esportives en entitats de Cape-
llades.

Els ajuts atorgats es destinaran 
a reduir part del cost de la quota 

periòdica (sigui mensual, trimestral 
o anual) de l’activitat esportiva. 
La convocatòria està dotada amb 
3.000 euros i els ajuts es determi-
naran d’acord amb els criteris que 
s’exposen ales bases. 

Les sol·licituds es formalitzaran 
a través dels impresos que estaran 
al’abast dels interessats a la pàgina 
web i a mateixa Oficina d’Atenció 
al Ciutadà, fins al 10 de novembre. 

Properes sessions del cicle 
“Camins de Saviesa”
IGUALADA

Des del grup de meditació 
Adi-Shakti s’ha organitzat el 

primer cicle d’activitats entorn 
el creixement espiritual. El cicle, 
que es diu “Camins de Saviesa”, 
que comença avui dijous amb l’es-
criptora i coach Miriam Subirana. 
Serà a les 19.30h a la sala de socis 
de l’Ateneu Igualadí i es presen-
tarà el llibre “Meditación contem-
plativa”.

Per dijous vinent dia 14 hi ha la 
sessió conduïda per Albert Aguirre, 
facilitador de la meditació guiada 
que farà una xerrada  “El camí del 
guerrer”. També a 2/4 de 8 del ves-
pre a la sala de socis de l’Ateneu.
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La Fira de la Mongeta recupera la 
presencialitat

Les obres de la connexió 
d’Igualada amb la ronda Sud 
començaran el novembre
El nou accés, amb un cost de 12,2 MEUR, 
s’ubicarà entre els actuals de Sant Maure i de 
Vilanova del Camí
Aquesta actuació traurà dels nuclis urbans 
d’Igualada i Montbui uns 6.000 vehicles diaris 
i millorarà la mobilitat i connectivitat de 
vianants i ciclistes

El Departament de la Vicepresi-
dència i de Polítiques Digitals 

i Territori iniciarà el novembre 
vinent les obres del nou enllaç 
d’Igualada a la ronda Sud (C-37), 
que ha adjudicat per un import 
de 12,2 MEUR i un termini d’exe-
cució de 18 mesos. El nou enllaç, 
que s’ubicarà entre els actuals de 
Sant Maure i de Vilanova del Camí, 
dotarà la població d’una connec-
tabilitat més ràpida i directa a la 
ronda. Així mateix, permetrà redis-
tribuir els fluxos de vehicles en 
aquest àmbit, de manera que alli-
berarà de trànsit l’interior del nucli 
d’Igualada, alhora que optimitzarà 
la ronda.

Aquesta obra abasta tres ter-
mes municipals: Igualada, Vilano-
va del Camí i Santa Margarida de 
Montbui. L’enllaç estarà format 
per dues rotondes i un vial d’un 
quilòmetre. Aquest vial tindrà dos 
carrils, un per sentit, de 3,50 me-
tres d’amplada i dos vorals d’1 me-
tre cadascun. 

El traçat inclou dues estructu-
res per salvar la riera Garrigosa, 
primer, un pont amb una longitud 
d’uns 26,5 metres i el riu Anoia, 
després, amb un viaducte d’uns 
115 metres en tres vans de 55, 35 
i 25 metres. Un cop passat el riu 
Anoia, el traçat connecta amb la 
trama urbana d’Igualada; en con-
cret, amb el carrer del Rec, a l’al-
tura del carrer de la Misericòrdia, 
mitjançant una rotonda.

Per connectar la xarxa urbana 
d’Igualada amb el camí del riu, pa-

ral·lel al riu Anoia pel seu marge 
dret, s’han previst voreres habili-
tades per a vianants i ciclistes al 
viaducte sobre el riu Anoia que 
connecten amb la xarxa de camins 
existent en el riu.

Redistribució de trànsits
La ronda Sud d’Igualada té sis 

quilòmetres de longitud i discorre 
des de Santa Margarida de Mont-
bui fins a Vilanova del Camí. En 
el tram més proper a Igualada, la 
ronda té dos accessos: el de Sant 
Maure i el de Vilanova Sud. Així, 
per exemple, els conductors que 
accedeixen a la ronda per Vilanova 
del Camí han d’arribar a l’enllaç 
de Sant Maure (en sentit est‐oest) 
i després circular per la C-37z per 
l’interior de la xarxa viària urbana 
fins arribar al centre d’Igualada.

Així, aquesta actuació compor-
tarà una redistribució dels trànsits 
a l’entorn de la ciutat d’Igualada i 
alliberarà de trànsit de pas l’inte-
rior del nucli urbà, a més d’incre-
mentar la connectivitat del muni-
cipi i reduir el temps de recorregut 
en l’accés a la ronda. El nou accés 
d’Igualada captarà més de 7.000 
vehicles diaris i farà que 4.200 ve-
hicles que actualment travessen 
Igualada deixin de fer-ho. Paral-
lelament, 1.800 vehicles deixarien 
de circular per l’interior de Santa 
Margarida de Montbui. D’aques-
ta manera, a més, s’optimitzarà la 
ronda Sud d’Igualada, que actu-
alment té un trànsit d’uns 5.000 
vehicles diaris.

Propers acaptes de sang
IGUALADA

Calaf, la Pobla de Claramunt i 
Igualada rebran els propers dies 

la unitat mòbil del Banc de Sang i 
Teixits per a atendre els donants.

Així diumenge dia 10 a Calaf i 
a la Pobla el personal sanitari s’ubi-

carà a la plaça dels Arbres i l’Ajun-
tament, respectivament, en horari 
de matí, de 10 a 14 hores.

Dilluns dia 11 l’acapte de sang 
es farà a Igualada, a l’Escorxador, 
en horari de matí de 10 a 14 h. i a 
la tarda, de les 17 a les 21 h.

CASTELLFOLLIT DEL BOIX

La 4a Fira de la Mongeta de Cas-
tellfollit del Boix recupera la 

presencialitat per tal de seguir 
promovent aquest llegum arreu 
del territori i, alhora, dinamitzar el 
municipi de la que n’és autòcton. 
La fira, enfocada a un públic fami-
liar, pretén repetir l’èxit d’edicions 
anteriors després de l’aturada de 
2020, en què es va celebrar en for-
mat virtual.

El diumenge 10 d’octubre, des 
de les deu del matí fins a les dues 
del migdia, la mongeta de Castell-
follit del Boix serà el fil conductor 
i l’element aglutinador d’una fi-
ra que comptarà amb un mercat 
de productes agroalimentaris on 
es podran trobar mongetes, així 
com tota una varietat de produc-
tes artesans i locals. A més, la fira 
comptarà amb un sistema de tasts 
per tal que els i les visitants puguin 

degustar tant la mongeta com tota 
la resta de productes.

Per tal d’arrodonir l’experièn-
cia gastronòmica, també hi parti-
ciparà la Fundació Miquel Agustí, 
que oferirà un tast sensorial de la 
mongeta en què es podrà apreciar 
les seves característiques, i el res-
taurant del municipi Cal l’Andorrà.

D’altra banda, l’animador mu-
sical Jordi Giralt de Can Cantem 

portarà un espectacle musical 
adreçat a famílies i també es rea-
litzarà una demostració in situ per 
veure com es batien les mongetes 
en l’antiguitat i hi haurà un con-
cert a càrrec de la Virgi Borràs. A 
més, durant tot el dia hi haurà ani-
macions, una exposició de tractors 
clàssics i es projectarà el documen-
tal sobre la mongeta de Castellfo-
llit del Boix “Llavors d’Or Blanc”.

Presentació del llibre 
«Diaris haitians» de Rita Pijoan
IGUALADA

La Biblioteca Central d’Igualada 
i l’Editorial Trípode conviden 

tothom a la presentació del llibre 
«Diaris haitians», de Rita Pijoan.

Presentarà l’acte Florenci Bar-
niol i Boixader, filòleg i professor, 
i es comptarà amb la presència 
de l’autora.

El poeta , traductor, crític i 
assagista, Sam Abrams, ha dit del 

llibre de Pijoan que és “Un dels 
millors dietaris escrits per una 
dona”.

L’acte està programat per de-
mà divendres a les 7 de la tarda 
i es farà a la Sala d’actes de la 
Biblioteca Central. En ser l’afora-
ment limitat es demanar fer ins-
cripció prèvia al telèfon 93 804 
90 52.

 La mongeta de Castellfollit del Boix és una varietat única i autòctona. Font: Raiels
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Procés participatiu per debatre el Pla Local 
d’Habitatge

Homenatge al President Companys
CAPELLADES

Aquest 15 d’octubre Capellades 
retrà novament homenatge 

al President Companys, amb dife-
rents propostes. La primera, a les 
7 del matí, quan ERC Capellades 
dispararà les salves en honor al 
President.

A 2/4 de 8 del vespre es farà 
l’acte institucional davant el monu-
ment al President que hi ha al car-
rer també dedicat a la seva memò-
ria. Aquest any, un cop acabi l’acte 
institucional i les ofrenes florals, hi 
haurà cançons i poemes musicats a 
càrrec de Sílvia Bel.

Els actes acabaran el diumenge 
17 amb l’obra teatral “Winnipeg”, 

de Laura Martel, dirigida per Nor-
bert Martínez. Serà a les 7 de la 
tarda al Teatre La Lliga, amb en-
trades a entrapolis.com a 8 euros, 
excepte socis de La Lliga a 6 euros.

“Winnipeg” és un muntatge 
teatral dirigit pel capelladí Norbert 
Martínez que porta el nom del vai-

xell que Pablo Neruda va noliejar 
des de França per tal que més de 
2000 refugiats de la Guerra Civil 
Espanyola poguessin marxar a Xile 
a la recerca d’una nova vida.

Neruda, nomenat pel govern 
xilè com a Cònsol Especial per a la 
Immigració Espanyola a França, i 
comptant a més amb la complicitat 
del llavors ministre de Relacions 
Exteriors de Xile, Abraham Ortega, 
va dur a terme aquesta missió, que 
es va veure assolida quan el Winni-
peg va arribar a Valparaíso el 3 de 
setembre de 1939.

Acabada la representació hi 
haurà una xerrada col·loqui amb 
en Norbert Martínez.

Activitats d’APLEC per a la tardor 2021
IGUALADA

L’Associació Promotora de la 
Llengua Catalana (APLEC) ha 

organitzat diverses activitats i 
tallers que es realitzaran durant la 
tardor 2021.

En primer lloc, el curs d’articles 
d’opinió Diguem-hi la nostra!, a 
càrrec de David Vila i Ros, en què 
s’exposaran les principals caracte-
rístiques, les tècniques i els recur-
sos de l’escriptura argumentativa, 
amb un plantejament rigorós en 
els continguts, però amè. A partir 
dels articles que aniran escrivint 
els participants aprendrem a trans-

metre la nostra opinió de manera 
clara, concisa i argumentada.

Dates del curs: 14, 21 i 28 d’oc-
tubre; de 2/4 de 8 a 9 del vespre a 
l’Espai Cívic Centre. Preu: 35 euros. 
Inscripcions: aplecaplec@gmail.com

Tallers de llengua molt 
interessants, a càrrec 
d’Albert Solé i Dalmases

D’altra banda s’han organitzat 
un seguit de tallers de llengua, en 
format virtual, de dues hores de 
durada sobre els següents temes 
(detallem els quatre primers): dia 
9 octubre L’OIEC sense ofec: més 

enllà dels diacrítics; dia 16: La GIEC 
sense ofec: compendi esquemà-
tic resumit sumàriament. Dia 6 de 
novembre: Faci’ls fàcils: regles bàsi-
ques d’ús dels pronoms febles. Dia 
13 de novembre Pronoms relatius, 
dificultat relativa.

El preu per taller és de 10 eu-
ros socis i 15 euros no socis de 
l’APLEC.

Per a inscripcions i més infor-
mació, envieu un missatge a aple-
caplec@gmail.com. Les places són 
limitades i s’atorgaran per rigorós 
ordre d’inscripció.

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada ini-
cia un procés participatiu per 

debatre, redactar i aprovar el 
Pla Local d’Habitatge (PLH) que 
endreci les prioritats del municipi 
en la matèria. El procés participa-
tiu posarà a deliberació de la ciu-
tadania, entitats, grups polítics i 
tècnics municipals, una diagnosi 
de l’estat de l’habitatge al muni-
cipi, d’acord amb el treball previ 
d’un equip expert redactor basat 
en estadístiques i del treball de 
camp. Tot seguit, permetrà que els 
actors esmentats portin a terme 
propostes d’actuacions a executar 
per part de l’Ajuntament. Aques-
tes propostes d’actuacions seran 
estudiades i aniran en consonància 
als diferents objectius estratègics 
i línies d’actuació que reflectiran 
l’orientació del pla.

El Pla d’Habitatge preveu de-
finir, doncs, les polítiques munici-
pals en aquest àmbit i permetrà 
fer front als nous reptes d’Igualada 
pels propers 6 anys. El procés par-
ticipatiu obrirà la porta a recollir 
les propostes, idees i coneixement 

dels diversos actors per tal de ser 
recopilades en el document del Pla 
que s’acabarà aprovant.

Ja es pot omplir 
un formulari sobre 
l’habitatge a Igualada i 
participar també en una 
trobada en línia el 14 
d’octubre

El procés participatiu està pre-
vist que es porti a terme aquesta 
mateixa tardor. Així, les sessions 
amb els quatre col·lectius protago-
nistes tindran lloc en les properes 
setmanes pel que fa a l’anàlisi de 
la diagnosi i quant al debat col·lec-
tiu en relació a les propostes d’ac-
tuació. De fet, des de l’Ajuntament 

s’ha obert un formulari d’inscrip-
ció per assistir a la propera sessió 
oberta a la ciutadania el 14 d’oc-
tubre: shorturl.at/xITW9. Aquesta 
sessió es celebrarà per videoconfe-
rència per tal de facilitar la parti-
cipació de tothom que ho desitgi, 
sense limitació d’espai.

En la mateixa línia, s’ha obert 
també la via telemàtica pel plan-
tejament de propostes més enllà 
de les sessions esmentades habi-
litant un qüestionari que permet 
afegir posicionaments i propostes 
des de la lliure expressió de qualse-
vol empadronat o empadronada al 
municipi. Aquest qüestionari, que 
disposa d’aquest enllaç de resposta 
shorturl.at/cwEY5, pregunta sobre 
l’habitatge al municipi en termes 
de disponibilitat, oferta, preus, 
equipaments, problemàtiques as-
sociades, etc.

D’aquesta manera, el consisto-
ri haurà pogut tenir l’oportunitat 
d’escoltar propostes de diferents 
col·lectius i actors amb motivaci-
ons, sensibilitats i necessitats diver-
ses i establirà aquelles actuacions 
que més s’adeqüin a satisfer-les.

Properes visites guiades d’Anoia Patrimoni
COMARCA

El Tous medieval. El proper dis-
sabte, 9 d’octubre a partir de les 

11 del matí, es durà a terme una 
nova visita guiada al Tous Medieval 
a càrrec d’Anoia Patrimoni. Aques-
ta ruta inclou la visita al «poblet», 
el Castell de Tous i l’església par-
roquial de Sant Martí, que conser-
va elements cabdals de la història 
de Tous, en un recorregut que ens 
transportarà per la història i la lle-
genda d’aquest poble de l’Anoia.

El preu de la visita és de 2.5 
euros i començarà sota les Voltes 
d’accés al Poblet (c/ Major, núm.1)

Copons: el poble de les ama-
zones, proposta per diumenge dia 
10 a les 11 del matí per fer un re-
corregut pel patrimoni i la histò-
ria d’aquesta vila anoienca que, 
enfonsant els seus orígens en els 
segles medievals, arribà al segle 

XVIII transformada en una vila mer-
cantil, els negociants de la qual ini-
ciaren una diàspora que els durà a 
gairebé tots els indrets del món i 
que, com a conseqüència, enriquí 
els seus habitants però a l’hora bui-
dà el poble d’homes durant bona 
part de l’any. 

Punt de trobada i inici: Monu-
ment als Comerciants de Copons 
Diàspora (Carretera de Ponts). El 
preu de la visita és de tres euros.

Podeu obtenir més informació i 
fer la vostra reserva a www.anoia-
patrimoni.cat o bé al 635 922 384. 
Places limitades.

VIII pedalada-caminada 
memorial Gerard Borràs

SANT MARTÍ SESGUEIOLES

El diumenge 10 d’octubre tor-
na la VIII Pedalada-Caminada 

Memorial Gerard Borràs a Sant 
Martí Sesgueioles, que l’any passat 
en motiu de la pandèmia de la 
Covid-19 no es va poder celebrar.

Els recorreguts i les hores de 
sortida de les carreres seran: la 

modalitat llarga, de 36 Km, sor-
tirà a les 8.30 hores; la curta, de 
15 Km, iniciarà a les 9.30 hores, i 
finalment la mini, de 3 Km, també 
a les 9.30h. La caminada serà de 6 
Km, i el tret de sortida serà a les 9 
hores.

Per a inscriure’s, cal contactar a 
través del perfil de facebook o ins-
tagram de la “Pedalada-Caminada 
Memorial Gerard”.

La recollida de dorsals serà a 
l’Ajuntament, dissabte 9 d’octubre 
de 18 a 21 hores, o diumenge 10 
d’octubre, de 7.30 a 8h, 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.

Xerrada sobre l’increment de 
la depressió en els joves
PIERA

La vila de Piera reprèn enguany 
la campanya de sensibilitza-

ció vers la salut mental, centrada 
aquest 2021 a oferir eines i recur-
sos per a garantir el benestar emo-
cional de joves i adolescents

En el marc del Dia Mundial de 
la Salut Mental, que es celebra el 
10 d’octubre, les regidories de Sa-
lut i Cultura, a través de la Biblio-
teca de Piera i del Centre d’Aten-
ció Primària, i conjuntament amb 
l’entitat Dispiera, organitzen una 
campanya per a prevenir les malal-
ties mentals. 

Durant tot el mes d’octubre 
s’han programat un seguit d’ac-
tes que compten amb la complici-
tat d’altres entitats de la vila com 
l’Aula Municipal de Música i Les 
parròquies. Per començar, avui 7 
d’octubre a les 18.30h a la Biblio-
teca la psicòloga General Sanità-
ria i Neuropsicòloga Àstrid Llorens 
ens parlarà sobre les causes, signes 
d’alarma i conseqüències de l’in-
crement de la depressió en les i els 
joves. 

Les restriccions en la mobili-
tat, la disminució de les relacions 
socials, les pors relacionades amb 
la malaltia i la mort, les expecta-
tives pessimistes respecte al futur, 
els problemes familiars... entre 
d’altres, han incrementat notable-
ment la incidència de la depres-
sió entre els i les joves. Sovint no 
es diagnostica perquè es confon 
amb un estat passatger propi de 
l’adolescència. El diagnòstic pre-
coç i un tractament adequat són 
imprescindibles per a una evolució 

favorable. Per això és molt impor-
tant estar informats de quins són 
els signes que ens poden alertar de 
que ens trobem davant d’un cas de 
possible depressió.

El programa també inclou una 
conferència a càrrec de l’escriptora 
i pedagoga Eva Bach qui presen-
tarà eines i claus per a una gestió 
emocional saludable, una taula ro-
dona amb professionals i joves i fa-
mílies afectades per un trastorn de 
la conducta alimentària (TCA) i un 
taller per a joves que barreja mú-
sica i emocions. Tots els actes són 
gratuïts i amb aforament limitat. 
Paral·lelament la Biblioteca dedica-
rà les lectures dels clubs de cinema 
i novel·la a títols i trames vinculats 
a les malalties mentals. 

Actualment s’està treballant 
amb la Fundació del Barça i Les 
parròquies per a poder oferir al 
jovent un espai autogestionat on 
puguin practicar esport i fomentar 
hàbits saludables. També es preveu 
editar una guia de recursos locals, 
comarcals i nacionals on s’hi re-
ferenciïn articles, webs, centres... 
on les famílies i els joves es poden 
dirigir en cas de necessitar-ho.

El Petit de Cal Eril presenta 
el nou treball a La Lliga

CAPELLADES
Dins els actes de la Setmana de 

la Música, del 20 al 28 de novem-
bre, a Capellades es comptarà amb 

l’actuació d’El Petit de Cal Eril, el 
dissabte 27 de novembre a 2/4 de 9 
de la nit, al Teatre de La Lliga.

“N.S.C.A.L.H.” és el seu vuitè 
disc, sigles que amaguen la frase 
“No Sabràs Com Acabarà La Histò-
ria”, i una nova mostra de la seva 
cerca constant del canvi, sense im-
portar-li les conseqüències, per cre-
ar un discurs propi i intransferible.

Les entrades es poden comprar 
a 12 euros a entrapolis.com (9 amb 
els descomptes habituals)
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Programa d’actes per les Festes del Pilar 
al barri de la Font Vella

IGUALADA

Diumenge 10 octubre
A les 12 del migdia repic de 

campanes a l’església de Santa Ma-
ria i del Roser, que donarà pas a 
l’inici de les Festes del Pilar d’en-
guany.

A les 7 de la tarda, a la plaça 
Pius XII, espectacle multidisciplinar 
a càrrec de la companyia Misceli. 
Què tenen en comú un sauri, unes 
cançons índies, uns bols, que fan 
música, les pintures i les escultu-
res, els poemes? El bé més preuat: 
històries de l’aigua, explora l’ex-
pressió de l’aigua des de diferents 
històries que es barregen.

Aquesta producció és la prime-
ra de la companyia que mitjançant 
la interacció d’arts crea mostres 
visuals sensibles per poder enten-
dre, estudiar i honorar l’aigua que 
ens conforma i ens dóna vida. In-
tèrprets: Gaspar Rica, Carme Cas-
tellanos, Núria Navarro, Helena 

Guadaiol, Raquel Bernaus i Maria 
Sentfores.

Dilluns dia 11 octubre
A 2/4 de 10 de la nit, concert 

amb el grup Things&Flowers a la 
plaça Pius XII, música amb influèn-
cies del pop, l’indie-folk i el jazz.

Dimarts dia 12 festivitat 
de la Mare de Déu del 
Pilar

 A les 8 del matí matinades, un 
despertar, un so característic de les 
festes del Pilar, el so de les gralles 
dels Grallers de l’Escola de Grallers 
de Sitges.

A les 11 del matí, els Gegants 
del barri de la Font-Vella i la Ban-
dera del Barri de la Font-Vella sor-
tiran del Roser per anar a l’Església 
de Santa Maria acompanyats de 
l’Associació Cultural Dessota, per 
participar a 2/4 de 12 del migdia, 
a la Missa solemne a la Basílica de 
Santa Maria, que oficiarà l’arxi-
prest Eduard Flores amb l’acompa-
nyament dels Grallers de l’escola 
de Grallers de Sitges i els cants diri-
gits per Antoni Miranda.

Durant la missa els grallers to-
caran dues peces escrites per Blai 
i Fontanals, una durant l’ofertori i 
l’altra “La Festa Major del barri de 
la Font Vella” al final de la missa.

A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça 
del Pilar, vermut escoltant la mú-
sica del grup “Entre amigos”, per 
passar una bona estona.

A 2/4 de 6 de la tarda, a la Pla-
ça de Pius XII, espectacle infantil a 
càrrec de Cia. Bitxicleta, amb l’es-
pectacle Màgia, pallassades i can-
çons, perquè la quitxalla gaudeixi 
d’una bona estona en família.

A les 6 de la tarda, al Teatre 
Municipal l’Ateneu, el Grup de 
Teatre de l’ACR de Fals presenta 
l’obra “Tot té un preu”. Quatre 
socis, una empresa exitosa, un de-
licte, qui ho pagarà. Aquest grup 
ha representat aquesta obra en di-
ferents llocs i concursos de teatre, 
en els quals ha obtingut un total 
de sis premis d’actors i actriu.

Preu de l’entrada 5 euros (anti-
cipada al web tiquetsigualada.cat 
o una hora abans el dia de la fun-
ció).

A ¼ de 9 del vespre, a l’Esglé-
sia del Roser, concert de gòspel a 
càrrec del grup Amazing Gospel. 
Un cor amb moltes ganes de poder 
cantar i transmetre tot l’amor per 
la música que porten dins. Aquest 
cor de gòspel amateur amb seu 
a Esparreguera, forma part de la 
Xarxa Gòspel de Catalunya.

Dijous dia 14, a les 7 de la tar-
da, a l’església del Roser missa en 
sufragi dels difunts del barri, que 
oficiarà Mn. Eduard Flores.

Dissabte dia 16 a les 10 del 
matí, 25è Mercat de la Puça. Un 
mercat d’oportunitats que els co-
merços del barri de la Font-Vella 
ofereixen a tota la ciutat i comarca 
en les seves festes.

Noucents, el pianista de 
l’oceà de Cascai Teatre arriba 
a l’Ateneu 

IGUALADA

Aquest proper diumenge dia 10 
d’octubre, a les 7 de la tarda, 

Cascai teatre posarà en escena una 
adaptació de la novel·la d’Alessan-
dro Baricco, Noucents, el pianis-
ta de l’oceà, al Teatre Municipal 
l’Ateneu. Cascai Teatre ha trans-
format aquesta romàntica histò-
ria d’un home extraordinari en un 
viatge per la música popular de 
principis del segle XX: ragtime, 
blues, dixieland. Un recorregut 
compartit per Marcel Tomàs i el 
músic Adrià Bauzó. Un especta-
cle que és també un concert, que 
agradarà tant als amants del tea-
tre com als de la bona música. 

Les entrades tenen un preu de 
20, 18 i 15 euros i es poden ad-
quirir per internet a https://tea-
tremunicipalateneu.cat/. També es 
poden comprar al Punt de difusió 
cultural i turística d’Igualada (Sa-
la Municipal d’Exposicions c. Gar-
cia Fossas, 2 - pl. de la Creu). Avui 
dijous de 18.30 a 20.30 h, demà 
divendres de 18 a 21 h., dissabtee 
d’11 a 14 i de 18 a 21 h i diumenge 

d’11 a 14 i de 18.30 a 20.30 h. Du-
rant aquesta setmana els joves fins 
a 25 anys poden comprar les entra-
des a cinc euros. A més hi ha des-
comptes per a diversos col·lectius. 

Noucents, el pianista de 
l’oceà 

Danny Boodman TD Lemon és 
Noucents, el pianista més gran que 
mai hagi tocat sobre l’oceà. Diuen 
que quan toca el piano en fa sortir 
una música meravellosa. Quan era 
un nadó Noucents va ser trobat a 
bord d’un vaixell i mai no va posar 
els peus a terra. Mai. I ningú no en 
sap la raó. 

El conegut monòleg d’Alessan-
dor Baricco s’estrenà abans que 
l’autor es convertís en un fenomen 
internacional amb la seva novel·la 
Seda. 

Noucents transcorre en un 
vaixell transoceànic que fa la ru-
ta d’Europa a Amèrica a princi-
pis de segle. En els seus salons de 
ball de primera classe i també a 
les bodegues del vaixell, territori 
dels immigrants, és on els diferents 
estils conflueixen i influiran de-
finitivament en la creació de no-
ves sonoritats que acabaran essent 
universals. 

Marcèl Tomàs dirigeix i inter-
preta aquest monòleg acompanyat 
per Elena Montané, piano i acor-
dió; Xavi Molina, saxos i clarinet; 
Andreu Vilà, vibràfon i bacteria; 
Adrià Bauzó, saxos i baix n’és tam-
bé el director musical. Ajuts per a la preservació dels edificis del 

nucli anticIgualada: Objectiu Residu Zero
IGUALADA

Igualada: Objectiu Residu Zero és 
un projecte que vol contribuir a 

remoure consciències i donar eines 
aplicables al dia a dia per tal de 
tenir un impacte positiu en el medi 
ambient, l’economia, la salut i les 
relacions.

La proposta neix de Quatre-
Cantonades, entitat igualadina que 
treballa en l’àmbit socioeducatiu 
en sentit ampli, així com en espais 
socialitzadors per millorar dinàmi-
ques relacionals i de convivència 
amb l’objectiu de treballar per a 
la transformació personal i social 
generant espais de debat, crítica i 
construcció. 

Així, a través d’aquesta mirada, 
plantegem una proposta en dues 
línies independents:

Línia terra: 4 xerrades obertes 
per veure totes les cares de la sos-
tenibilitat en l’àmbit de la societat. 
Relacions personals, disseny de pro-
ductes, alternatives de consum. Es 
faran els dies 22 d’octubre, 5, 19 i 
29 de novembre, de 19 a 20.30 h.

Línia bombolla: 5 sessions, 
adreçades a 10 nuclis de convivèn-
cia, per incorporar el residu zero a 
casa. Es faran els dies 21, 28 d’oc-
tubre, 4, 11 i 18 de novembre, de 
18.30 a 20 h.

La línia bombolla té places li-
mitades i requereix inscripció prè-
via. Per a més informació i inscrip-
cions podeu escriure a: contacte@
quatrecantonades.cat.

El projecte tindrà lloc a l’espai 
Malla, situat a l’Ateneu Igualadí.

PIERA

Ja és obert el termini per sol·lici-
tar els ajuts extraordinaris con-

vocats per l’Ajuntament per a la 
rehabilitació de façanes i la ins-
tal·lació d’ascensors en edificis del 
nucli antic anteriorment inclosos 
en l’àmbit delimitat pel Pla de Bar-
ris de Piera. El passat mes d’abril es 

van aprovar les bases de la convo-
catòria amb l’objectiu d’incentivar 
la preservació dels edificis del casc 
antic i millorar-ne l’accessibilitat. 
El consistori pierenc té previst des-
tinar-hi una partida de 240.000 
euros. 

En el cas de les façanes, els 
ajuts inclouen tant les obres de 

rehabilitació com les que es rea-
litzen per adequar les condicions 
dels acabats que, segons l’estat de 
l’edifici, poden ser un perill per als 
vianants. Els ajuts per als ascensors 
inclouran tant les obres d’instal·la-
ció com la supressió de barreres 
arquitectòniques des de l’entrada 
a l’edifici i fins a l’aparell elevador. 

Els ajuts es destinen a minorar 
l’import de les obres, a càrrec de 
les persones propietàries o pro-
motores. Les obres hauran d’ha-
ver-se realitzat entre l’1 de gener 
de 2014 i el 31 d’octubre de 2021. 

El període de presentació de 
sol·licituds es va obrir el passat 27 
de setembre i finalitzarà el dia 
21 d’octubre, ambdós inclosos. El 
tràmit s’ha de fer, preferentment, 
a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Piera. 
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El diumenge 17 d’octubre, Cursa 
i Caminada contra el càncer
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC)-Catalunya Con-

tra el Càncer organitza una cur-
sa-caminada contra el càncer el 
pròxim 17 d’octubre. Es tracta de 
la sisena edició de la cursa i cami-
nada AECC en Marxa.

La sortida serà a les 10 h, al 
Poliesportiu Mont-Aqua, a l’avin-
guda de l’Esport. El recorregut és 
de 5 km per a les persones que el 
facin caminant i 7 km mixtos ur-
bà-rural per als “runners”.

El cost de la inscripció és de 
10 euros, amb l’obsequi d’una sa-
marreta.

Cal inscripció prèvia abans 
del 15 d’octubre a les 14 h a 
https://inscripcionesenmarcha.
aecc.es/es/evento/sta-margarida-
de-montbui-en-marxa-contra-el-
cancer.

Per a més informació i ins-
cripcions per via telemàtica po-
deu entrar a bit.ly/AECCSanta-
Margaridade Montbui. 

També es podran fer inscrip-
cions presencials a La Vinícola 
el divendres 15 d’octubre, de 4 
a 8 de la tarda, i el dissabte 16 
d’octubre, de 10 del matí a 1 de 
la tarda. 

Tallers de cuina i de defensa 
personal a Mont-Jove

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Comencen les  act iv itats  a 
Mont-Jove amb Tallers per a 

joves a partir de 12 anys. 
Els dimecres compresos entre el 

27 d’octubre i el 17 de novembre, 
de quatre a cinc de la tarda, es du-
rà a terme a Mont-Jove un taller de 
defensa personal. 

D’altra banda, els dilluns com-
presos entre el 18 d’octubre i el 
29 de novembre, entre les 18.30 i 
les 19.45 hores, es farà un taller de 
cuina.

Les inscripcions per a ambdós 
tallers ja es poden formalitzar els 
dilluns i dimecres de 16 a 20 hores, 
a Mont-jove (carrer Sant Miquel, 6).

Demà afectacions al trànsit 
per l’asfaltatge d’un tram de 
l’Av. Catalunya

Prova pilot d’assessorament jurídic per a 
professionals dels Serveis Socials Bàsics
COMARCA

La Diputació de Barcelona, a tra-
vés de l’Àrea d’Igualtat i Sos-

tenibilitat Social, posa en marxa 
aquest mes d’octubre un servei 
d’assessorament jurídic per a pro-
fessionals dels Serveis Socials Bàsics 
de les comarques de l’Anoia, el 
Maresme i el Vallès Oriental, amb 
la finalitat principal de poder valo-
rar la idoneïtat de prestar aquest 
servei als professionals davant de 
les situacions que atenen i que 
impliquen un coneixement jurídic.

El servei pretén orientar i 
acompanyar aquests professionals 
de l’àmbit davant de situacions re-
lacionades amb maltractaments, 
estrangeria, habitatge, menors i 
família, tramitació de prestacions 
i ajudes públiques, entre d’altres 
aspectes.

Per tal de poder oferir un ser-
vei de qualitat s’ha previst que es 
faciliti una resposta el més imme-

diata possible, de manera que el 
cas que requereixi una consulta, 
es respongui en un màxim de 48 
hores, i en els casos que es reque-
reixi l’emissió d’un informe, en un 
màxim de 15 dies.

El servei se centra, bàsicament, 
en oferir informació en temes ju-
rídics i administratius als Equips 
Bàsics d’Atenció Social; facilitar 
una orientació jurídica als possibles 
dubtes que puguin plantejar en 
el desenvolupament de la tasca 
dels professionals dels Serveis So-
cials Bàsics; prestar un assessora-
ment relacionat amb les diverses 

peticions o requeriments judicials 
i davant d’altres administracions; i 
crear espais d’informació en rela-
ció a diverses temàtiques de l’àm-
bit jurídic com són: laboral/treball, 
prestacions de l’Administració, ha-
bitatge, civil, estrangeria, penal o 
maltractaments.

El pilot tindrà una durada de 
sis mesos, des d’aquest mes d’oc-
tubre de 2021 i fins al mes d’abril 
de 2022. En finalitzar aquest perí-
ode es farà una avaluació sobre la 
idoneïtat i utilitat del servei per 
implementar-lo a tota la província 
de Barcelona.

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

UNIVERS VA D’ANOIA!
IMPACTES

11:30 - 12:00 VA D’ANOIA! PERFILS

12:00 - 12:30 UNIVERS DE TOT I MÉS BATECS DE PIERA MOLT PERSONAL

12:30 - 13:00
ÍNTIM

INFOTARONJA INFOTARONJA INFOTARONJA INFOTARONJA

13:00 - 13:30  UNIVERS PERFILS VA D’ANOIA! XAL

13:30 - 14:00 BATECS DE PIERA PERFILS DE L’ANOIA VA D’ANOIA! PARLEM AMB EL MIRADOR UNIVERS ANOIA

14:00 - 14:30 MOLT PERSONAL DE TOT I MÉS BATECS DE PIERA MOLT PESONAL XAL

14:30 - 15:30 LA PORTERIA LA PORTERIA LA PORTERIA LA PORTERIA LA PORTERIA

15:30 - 16:00 BATECS DE PIERA
ÍNTIM

MOLT PERSONAL
IMPACTES

VA D’ANOIA!

16:00 - 16:30 UNIVERS AIXÍ ÉS LA VIDA TOTS SOM EUROPA

16:30-18:30 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 UNIVERS PERFILS VA D’ANOIA!
IMPACTES

BATECS DE PIERA

20:45 - 21:15 DE TOT I MÉS BATECS DE PIERA MOLT PERSONAL TOTS SOM EUROPA

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
ÍNTIM

23:00 -23:30 PERFILS VA D’ANOIA! PARLEM AMB EL MIRADOR UNIVERS ANOIA

Programació Canal Taronja Anoia
www.canaltaronja.cat/anoia

IGUALADA

Amb motiu de les obres d’asfal-
tatge d’un tram de les avingu-

des de Catalunya i d’Andorra, demà 
divendres 8 d’octubre es tancarà al 
trànsit el carril nord (situat al costat 
de l’Hospital) de l’avinguda Catalu-
nya entre les rotondes de la carre-
tera de Manresa (Canaletas) i l’avin-
guda de Balmes, de 7h a 18h.

Durant la realització d’aques-
tes obres es permetrà l’accés al 
vial de servei de davant de l’Hos-
pital als autobusos, taxis i serveis 
d’emergència.

Aquesta actuació complemen-
tarà la millora realitzada a l’avin-
guda de Catalunya dins del pla 
d’asfaltatges 2020-2021.
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Divuit mesos després, AUGA ha tornat 
a l’AteneuEl Pot Petit i Mexicatas 

protagonitzen el cap de 
setmana del Casino

“Boscúria”, nova activitat del cicle 
Xino-xano

Cuida les teves emocions al 
Casal Cívic Montserrat

IGUALADA

Ho ha fet inaugurant un curs 
presencial i deixant enrere les 

transmissions televisives de suplèn-
cia pensant en els nostres socis a 
casa seva.

Dilluns a la tarda, i previ a la 
sessió acadèmica, es va recordar 
tots els igualadins i anoiencs que 
la pandèmia ens ha robat. Unes 
imatges i sons prou colpidors fins 
a diluir-se en un cel estelat mentre 
un conjunt de corda interpretava 
L’Hora dels Adéus.

Instants després, la igualadina 
Alba Vergés, consellera de Sanitat 
en aquest temps horrible, va ex-
plicar-nos les pròpies vivències des 
d’un càrrec tan difícil. El to humà 
i emocionat es va encomanar als 
assistents.

Ja dintre el propi acte acadè-
mic, l’alcalde, Marc Castells, va 
inaugurar el curs fent referència 
també a l’etapa passada, contras-
tant-la, però, amb els bons auguris 
i notícies que s’esperen per a Igua-
lada.

Els quatre components de Flau-
tet de Corda, molt joves, van in-
terpretar quatre composicions que 
foren molt aplaudides.

Dimecres, xerrada 
d’Antoni Dalmau a Santa 
Maria

La propera sessió d’AUGA 
tindrà lloc, excepcionalment, el 
dimecres dia 13 d’octubre, a les 
16.45 h, a l’església de Santa Ma-
ria, i anirà a càrrec d’Antoni Dal-
mau, que ens parlarà sobre “Igua-
lada ara fa un segle. Església i 
societat”.

Clourà la sessió una audició 
musical a càrrec de Jonatan Car-
bó, a l’orgue, i un petit cor dirigit 
per Carles Prat. Recomanem venir 
amb suficient antelació. Encara 

que l’assistència a AUGA propicia 
la trobada i la conversa, és conve-
nient per a tothom que mantin-

guem les distàncies de seguretat i 
portar mascareta.

CALAF

Aquest cap de setmana, el Casi-
no de Calaf tindrà representa-

ció teatral doble, amb El Pot Petit 
i Mexicatas. 

El primer torn serà per l’espec-
tacle infantil El Pot Petit, amb la 
seva nova gira “Vull cantar i vull 
ballar”. L’aventura comença quan 
en Pau i la Jana es troben sols fo-
ra del Pot i sense els seus amics a 
prop no saben què fer! Cantant i 
ballant els aniran retrobant. Qui 
serà el primer en sortir a fer-los 
bellugar sense parar? El mico? Els 
pirates Rodamon? El Drac Rac? 
Aquest dissabte, 9 d’octubre, ho 
descobrirem al Casino, amb un 
sold out tant a les 12.00 hores com 
a les 18.00 hores.

L’endemà, diumenge 10 d’oc-
tubre, a les 18.30 h serà el torn 
de “Mexicatas”. Una obra on vuit 
actrius mexicanes, dues d’elles 
calafines, ens expliquen, amb un 
especial sentit de l’humor, algu-
nes gotes de drama, quatre o cinc 
cançons i un gran desplegament 
d’energia, les seves experiències 

(particulars i col·lectives) en el seu 
exili per terres espanyoles o, més 
específicament, catalanes.

Davant les noves mesures de 
seguretat i prevenció davant la 
COVID-19, l’aforament de la sala 
del Casino és limitat. Per aques-
ta raó, per assegurar-vos la loca-
litat a l’espectacle cal comprar les 
entrades de manera anticipada a 
través del portal entrapolis.com 
o reservar-les al telèfon 93 869 83 
77 o al 620 134 018 (Josep). Per 
a l’espectacle “Mexicatas” també 
es podran adquirir a taquilla des 
d’una hora abans de l’espectacle, 
sempre que en quedin de disponi-
bles. El preu per als socis és de 12 
euros i per al públic en general de 
15 euros. Invitacions vàlides.

A més a més, us recordem que 
ja està disponible la venda d’entra-
des dels espectacles que farem fins 
a finals d’any amb motiu del 125è 
aniversari del Casino de Calaf.

Tota la informació i espectacles 
a la web de l’entitat www.casino-
decalaf.cat.

IGUALADA

El nostre dia a dia ha canviat 
molt. Hem estat sense poder 

gaudir plenament de les relaci-
ons familiars i socials, i això afecta 
negativament a les nostres emoci-
ons. Per això volem crear un espai 
per a compartir i dialogar sobre el 
que ens està passant, utilitzant el 
sentit de l’humor com a eina per 
a aprendre a gestionar les nostres 
emocions i sentir-nos millor.

Per això, des del Casal Cívic 
Montserrat us volem oferir una ac-
tivitat de cura i gestió de les nos-

tres emocions, impartit i conduït 
per una psicòloga especialitzada. 
Es durà a terme del 21 d’octubre 
al 16 de desembre, els dijous de 18 
a 19 h. L’activitat és a càrrec de M. 
Inés Vidal i el cost de l’activitat és 
gratuït.

Les persones interessades po-
den passar per l’equipament o tru-
car per telèfon per fer la inscripció, 
de dilluns a divendres de 10 a 13 h 
i de dilluns a dimecres de 16 a 18 
h, al c/ Orquídies, 7 d’Igualada, tel. 
938043661.

ARGENÇOLA

El diumenge 17 d’octubre, a 
les 10 del matí, es realitzarà a 

Argençola una nova activitat del 
cicle Xino-xano “Boscúria”, a càr-
rec de Marta Berenguer, i que 
comptarà amb la participació de 
Miquel Bassols, psicoanalista i 
autor del llibre “Boscúria. La natu-
ra perduda de les coses”.

Una caminada fins al pou de 
gel en què paisatge i lletra es do-
naran la mà mentre passegem, 
conversem, llegim i gaudim del 
paisatge. La sortida serà des de la 
bàscula.

L’activitat és gratuïta però cal 
inscripció prèvia; la podeu fer mit-

jançant aquest formulari o trucant 
a l’Ajuntament al tel. 93 809 20 00 
(de dimarts a divendres de 9.00 a 
14.00 h). Aquesta activitat estava 
prevista per al dissabte 18 de se-
tembre, però es va ajornar per les 
previsions de pluja.

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 fa-
miliar amb l’objectiu de donar a 
conèixer el terme municipal i con-
vidar a tothom a gaudir del seu 
entorn natural, combinant salut i 
paisatge.

“Mexicatas”, una producció de Cor de Maguey.

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 68

Promoció Econòmica facilita 
les principals claus per 
a la gestió de la PIME o 
l’autònom 
VILANOVA DEL CAMÍ

Serà una formació gratuïta en 
doble sessió, els dilluns 18 i 25 

d’octubre, en horari de 2/4 de 10 
del matí a 2/4 de 2 de la tarda. 
En total, 8 hores per aprendre a 
mesurar el desenvolupament glo-
bal de l’empresa a partir d’uns 
indicadors clau. D’aquí el títol 
del taller “Ho estic fent bé?”, per 
donar pistes als emprenedors en la 
seva nova empresa.

El taller es farà al Centre 
d’Innovació Anoia i serà impartit 

per Sergi Cañellas de l’empresa 
Aleph Formación SL.

Les inscripcions ja estan 
obertes a https://vilanovaenlinia.
cat.

Per a més informació podeu 
contactar amb Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí, al Centre d’Inno-
vació Anoia, carrer dels Impres-
sors, 12. Telèfon: 93 805 44 11 
-Ext. 5 o correu electrònic: peco-
nomica@vilanovadelcami.cat.

La cofundadora de Fibracat, Meritxell 
Bautista, inaugura el curs acadèmic al 
Campus Universitari Igualada-UdL
IGUALADA

La cofundadora i consellera dele-
gada de Fibracat i presidenta 

de Fibracat TV, Meritxell Bautista, 
serà l’encarregada d’inaugurar el 
curs acadèmic 2021/22 del Campus 
Universitari Igualada-UdL, demà 
divendres 8 d’octubre, a les 12 del 
migdia.

Bautista és empresària i ha tre-
ballat en diverses multinacionals. 

Abans dels 30 anys ja s’havia con-
vertit en una directiva d’èxit. Ha 
estat mereixedora del Premi Do-
naTIC 2020 de la Generalitat per 
la seva tasca de visibilització de les 
dones en sectors com el de l’em-
presa i el tecnològic. En la seva 
conferència “Sense por a Goliat” 
exposarà com va deixar-ho tot per 
reinventar-se professionalment i 
personalment i com va ser el pro-

cés de fundació de Fibracat, la pri-
mera operadora catalana de ser-
veis d’Internet, Mòbil i TV.

L’acte, que tindrà lloc a la Sa-
la d’Actes del Campus Universitari 
Igualada-UdL al Pla de Massa, serà 
presidit pel rector de la Universitat 
de Lleida, Jaume Puy. L’acompa-
nyarà l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, així com altres autoritats 
universitàries.

https://www.entrapolis.com/entradas/mexicatas
about:blank
about:blank
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Vida Creixent i l’amistat
1. Els qui formem part de Vida 

Creixent no som indiferents a cap 
dels valors humans que afecten la 
persona. D’aquí que un dels més 
importants sigui el de l’amistat, 
tan característic i enriquidor de la 
gent gran.

2.  L’amistat  és un ll igam 
afectuós, desinteressat i recíproc 
entre dues persones, nascut 
d’una lliure elecció. És evident 
que entre els amics ha d’haver-hi 
una bona comunicació, ja que 
d’ella depèn, en bona part, la 
fortalesa del vincle. Així mateix, 
l’amistat té com a base tot un 
conjunt d’afinitats, entre elles 
el respecte i el tarannà de ca-
dascun.

3. Una amistat de debò sa-
tisfà i omple l’esperit, car un se 
sent créixer, i s’adona que amb 
ella disposa d’un element de for-
mació, que condueix a la ma-
duresa afectiva, tot perfilant la 
pròpia personalitat, i respectant 
la dels altres.

4. L’amistat també és una 
projecció enfora, en la mesura 
que duu a fer allò que l’amic 
necessita, la qual cosa és fruit de 
la compenetració i la confiança 
que s’estableix entre els amics.

Del temari de Vida Creixent, 
“Fem Camí”.
Acompanyar  cap a la llibertat

 Un bon poema recordo de 
quan jo era un infant,

el seu títol “La pedrada” de 
Gabriel i Galán,

 
“Cuando pasa el Nazareno 

de la túnica morada,
con la frente ensangrentada, 

la mirada del Dios bueno.”
 
A l’escola el recitàvem i un se 

sentia angoixós
pel drama que es pressentia 

en un home bondadós.
 
El pecado me tortura, las en-

trañas se me anegan
y me hiere la ternura y las 

lágrimas me ciegan.
 
Trasbals i neguit alhora en-

tristeixen l’infant,

mentre està observant els 
passos i “saetas” van cantant.

 
Yo he nacido en estos valles de 

la estepa castellana,
cuando había unos cristianos 

que vivían como hermanos
en república cristiana.
Me enseñaron a rezar,  me en-

señaron a vivir
y me enseñaron a amar y como 

amar es sufrir
también aprendí a llorar.
 
De petit el noi va aprendre a ser 

lliure com ningú
i que no vulguis per als altres, el 

que no vulguis per a tu.

Iba a caer el cordero i aquel ne-
gro monstruo y fiero,

iba a cruzarle la cara, con el láti-
go de acero...

 
Mas un travieso aldeano de 

corazón noble y puro
como el suelo castellano...
 
Per això el noi es rebel·la en 

contra d’aquell botxí
i li etziba una pedrada perquè 

el creu un assassí.
 
Tothom pregunta què passa i 

encarant-se amb aquell noi.
- Per què ho has fet, li pregun-

ten, i ell els contesta cofoi.
 
- Porqué sí, porqué le pegan sin 

tener ningún motivo.
 
Aquella gent d’aleshores que 

per ser lliures lluità
amb exemple i a tothora als in-

fants ens va inculcar!
 
I al final un es pregunta com 

Gabriel i Galán,
quan finalitza el poema amb 

aquest interrogant.
 
Hoy que por los mundos voy, 

viendo a Jesús padecer…
¿Somos los hombres de hoy 

aquellos niños de ayer?

 Joan Vila i Prat

Una mica de vacances

EL RACÓ DE L’AVI SAM  Santi Abad i Muntané

Acabo d’arribar de vacances
–uns dies d’esbarjo i de no pensar–;
son uns dies de folgar 
i de no donar gaires voltes al cervell,
doncs  només mirant els paisatges
i les vistes que la muntanya ens ofereix
ens omple d’un benestar  i d’un plaer
que als caminants de debò,
els que estimen la gerdor i la verdor,
ens fa d’un tarannà millor.

Com la natura no hi ha res!!! respectem-la i disfrutem-la.

(és un escrit una mica diferent, però aquesta es l’essència 
del pensament)

Patinets al carril bici 
del Passeig Verdaguer

Crec que aquest carril bici so-
bra, entre altres coses, perquè 
no es respecten els senyals de 
“Cediu el pas” quan hi ha un pas 
de vianants, i n’hi ha uns quants, 
i a més, mal senyalitzats. Per això 
crec que un passeig no és el lloc 
més apropiat per a habilitar un 
carril per a patinets i bicicletes.

I ho dic perquè, aquest ma-
tí (dijous passat), un patinet ha 
provocat que una senyora ha-
gués de ser traslladada en ambu-
lància a l’hospital, i no serà l’úl-
tima si seguim mirant cap a una 
altra banda o només repintem els 
senyals de “Cediu el pas”, i que 
tots sabem que, en la majoria 
de casos, no es respecten. I avui, 
per desgràcia, n’hem tingut un 
exemple.

Juan Antonio Sánchez

La ciutat que volem
Sí. La que volem, perquè, ara 

per ara, no ens convenç el model 
de ciutat que des de fa 12 anys 
ens vol implantar el govern mu-
nicipal. Cal un canvi en la manera 
de fer les coses i en la forma de 
veure en perspectiva la ciutat. 

No ens agrada la ciutat grisa 
i on el NO sempre plana sobre 
qualsevol iniciativa o projecte de 
futur. Una de les característiques 
del govern de Junts és no moure 
gaire res i fer política de “pe-
gats” i “qui dia passa, any em-
peny”. Així tenim el que tenim: 
zones blanques a dojo, equipa-
ments acabats fa anys i sense cap 
utilització (Cal Badia, Centre Cí-
vic Nord, Escorxador...), o sigui, 
una Igualada desendreçada i que 
camina cap un futur incert i una 
deriva constant.

Per tant, seria bo redreçar la 
situació quan abans millor ento-
mant noves idees i maneres de 
fer política, que n’hi han, sens 
dubte.

No pot ser que Igualada no 
tingui un nou POUM (Pla d’or-
denació urbanística municipal) i 
que ens basem en el que va fer-
se el 1986; han passat ja 35 anys 
i les ciutats han canviat molt els 
seus planejaments. Durant els 
darrers anys de mandat de Junts 
al govern municipal, des de totes 
les altres forces polítiques s’ha 
demanat revertir aquesta situa-
ció, endegant conjuntament la 
redacció d’un nou Pla d’ordena-
ció de tota la ciutat; la resposta: 
silenci i deixar passar.

Hem de pensar en una ciutat 
vertebrada amb tots els barris, 
no solament pensant en la zo-
na centre; les ciutats es dividei-
xen en barris que han de tenir 
el mateix tracte quant a serveis, 

equipaments i manteniment; si 
no es fa així correm el risc de de-
gradació que afectarà també al 
teixit social.

I com això, també en molts 
altres aspectes. Volem una ciutat 
on viure i conviure sigui agrada-
ble, on el dia a dia no es conver-
teixi en una lluita constant entre 
mobilitat de vehicles i vianants, 
on els carrils bici arribin a algun 
lloc, on tinguem una bona oferta 
cultural amb bons equipaments, 
on els impostos municipals rever-
teixin en el benestar dels habi-
tants d’Igualada, on la transpa-
rència sigui la clau per generar 
confiança en tota la població... 
i així podríem continuar esmen-
tant molt i molt més...

Tenim possibilitats, queden 
uns 21 mesos fins les properes 
eleccions municipals que haurien 
de marcar un canvi de timó en la 
nau a la deriva. Hem de pensar 
bé quina força política municipal 
pot comandar el vaixell igualadí 
a partir de llavors: Igualada Som-
hi té una formació diversa i capaç 
de portar a terme l’avançament 
cap a la transformació de la ciu-
tat; se’ls podria donar la confian-
ça de que faran bona feina i els 
canvis sempre són positius. 

Pensem bé en que ens convé 
com a ciutat, si més del mateix o 
bé un tomb de progrés i innova-
ció cap a un model de ciutat de 
futur. No podem deixar escapar 
més trens, o podem quedar, com 
fa anys, enclaustrats dins la nos-
tra bombolla i això no seria el 
més convenient per al benestar 
de la nostra capital de comarca.

Martí Salanova

En agraïment a tot 
el personal mèdic de 
l’Hospital d’Igualada

En ambulància de casa vaig 
marxar

i tot plovent a l ’Hospital 
d’Igualada vaig anar a parar.

Gràcies a una brillant conduc-
tora i a un gran assistent

que van estar per mi en tot 
moment.

I per les Urgències vaig entrar 
sense ni un segon esperar.
Un equip de professionals 

vaig encertar
que el sou del Messi haurien 

de cobrar!

De Calaf, la Natàlia em vaig 
trobar

una gran infermera que es va 
posar a treballar

a l’Hospital d’Igualada, per 
curar.

I gràcies a l’ajuda de metges, 
auxiliars, infermers i infermeres

han netejat les meves clave-
gueres.

Sense ells i elles no hagués 
estat possible

sortir d’aquest embús terrible.

El divendres, festa és pels que 
acaben de treballar

qui no veu els que es queden 
per sanar.

Els dies a l’Hospital d’Iguala-
da han passat

i amb molt  bona companyia 
m’he trobat.

En agraïment a la Direcció i 
a tots els professionals que m’ha 
atès durant aquests dies. Gràcies 
per l’atenció dispensada, per la 
vostra delicadesa i les vostres cu-
res i el vostre acompanyament!

Joan Ribalta Claramunt

Temes d’AUGA 
endarrerits

La setmana passada volia 
dedicar l’escrit a Enric Cuadras, 
el conferenciant de l’AUGA que 
el dia 18 de maig ens va parlar 
d’aeroports, però per manca 
d’espai no vaig poder dir tot el 
que es mereixia respecte la con-
ferència d’aquell dia. Avui repas-
so el seu historial, que malgrat la 
seva joventut és molt extens. 

Sobre la xerrada d’aquell dia 
cal dir que, per a mi, va ser molt 
interessant i enriquidora pel seu 
contingut. Va parlar de tants pa-
ïsos que se’m fa impossible re-
cordar-los tots, però sí que re-
cordo l’aeroport de Pequin i el 
seu interior en forma d’estrella, 
que permet que tots els vols sur-
tin del mateix lloc i el viatger no 
ha de fer les llargues caminades 
com als nostres aeroports. També 
recordo que el de Singapur era 
molt bonic i el de Hong Kong 
disposava d’unes pistes especta-
culars sobre el mar. Si m’equivoco 
dispenseu-me, si us plau, la me-
mòria a vegades falla.

Suggereixo al Sr. Ortínez, 
president de l’AUGA, que es po-
guessin repetir algunes de les 
conferències retransmeses, amb 
molt encert, el curs passat pel Ca-
nal Taronja, però que algunes no 
van ser seguides pels assistents 
habituals i igualadins en general.

Dilluns es van reprendre les 
sessions presencials a l’Ateneu, i 
va ser molt positiva la presenta-
ció dedicada al Covid 19, així com 
les paraules del president i les 
autoritats de la ciutat. També cal 
destacar l’actuació de quatre mú-
sics de corda, que van fer unes 
bones interpretacions i que van 
merèixer molts aplaudiments.

Cristina Collado

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.

www.canaltaronja.cat/anoia

La tele que ens UNEIX
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De vegades cal dir “no”

Sembla que sempre és millor 
una cosa positiva que una de 

negativa, però de vegades no és 
així. No tot el que és negatiu és 
dolent. Últimament tothom vol 
donar negatiu quan li fan un test, 
per exemple. De totes maneres, 
si et diuen que ets “del no a tot” 
o “del no pel no”, t’estan quali-
ficant negativament. Això és el 
que ens passa als que ens oposem 
al projecte de polígon industrial 
que afecta Jorba, Igualada i l’Es-
pelt. Ens volen presentar com una 
gent negativa, rondinaire, aixafa-
guitarres, pesada, que fa perdre 
trens... 

Però quan et presenten un 
projecte que no et convenç, és 
necessari dir que no i defensar-ho 
amb arguments. Ho provarem. 
Per què no veiem clar aquest pro-
jecte? Perquè estem escamats. 
Perquè els que defensen la ne-
cessitat de construir 52 hectàrees 
de naus industrials prop de zones 
residencials no tenen la nostra 
confiança. Han perdut la seva cre-
dibilitat perquè els plans que han 
presentat fins ara no han com-
plert mai les seves expectatives. 
No ens els creiem perquè fa anys 
que diuen que treballen per cap-
tar inversions i no n’han captat ni 
una. No acceptem que presentin 

uns projectes sense estudis serio-
sos i dades que en justifiquin la 
necessitat. No hi confiem quan 
diuen que al seu polígon només 
s’hi instal·laran empreses que 
donin feines qualificades i ben 
pagades, perquè ja hem vist que 
en altres polígons s’han hagut de 
conformar amb qualsevol mena 
d’empresa. Ja no ens empassem 
els seus anuncis d’arribades d’em-
preses que no venen mai. Per això 
quan diuen que volen resoldre 
el problema de l’atur a la Conca 
d’Òdena a base de polígons, no 
ens els creiem.

Nosaltres no tenim la solució 
al problema de l’atur, ho reco-
neixem. Però sabem que tampoc 
la tenen cap de les administraci-
ons que ens governen, començant 
per les més pròximes i acabant 
per les de l’Estat i d’Europa. El 
que sí que sabem és que la solu-
ció que ara ens presenten com a 
única possible no és bona. Oferir 
moltes hectàrees de sòl industrial 
barat amb la idea que així baixarà 
l’atur és enganyar-se i enganyar. 
Les naus que hipotèticament om-
plirien les grans parcel·les que ells 
diuen que són tan necessàries no 
estarien plenes de treballadors. 
Serien magatzems de mercaderies 
o de servidors plens de dades. La 

destrossa que haurien provocat al 
medi natural no compensaria els 
pocs llocs de treball creats. Si la 
solució a la falta de feina fos can-
viar l’entorn natural per terrenys 
industrials, a municipis com Mar-
torell no hi hauria d’haver gens 
d’atur, perquè allà hi ha molts po-
lígons i amb parcel·les ben grans, 
amb naus construïdes fa poc. Però 
la realitat quina és? Que allà te-
nen un atur del 14,87% i que la 
mitjana de l’atur a la conca és del 
13,82% (dades d’aquest agost del 
Departament d’Empresa i Treball 
de la Generalitat). Realment, és 
un problema complicat de resol-
dre.

Davant d’això, què fem? En 
un moment de tanta incertesa 
com l’actual, nosaltres creiem que 
cal ser prudents, intentar mante-
nir el que hi ha i mirar de créixer 
de manera sostenible. En comp-
tes de buscar una gran empresa 
de fora que aterri a la conca per 
salvar-nos, pensem que cal afa-
vorir el creixement de les empre-
ses d’aquí. Les poques empreses 
que hi ha a Jorba poden ampli-
ar les seves instal·lacions, si cal, 
sense necessitat de marxar, con-
tràriament al que diu l’alcalde, 
perquè al municipi ja hi ha prou 
sòl industrial disponible. A més, 
al nostre poble mateix tenim un 
exemple de com es pot créixer 
des d’aquí en un sector nou amb 
molt de futur que, en comptes 
de perjudicar l’entorn natural, 
l’afavoreix. Estem parlant d’Ei-
xarcolant, que ha portat catorze 
llocs de treball a Jorba i gent a 
viure-hi. Sabem que l’ajuntament 
afavoreix el creixement d’Eixar-
colant i ho aplaudim, perquè no 
som “els del no a tot”. Però quan 
ens venen amb un altre projecte 
com els que hem vist fracassar 
abans, la nostra resposta és clara: 
rotundament no. 

Plataforma ciutadana 
Jorba Reflexiona

Junts per Jorba diu no al polígon
JORBA

El grup municipal Junts per Jorba 
acaba d’estrenar espai propi al 

municipi, i hi convida a totes les jor-
benques i jorbencs per atendre les 
seves inquietuds i per poder treba-
llar pel municipi.

Hem estrenat l’espai reunits 
amb la plataforma Aturem Polígon, 
escoltant les seves queixes vers al 
grup de govern actual; vam aprovar 
en ple la consulta de un referèn-
dum del polígon industrial inclòs al 
pla Director Urbanístic d’activitats 
econòmiques de la Conca d’Òdena 
i al mateix temps del Parc fotovol-
taic previst al municipi, perquè els 
nostres veïns decideixin aquestes 
qüestions tan importants que segur 
marcaran el futur del territori.

Des del Grup Municipal Junts 
per Jorba ens afegim al no a aquest 
polígon, el nostre Municipi ja dispo-
sa de 10 hectàrees de sòl industrial 
preparat per rebre nous projectes, 
així mateix la idea de portar em-
preses del sector logístic o tecnolò-
gic no sempre porta de la mà llocs 
de treball més aviat el contrari i en 
aquest projecte no hi ha garantit un 
numero de llocs de treball impor-
tant i potser l’apartat més impor-
tant, aquest projecte desfigura el 
municipi de Jorba, el dia a dia dels 
jorbencs i com passa sovint aquest 
govern d’ERC vol fer la casa per la 
teulada, primer hi ha d’haver un 

pla urbanístic parlat amb els veïns 
i saber com volem créixer i després 
un pla industrial però mai al revés.

Des del grup de Junts per Jorba 
defensarem la proposta del no per 
aquests motius, tot i estar d’acord 
en què la indústria és molt impor-
tant per al creixement econòmic de 
la Comarca aquest no pot estar per 
sobre de les persones que hi viuen 
ni a canvi de malmetre la natura 
que ens envolta.

Creiem que cal potenciar el que 
tenim a casa, recuperar antics mo-
tors econòmics com el tèxtil, apostar 
per emprenedors, hem d’apostar 
per llocs de treball de qualitat, no 
s’hi val a trinxar part del territori 
per quatre llocs de treball temporal 
i de baixa qualitat.

Hem de fer una comarca més 
sostenible, un municipi més soste-
nible i agradable i apostar per la 
qualitat de vida com a motor eco-
nòmic, turisme, lleure, agricultura… 

i incentivar per recuperar els po-
lígons obsolets en equipaments i 
adequar-los a les necessitats d’avui 
en dia.

I per a nosaltres el més impor-
tant, les jorbenques i jorbencs, igua-
ladins… en definitiva veïns de la co-
marca, apostem per la participació 
ciutadana per a decidir cap a on i 
com hem de progressar amb argu-
ments tècnics, ambientals, econò-
mics i tenir clar que el nostre futur 
no el pot decidir a Europa gent que 
no coneix les necessitats reals de 
cada municipi.

Per tot plegat animem a tots 
els veïns de Jorba a votar, teniu a la 
vostres mans el futur de municipi i 
dels vostres fills, desitgem una alta 
participació tot respectant el resul-
tat final sigui quin sigui el percen-
tatge de vot ja que tothom tindrà la 
possibilitat de donar la seva opinió.

Marc Solsona 
Portaveu de Junts x Jorba

Entrevista a l’alcalde de Jorba, David Sànchez (ERC):

Ara, fem-ho bé!

L’Ajuntament de Jorba va apro-
var, el 8 de setembre, assumir una 

consulta popular múltiple i no refe-
rendària que comptarà amb dues 
preguntes amb l’objectiu de conèi-
xer l’opinió dels veïns sobre la pos-
sible ampliació de sòl industrial al 
municipi per ubicar-hi, en part, el 
Parc Tecnològic i Empresarial previst 
al Pla Director Urbanístic d’Activi-
tat Econòmica de la Conca d’Òde-
na (PDUAECO) i la implantació al 
municipi d’instal·lacions d’energies 
renovables. L’Enllaç dels Anoiencs en 
parla amb l’alcalde de Jorba, David 
Sànchez (ERC).

En la consulta popular que es 
farà el 24 d’octubre es pregunta-
rà als veïns i veïnes de Jorba sobre 
les dues qüestions que s’esmenten 
en la introducció. Comencem per 
la primera: per què cal ampliar el 
sòl industrial de Jorba previst al Pla 
Director Urbanístic d’Activitat Eco-
nòmica de la Conca d’Òdena?

Perquè, amb el sòl industrial ac-
tual, no és possible donar resposta a 
algunes peticions que hem rebut. Hi 
ha empreses interessades a venir a la 
Conca que ens demanen grans par-
cel·les i això, ara mateix, no existeix. 
És així de senzill.

A banda, és la primera vegada 
que pensem en sòl industrial per a 
tota la Conca, a diferència de com 
s’havia fet fins ara, on cada municipi 
tirava per la seva banda.

Quins beneficis pot tenir per al 
poble i els veïns i les veïnes aquesta 
actuació?

Per una banda, evitar que al-
gunes empreses existents acabin 
marxant. Volen créixer i, ara mateix, 
no poden. No deixaran de créixer; 
marxaran.

D’altra banda, la urbanització 
i posterior implantació d’empreses 
aportarà recursos econòmics als 
ajuntaments. Són aquests recursos 
que ens permetran tirar endavant 
equipaments i serveis per a tots: una 
nova escola, un camp de futbol en 
condicions, posar en marxa un cen-
tre de dia que fa anys està tancat...

Com afectarà l’entorn?
La zona on es preveu el nou sòl 

industrial són camps que hi ha a 
banda i banda de l’autovia A-2, no 
és zona forestal.

Fa ja molts anys que es treballa 
en aquest àmbit, la més racional pel 
que fa a ubicació: és una zona ben 
comunicada, planera (recordem que 
estem enclavats a la conca d’un riu, 
entre muntanyes), amb certa distàn-
cia del nucli i habitatges... d’aquí la 
seva idoneïtat.

Està definit quin tipus d’indús-
tries s’hi podran ubicar?

La denominació no és casual: parc 
tecnològic Igualada-Jorba. La nova 
indústria no és aquella imatge de fà-
brica lletja, molt contaminant, amb 
xemeneies fumejant... Qui juga amb 
aquest clixé, juga amb la nostra por.

Hem de tenir present, a més, 
que l’A-2, a banda de ser una via de 

comunicació de vehicles, també ho 
serà de dades. Per aquí passarà una 
gran connexió de fibra òptica que 
unirà Àfrica i els Estats Units, a tra-
vés dels ports de Barcelona i Bilbao.

Ja hi ha alguna empresa interes-
sada a instal·lar-s’hi?

Sí, a banda de les indústries que 
ja estan afincades a Jorba, ens estan 
arribant altres peticions. 

Com és evident, les empreses 
ens demanen discreció en aques-
tes gestions preliminars. Soc parti-
dari de no fer perillar les possibles 
oportunitats per sortir massa aviat 
a anunciar-ho. Alguna vegada ja ha 
passat això i...

El segon tema que es pregunta-
rà en la consulta és sobre les ener-
gies renovables. Quina postura té 
l’equip de govern en aquesta qües-
tió?

Naturalment, apostem per la 
transició energètica que hem de fer 
tots cap a les fonts renovables. Ara, 
fem-ho bé!

El territori ha de tenir veu res-
pecte la seva ubicació i minimitzant 
els impactes. Per exemple, la pro-
posta que existeix per a Jorba porta 
associada una nova línia elèctrica 
d’alta tensió que serà una gran cica-
triu que travessarà el municipi...

Des de l’equip de govern apos-
tem per la transició energètica, però 
amb racionalitat i pensant en clau 
de proximitat. Que l’energia es pro-
dueixi allà on es consumeixi. Per ai-
xò, cal aparcar els projectes existents 
i repensar-los, alhora que millorant 
la normativa actual.

Un cop es coneguin els resultats 
de la consulta. Quin serà el proper 
pas?

Evidentment, escoltar-los, i tam-
bé valorar-los globalment; no comp-
tarem només quants sí i quants no, 
també quanta gent ha expressat la 
seva opinió. I ho volem fer, perme-
ti’m l’aclariment, amb la població 
ben informada. Volem que els par-
tidaris d’una banda i altra puguin 
exposar clarament els arguments a 
tots els ciutadans i que, llavors, el 
poble parli.

Per això mateix, fem des d’aquí 
una crida perquè la gent s’informi i 
participi majoritàriament.

Com pot definir el futur del 
municipi que es tirin endavant o 
no l’ampliació de sòl industrial i la 
instal·lació d’energies renovables?

Un projecte i altre són impor-
tants per al municipi. Ambdós tin-
dran arguments a favor i en contra. 

Alhora, també representaran 
un canvi del nostre paisatge: per 
exemple, allò que ara són camps 
de cereal al costat de l’autovia 
passaran a ser empreses. Empreses 
que generen llocs de treball, opor-
tunitats per als joves i també un 
increment dels recursos municipals. 
Aquests recursos permetran fer 
viables aquells projectes i serveis 
dels quals hem parlat abans, si fem 
les coses bé.
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En l’orografia del terme de la 
Pobla de Claramunt hi sobre-

surten dos turons rocosos, sepa-
rats pel mig pel solc del corrent 
del riu Anoia i que són a llevant 
del massís dels Mollons, a 542 
metres. Els tres mollons tenen la 
configuració de tres grans navilis 
navegant per un mar de vegeta-
ció. A ponent s’hi aixeca el Cas-
tell de Claramunt, a 452 metres 
d’altitud. Cronològicament, tots 
els elements han tingut estudis i 
premis notables, amb unes bones 
coincidències i distincions oficia-
litzades.

El botànic barceloní Josep Nu-
et i Badia, a l’any 1983, dins del 
llibre de “Miscellanea Aqualaten-
sia / 3”, hi va publicar “La vegeta-
ció de la muntanya dels Mollons 
(Anoia)”, que abans havia estat 
guardonat amb el “1r Premi Jau-
me Caresmar” instituït per l’Ajun-
tament d’Igualada i el Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada 
(CECI) l’any 1980.

El mateix autor, Nuet, l’any 
1984 va publicar un “Mapa de 
vegetació de la muntanya dels 
Mollons (Anoia)” com a tre-
ball de l’Institut Botànic i editat 
per l’Ajuntament de Barcelona 
(en negre i en colors a escala 
1/10.000). A desgrat d’haver-ho 
sol·licitat, es va publicar sense cap 

autorització de Madrid, amb una 
denegació que especificava que 
era “por los alcances constitucio-
nales que pudiera tener”. Això va 
merèixer crítiques i comentaris a 
la premsa.

I, tranquil·lament, als Mollons 
hi seguiren creixent els abellatges, 
els boixos, els espígols, les farigo-
les, les joncedes, les sajolides, els 
romanins i l’apreciat te de roca.

Encara l’esmentat autor, Nuet, 
l’any 1986 també va publicar el 
llibre “Flòrula vascular dels Mo-
llons de la Pobla de Claramunt”, 
amb il·lustracions, de 192 pàgines 
i que va ser distingit amb el Premi 

Gumersind Bisbal i publicat per 
la Fundació Salvador Vives i Ca-
sajuana.

Rupícoles
Un estudi acurat de “La vege-

tació rupícola de la muntanya del 
Castell de Claramunt” va ser fet 
per la botànica poblatana Caroli-
na Riba i Gabarró, que l’any 1987 
va guanyar el “Premi Pau Vila”, 
atorgat pel Centre Excursionista 
de Catalunya (CEC) i fet a mans 
per l’alcalde de Barcelona Pasqual 
Maragall, en un acte de gala al 
Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona, en la diada de Sant 
Jordi del 23 d’abril de 1987. Totes 
les referències d’aquella distin-
ció foren publicades a la premsa 
i també en l’“Anuari 1987 de la 
Pobla de Claramunt”, editat per 
l’Agrupació d’entitats culturals, 
esportives i recreatives de la Po-
bla de Claramunt, amb fotografi-
es il·lustratives. 

Aquestes són algunes de les 
moltes referències de les plantes 
i dels premis que, respectivament, 
s’han recollit a la Pobla de Clara-
munt.

Dia Internacional de la Gent Gran 2021
Per aquest dia especial de l’1 d’octubre vaig fer un 

poema dedicat a totes les persones grans d’Igua-
lada i Comarca, al mateix temps que també es va fer 
un Manifest. Dia creat per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides, en la seva resolució 45/106 del 
14 de desembre de 1990, i que tant Igualada com la 
comarca hem celebrat durant quasi dues setmanes 
amb activitats diverses, promocionades pel Consell 
Comarcal de l’Anoia i el Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia. També han fet actes per a la gent gran 
diverses entitats i municipis, especialment l’Ajunta-
ment d’Igualada. Gràcies a tothom que pensa i tre-
balla pels més grans.

ESPERANÇA !     
       
Sí! Tenim esperança i il·lusió,
que renovem cada dia al despertar,
tot confiant que els nostres cos i ment 
ens segueixin funcionant per gaudir de la vida.

Després de caminar per tants i tants camins,
ara podem descansar i recordar-los amb enyorança,
doncs en tots ells vàrem viure plenament.
Però no visquem solament de records,
aixequem el cap i mirem el futur amb esperança.

Encara és temps de fer moltes accions,
pensar, estimar, caminar, fer coses amb les mans...
tenim temps per perdonar, tot recordant el passat,
tot obrint el cor a noves vivències, sense fronteres...

Segurament, amb amor aconseguirem més felicitat,
però també més salut i pau interior...
No mirem tant el que fan els altres,
mirem què podem fer nosaltres on vivim,
tot activant les nostres energies vers l’entorn.
Estimem més del que odiem, no jutgem, gaudim...
Ha arribat l’hora de ser nosaltres mateixos,
però sense rancor, ni mal humor...,
amb un somriure als llavis i una mirada neta.

Les nostres arrugues són fruit de l’esforç,
també de patiments, però d’haver rigut molt...
Per això, ara mirant el cel, podem trobar la tranquil·litat,
podem trobar-nos a nosaltres mateixos...

Que de vegades ens preguntem... qui sóc jo?
He fet tot el que calia per mi i pels meus?
Què puc fer en l’última etapa de la vida?
Doncs cal escoltar el cor, per saber-ho...
 I, sobretot, viure amb alegria!

Ens hem jubilat del treball, no de la vida,
estem en una nova etapa, fem que sigui fructífera,
amb la plena esperança que el millor camí és saber 
viure...
viure amb respecte, sense perdre el nord i amb esti-
mació!

Enric Senserrich i Vives

LA ROTONDA   Enric Senserrich i Vives Ni oblit ni perdó?
Sembla que aquest eslògan o con-

signa --o potser crit de guerra-- 
que es branda en el quart aniversari 
de la brutalitat de la policia espa-
nyola en relació amb els Fets de l’1 
d’Octubre de 2017 no admet alter-
nativa: oblidem i perdonem o bé ni 
oblidem ni perdonem. L’enunciat, 
però, resulta en si fal·laç, perquè es 
pot perdonar sense oblidar i es pot 
oblidar sense perdonar. En el primer 
cas el perdó no es fa dependre de la 
desmemòria, sinó que s’atorga justa-
ment amb clara consciència del mal 
causat, mentre que en el segon cas 
és possible apartar de la consciència 
actual les imatges de violència i de 
mal que ens irriten sense atorgar 
cap perdó a l’inhumà comportament 
de forces policials en presència de 
ciutadans indefensos. En bona lògi-
ca, doncs, les possibilitats enunciati-
ves serien quatre: 1) oblidem sense 
perdonar; 2) perdonem sense obli-
dar; 3) ni oblidem ni perdonem; i 4) 
oblidem i perdonem. Personalment, 
voldria defensar en aquest escrit la 
bondat del segon enunciat i rebutjar 
per coherència el tercer, bo i argu-
mentant també que ni el primer ni 
el quart no semblen políticament 
aconsellables.

En termes ideals convé perdonar 
sense oblidar. Per què? Perquè, si el 
perdó es materialitza de forma cor-
recta i plena, transforma el present 
obrint-lo al futur millor que l’enun-
ciat 3 creu aconseguir, però que en 
el fons obstaculitza. Considerem la 
figura del perdó en si. Pressuposa 
que la relació entre dues persones, 
col·lectius, entitats, pobles, etc., o si-
gui, entre dos subjectes responsables 
de les seves decisions, ha quedat de-
teriorada pel greuge o mal objectiu 
que s’ha infligit a una de les parts o 
que totes dues han patit arran d’uns 
fets clarament objectivables. En el 
nostre cas, es tracta d’actuacions de 
cossos de la policia estatal que, amb 
manifestació d’animadversió o odi 
envers el sentit de l’acte de consul-
ta i amb un ús abusiu de la força 
i de l’equipament, van ultrapassar 
el límit de la mesura que el sentit 
d’humanitat i la intenció de fons de 
la llei exigeixen. El deteriorament 
de la relació causat per uns fets del 
passat tendeix a perpetuar-se en for-
ma d’acusació constant que enverina 
indefinidament tot futur. Ara bé, per 
molt paradoxal que sembli, una rela-
ció malmesa inclou la possibilitat de 
la seva reparació: només cal que el 
perdó s’obri pas en la ment i el cor 
de les parts implicades.

La figura del perdó es dissenya 
bé si atenem a les seves condicions 
prèvies i indispensables: a) hi ha 
d’haver reconeixement sincer i creï-
ble del mal causat, sigui d’una part 
a una altra, sigui de les parts mútu-
ament, i una conseqüent petició ex-
pressa que la part afectada s’avingui 
a la reconciliació per transformar la 
relació; b) també resulta fonamen-
tal la disposició a acceptar aquest 
reconeixement en la seva veritat i 
valor objectius, i renunciar a mal in-
terpretar-lo com una excusa o sub-
terfugi al servei de males intencions; 
c) finalment, la figura ètica del perdó 
també sembla exigir el compromís 
formal de reparar el mal causat i de 
transformar la relació per obrir ca-
mins de futur nous. La reparació pos-
sible, a més a més, s’ha de produir de 
forma perceptible i satisfactòria dins 
del marc dels valors humans i de la 
dignitat de les persones i dels pobles. 
Per tant, reconeixement del mal, 
petició de reconciliació, reparació 
del mal i compromís de cara al futur 
semblen constituir els ingredients 

essencials del perdó. I les condicions 
psicològiques perquè sigui possible 
arribar a la formalització del perdó 
se sintetitzen en el penediment de 
la part ofensora, la deposició de l’ac-
titud o temptació de revenja de la 
part agredida i la comuna disposició 
a retrobar-se en una línia de relació 
que generi expectatives reals de con-
vivència humanament satisfactòria 
per al futur.

Si traslladàvem aquests elements 
de la figura ètica i psicològica del 
perdó a la relació entre la ciutadania 
catalana que va defensar la consulta 
de l’1 d’octubre i els cossos policials 
de l’Estat que la van atonyinar bru-
talment i sense miraments ètics, ens 
trobaríem amb un escenari semblant 
a aquest: amb clara consciència, i fins 
i tot amb un elenc objectiu dels mals 
causats, les parts protagonitzen una 
trobada pública, a través de repre-
sentants autoritzats, en què declaren 
explícitament la voluntat de sol·li-
citar la reconciliació i d’atorgar-la 
generosament, i acorden mesures de 
reparació i línies de compromís per 
establir com volen que la relació en 
el futur resulti gratificant per a totes 
dues bandes. Si en el diàleg entre 
la Generalitat de Catalunya i l’Es-
tat espanyol s’arribava a una entesa 
en què aquesta possibilitat no fos 
una quimera, ¿per què no portar-la 
a terme exercint el dret a perdonar 
sense oblidar? La postura contrària, 
la que es nega absolutament a obli-
dar i a perdonar (tercer enunciat), no 
ofereix en si cap solució al conflicte, 
sinó que el petrifica i eternitza, bo i 
nodrint així més actituds de revenja, 
que fàcilment podrien acabar abo-
nant l’odi o la mala voluntat que 
justament cal retreure a la part con-
trària per la seva brutalitat i animad-
versió envers el poble català. Tampoc 
no sembla possible ni exigible exercir 
el perdó, en les condicions indica-
des, partint d’un acte de desmemò-
ria (quart enunciat): sobre quins fets 
objectivables giraria la petició de 
perdó i el procés de reconciliació, si 
no teníem presents en la consciència 
els greuges que han malmès la rela-
ció? I oblidar sense perdonar (primer 
enunciat), a què condueix? Simple-
ment, a entomar un sofriment i mal 
en si inacceptables i que s’han de 
retreure èticament i legalment a la 
part causant perquè la dignitat hu-
mana ferida en el passat no es con-
verteixi en una excusa per a futurs 
abusos de poder de les institucions 
justament perquè aquestes ja hagin 
resultat impunes en altres casos.

S’espera molt, doncs, de l’ano-
menada “taula de diàleg” entre Ca-
talunya i l’Estat espanyol. Entre al-
tres coses, la possibilitat de crear les 
condicions perquè es produeixi un 
perdó sobre la base del record. I en 
nom de la dignitat de les persones i 
dels pobles, que és el veritable inte-
rès i sentit de la justícia. En tota la 
veritat de la seva figura, el perdó no 
és un simple oblit, ni l’oblit és com-
patible amb el veritable perdó com a 
procés de reconciliació impulsat per 
totes dues parts alhora. Al revés: no-
més un perdó lúcid, conscient, repa-
rador i constructiu aporta esperança 
de futur. Redignifiquem les relacions 
entre Catalunya i l’Estat, treballem 
per democratitzar les institucions de 
l’Estat i guarim tantes ferides que 
encara sagnen. Sense oblidar, atre-
vim-nos a dissenyar un perdó digne. 
I a proposar-lo com a part essencial 
de la solució política. No seria, en 
aquest sentit, l’amnistia part de l’ac-
te de reparació a què l’Estat podria 
comprometre’s en justícia? 

Joan Ordi

MIRALLS POBLATANS          Josep Riba i Gabarró

Singularitats naturals i polítiques
Mollonenques

La creu dels Mollons, beneïda en l’any marià de 1987.

T’has quedat sense L’Enllaç?
No et quedis sense llegir-lo: 

www.latossa.com
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“La pregària de Jesús.  
El parenostre”

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

A la vigília de sant Jordi, Mn. 
Eduard Flores va presentar a la 

Biblioteca d’Igualada el llibre “La 
pregària de Jesús. El parenostre de 
l’arameu al català. Traducció i inter-
pretació”, del que és autor Jaume 
Joan Andreu Vizcarra Clemente 
(així s’autodefineix a la portada).

El llibre és un projecte de Lluís 
Jubert, d’Espai Gràfic Igualada. La 
impressió, d’Atena 2000. Idioma, 
català. Mides, 210x150 mm. Pàgines 
68. Enquadernació en rústica. La il-
lustració de la coberta és un Panto-
cràtor que correspon a un mosaic 
de Xavier Miquel Padró, recordat i 
polifacètic sogre de Jaume Vizcarra.

Jaume Vizcarra és prou cone-
gut a Igualada. És metge, músic, 
escriptor i teòleg. En la dedicatò-
ria d’aquest treball diu: “A un dels 
meus mestres, el P. Lluís Duch (+ 
2018), monjo de Montserrat, in me-
moriam. Per totes aquelles estones 
de conversa, a rellotge parat, on 
el crhónos esdevingué kairós, amb 
reflexions plenes de moments i ins-
tants que sempre recordaré”.

“La pregària de Jesús” --explica 
Jaume Vizcarra-- és una traducció 
de l’arameu, que era la llengua que 
parlava Jesús en la seva variant di-

alectal de Galilea. El llibre pretén 
mostrar aspectes diferents, i tam-
bé complementaris, de la traducció 
«oficial» i, alhora, endinsar-se en la 
cosmovisió semita. Amb la finalitat 
d’estimular, no una dialèctica, si-
nó una dialògica, que permeti anar 
més enllà del text, i reflexionar”.

Recordem que l’hebreu era l’idi-
oma tradicional del poble d’Israel, 
però l’arameu s’anà imposant a par-
tir del retorn de l’exili de Babilònia. 

En temps de Jesús, l’arameu ja 
s’havia convertit en l’idioma més 
habitual entre els habitants d’Israel 
i, per tant, no és estrany que aques-
ta fos la llengua materna de Jesús i 
els seus deixebles.

El llibre és prologat per la filò-
loga Encarna Navarro, que comenta 
que “l’arameu, com a llengua semí-
tica que és, té unes característiques 
específiques no compartides per la 
major part d’altres llengües, la qual 
cosa pot suposar problemes de cara 
a una interpretació exacta del text. 
Per exemple, en arameu, el signi-
ficat referencial d’una paraula es 
troba al seu lexema, a la seva arrel, 
morfològicament, aquesta llengua 
té dos temps verbals que indiquen 
accions acabades (temps perfecte) 
o inacabades (temps imperfecte). 
Aquests exemples ens donen idea 
del distanciament que podem tro-
bar entre el text original i la tra-
ducció.

 (...) Molts més exemples que 
en Jaume Vizcarra ens ha anat mos-
trant al llarg de les pàgines de ‘La 
pregària de Jesús. De l’arameu al 
català’, un treball molt ben docu-
mentat que ens permetrà aprofun-
dir en la pregària de Jesús i els seus 
significats”.

Jordi Castellet i Sala. Teòleg, escriptor, professor i conferenciant

Treballem
Benjamin Franklin (+1790) fou un 

dels Pares Fundadors dels Estats 
Units d’Amèrica del Nord. La seva 
efígie apareix en els bitllets de 100 
dòlars, no gaire corrents, tot s’ha de 
dir, que tan sols veiem a les pel·lícu-
les de gàngsters, quan corre el caler 
brut. És conegut perquè va inten-
tar dominar les forces elèctriques 
dels llamps fent volar estels, la qual 
cosa el convertia en un adult bas-
tant curiós, alhora que jugava amb 
el perill evident. Fou inventor de les 
ulleres bifocals, de l’estufa salaman-
dra i del catèter urinari; vés per on! 
El personatge, emperò, mantenia 
una relació conflictiva amb la feina 
i les ganes de treballar, perquè si 
per una banda es lamentava, amb 
falsa modèstia tot s’ha de dir, de ser 
la persona més gandula del món, 
per l’altra feia broma argumentant 
que els seus invents tan sols eren 
per estar-se de treballar i evitar-li 
esforços en el futur. Com faria bona 
part dels inventors a partir d’aquell 
moment, com Watt, Keynes, Edison 
o Bell, creia que l’enginy podia estal-
viar a les generacions futures una 
vida de dur treball. Creia fermament 
que «si tota la gent treballés qua-
tre hores cada dia, produiria prou 
per aconseguir totes les necessitats i 
comoditats de la seva vida.»

Però Franklin provenia d’una 
forta tradició puritana, filla del pro-
testantisme nord-americà; una ten-
dència espiritual a creure que hom 
no està mai redimit del tot. Si bé 
els protestants creuen en l’acte de 
redempció de Jesucrist per tota la 
humanitat que cregui en ell, en can-
vi no creuen que puguin estar segurs 
de la seva fe, per la qual entren en 
aquesta salvació. Aquest sil·logisme 
tan bàsic i fonamental comporta 
que les arrels protestants afectant a 
la mentalitat de treball suposi que 
hom no ha complert mai suficient-
ment, que un no es pot donar per 
satisfet i que l’esforç per millorar, 
per créixer, fins i tot per enriquir-se, 
ha de ser constant i sempre creixent, 
sense aturador. El mateix Martí Luter 

(+1546), pare de totes les reformes 
modernes de l’Església, essent un 
sant baró, en canvi no estava ni tan 
sols segur de la seva pròpia fe, que 
necessitava per salvar-se i accedir a 
la vida eterna (Rm 5). Els seus pati-
ments espirituals interns eren d’una 
gran angoixa i complexitat, que va 
aconseguir traspassar a tota la Re-
forma naixent.

Per a un purità, i els catalans 
n’estem un bon tros empeltats, no 
és concebible l’ociositat, el temps 
lliure, viure sense treballar. L’apòstol 
Pau així ho remarca als de Tessalòni-
ca: «qui no vulgui treballar, que no 
mengi» (2Te 3,10). Europa i el pensa-
ment occidental han restat profun-
dament marcats per aquesta men-
talitat que demana la redempció de 
la humanitat pecadora a través del 
treball. Entre poc i massa.

Per als catòlics, en canvi, el pro-
cediment acostuma a ser a la inver-
sa: creiem d’entrada que ja estem 
salvats, que Déu ens estima, que la 
fe és per a tothom i que Jesucrist 
ha donat la seva vida per la salvació 
universal. Sovint s’ha accentuat el to 
de gratuïtat de la fe, de manera que 
no sembli que s’hagi d’acceptar, ni 
tan sols de demanar per rebre-la. Si 
la instància bàsica de la salvació és la 
fe (Rm 5), en canvi aquesta s’ha de 
desitjar i demanar activament a Déu, 
mitjançant l’Església, que és qui la 
distribueix a través dels sagraments 
i de la litúrgia: el baptisme i l’euca-
ristia en són els signes més punyents 
a l’hora de mantenir viva la flama 
de l’acció divina en el cor humà. Es 
tracta, per tant, d’una trobada, d’un 
intercanvi i d’un compromís entre 
Déu i cada creient, que vulgui acce-
dir a l’àmbit de sentit ofert per la 
instància divina. Com diu el rellotge 
de sol, «tu sense fe i jo sense sol no 
som res!».

Ens hauria de preocupar que el 
nostre país encapçali per dalt les xi-
fres de suïcidi a tot Europa, mentre 
encapçala per baix les de la pràcti-
ca religiosa; el lligam sembla força 
evident. La instància de la llei de 

l’eutanàsia, aplegada a la munió 
d’avortaments que es produeixen a 
casa nostra, sembla que vingui a cor-
roborar que a Catalunya s’empenyi 
més a morir que no pas a viure. Ca-
da català que no veu la llum serà un 
estranger que haurà d’arribar al país 
venint de l’altra punta del món, amb 
tots els problemes socials que com-
porta, ja ara, a les nostres ciutats.

Sense anar més lluny, una bona 
part de la població de la ciutat de 
Vic es troba sota el llindar de la po-
bresa, tot i que la renda per càpita 
és de les més altes del país. El mateix 
es podria dir actualment d’Olot o de 
Figueres, pel que tinc entès. La cre-
ació de llocs de treball pobres ve a 
il·lustrar aquell principi que obliga a 
tenir pa per avui, hipotecant la gana 
per al demà.

El treball digne obre les portes 
de l’autonomia personal i familiar, 
ajuda a albirar el futur amb esperan-
ça i optimisme, empeny a perdre la 
por davant del futur sempre incert 
i fa obrir els ulls davant dels nous 
reptes tant personals com socials. El 
treball dignifica la persona, mentre 
la societat manté un repte global 
a l’hora de saber traçar una econo-
mia justa per a tothom, que animi 
els joves a formar llurs famílies, a 
construir un país realment pròsper, 
on la riquesa es creï i es distribueixi 
per a tothom, on els capitalistes no 
s’hagin d’enriquir a costa dels tre-
balladors pobres, sinó que cuidant i 
conservant el món en què vivim, tot-
hom pugui trobar les oportunitats 
que es mereix.

En definitiva, es tracta de tre-
ballar per a viure, guanyar-se el 
pa amb la suor del propi front (Gn 
3,19), l’esforç i l’enginy de què tot-
hom és capaç, en la recerca del bé 
comú, del desenvolupament soste-
nible, de la cura del planeta i en el 
foment de la fraternitat universal 
que tant demana el papa Francesc.

Treballem, treballem, que la ci-
vada ens guanyarem, cantava Serrat. 
Pau i treball per a tothom!

«De amor patrio 
henchido el corazón...»

LES POSTRES                               Joan Valls

Era part de l’himne d’infanteria 
que a la dissortada “mili” ens 

obligaven a cantar a la pobra tropa. 
I en aquest cul d’Europa es continua 
barrejant l’orgull i l’“amor patrio”, 
un orgull basat en mil i una des-
gràcies comeses contra els diferents 
pobles ibèrics i contra el sud i cen-
tre d’Amèrica. “Catalunya es libre 
porque es española”, cridava diu-
menge passat el candidat del PP a 
no se sap ben bé què. Déu meu! I fa 
quatre dies, aquesta mateixa dreta 
franquista i casposa blasmava con-
tra el Papa per haver gosat dir que 
Espanya hauria de revisar la seva 
història i el seu paper en el desco-
briment i la colonització d’Amèrica. 
Aquesta gent no sap què és dema-
nar perdó i mira que motius per 

fer-ho n’hi han sobrat al llarg de la 
història i n’hi sobren avui.

I ara hi tornen a ser amb la per-
secució ferotge contra el president 
Puigdemont, el qual de l’únic que 
fuig –i bé que fa– és d’una justícia 
que no és justa. Alemanya, Escòcia, 
Suïssa i Itàlia ja s’han pronunciat, 
però és igual. Són ells, alemanys, 
escocesos, suïssos i italians els qui 
s’equivoquen. És la nova conspiració 
“judeomasònica”… “Puigdemón a 
prisión” cridaven diumenge els as-
sistents al míting de Casado. I enca-
ra sort que no deien “al paredón”, 
que també rima... Aquí hi ha els 
bons i nord enllà, els dolents. Afor-
tunadament aquest mateix malaltís 
orgull és el que els perd. Ja s’ho 
faran! I que duri!

Av. Catalunya, 1
Tel. 93 808 60 00
Fax 93 808 66 39

info@hotel-robert.com
LA POBLA DE CLARAMUNT

HOTEL ROBERT
OBERT TOTS ELS DIES

Com podem tenir uns impostos més 
justos?

NOMÉS DOS MINUTS  Pau Ortínez Martí

Els impostos que paguem han de 
ser justos. Perquè els impostos 

siguin justos, les persones han de 
pagar-los en funció dels ingressos 
que tenen. Per això, els impostos 
han d’incorporar criteris de pro-
gressivitat fiscal perquè “qui més 
guanya, més paga”. Totes les admi-
nistracions que recapten impostos 
(locals, autonòmiques i estatals) 
tenen la capacitat de fer dels impos-
tos eines de justícia social, de redis-
tribució de la riquesa i per la transi-
ció ecològica. D’exemples en podrí-
em trobar molts, però en destacaré 
tres: les taxes de les llars d’infants, la 
reducció de l’IBI per la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques i l’aug-
ment de l’IBI a les grans superfícies 
comercials.

En primer lloc, els ajuntaments 
estableixen les taxes de les llars d’in-
fants públiques i, a Igualada, ho fa 
amb un preu igual per a totes les 
famílies. Per garantir l’escolarització 
dels 0 als 18 anys a totes les famílies 
de la ciutat caldria incorporar un 
criteri de renda en les taxes, perquè 

el preu de les llars d’infants segueixi 
sent similar per la majoria de les fa-
mílies, però més baix per a les famí-
lies amb menys ingressos econòmics. 
Aquest canvi reduiria lleugerament 
els ingressos del consistori, però ser-
viria per alleugerir les despeses i fa-
cilitar la conciliació sociolaboral de 
les famílies amb dificultats econò-
miques i, alhora, ajudaria a reduir la 
segregació escolar.

En segon lloc, per al proper any 
s’ha aprovat bonificar l’IBI per a la 
instal·lació de plaques solars fotovol-
taiques per a habitatges i comuni-
tats, fet que pot servir per impulsar 
les energies renovables. Per afrontar 
l’emergència climàtica caldrà que 
qui més contamini, més pagui. I això 
passa perquè les administracions au-
tonòmiques i estatals penalitzin els 
sectors més contaminants: el turisme 
(creuers, avions…), la indústria agro-
alimentària, petroquímica..., entre 
d’altres. Des de l’administració local 
també es pot incidir en la transició 
energètica i es pot fer incentivant 
petits canvis a títol individual, com 

la instal·lació de plaques solars foto-
voltaiques. Un petit canvi? Sí, però 
“molta gent petita, en molts llocs 
petits, fent coses petites, pot canviar 
el món”, que diria Eduardo Galeano.

En darrer lloc, i després d’anys 
reclamant-ho des de l’esquerra in-
dependentista, les taxes de l’Ajun-
tament d’Igualada per a l’any 2022 
augmenten l’IBI que paguen les 
grans superfícies comercials. El canvi 
suposarà un increment dels ingres-
sos de 71.000 euros anuals, que hau-
ran de pagar les grans superfícies 
comercials com Mercadona, Carre-
four, Lidl o Aldi. En un pressupost 
de 60 milions d’euros, un increment 
dels ingressos de 71.000 euros pot 
semblar poc, però el que es pot fer 
amb aquests diners és molt. Ajudes 
econòmiques directes, promocions 
amb vals de descompte o campa-
nyes comunicatives per incentivar el 
comerç de proximitat, són algunes 
de les accions que es poden fer amb 
els 71.000 euros que anualment es 
recaptaran per ajudar un petit co-
merç molt tocat per la pandèmia.
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DEFUNCIONS
Josep Sivila Paradell, de 86 anys (Calaf); Carme García Muñoz, 

de 86 anys; Francesc Mas Bernades, de 88 anys (Igualada); Crescencio 
Gómez Rayón, de 79 anys; Ma Rosa Bertran Munné, de 86 anys (Cape-
llades); Maria Redondo Barroso, de 77 anys (Vilanova del Camí); Maria 
Odón Brufau, de 95 anys (Igualada); Antoni Muns Rosich, de 88 anys 
(St. Martí Sesgueioles); Joana Casanellas Forn, de 94 anys (Igualada); 
Ramona Salas Sellarès, de 95 anys; José Antonio Fraga Vilas, de 64 
anys; Pilar Forcada Llop, de 71 anys; Emeterio Martínez Arredondo, 
de 87 anys; Ana Brocal Hernández, de 72 anys; Joan Solé Bartolí, de 93 
anys (la Llacuna); Encarnación Puerta Page, de 66 anys (Calaf); Maria 
Redondo Barroso, de 77 anys (Vilanova del Camí); Marcel Ferrer Trull, 
de 99 anys (Igualada); Tonucha Vila Uria, de 80 anys (Igualada); Miguel 
Pizarro Trigo, de 49 anys; Emma Farran Romeu, de 53 anys (Igualada).

✞
1r aniversari del traspàs

d’ANTONI IZQUIERDO LÓPEZ
que morí el dia 9 d’octubre de 2020

Sempre viuràs al cor dels que t’estimem.

Octubre, 2021

JOSEP ANTONI FRAGA VILAS
(Treballador de l’Ajuntament d’Igualada)

L’Alcalde i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

Ajuntament d’Igualada

En la mort de Marcel Ferrer
M’arriba la notícia de la mort 

de Marcel Ferrer i Trull 
quan li faltaven molt pocs dies 
per complir els cent anys. Testi-
moni directe d’una pàgina dra-
màtica de la nostra història, bé 
mereix sens dubte un record en 
aquestes planes de L’Enllaç, on 
tantes vegades havia enviat car-
tes al director comentant temes 
d’actualitat.

Nascut a Igualada el 10 d’oc-
tubre de 1921, Marcel va ser 
l’únic fill d’Elvira Trull i Ventura 
i de Joan Ferrer i Farriol, el lí-
der indiscutible de l’anarquisme 
igualadí, de qui va heretar una 
ferma determinació, una gran 
estatura i la claror dels ulls. Du-
rant molts anys va viure en com-
panyia i a l’ombra del seu pare, 
que va escriure d’ell aquestes 
paraules: «Nunca ha tenido la 
inquietud cenetista, pese a estar 
afiliado. Los hijos siempre recha-
zan las ideas de sus padres, les 
parecen una tiranía. Pero no-
sotros nunca intentamos impo-
nerle ninguna, sino que estimu-
lamos su propia personalidad 
creciente. Era un chico callado y 
tozudo, muy fiel».

Alumne de l’Ateneu Iguala-
dí, Marcel Ferrer va ser després 
vocal de Propaganda de la jun-
ta de les Joventuts Llibertàries 
d’Igualada (1937) i col·labora-
dor del Butlletí CNT-FAI (1937-
1938). Durant aquests anys de la 
guerra, s’ocupava de l’enorme 
altaveu que donava a la Ram-
bla i que oferia noves del front, 
així com del cine del Mercan-
til (llavors CNT-FAI). Electricista 
com era --al taller de Joan Eli-
as de la rambla Nova, núm. 5--, 
també va encarregar-se de la 
il·luminació de l’església de San-
ta Maria un cop convertida en 
mercat municipal. Després de la 
guerra, als disset anys, va exili-
ar-se a França amb el seu pare, 
va passar pels camps d’Argelers 
--on va entrar el 6 de febrer de 
1939 i on tenia el núm. 2533-- i 
de Barcarès i gairebé sempre va 
viure amb ell tota la llarga peri-
pècia d’aquells anys. A Bordeus, 
va treballar d’electricista al quai 
des Queyries, en un taller de la 

N.S.K.K., un organisme alemany 
que tenia com a filial la caserna 
Niel i la base submarina ubicada 
a Bordeaux-Bacalan. Ja a París, 
va treballar a l’empresa Potel et 
Cie, a Villeneuve-la-Garenne. 

Va estar casat amb Rache-
lle (Riquette) Dupré (Salies-de-
Béarn, 1921 - Aulnay-sur-Bois, 
1995) i va ser pare d’una noia, 
Hélène. El 1963 va sol·licitar la 
nacionalització francesa. Quan 
ja s’havia mort el dictador, l’oc-
tubre de 1977, va ser coautor 
d’una carta datada a França i 
publicada el 3 de desembre 
següent al bisetmanari Iguala-
da en la qual un grup d’antics 
membres de la Federació Obre-
ra igualadina reclamaven els 
locals del carrer de les Delíci-
es i del passeig Verdaguer. Els 
darrers anys de la seva estada 
a França va viure a Aulnay-sur-
Bois, on va morir la seva esposa. 
Després d’una colla d’anys fent 
visites i estades curtes a Catalu-
nya, va acabar retornant a viure 
a Igualada l’estiu de 1997. Lla-
vors va unir-se a Avel·lina Niubò 
i Just (Igualada, 1935), amb la 
qual s’acabaria casant el 2012.

Com hem dit, amb ell se’n va 
un dels últims testimonis d’uns 
temps de guerra, revolució i exi-
li convulsos i tràgics, que van 
veure grans ideals i, alhora, com 
una terrible conseqüència, la 
materialització d’enormes dra-
mes personals. D’aquells anys, 
quasi mil famílies igualadines en 
van rebre directament els efec-
tes, que van marcar per sem-
pre les seves vides. També per a 
Marcel Ferrer, un dels seus pro-
tagonistes indirectes. Que des-
cansi en pau.

Antoni Dalmau i Ribalta

Acte de desgreuge al monument a la 
sardana de Montjuïc

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

La Coordinadora d’Entitats sarda-
nistes de Barcelona, juntament 

amb l’Assemblea Nacional Catalana 
de Sants Montjuïc, ha organitzat 
per al proper dissabte 23 d’octubre 
(11.30 h.) una ballada de sardanes a 
la plaça de la sardana de Barcelona 
a Montjuïc.

L’activitat s’ha organitzat com 
una enèsima protesta un any des-
prés de l’agressió al monument 
l’octubre passat, on uns descone-
guts van trencar diversos braços de 
l’escultura i que encara no ha estat 
restaurada.

La protesta i desgreuge serà en 
el format d’una ballada de sarda-
nes a càrrec de la cobla Sant Jordi 
- Ciutat de Barcelona al voltant del 
monument. A la mitja part tindran 
lloc els parlaments a càrrec de di-
versos representants de les entitats 
organitzadores, sota la conducció 
de Montserrat Morera. L’acte, que 

compta amb l’adhesió d’una vinte-
na d’entitats, acabarà amb la inter-
pretació de “La Santa Espina” i de 
l’himne nacional de Catalunya.

En paraules d’Emi Escudé, presi-
denta de la Coordinadora, l’acte es 
du a terme “perquè els sardanis-
tes no podem restar indiferents da-
vant els atacs a símbols de la nostra 
cultura com aquest monument re-
presentatiu del nostre moviment”. 
Aquesta ballada de desgreuge i pro-
testa se suma a les que ja va orga-
nitzar a principis d’any l’associació 
d’actors ‘TeatRe amb R de Repú-
blica’, entitat formada per diver-
sos actors del teatre català que van 
començar aquesta protesta mesos 
enrere.

Josep Cañas va concebre aquest 
monument l’any 1965, essent al-
calde de la ciutat Josep Maria de 
Porcioles. Està esculpida amb pedra 
calcària d’Ulldecona i representa 4 

parelles de la colla Violetes del Bosc, 
rotllana en qui es va inspirar l’autor.

Activitats sardanistes 
properes a la nostra ciutat

Diumenge, 10 d’octubre
Barcelona, Pla de la Catedral. 

Ballada a les 11.15 h; cobla, Jovení-
vola de Sabadell.

Barcelona, Parc de l’Escorxador. 
Ballada a les 11.30 h; cobla, Maricel.

Barcelona, plaça de Comes, Les 
Corts. Ballada a les 12.00 h; cobla, 
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.

Montserrat, trobada sardanista. 
Ballada a les 12.15 h; cobla, Ciutat 
de Granollers.

Sant Andreu de la Barca, al Casi-
no. Ballada a les 18.00 h; cobla, Vila 
d’Olesa.

Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com
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PERE VIVÈNCIES       Joan Pinyol

Marc Freixas

Reflexions Dos 
Punt Zero

Retallades Capellades
A mi, si una persona va pen-

tinada o no hi va, no em 
preocupa gens. No soc el millor 
exemple i a més penso que, 
celles amunt, tant per dins com 
per fora, és millor que cadascú 
faci la seva. Que la gent es clen-
xi com més li plagui i que pen-
si com vulgui mentre no provi 
mai d’imposar a ningú ni el seu 
pentinat ni el seu pensament. 
La llibertat sí que és un tresor 
a preservar! Ara bé, en altres 
persones valoro sobretot dues 
qualitats o condicions. Que sigui 
llegida, és a dir, que estigui toca-
da pel plaer de la lectura i de 
la imaginació sense límits, uns 
trets que la faran sensible, que 
és com m’agraden les naturaleses 
humanes. I que sigui viatjada. 
Que hagi voltat món, que sigui 
conscient que la de cada lloc és 
només una manera de viure. Una 
entre milers arreu del globus ter-
raqui. És a dir, que no es cregui 
ni per casualitat que la seva és 
l’única manera. Quan viatges 
obres tots els porus de la pell i et 
tornes receptiu a tota mena de 
sorpreses. I somies més, i molt. I 
vius més feliç. Perquè com que 
et passes el dia rebent impressi-
ons diferents, de nit el guionis-
ta que tenim en el subconscient 
ens organitza una bona colla de 
pel·lícules fascinants. Per con-
tra, si no et bellugues gaire del 
lloc on vas néixer acabes creient 
que l’única manera de viure és la 
teva. Viatgeu, viatgeu, viatgeu. 
Amb passaport covid o sense, ja 
ens ho diran. Però sortiu del que 
ara anomenen zona de confort 
i aneu a córrer món, encara que 
només sigui a trenta quilòme-
tres de casa. Nous carrers, noves 
cares, nova gent. No conec ni un 
ocell --d’aquells als quals els pas-
sa la vida volant-- que es quedi 
per sempre al niu on ha trencat 
l’ou i tothora digui que, com que 
és el millor niu del món, no li cal 
ni conèixer altres arbres. Voleu, 
i si el poble d’on veniu és petit, 
encara més, perquè vol dir que 
teniu més espai per descobrir. 

Capellades concentra el seu 
terme municipal en només 2,94 
km2. És el poble més esquifit de 
la comarca. Una petitesa feta de 
retalls i de donacions. Segons 
les dades oficials de l’Idescat, 
el 2020 tenia una població de 
5.342 persones (només en van 
néixer 31) que vivien en 2.584 
habitatges. Si fem càlculs de per-
sona-espai, és un miracle que no 

ens topem pel carrer. I és potser 
per aquest alt grau de concentra-
ció que alguns asseguren que el 
poble té una càrrega molt absor-
bent en les persones, no sempre 
aconsellable, i s’hi passegen uns 
fums que t’acaben confonent i 
desorientant. Per això sempre va 
bé obrir finestres i escampar la 
boira. El poble s’alça en un tros 
de terra que sembla que antiga-
ment no volia ningú. Ni els se-
nyors de Claramunt, que domi-
naven la Pobla i la Torre, ni els 
senyors de Cabrera, que igual-
ment tenien un castell a tocar. 
Tampoc no hi va haver manera 
de posar-hi l’estació del ferrocar-
ril a finals del segle XIX, que per 
molt que es digui Capellades es 
troba al terme de Vallbona. Això 
pel cantó sud. Perquè pel cantó 
nord de seguida poses els peus 
a la Torre. La urbanització de ca 
l’Anton, plena de capelladins i de 
capelladines d’origen, pertany a 
aquest altre poble. Fins i tot hi 
ha una casa partida pels límits 
municipals, amb un menjador ca-
pelladí i la zona de les habita-
cions en terme de la Torre. Som 
petits, sí. I no sembla possible fer 
cap estirada. Si no m’erro, l’últim 
eixamplament va ser religiós i té 
a veure amb el barri de la Font 
de la Reina, situat sota la cingle-
ra del Capelló i que deu el nom 
a la set fisiològica de la Pero-
nella d’Aragó mentre transitava 
pel Camí Ral. La barriada --amb 
l’hostal on vivia una masovera de 
nom Sisqueta, mare de la meva 
àvia-- era de Capellades però te-
nia una capella dedicada a santa 
Bàrbara que depenia parroquial-
ment de la Pobla de Claramunt 
fins que l’1 de juny de 1728 els 
veïns de les vora dotze cases del 
barri van aprofitar la visita d’un 
bisbe a la zona per manifestar-li 
que la Pobla els quedava molt 
lluny (també per enterrar-se) i 
que no sempre podien traves-
sar el riu i li van demanar que la 
capella s’unís a la parròquia de 
Capellades. El bisbe va reunir en 
una taula de diàleg els rectors de 
la Pobla i de Capellades i aquesta 
negociació sí que va prosperar 
després d’acordar que els veïns 
de la Font de la Reina paguessin 
com a cens perpetu a la Pobla 
una lliura de cera cada any. Em 
sembla que aquest pagament de 
cera s’ha fos, però vist així, sortir 
de Capellades més que una opció 
resulta fins i tot inevitable, enca-
ra que no ho vulguis. 

També són dies d’anades i 
vingudes, d’arribar fins dalt 

de tot i baixar de cop al mateix 
infern. Ho sé, en sóc conscient. 
Deu ser per això que sóc poe-
ta. Perquè me n’adono de la 
meva pròpia fragilitat. Perquè 
aquesta fragilitat provoca perdre 
alguna bona nova amistat que 
jo sabia que podria ser impor-
tant, però que ara ja sé que no 
ho serà. Per això també he cap-
girat sense voler una situació que 
s’ha doblegat completament, i 

ara per més que vulgui no conec 
una manera eficaç per solucio-
nar-ho. La vida posarà les coses 
a lloc algun bon dia. Ara toca 
refer aquest camí de bosc amb 
una calma molt necessària. Serà 
l’amor inesperat qui posarà de 
nou les paraules justes a tot 
aquest caos que ara visc.

Marc Freixas
Anar-me’n bé - Arribar bé
(poemari inèdit)

Irene Abad i Gil. Regidora d’Acció Social, Comunicació,  
Gent Gran i Salut dels Hostalets de Pierola i Consellera Comarcal per ERC

Recuperar la confiança
La setmana del 18 al 24 de 

setembre va tenir lloc la Set-
mana de la Gent Gran als Hosta-
lets de Pierola. Van ser uns dies 
de programació intensa, amb 
activitats pensades especialment 
per al col·lectiu de persones de 
més de setanta anys del nostre 
poble. Aquest any, els nostres 
veïns més experimentats van 
poder gaudir d’una exposició 
de fotos centenàries del nostre 
municipi, que va seleccionar el 
també hostaletenc Eugeni Jané. 
Van fer esport participant d’una 
ruta a peu pel terme municipal, 
els quilòmetres de la qual reper-
cutiran en la iniciativa comar-
cal Sumem Grans Quilòmetres, 
i van fer gimnàstica dirigits per 
la també veïna Laura López. Van 
tenir la possibilitat d’assistir a 
diferents actes lúdics i culturals, 
amb l’espectacle d’en Pep Plaza 
com a cap de cartell, i altres pro-
postes musicals com “Elogiant a 
Chaplin” dels anoiencs Edmon 
Bosch i Montserrat Talló, o l’ac-
tuació de playback Llum i Color 
de l’Associació de Gent Gran 
d’Igualada. Des del Departament 
de Consum del Consell Comar-
cal es va oferir una aclaridora 
xerrada adaptada sobre els drets 
i deures dels consumidors i l’ad-
vocat Jordi Muñoz, col·laborador 
del programa “Tracta’m bé”, va 
parlar sobre conceptes jurídics 

interessants per a les persones 
de més edat. Cinema amb “La 
lengua de las mariposas”, una 
mostra dels diferents balls de 
cultura popular del poble, mis-
sa cantada pel cor parroquial i 
diverses activitats per redescobrir 
les troballes paleontològiques 
dels Hostalets van completar 
l’oferta de la Setmana. Aprofito 
per convidar-vos --si no ho heu 
fet encara-- a descobrir el nostre 
patrimoni paleontològic.

Tradicionalment, els hostale-
tencs gaudien de la Setmana de 
la Gent Gran per Pasqua. L’edi-
ció del 2020 es va cancel·lar a 
poques setmanes vista pel confi-
nament total. Aquest 2021, per 
poder celebrar la Setmana, vam 
considerar necessari canviar-ne 
les dates, esperant que el col·lec-
tiu de persones grans estigués 
totalment vacunat i així poder 
celebrar els actes amb més nor-
malitat. Malgrat haver aconse-
guit la fita de tenir la immensa 
majoria de població gran vacu-
nada, la programació va haver-se 
d’adaptar --igual que la Festa 
Major o la Setmana de la Joven-
tut d’enguany-- a les restriccions 
sanitàries actuals. Així, distàn-
cia, mans i mascareta van ser el 
denominador comú de tots els 
actes. El dinar d’Homenatge a la 
Vellesa, que aquest any complia 
el seu 53è aniversari, va poder-se 

celebrar amb un menú festiu, 
però que van haver-se d’empor-
tar a casa per poder mantenir la 
seguretat que el moment encara 
ens demana. 

El coronavirus ens ha robat 
persones estimades i experiències 
que mai podrem recuperar, però 
també ens ha arrabassat --en ma-
jor o menor mesura-- la confian-
ça que teníem el 2019 a l’hora de 
relacionar-nos i sortir de casa. Les 
persones grans han estat el grup 
de població probablement més 
afectat per la pandèmia de Co-
vid-19, tant pel que fa a mortali-
tat com a restriccions. Les seqüe-
les físiques i psicològiques pati-
des per molts d’ells són encara 
ben notables. A dia d’avui, hi ha 
persones que encara no es veuen 
amb cor de sortir al carrer, i molt 
menys de seure en un auditori 
amb altra gent. Els casals de gent 
gran --tancats durant mesos i me-
sos-- són un dels espais que més 
davallada han notat en l’afluèn-
cia del seu públic habitual. 

Ens toca treballar per recu-
perar aquesta confiança --sense 
abandonar el seny-- per tornar a 
viure una mica com ho fèiem fa 
dos anys. I crec que en especial 
hem d’ajudar les persones grans 
que puguem a perdre la por i a 
tornar a ser partícips d’una vida 
en societat. La cultura és segura i 
així ho hem de fer valer.

Barcelona, com t’has de veure!
TOT PUJANT CAP A IGUALADA Benigne Andrés Ancosta

Tot pujant cap a Igualada 
veiem les festes de la Mercè 

des de la distància, una distàn-
cia física i una altra nostàlgica. 
D’alguna manera, les festes de la 
Mercè de Barcelona són de tots 
els catalans. Ciutadans d’altres 
indrets van a la capital a veu-
re els seus espectacles. Altres 
es conformen només en veure 
el que TV3 els mostra. Barcelo-
na gaudeix d’uns espais i esde-
veniments als quals destacades 
capitals estrangeres no arriben. 
La capital catalana sempre s’ha 
distingit per fomentar la cultura 
i per disposar de professionals 
d’alt nivell que ho han fet pos-
sible. Si passegem pels seus car-
rers, i per un moment oblidem 
els greus problemes que pateix, 
ens adonem que som a una gran 
ciutat on es respira cultura i civi-
lització.

Quins adolescents més 
exemplars que tenim! 

En aquesta Barcelona per la 
qual sentim admiració, les festes 
de la Mercè d’enguany, les festes 
més importants de l’any, s’han 
vist tacades per concentracions 
de milers de joves que s’han de-
dicat a esbargir-se bevent begu-
des alcohòliques amb desmesura, 
prenent substàncies tòxiques, vi-
olant noies, trencant ampolles, 
embrutant el terra amb tones 
de deixalles, trinxant mobiliari 
urbà, cremant arbres, conteni-
dors i vehicles estacionats a la 
via pública, llençant ampolles i 
altres objectes als agents de l’or-
dre públic, destruint aparadors i 

saquejant establiments. Aquests 
són els «ecologistes adolescents» 
que aconseguiran un planeta 
més verd i sostenible? Aquesta 
és la joventut que camina sota 
la pancarta de Greta Thunberg 
per exigir als líders mundials que 
adoptin mesures urgents per re-
vertir l’emergència climàtica? 

Si les autoritats no 
hi són per resoldre 
problemes, per què hi 
són?

Òbviament, som davant d’un 
problema greu que les autoritats 
competents no han sabut preveu-
re, ni han sabut aturar. Aquests 
deplorables fets no passen només 
a Barcelona, sinó que sovint es-
tan succeint en altres indrets del 
territori català. El fet que també 
estigui passant en altres parts no 
minva la responsabilitat de les ad-
ministracions catalanes. 

Hem d’acceptar, com un fet 
normal, que una part significati-
va de joves gaudeixin de la seva 
llibertat emborratxant-se a la via 
pública, violant noies, destruint 
béns privats i bens públics sense 
respectar els drets dels altres? 
Aquesta és la mena de llibertat 
que s’està ensenyant a les escoles 
i universitats catalanes?

Hi ha problemes que 
no poden esperar una 
Catalunya independent

Quan els joves, molts adoles-
cents menors d’edat i bastants 
menors de 16 anys, es comporten 
d’aquesta manera tan incívica i 

consideren que és la millor forma 
de gaudir de l’esbarjo, significa 
que la societat, els pares, la famí-
lia, l’escola, el departament d’en-
senyament i la conselleria que 
s’ocupa de l’acollida dels emi-
grants no ho podien fer pitjor. 

Si tenim tants nois i noies in-
cívics i maleducats vol dir que 
els responsables som els que te-
nim l’obligació de donar-los la 
formació adient. Si hi ha pares i 
famílies que no estan capacitats 
per educar els seus fills, l’Estat, 
les administracions públiques, 
les escoles, les universitats tenen 
l’obligació d’assumir la seva res-
ponsabilitat i educar a tota la in-
fància i joventut del país, costi el 
que costi. I si no saben com fer-
ho, que es dediquin a una altra 
feina. L’ensenyament sempre ha 
de ser la principal prioritat d’un 
país civilitzat i democràtic.

Algú hauria de posar mesures 
serioses per evitar que Catalunya 
esdevingui la primera factoria de 
delinqüents d’Europa. Evident-
ment, Ada Colau i els que l’en-
volten no ho poden fer perquè 
no estan prou capacitats. Veurem 
si Pere Aragonès agafa les regnes 
amb força, d’una vegada, perquè 
fins ara només l’hem sentit fent 
llargs discursets, però de fets 
concrets ben poquets. Sense edu-
cació no hi ha ciutadans lliures.

«Només l’educació ens permet 
ser superiors als animals».

«L’educació ens facilita eines 
per fer possible que la civilització 
progressi».

«Avui, hi ha homes més pro-
pers als animals que als humans».
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■    A la Boutique Hotel Cal Roure (plaça de l’Ajuntament, 11, d’Igualada), mostra de tècniques artísti-

ques tradicionals xineses i japoneses a “Plou a l’escala”, de Kima Guitart. Fins al 31 de desembre.

■    A l’espai d’art i tallers Artèria d’Igualada, exposició “Sense paraules”, de Carlota Jardí. Fins al 30 d’oc-
tubre. 

■    Al Punt dels Lectors de la Biblioteca Central d’Igualada (3a planta), exposició “Aquarel·les”, de Joan 
Coll. Rostres de famosos, d’animals estimats i d’objectes quotidians. Fins al 29 d’octubre.

■    A la sala Camil Riba de l’Associació Amics de Tous (Sant Martí de Tous), exposició “Les flors dels nos-
tres camins” (dissabtes de 17.00 a 19.00 h). Fins al 30 d’octubre.

■    A l’espai Cub del Museu de la Pell d’Igualada, exposició “Vides”, d’Ainoa Sillero, amb il·lustracions de 
dones plenes de vida. Fins al 14 de novembre.

■    A La Gaspar, sala d’exposicions de l’Escola Municipal d’art i disseny d’Igualada, mostra de ceràmica 
artística “L’atelier dels sentints”, de Sílvia Guillen. Fins al 31 d’octubre.

■    Al Saló Rosa de La Lliga de Capellades, exposició “Gravats” de Dolors Escala. Del 9 d’octubre al 7 de 
novembre.

■    A la Biblioteca Central d’Igualada, exposició interactiva Banc de les migracions. Fins a l’11 d’octubre. 
(En el marc d’Igualada Solidària).

■    A l’Espai Cívic Centre d’Igualada, exposició fotogràfica “Dones de Gàmbia”. Fins al 25 d’octubre. Ex-
posició fotogràfica per trencar tòpics i conèixer la realitat de les dones d’aquest país africà. (En el marc 
d’Igualada Solidària).

■    A la sala d’exposicions del Mercat de la Masuca (Igualada), selecció de fotografies del 41è Concurs 
dels Tres Tombs i recull de fotografies documentals de Josep M. Vilarrubias. Fins a final de mes.

Ainoa Sillero presenta 
“Vides” al Museu de la Pell
IGUALADA

De l’1 d’octubre al 14 de novem-
bre, l’espai Cub del Museu de 

la Pell d’Igualada acull l’exposició 
“Vides”, d’Ainoa Sillero.

La mostra és un recull d’il·lus-
tracions de dones plenes de vida. 
Elles plasmen en les seves mirades 
cadascun dels seus pensaments, 
perquè la dona és força i és vida.

A La Gaspar, Sílvia Guillén 
exposa “L’atelier dels 
sentits”
IGUALADA

A La Gaspar, sala d’exposicions 
de l’Escola Municipal d’art i 

disseny, es pot visitar, de l’1 al 31 
d’octubre, la mostra “L’atelier dels 
sentints”, de Sílvia Guillen.

L’exposició, que presenta cerà-
mica artística aixecada a mà, és un 
tornar a l’essència, amb tècniques 
manuals ancestrals, i connectar 
amb la Mare Terra amb els tempos 
i cicles de vida.

Exposicions de l’Octubre 
Solidari
IGUALADA

En el marc de la 17a edició d’Oc-
tubre Solidari, organitzada per 

la Comissió Igualada Solidària 
i l’Ajuntament d’Igualada, entre 
altres activitats, es podran visitar 
dues exposicions.

Exposició interactiva Banc de 
les migracions. Del 4 a l’11 d’oc-
tubre, a la Biblioteca Central. Po-
dreu “visitar” un camp de perso-

nes refugiades al Líban amb ulleres 
de realitat virtual. Ho organitzen: 
Creu Roja Anoia i Igualada Soli-
dària.

“Dones de Gàmbia”. Del 5 al 
25 d’octubre, a l’Espai Cívic Centre. 
Exposició fotogràfica per trencar 
tòpics i conèixer la realitat de les 
dones d’aquest país africà. Ho or-
ganitzen: Fundació Kalilu Jammeh 
i Igualada Solidària.

“Gravats” de Dolors Escala 
a La Lliga
CAPELLADES

Dissabte vinent, dia 9 d’octubre, 
a les 13.00 h, al Saló Rosa de 

La Lliga de Capellades s’inaugu-
rarà una exposició de gravats que 
hi presenta Dolors Escala. La mos-
tra es podrà visitar fins al dia 7 de 
novembre, en horari de cafeteria.

El gravat és la passió de la ca-
pelladina Dolors Escala que ens 
presenta així la seva obra: “El gra-

vat és una tècnica que em dona la 
llibertat de dir el que sento i on la 
imaginació és fonamental... És un 
estat d’ànim i com a tal és infinit. 
I és a partir de l’art abstracte que 
em poso a investigar les diferents 
tècniques que té el gravat, i que 
dona resultats molt variats com 
aiguaforts, aiguatintes, monotips 
i fotogravats. Tinc Malevich com a 
referent”.

El Mercat de la Masuca acull una exposició 
amb la selecció de fotografies del 
41è Concurs dels Tres Tombs
També recull fotografies documentals de Josep M. Vilarrubias i es 
podrà veure durant tot el mes d’octubre
IGUALADA

El Mercat de la Masuca mantin-
drà, fins a finals d’octubre, una 

nova exposició amb imatges histò-
riques i material referent als Tres 
Tombs.

No es tracta només d’un recull 
de fotografies, sinó que va més 
enllà. És una exposició documental 
fotogràfica de Josep Maria Vilar-
rubias, on apareixen records i vi-
vències de persones, algunes de les 
quals a dia d’avui ja no estan entre 
nosaltres.

Aquesta col·lecció està comple-
mentada per una selecció d’imat-

ges del 41è Concurs fotogràfic dels 
3 Tombs d’Igualada, on s’hi pot 
trobar materials dels fotògrafs Ma-
nel Caballé, Manel Marimon, Nina 
Pallarès, Andreu Miquel, Francisco 
Almendros i Jaume Peña.

Amb la idea de que sigui de 
l’interès per a les igualadines i 
igualadins, al llarg del mes d’oc-
tubre es podrà visitar i conèixer 
de primera mà l’exposició a la sala 
d’exposicions del Mercat de la Ma-
suca.

Canal Taronja fitxa uns 
tertulians molt especials en 
el nou programa d’Elisabet 
Carnicé

Les llegendes de Sant Martí de Tous 
a «Univers Anoia»

Prepareu-vos per riure, emoci-
onar-vos i reflexionar amb els 

més menuts de temes com: on ens 
agradaria viatjar, les vacunes, com 
reciclar o com ens hem de pintar 
els llavis… Presentat per Elisa-
bet Carnicé i dirigit per Miki Rial, 
aquest dissabte 2 d’octubre ha 
tornat a les pantalles dels mitjans 
de proximitat ‘Quina Canalla!’. La 
temporada ha arrencat i els més 
petits ens acompanyaran durant 
12 setmanes en els quals es parlarà 
i debatrà de 12 temes diferents.

En aquesta segona tempora-
da del programa de Canal Taronja 
veurem cares noves i coneixerem 
què pensen de temes de la vida 

quotidiana com, per exemple, les 
seves pors, com es veuen en un 
futur o com saber gestionar els 
diners.

Escoltarem com reaccionen a 
les respostes els seus pares i mares, 
i a més, a un dels capítols els avis 
i àvies podran saber què pensen 
d’ells els seus nets. El punt final a 
la temporada serà al Nadal, amb 
un programa especial, on els pro-
tagonistes celebraran la festa ‘a la 
seva manera’.

El programa s’estrena els dis-
sabtes a les 21.30h però els espec-
tadors de Canal Taronja Anoia 
també el poden veure els dilluns a 
les 21.30h i els divendres a les 22h. 

Avui 7 d’octubre el programa de 
Canal Taronja, «Univers Ano-

ia», s’atura a Sant Martí de Tous 
per descobrir la seva cultura. Serà 
l’actriu Maria Hervàs de la com-
panyia Teatre NU qui acompanya-
rà als espectadors pel casc antic 
tot descobrint quadres i murals 
que artistes del poble han anat 
creant pels carrers del municipi. A 
més, ens explicarà una de les mol-

tes llegendes que amaga el poble 
mentre caminem fins la Cova dels 
Diables i el saltant de La Fou: la 
llegenda de la cérvola blanca. 

En aquest programa, que es 
podrà veure a les 22h, també en-
traran al Castell amb els Amics de 
Tous. En Pedro i l’Elisa ens des-
cobriran els racons més curiosos 
d’aquest monument datat de l’any 
960.

Bona acollida a la Fira-Exposició d’Art en la 
seva represa
LA POBLA DE CLARAMUNT

Al llarg del matí d’aquest diu-
menge 3 d’octubre la Pobla de 

Claramunt reprenia la celebració 
de la seva Exposició-Fira d’Art des-
prés que l’any anterior no pogués 
tenir lloc la XIII edició per culpa de 
la pandèmia. La proposta rebia una 
molt bona acollida, especialment en 
les últimes hores amb una notable 
presència de públic en l’entorn del 
carrer Major. Allà, les persones assis-
tents han pogut veure i adquirir en 
els diferents estands que formaven 
la fira pintura, bijuteria, pastissos 

creatius, maquetes de carros, foto-
grafia, patchwork o marroquineria. 
A més, també hi assistia l’associació 
Kimo-Kap Catalunya que crea ban-
danes per a infants en tractament 
oncològic.

Per tal de garantir la segure-
tat sanitària de la Fira-Exposició 
de la Pobla de Claramunt, aquesta 
comptava amb totes les mesures 
sanitàries.
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MOTOR Joan Vidal

Un familiar impecable 
BMW 320d xDrive 
Touring

Per a qui busca un model famili-
ar, viatger incansable i necessita 

molt espai per als moments d’oci, 
aquest és un vehicle molt acon-
sellable ja que munta un motor 
dièsel amb hibridació lleugera que 
té un consum baix i, per acabar-ho 
d’arrodonir, és la versió de tracció 
total.

Una novetat que amida 4,70 
metres de llargada, pertany al seg-
ment Premium i disposa de 500 
litres de capacitat del maleter amb 
obertura de la porta elèctrica de 
sèrie, que podem ampliar fins als 
1.510 si pleguem els respatllers 
dels seients posteriors. Aleshores la 
cortina opaca que amaga la càrre-
ga del maleter s’enrotlla automàti-
cament, deixant la boca totalment 
accessible, una comoditat molt a 
tenir en compte. També tenim la 
possibilitat d’obrir només la llune-
ta posterior, que és molt útil si no 
tenim espai per obrir la porta to-
talment i hem d’introduir o treure 
un objecte petit.

Per dins, gaudim de la tapis-
seria en cuir, en aquest cas de color 
clar molt elegant, i la regulació 
elèctrica dels seients davanters, 
com correspon a la versió Luxury 
de la nostra prova. Em continua 
agradant molt el comandament 
giratori tàctil per al control de la 
pantalla situada en el centre del 
quadre de comandament, on po-
dem gestionar l’equip de so, el 
telèfon, les ajudes a la conducció 
o, per exemple, el navegador. A 
més, disposem de Wifi, punts USB 
i apte per a les connexions Apple 
CarPlay i Android Auto. Menció 
especial per l’ambient luxós de tos 
els ben acabats interiors i la sensa-

ció d’espai disponible per als cinc 
ocupants.

El 320d xDrive Touring pertany 
a la Sèrie 3 de BMW, amb carros-
series berlina i familiar Touring de 
diverses formes de propulsió de 
gasolina, dièsel, híbrid endollable 
i la súper esportiva M3 Competi-
tion de gasolina, amb traccions al 
darrera o a les quatre rodes xDrive. 
Preus: des de 44.800 euros.

Al volant, la primer sensació 
que he tingut durant totes les ses-
sions de proves per diferents carre-
teres i trajectes és la d’una extre-
mada comoditat. Per altra banda, 
el motor dièsel amb turbo de ge-
ometria variable té una resposta 
molt agradable des de baixes revo-
lucions. Silenciós i gasta molt poc 
pel rendiment que li podem treu-
re. El sistema d’hibridació lleugera 
amb una bateria de 48 volts, que 
genera 11 CV extra (etiqueta Eco 
de la DGT) augmenta la sensació 
d’elasticitat i potència en la respos-
ta a baixes revolucions. 

Un viatger incansable, sí, però 
amb l’esportivitat típica dels mo-
dels BMW, que responen al com-
promís entre xassís i suspensions 
pensades també per oferir una 
estabilitat increïble en qualsevol 
situació. Una seguretat afegida al 
volant que complementa molt bé 
amb el ràpid canvi automàtic ZF, 
amb convertidor de par, de 8 velo-
citats. Una delícia!

Cilindrada: 1.995 cc / Potència: 
190 cv / Acceleració de 0 a 100 
km/h: 7,4 segons / Tracció: total / 
Canvi: automàtic 8 marxes / Con-
sum homologat: 4,5 l/100 km / 
Pes: 1.735 kg / Preu: 51.350 euros.

Primera Catalana: CF Igualada 2 - UE Valls 2
Punt de reacció

Preferent: F. Cornellà 3 - CF Igualada 3
Tot cor per a puntuar

Veterans: San Roque 2 - AV Igualada 2
Enrocats

FUTBOL

Els blaus van aixecar un zero a 
dos en contra, per aconseguir 

el primer punt de la temporada, 
en el partit en què tornava la 
lliga, la Primera Catalana, a Les 
Comes. L’equip dirigit per Carlos 
López rebia el Valls després d’una 
pretemporada en què havia trans-
mès bones sensacions. Els visitants 
també venien de jugar a Tercera 
Divisió, així que es preveia un duel 
molt igualat. 

Tot i engegar amb moltes ga-
nes, l’inici va ser el pitjor possible. 
L’enfrontament va començar amb 
una pilota llarga dels visitants, 

malentès a la defensa blava i els 
vallencs ho aprofitaven per obrir 
el marcador. Els anoiencs van que-
dar tocats i no es van saber situar 
correctament en cap moment de 
la primera meitat. Així va ser com 
el Valls va poder augmentar les 
diferències en el marcador, però la 
presència de Romans i la capacitat 
defensiva dels locals ho va evitar. 

Els visitants van plantejar un 
partit molt dur, amb moltes in-
terrupcions i constants faltes. Així 
va ser com, al minut 28, l’àrbitre 
va perdonar l’expulsió, per doble 
groga, al Valls. Tots els fets que 
estaven succeint a Les Comes des-

esperaven el conjunt i l’afició bla-
va. S’arribava al descans amb la 
mentalitat d’haver de millorar, per 
capgirar el resultat. 

Però res més lluny de la rea-
litat. Falta en contra i cop de cap 
dels visitants que es convertia en 
el segon gol. S’havia de reaccionar 
per poder-ne treure un bon resul-
tat. I això va passar amb l’entrada 
de Franco i Juanpi al terreny de 
joc, i el duel va canviar. Primer, Joel 
va transformar un penal i, al cap 
de cinc minuts, Juanpi enganxa-
va una pilota morta a la frontal, 
per igualar el partit al minut 70. 
Quedaven vint minuts per intentar 
aconseguir el triomf. Tot i la persis-
tència dels locals, el resultat no es 
va moure més i el partit va acabar 
amb l’empat a 2. 

Diumenge vinent, l’equip viatja 
fins a Castelldefels per disputar la 
segona jornada de lliga davant el 
Vista Alegre. 

Pere Santano
Responsable comunicació 

i premsa CF Igualada

FUTBOL

Un golàs de cap de la capitana 
blava, al minut 93, permetia a 

l’Igualada sumar un punt i seguir 
imbatibles en la tercera jornada 
de lliga, davant un dels conjunts 
capdavanters de la lliga. Duel apas-
sionant de futbol al Municipal de 
Cornellà. 

Les igualadines van començar 
l’enfrontament sòlides en defen-
sa i aprofitant les oportunitats en 
atac. Al minut 12, Marina feia una 
bona jugada, des de l’esquerra, 
per obrir el marcador. Tan sols qua-
tre minuts després, la mateixa Ma-
rina, aprofitava una pilota a l’es-
pai, per fer el segon gol. El partit 
estava controlat i el domini era vi-
sitant, però al minut 27, una pilota 
morta dins l’àrea va propiciar que 
la davantera local retallés diferèn-

cies. Des d’aquell minut, l’equip di-
rigit per Víctor Torrijos va patir en 
els darrers instants de la primera 
meitat, fins arribar al descans. 

A la represa, es va donar la 
pitjor situació possible. Contracop 

de les locals i empat. Des d’aquell 
moment, el duel va embogir i els 
dos equips van disposar d’ocasions 
clares per marcar, però es van esta-
vellar amb els pals. No obstant ai-
xò, al minut 83, les locals van apro-
fitar una pilota dins l’àrea per do-
nar-li la volta al marcador. El con-
junt igualadí ho va donar tot fins 
al final i, després d’un pal d’Ona, la 
capitana, Elena, va rematar un cór-
ner, fent que la pilota entrés per 
l’escaire. Un punt que feia justícia 
a la lluita anoienca. Amb aquest 
punt, les blaves segueixen a la part 
alta de la classificació, amb 7 punts 
en 3 jornades. 

Diumenge vinent, les iguala-
dines rebran l’Andorra, a les 12.30 h. 

Pere Santano
Responsable comunicació 

i premsa CF Igualada

FUTBOL

Igualtat en el derbi anoienc entre 
el San Roque i els AVI´s fent 

justícia al que es va poder veu-
re damunt la gespa de Can Titó. 
Val a dir, que la victòria va estar 
tant a un pas de marxar cap a 
Igualada com de quedar-se a Vila-
nova, enrocats tots dos equips, 
van firmar taules i van sumar un 
punt importantíssim per ambdós 
equips.

Primera meitat de clar color 
albinegre, amb empenta i decisió 
va tancar als blaus en la seva par-
cel·la, però els hi va faltar profun-

ditat per portar seriós perill a l’arc 
igualadí. Tanta insistència vilano-
vina va portar els seus fruits, una 
rapidíssima contra la va rematar 
el davanter roquetenc, que molt 
murri es va avançar al seu defen-
sor i de subtil toc va posar als lo-
cals en avantatge. En l’últim quart 
els igualadins van començar a des-
pertar i van fer seu el cuir, això sí, 
amb permís dels vilanovins que 
hi estaven a totes. Una falta que 
serveix Toni Sendra des de la zo-
na de tres quarts, la recupera en 
atac i de xut precís iguala el matx 
abans de marxar al descans.

En la segona meitat els blaus 
van controlar més i millor el partit i 
els albinegres esperant la seva oca-
sió al contraatac. Una bona trian-
gulació al mig camp va trencar la 
defensa vilanovina i Carles Solís, 
en l´ú contra ú va fer un gol de 
bandera, traca i mocador, res no va 
poder fer l’arquer vilanoví. Quan 
tothom veia arribar el tercer pels 
blaus, un altra contra local va tor-
nar a empatar el partit, perquè hi 
van creure i a més hi van anar amb 
la fe de poder-ho fer, premi!. Els 
blaus segueixen imbatuts a la lliga 
sumant set punts dels nou possi-
bles i el fet il·lusionant de veure 
bon futbol per part de totes les ex-
pedicions disponibles a cada partit, 
magnífics!.

Els enrocats que van suar de 
valent a Can Titó van ser Diego, 
Calsina, Toribio, Joan, Dan, Manel, 
Farré, Elvira, Quim, Sendra, Solís, 
Ivan, Pep, Costa, Moyes, Tort. 

La propera jornada els blaus 
jugaran a Les Comes davant l’Atlè-
tic Esparreguera.

AVI/joan tort
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Resultats dels equips base 
del CBI

Natura i modernisme a Monistrolet amb la 
Colla Excursionista de Vilanova del Camí

Doble victòria dels 
vilanovins del club Furio 
Jol a la Road MTGP Piera

BÀSQUET

Mini masculí A: CB Santpedor 
31 - ABC Leather B Igualada 

MMC 78
Partit molt intens; destacar a 

partir de la mitja part, es va portar 
el ritme del partit.

Cadet femení C: CB Igualada 
38 - EEM Mediona 27

Tot i patir alguns contraatacs i 
regalar una mica el rebot, les noies 
han mantingut, en tot moment, 
un caràcter competitiu i seriós.

Infantil femení A: Dental Mar-
cè&Segarra CB Igualada 47 - CENG 
77

El marcador no reflecteix el joc 
de les igualadines.

Juvenil masculí A: UE Sant Cu-
gat negre 68 - Asfalt CB Igualada 
66

El matx va caure al costat dels 
locals que van tenir més encert en 
un desenllaç ajustat.

Sènior femení C: CB Viladeca-
valls 45 - CB Igualada 51

Partit molt dur i travat amb 
domini altern en el joc; al darrer 
període nervis i imprecisions però 
amb moltes implicació i encert per 
part igualadina.

Cadet femení B: CB Sitges 32 - 
Urban Solutions CB Igualada 43

El joc de l’equip igualadí va 
destacar en el segon i tercer temps 
on va aconseguir un petit avantat-
ge al marcador que els acabaria 
donant la victòria.

Sènior masculí B: CB Igualada 
59 - JAC Sants 54

Merescuda victòria dels blaus 
que van treballar bé al segon i ter-
cer temps.

Cadet masculí B: Opel Motor-
cat CBI Igualada 95 - Nou Bàsquet 
Olesa 34

Victòria sense massa dificultats, 
amb bona circulació de pilota, en-
cert en el tir i bona feina en defen-
sa. Partit per agafar confiança.

PIM: B. St. Sadurní - Benzinera 
Bonàrea Òdena CB Igualada 

Victòria treballada i còmoda 
en el primer partit de la tempo-
rada. L’equip ha jugat amb una 
intensitat molt alta i una defensa 
molt agressiva, amb jugades que 
acabaven a cistella.

Mini femení B: SA Súria - EVVO 
B Igualada 

Inici de temporada amb moltes 
imprecisions inicials, que van mar-
car el resultat. En certs moments es 
van veure pinzellades del que s’es-
tà treballant, però encara queda 
molt a millorar.

PIF: CB Prat 48 - Asador Mesón 
El Abuelo CB Igualada 32

També en el primer partit de la 
temporada, els nervis van jugar en 
contra, però l’equip va competir la 
major part del partit i, sobretot, va 
aguantar una intensitat de defen-
sa constant. 

PMF: CEB Pallejà 3 - CB Igua-
lada 53

Molta superioritat davant un 
rival més fluix. Intensitat i molt bo-
na actitud de les jugadores igua-
ladines. 

MUAY THAI

El Furio Jol Vilanova del Camí 
va fer un paper brillant en la 

vetllada de Muay Thai interna-
cional que es va celebrar dissab-
te passat a Piera, retransmesa 
a escala mundial. Deu combats 
amateurs i set professionals amb 
competidors de tot el territori 
nacional i també d’Escòcia i Ità-
lia.

L’escola Furio Jol Team de Vi-
lanova del Camí participava amb 
tres competidors, en diferents ca-
tegories: Mohammed Al Harkac-
he, en categoria amateur classe 
B; Alejandro López, en amateur 
classe A, i el campió estatal Da-
niel Molero en categoria profes-
sional.

Mohammed Al Harkache va 
debutar fent un gran combat, 
tot i que va perdre als punts, i 
el club es mostra content amb 
el treball i l’actitud del competi-

dor vilanoví. Per la seva banda, 
Alejandro López va aconseguir 
la victòria en un combat ajustat i 
lluitat fins al darrer segon.

I per últim, en categoria pro-
fessional, Daniel Molero, actual 
campió d’Espanya de WBC, tor-
nava al ring per enfrontar-se al 
gran Víctor Conesal, curtit tam-
bé en batalles arreu del món i 
un dels millors Nakcs Muays del 
nostre país. Ambdós van oferir 
tres assalts de Muay Thai de qua-
litat que finalment es van decan-
tar per l’esportista vilanoví. Com 
afirmen des del Furio Jol, torna 
més fort que mai. 

Des del club també han des-
tacat el gran treball dels promo-
tors Oscar Simón i Jacinto Ro-
dríguez, que estan fent de la 
promotora MTR (Muay Thai Re-
volution) una de les més pun-
teres del panorama nacional i 
internacional.

EXCURSIONISME

Amb la tardor emergent ens 
traslladem a la comarca del 

Bages per fer una caminada a prop 
de Monistrolet i gaudir d’una mati-
nal que ens duu per moments per 
la riera de Rajadell.

Sortim a les 7 del matí, amb 
els cotxes, fins on hem d’iniciar la 
nostra caminada; som 25 excursio-
nistes que volem gaudir de la ruta 
que ens han preparat els nostres 
companys. 

Les cases modernistes que 
anem trobant pel camí ens animen 
a fer comentaris diversos sobre la 

història que s’amaga dins les seves 
parets, sota unes teulades d’acurat 
disseny i murs enfilats per evitar els 
ulls aliens.

És una ruta circular, d’uns 14 
kilòmetres, no gaire complicada, 
ideal per fer una sortida matinal 
con hem fet nosaltres. Ens fem la 
foto de grup al Gorg Blau. 

Hem d’agrair als companys Jo-
sep M. Tort i Joaquim Grau que ens 
hagin fet gaudir molt d’aquesta 
bonica sortida.

La propera excursió serà el 
diumenge 24 d’octubre al con-
gost de Collegats (Pallars Jussà i 

Subirà), una formació geològica 
de 5 km de llargada creada pel 
riu Noguera Pallaresa. Té unes 
impressionants parets verticals 
i en el punt més alt, la Geganta 
Adormida, el desnivell sobre el 
riu supera els 600 metres d’alça-
da. Sortirem amb cotxes, des del 
lloc habitual, a les 7 h del matí i 
tornarem a les 18 h. Si s’utilitza 
un cotxe aliè es recomana pagar 
al xofer 10 euros. 

Covid-19: Les mesures a pren-
dre durant les activitats depen-
dran de la normativa de Sanitat 
i de la Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya, vigent en 
el moment de dur a terme l’ac-
tivitat. Caldrà signar el certificat 
d’autoresponsabilitat.

Les inscripcions es poden 
fer el dijous de la setmana de 
la sortida de 19.00 a 20.30 h al 
c/ Montserrat, 28 (Restaurant 
Nou) de Vilanova del Camí, i en 
aquests moments es recomana 
que no sigui presencial. Es pot 
fer al tel. 93 803 43 88 i 627 646 
512, WhatsApp, cevcami@hot-
mail.com i Facebook.

Julio Abad

ELS PETITS ANUNCIS

• Me ofrezco como CUIDADORA DE PERSONAS MAYORES, con experiencia y buenas re-
ferencias. También para LIMPIEZA DEL HOGAR. Tels. 643 09 08 66 - 664 80 98 61.

• LIMPIEZA del hogar y PLANCHA de ropa por horas. Coche propio. Experiencia, seriedad 
y referencias. Tel. 635 197 399 (Sra. Norma). 

•  ES VEN TERRENY A SANT PERE DE VIMS (Veciana), de 1.000 m2 (500 rústic i 500 urbà 
edificable). Bones vistes. Consultar al telèfon 682 754 416.

• COMPRO PLAÇA D’APARCAMENT a Can Baliu o prop del Mercat de la Masuca d’Iguala-
da. Tel. 646 51 53 53.

• S’OFEREIX ECONOMISTA per portar comptabilitats d’empreses i d’autònoms, per fer 
declaracions de la Renda. Gestió de tots els impostos (IVA, IRPF, Impost de Societats...). 
Realització de comptes anuals i d’informes econòmics-fincancers. Tancaments anuals. 
També possibilitat d’anar a les empreses a hores i cobrir les necessitats que es tinguin ja 
siguin puntuals, setmanals o mensuals. Atenció personalitzada. Tel. contacte 628 424 079.

• GRAN OFERTA DE SAL. Para descalcificadores, tipo pastilla Berisal de Navarra. También 
tipo Almendra de Torremar y tipo Regina Almendra 99%. Rica en sodio. 6’40 euros/saco 
de 25 kg. IVA incluido. Más de 20 sacos a 5’99 euros/unidad. Transporte gratuito. En el 
precio va incluida la comprobación de la dureza del agua. Especialistas en tratamientos y 
mantenimientos de comunidades de bombas de agua. Teléfono 608 949 966 (Joan).

• ES BUSCA PIS PETIT O ESTUDI de lloguer, per a una persona sola; a Tous, Igualada o 
Castellolí. Tel. contacte 722 75 31 87.

• ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries al seu ASCENSOR o MUNTACÀRREGUES? Preus 
elevats o mal servei de manteniment? Truqui’ns i consulti les nostres ofertes per a comu-
nitats, 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. 

• ES 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).

• CLASSES DE PIANO I GUITARRA: grups de només 4 alumnes per classe d’una hora set-
manal per 55 euros mensuals o una hora i mitja setmanal per 82 euros mensuals. Especial 
jubilats, grups de quatre, hora i mitja setmanal per només 55 euros mensuals. Interessats: 
El petit pianista, carretera de Manresa, n. 57, baixos i 1r pis. Informació permanent al te-
lèfon 634 389 520
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Bona setmana per als equips del Pàdel Infinit

Sort diversa a la jornada competitiva per 
als equips de l’Igualada Femení HCP

PÀDEL

El Femení D (equip de la foto), 
que juga a quarta categoria de 

la Lliga Guinot Prunera, va gua-
nyar al CIE Olèrdola per 2 a 1. La 
parella 1, formada per Laura Prie-
go i Andrea Sanjurjo, va guanyar 
per un doble 6-3; la parella 2, Bet 
Castilla i Pilar Caro, va perdre per 
0-6 i 1-6; i la parella 3, Anna Bravo 
i Marta San Millán, va guanyar per 
6-0 i 6-4.

El Femení A, que juga a prime-
ra interior de la Lliga de la Federa-
ció Catalana, va guanyar al camp 
del Martorell per 1 a 2. La parella 
1, formada per Eva Prades i Lour-
des Cabot, va guanyar per 4-6 i 
1-6; la parella 2, Yolanda Sánchez i 
Nat Sorolla, també va guanyar per 
6-1, 3-6 i 2-6; i la parella 3, Natalia 
Sanjurjo i Annie Ureña, va perdre 
per 6-3 i 6-1.

El Femení B, que juga a ter-
cera categoria de la Lliga Guinot 
Prunera, va guanyar a casa per 2 a 
1 al CT Piera. La parella 1, formada 
per Susana Xufré i Núria Figueras, 
va perdre per 2-6 i 0-6; la parella 
2, Núria Rabell i Anna Cano, va 
guanyar per 4-6, 6-3 i 6-4 en un 
partit molt emocionant, i la parella 
3, Trini Martínez i Olga Sendra, va 
guanyar per 6-2, 4-6 i 6-4 en un 
partit també molt renyit. 

El Femení C, que juga a tercera 
categoria de la Lliga Guinot Prune-
ra, va perdre al camp del Riudebit-
lles per 2 a 1. La parella 1, formada 
per Miriam Zaim i Natalia Sanjurjo, 
va perdre per 6-4 i 6-1; la parella 
2, Maria Orellana i Laia Cases, va 
perdre per 6-3 i 6-1; i la parella 3, 
Davinia Amat i Celia Mayoral, va 
guanyar per 4-6 i 5-7 i va aconse-
guir el punt de l’honor.

Les Veteranes Femenines, que 
juguen a primera categoria de la 

Lliga de Veteranes de la Federació 
Catalana, va guanyar al camp del 
CD Terrassa per 0 a 3. La parella 
1, formada per Giuliana Elias i Eva 
Prades, va guanyar per 1-6 i 2-6; la 
parella 2, Yolanda Sánchez i Mont-
se Duran, va guanyar per 1-6 i 2-6; 
i la parella 3, Khaoula Arab i M. 
José Santamaria va guanyar per 
1-6 i 0-6.

Els Veterans Federats, que 
juguen a segona categoria de la 
Lliga de Veterans de la Federació 
Catalana, van perdre a casa per 1 a 
2 amb el Cercle Sabadellès. La pa-
rella 1 (+50), formada per Abdelah 
Zaim i Xavi Linares, va perdre per 
4-6 i 2-6; la parella 2 (+45), Quim 
Aguilar i Carlos Pérez, va guanyar 
per 6-1 i 6-0, i la parella 3 (+40), 
Nacho Pérez i Alfred Bonet, va per-
dre per 5-7 i 1-6.

El Masculí A, que juga a pri-
mera interior de la lliga de la Fe-
deració Catalana, va guanyar al 
Callús “A”, al seu camp, per 0 a 3. 
La parella 1, formada per Carles 
Costa i Víctor Romero, va guanyar 
per 4-6 i 1-6; la parella 2, Quim 
Secanell i Carlos Pérez, va guanyar 
per 1-6 i 3-6; i la parella 3, Guillem 
Tort i Aitor Hernández, igualment 
va guanyar per 2-6 i 4-6.

El Masculí B, que juga també 
a primera interior de la Lliga de 
la Federació Catalana de Pàdel, va 
guanyar a casa l’Indoor Pàdel Ber-
guedà “B” per 2 a 1. La parella 
1, formada per Oriol Vinardell i 
Martí Ferrer, va guanyar per 6-1 i 
7-6; la parella 2, Paco Fernández i 
Abdelah Zaim, també va guanyar, i 
la parella 3, Gerard Altarriba i Xavi 
Linares, va perdre.

El Masculí C, que juga a ter-
cera categoria de la Lliga Guinot 
Prunera, va guanyar per 3 a 0 al 
Youniverse. La parella 1, forma-
da per Cristian González i Dennis 
Cabrera, va guanyar per 6-2 i 6-0; 
la parella 2, Ivan Cierco i Alexis 
Claramunt, va guanyar per 6-4 i 
6-3; i la parella 3, David Lumbre-
ras i David Fernández, va guanyar 
per un doble 6-3.

El Masculí D, que juga a ter-
cera categoria de la Lliga Guinot 
Prunera, va guanyar per 2 a 1 a 
l’Espàdel. La parella 1, formada 
per Raúl del Fresno i Fede Rosen-
do, va guanyar per 6-2 i 6-0; la 
parella 2, Carlos Salgado i Jonny 
Luque, va guanyar per 6-1 i 6-0; 
i la parella 3, Edu Borrega i Jose 
Luis Alvares, va perdre per 6-0, 
2-6 i 1-6.

HOQUEI PATINS

Va començar el cap de setmana 
amb el meritori empat assolit 

per l’equip de Segona Catalana 
en el seu desplaçament a la pista 
del Reus Deportiu. Les noies que 
entrena Manel Cervera van sumar 
el primer punt a la competició. Per 
les igualadines es van alinear les 
porteres Blanca Garcia i Eva Besa, 
i com a jugadores de pista Paula 
Lucas, Laia Puig, Alba Segarra (1 
gol), Laura Crespo (1 gol), Laura 
Jiménez, Mariona Cabestany i Júlia 
Sabater (2 gols).

L’equip Infantil igualadí es va 
desplaçar a Olesa de Montserrat, 
on va cedir per 7-5 davant el Club 
Olesa Patí. Per l’Igualada Femení 
van formar Ona Acín a la porteria 
i com a jugadores de pista Lara Llo-
bet (1 gol), Paula Cazorla, Ona Bru, 
Iona Martín (1 gol), Jana Expósito, 
Creixell Brossa (2 gols), Abril Besa 
(1 gol) i Laia Ortega. 

El conjunt FEM13 “B” va gua-
nyar a la pista del CH Claret per 
2-7. Les igualadines van formar 
amb Nagore Barco a la porteria, 
i com a jugadores de pista Paula 
Riba (2 gols), Carla Vivó (1 gol), 
Gal·la Lubián, Laia Montiel (3 gols) 
i Irene Millan (1 gol). 

L’equip FEM11 de l’Igualada 
Femení HCP va superar per 6-2 l’Al-
picat a Les Comes. Es van alinear 
per les locals Blanca Prats a la por-
teria, i com a jugadores de pista 
Queralt Marimon, Iris Jiménez (2 
gols), Tanit Brossa (2 gols), Clàudia 

Gay (1 gol), Abril Sánchez, Gal·la 
Lubián (1 gol) i Elna Boquete.

El FEM17 de l’Igualada Femení 
HCP va golejar a domicili l’HC Valls 
(0-18). Van jugar per les visitants 
Eva Besa i Blanca Garcia (porteres) 
i com a jugadores de pista Arian 
Martín (4 gols), Maura Santó (5 
gols), Mariona Cabestany (1 gol), 
Abril Marimón (3 gols) i Arés No-
guera (5 gols).

L’equip igualadí de 
Nacional Catalana va 
cedir per 1-4 davant un 
Palau molt potent

Derrota del conjunt de Nacio-
nal Catalana de l’Igualada Femení 
davant el sempre potent HC Pa-
lau (1-4). Les vallesanes van tor-
nar aquest diumenge a la capital 
de l’Anoia amb el mateix equip 
que un dia abans havia perdut per 
6-2 davant les sèniors igualadines. 
L’Igualada Femení, en canvi, no-
més va repetir tres de les jugadores 
del partit del dia anterior: Maria 
Bonet, Gina Balcells i Queralt del 

Àguila. Per l’equip igualadí, entre-
nat en aquesta ocasió per Carles 
Marín, van jugar Mariona Escoda 
a la porteria, i com a jugadores de 
pista Arian Martín, Maria Bonet, 
Queralt del Àguila (1 gol), Judit 
Llobet, Abril Marimón i Gina Bal-
cells. 

El FEM15 igualadí va cedir a 
Les Comes davant el Club Patí Vi-
lanova (0-7). Per les igualadines 
van formar Ona Acín a la porteria, 
i com a jugadores de pista Carla 
Gualda, Laia Ortega, Abril Besa, 
Creixell Brossa, Iona Martín, Paula 
Cazorla i Lara Llobet.

I cronològicament va tancar la 
jornada la victòria del FEM13 “A” 
a la sala polivalent de Les Comes 
davant el Riudebitlles per un con-
tundent marcador de 12-0. Per les 
locals van formar Kasandra Albiol 
a la porteria, i com a jugadores de 
pista Mercè Riba (3 gols), Marti-
na Gay (3 gols), Arian Busquets (2 
gols), Jana Expósito (2 gols) i Ona 
Bru (2 gols).

Resultats dels partits jugats 
pels equips del +kpàdel el 
cap de setmana

PÀDEL

L’equip federat masculí de Divi-
sió d’honor B jugava a casa con-

tra l’Espaiwellnes, i va vèncer  per 
2 - 1.

La parella 1, Toni Valldaura - 
Toni Ochoa queien per 1/6 - 2/6.

De parella 2, Santi Felpeto - 
Sergi Perez, derrotaven a tres sets 
els seus oponents per 6/3 - 4/6 - 6/2.

La parella 3, Gaston Elias - Da-
vid Sabate, guanyaven per un do-
ble 7/5.

L’equip federat femení de Di-
visió d’honor B es desplaçava a les 
instal·lacions del CT Manresa on 
van guanyar per 0 - 3.

La parella 1, Antonia Arrabal - 
Nadia Naudó vencien per 3/6 - 1/6.

La parella 2, Lara Balcells - Ma-
ria Grau guanyaven per 2/6 - 2/6.

De parella 3, Laura Pol - Mari 
Pavon guanyaven per 1/6 - 4/6.

L’equip federat femení de 1a 
Categoria jugaven com a visitants 
a casa del Illa Padel on queien per 
2 - 1.

La parella 1, Patricia Garcia - 
Rosa Mari Prados vencia a tres sets 
per 4/6 - 7/6 - 2/6.

De parella 2, Alba Rubio - Isa-
bel Rodriguez perdien per 6/2 - 
7/6.

La parella 3, Susanna Vieites - 
Maria Marcet queien per 6/2 - 6/3.

L’equip federat masculí de 3a 
Categoria jugava com a local, on 
queia per 1 - 2 contra l’Illa pàdel B.

De parella 1, Ivan Moron - Car-
los Rubio, perdien a tres sets per 
6/3 - 3/6 - 4/6.

De parella 2, Raul Zajara - Pe-
dro Arrabal vencien per 6/3 - 6/7 
- 6/3.

La parella 3, Roberto Moreno - 
Bernat Closa eren derrotats a tres 
sets per 5/7 - 6/3 - 4/6.

L’equip federat masculí de 
veterans es desplaçava a casa del 

Club Pàdel Vilanova, amb resultat 
favorables de 0 - 3.

De parella 1, Jordi Matencio - 
Miquel Raja vencien per un doble 
0/6.

De parella 2, Manel Parada - 
Martí Solis derrotaven els rivals per 
1/6 - 0/6.

La parella 3, Jordi Llordes - To-
ni Valldaura guanyaven per 1/6 - 
0/6.

L’equip summapadel masculí 
de 2a categoria jugava com a visi-
tant a casa del Club Pàdel Casino 
Vilafranca, on tornaven amb una 
victòria per 1 - 2.

La parella 1, Jesus Isaac - Pol 
Aguilera queien per 2/6 - 6/2 - 6/3.

La parella 2, Andy Fanco - Joel 
Roset guanyaven per 2/6 - 2/6.

De parella 3, Sergio Peralta - 
Carlos Rubio vencien per 4/6 - 0/6.

L’equip summapadel masculí 
de 4a categoria jugava a casa del 
CT Piera, on queien per 2 - 1.

La parella 1, Alexis Ubals - Isi-
dro Bravo queien a tres sets per 6/4 
- 1/6 - 6/3. contra Ferran Puig - Joel 
Velasco.

De parella 2, Luis Castelo - 
Maikel Martinez vencien per 6/1 
- 0/6 - 0/6 a Alex Romero - Alex 
Garcia.

De parella 3, Ivan Salazar - Vi-
cente Bartual queien per 6/0 - 6/0 
davant Roger Peralta - Bernat Mo-
reno.

L’equip summapadel mixte de 
3a categoria es desplaçava a les 
instal·lacions dels Subirats Mixta, 
on vencien per 1 - 2.

La parella 1, Gemma Recasens 
- Marc Ferrer vencien per 3/6 - 1/6.

De parella 2, Georgina Pagan 
- Raul Piñero derrotaven els rivals 
per 3/6 - 4/6.

La parella 3, Dolors Mallofré - 
Oscar Marcos, queien per 6/4 - 6/2.

OK Lliga: Igualada HC Rigat 4 
– Pas Alcoi 3

HOQUEI PATINS

Un hat-trick de Marc Palau i el 
gol de Yeste van donar la vic-

tòria al primer equip de l’Igualada 
Hoquei Club que rebia a les Comes 
el Pas Alcoi; els visitants van acon-
seguir un avantatjós 1-3 al mar-

cador que no van poder defensar, 
davant l’empenta que van posar-hi 
els jugadors locals que veien com 
a la porteria Deig també va tenir 
una gran actuació.

Aquesta tercera jornada de 
lliga representa el primer triomf 
per als igualadins, que ocupen de 
moment l’onzena posició a la clas-
sificació.

Diumenge a les 4 de la tarda 
l’Igualada HC Rigat jugarà a la 
pista del Caldes i dimarts dia 12, 
festiu, a les 9 del vespre rebran al 
Deportivo Liceo.

Van jugar per l’IHC: Elagi Deig, 
Gerard Riba, Ton Baliu, Bernat Yes-
te, Cesar Vives, Alex Cantero, Marc 
Palau, Marc Carol, Aleix Marimon 
i Jaume Arnau Marquès. Entrena 
l’equip: Francesc Fernández.
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Lliga Catalana: Igualada Femení HCP 6 - HC Palau 2
Les igualadines ja són líders en solitari 

HOQUEI PATINS

L’Igualada Femení Hoquei va 
assolir el lideratge del grup 1 

de la Lliga Catalana després de 
superar clarament a Les Comes 
l’Hoquei Club Palau (6-2), actual 
campió d’Europa, d’OK Lliga Feme-
nina i també de la Lliga Catalana. 
Les igualadines que entrena Carles 
Marín van aprofitar les baixes de 
les visitants, que van presentar un 
equip molt jove, amb les absènci-
es de les jugadores internacionals, 
un fet que va limitar el potencial 
de l’equip entrenat per Iván Sanz. 

Aquest fet no va ser obstacle per-
què l’HC Palau mostrés les seves 
credencials de gran equip durant 
una primera meitat que va ser 
molt anivellada, i on les visitants 
van anar en molts moments per 
davant en el marcador. 

Sígrid Aparicio va avançar el 
Palau en el minut 3, però Pati Mi-
ret, amb assistència d’Aida Mas 
aconseguiria l’1-1 per a l’Igualada 
Femení quan s’arribava a l’equa-
dor d’un primer temps amb molt 
contacte a pista i amb molt pro-
tagonisme arbitral. La mateixa Sí-

grid Aparcio tornaria a avançar el 
Palau en el minut 22, però Carla 
Claramunt, a només 12 segons del 
final del primer temps aconseguia 
l’empat a dos en una gran acció 
pel centre.

A la represa, però, les noies 
que entrena Carles Marín, van ser 
molt superiors, tant en el joc com 
en el marcador, amb una aportació 
excel·lent d’una incommensura-
ble Cristina Riba, que va blindar la 
porteria. Gina Balcells aconseguiria 
el 3-2 en el minut 27, en una ac-
ció pel centre l’àrea. La davantera 
Helena de Sivatte, després de re-
bre una assistència de Pati Miret, 
aconseguiria el 4-2 al minut 33. 
Carol Herrera faria el 5-2 poc des-
prés en una gran acció individual i 
Helena de Sivatte arrodoniria una 
gran actuació personal amb el de-
finitiu 6-2 a les acaballes del matx.

Dissabte, a la pista del Bigues 
i Riells, les igualadines defensa-
ran el lideratge i buscaran confir-
mar la seva presència a la Final a 4 
d’aquesta competició.

#EquipiFutur

Helena De Sivatte marcant el sisè gol. Gina Balcells fa el 3-2.

Ferran Sagrera 1r en Pes a la 
1a Jornada del Campionat de 
Catalunya de Tardor 

ATLETISME

Dissabte passat, es disputava a 
l’Estadi Serrahima de Barcelona 

la primera Jornada del Campio-
nat de Catalunya de Tardor, amb 
organització de l’A.A. Catalunya i 
de la FCA. Hi va participar l’atleta 
del CAI Petromiralles/Jocnet Ferran 
Sagrera, amb una gran actuació.

Ferran Sagrera s’imposava en 
llançament de Pes categoria Sub-
16, amb un millor intent de 12,56 
m. i era 2n en llançament de Mar-
tell S-16, amb 39,80 m., classifi-
cant-se per a la final d’ambdues 
proves. 

Club Atlètic Igualada

Els equips de l’Igualada VC 
s’estrenen en competició

VÒLEI

Equips sèniors
El sènior femení B va guanyar el 

seu segon partit, aquest cop a Man-
resa, on es va trobar amb un equip 
molt ferm i amb ganes de competir. 
Des del primer minut es va poder 
gaudir d’un alt nivell de joc, i amb 
els dos equips lluitant per aconse-
guir liderar el marcador. Finalment, 
l’equip igualadí va aconseguir la vic-
tòria amb un 2-3 molt ajustat. 

Equips base
Molts d’ells s’estrenen en aquest 

partit, un equip nou però amb mol-
tes ganes de donar-ho tot a la pista, 
com aquest cap de setmana, amb 
una derrota lluitada fins al final 
contra el Salou (0-3). 

Diumenge passat, les jugadores 
del juvenil femení van rebre a casa 
el CV Molins. El resultat final va ser 
2-3 a favor de les visitants. Un partit 
llarg i molt igualat que es va decidir 
al cinquè i definitiu set, amb nervis 
i constants errades en atac que van 
fer que acabés 10-15 a favor del 
Molins. La propera setmana les ju-
venils es desplaçaran a la pista del 
CV Santpedor. 

Segon partit i segona victòria 
del CF verd en un duel molt com-
plet en què es veu l’evolució de les 
jugadores, que es consoliden com 
un equip molt fort que es posa al 
capdavant de la classificació. Van 
guanyar els tres sets amb parcials de 
25-13, 28-26 i 25-8, i només al segon 
set un seguit d’errades en recepció 
van fer que el Molins tingués el set 

a tocar, però els encerts finals de 
les igualadines van decantar-lo cap 
a l’equip local. Dissabte vinent es 
desplaçaran a la pista del CV Sant-
pedor. 

Primer partit del cadet masculí 
contra el CV Salou. Un partit que 
va començar amb un primer set en 
què els jugadors encara no s’havien 
despertat. Tot i estar per sota en el 
marcador, es van anar posant les 
piles i van jugar com ells saben. Els 
dos set següents van ser una lluita 
constant entre bola i bola, i que 
els igualadins, malauradament, van 
acabar perdent 

Partit de la 2a jornada de lliga 
entre les noies de l’IVC i les del CV 
Gavà, perdut per un contundent 0-3 
(3-25, 8-25 i 6-25). Les igualadines 
no van poder fer res davant un CV 
Gavà ple de jugadores ja experi-
mentades que juguen en una ca-
tegoria en què, per nivell, no els hi 
tocava. El pròxim partit, les noies de 
l’IVC es desplaçaran al camp del CV 
Viladecans, on tocarà seguir amb el 
bon treball fet fins al moment. 

Diumenge passat, les jugado-
res de l’IF verd de l’Igualada VC es 
van desplaçar a la pista del CV Ce-
cell-Lleida. Les locals van jugar mi-
llor, sobretot en sacada i atac, i tot i 
que les igualadines van estar moltes 
estones per davant en el segon set, 
no van poder amb la superioritat 
de les locals. El resultat va ser 3 a 0 
per a les lleidatanes, amb parcials 
de 25-20, 25-18 25-15. El proper diu-
menge, a les 9.30 h, rebran a casa el 
CV Alpicat.

Sènior femení: CB Valls Lear 53 - Events CB Igualada 78
Les igualadines guanyen en una pista difícil

Sènior masculí “A”: Monbus CB Igualada 79 - Joventut Badalona “B” 65
Victòria dels igualadins en la primera 
jornada de lliga

BÀSQUET

A la pista del CB Valls Lear sem-
pre és difícil de jugar. El pri-

mer període va estar marcat pel 
bon ritme de les igualadines, que 
van començar a connectar atacs 
productius. Les jugadores de Sergi 
Alamillo entraven al partit amb 
un bon joc i, tot i la falta d’encert 
dels primers deu minuts, domina-
ven l’electrònic per 13-17 al final 
del primer parcial. El segon perío-
de, però, va ser marcat per un joc 
molt més còmode de les visitants, 
així com un gran encert, amb tres 
triples i un encert de 7/8 en tirs 
lliures. Les jugadores de l’Igualada 
mostraven un gran joc que posava 
en dificultats l’equip local i tallava 
el seu bon joc, i a més portaven 
el ritme del partit. El resultat del 
segon parcial va ser 14-24 i s’anava 
al descans amb un marcador de 
27-41.

A la represa, les blaves segui-
ren amb el seu joc còmode que po-
sava en situació molt compromesa 
l’atac local, que no aconseguia 
anotar. Les jugadores anoienques 
seguiren amb el gran encert des 
de triples, sentint seva la pista i 

deixant l’equip rival amb una ano-
tació de tan sols 7 punts durant els 
deu minuts de període, amb un 
parcial de 7-24, per encarar el dar-
rer quart amb un resultat de 34-65. 
L’últim període va ser el menys lluït 
en l’atac igualadí, i que deixava 
veure el gran esforç de portar el 
ritme de tot el partit. Van cometre 
errors en defensa que els va portar 
a perdre aquest període, en què 
les locals van anotar més. El parcial 
va ser de 19-13, amb un resultat 
final de 53-78.

Cal destacar el gran joc de les 
igualadines, que van portar el rit-
me del partit i van ser capaces de 

sobreposar-se tant en atac com en 
defensa, liderant a una pista difí-
cil. També cal destacar el debut de 
Núria Capdevila, una estrena amb 
anotació de la jugadora de catego-
ries inferiors.

Events CB Igualada: M. Blan-
co (13), A. Gayoso (15), A. Pine-
da (5), M. Pujolreu (14), J. Lamolla 
(15) --cinc inicial--, C. Carner (4), P. 
Iglesias (3), L. Vancells (7), N. Cap-
devila (2), A. Fontanet. 

El proper partit de les iguala-
dines serà a Barcelona, a la pista 
del CB Grup Barna “A”, el dissabte 
9 d’octubre a les 6 de la tarda.

BÀSQUET

Dissabte passat, el Monbus CB 
Igualada disputava la primera 

jornada de lliga EBA. Els igualadins 
venien de perdre en l’anterior set-
mana contra al CB Salou, a quarts 
de final de lliga catalana d’EBA, i en 
aquesta ocasió tocava competir la 
primera jornada de lliga EBA contra 
el Joventut de Badalona “B”.

El partit començava igualat, 
però els igualadins anotaven dues 
cistelles a finals del període per aca-
bar-lo amb un marcador de 16-12. El 
segon quart, gràcies a la intensitat 
defensiva dels dos equips, va seguir 
bastant igualat, i es va arribar al des-
cans amb un marcador de 37-31.

L’inici del tercer període seria 
per als igualadins, que a finals 
d’aquest aconseguien incrementar 
l’avantatge fins als 15 punts i acabar 
el tercer parcial amb 59-44. L’últim 
període seria tres quarts del mateix, 
amb un gran avantatge dels locals, 
que  acabaren el partit amb un mar-
cador de 79 - 65. 

Monbus CB Igualada: R. Marsol 
(2), C. Fons (16), E. Tejero (19), O. 
Mateu, S. Farrés (1) --cinc inicial--, A. 
Baltà, E. Burgés (4), J. Torres (6), M. 
Benito (3), N. Baqués (14), L. Miloje-
vic (12), R. Pérez (2).

El proper partit serà el dissabte 
9 d’octubre a la pista del Mataró 
Parc Boet Maresme.
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Sènior masculí: CH Valldoreix 30 - Deserfever CH Igualada “A” 40
Magnífic començament de lliga per als 
igualadins

Lliga Catalana: CH Vilanova 20 - CH Sant 
Vicenç “B” 28
Les vilanovines perden a 
casa davant el líder

HANDBOL

L’equip vilanoví s’estrenava a Can 
Titó davant el St. Vicenç, després 

que el calendari li assignés 1a jor-
nada com a jornada de descans.

Algunes jugadores del filial vi-
lanoví varen completar la plantilla. 
Tot i això, l’equip acusà la baixa de 
dues jugadores importants, com 
són Rodríguez i Pulido, i va anar 
sempre a remolc en el marcador. 
Dos parcials de 9-14 i 11-14, res-
pectivament, indiquen la superio-
ritat anotadora del conjunt que va 
líder del grup.

Per part de les locals, Caldera 
i Magnoni, amb 7 i 6 dianes, res-
pectivament, foren les màximes 
anotadores i les jugadores de més 
pes ofensiu del conjunt que entre-
na Díaz.

Tot i el marcador advers, 
l’equip no va llançar la tovallola 
en cap moment i es va mostrar llui-
tador i amb ganes d’oferir batalla.

La propera setmana tindran 
una oportunitat real de puntuar a 
casa del Martorell, equip que ha 
perdut els dos primers partits da-
vant del Canovelles i de Vilamajor.

Sènior “B”: CH Vilanova 24 - La 
Salle Montcada 24

Partit estrany i amb alts i bai-
xos per part de tots dos equips. El 
Montcada va presentar una de-
fensa molt oberta, que d’entrada 
va desconcertar una mica les vila-
novines, que ben aviat van saber 
combinar entre línies i aprofitar 
les esquenes de les rivals per tro-
bar forat a porteria. El partit, que 
avançava empatat, va arribar al 
descans amb el resultat de 12 a 10 
per a l’equip que entrena Moreno. 
Una bona defensa i el joc de con-
traatac van afavorir el resultat. 

A la represa es va passar del 
19-15 al 19-19, moment a partir 
del qual va tocar patir. El Montca-
da, amb una bona portera i una 
defensa agressiva, es posava per 
davant en el marcador en tres oca-
sions. Finalment, a pocs segons del 
final, les vilanovines treien forces 
del no-res i Laura Riado marcava 
el gol de l’empat a 24 i un punt 
valuós.

Amistós - Cadet: St. Esteve 
Sesrovires 30 - CH Vilanova 24

L’equip cadet va sortit poc con-
centrat, tant en la vessant ofen-
siva com en la defensiva, i aquest 
fet li va costar una diferència de 
fins a 11 gols al primer temps. A 
la represa, però, van oferir una 
defensa intensa, amb moltes aju-
des, i en atac l’equip va començar 
a jugar sense pilota i va ser capaç 
de posar-se a 2 gols de les sesrovi-
renques. El cansament final i una 
banqueta més aviat curta va afavo-
rir la sentència local de 30-24. 

La setmana vinent l’equip s’es-
trena a Lliga davant el BM Grano-
llers en terres vallesanes. Tot un 
repte de partit i de temporada per 
al conjunt de Quintero.

Infantil - 1a Catalana: H Sant-
pedor 13 - CH Vilanova 16

Les infantils del club van saber 
aguantar l’embat del Santpedor i, 
en un partit que afrontaven sense 
canvis a la banqueta, van saber 
resistir i esgarrapar el dos punts. 
L’equip, tot i que no va estar en-
certat en els llançaments, va fer 
una molt bona defensa, que va ser 
la clau del partit.

El cos tècnic s’ha mostrat con-
tent del progrés que estan fent i 
les encoratja a seguir entrenant i 
aprenent.

HANDBOL
Molt bon joc del CH Igualada en 

el primer partit de lliga, amb des-
plaçament a Valldoreix. Els primers 
minuts del duel van ser molt igua-
lats, però a l’equador d’aquesta pri-
mera meitat l’Igualada va començar 
a avançar-se i va acabar els primers 
30 minuts amb un marcador de 13 a 
18, que donava certa tranquil·litat.

A la represa, l’Igualada va con-
tinuar molt fort, amb una bona 
defensa i porteria i amb un atac 
molt ràpid i efectiu que el va man-
tenir per davant en el marcador i 
fins i tot va eixamplar la diferència 
amb el Valldoreix, que no va podert 
aguantar l’embat igualadí. El mar-
cador final, amb un clar 30 a 40, re-
flecteix el bon joc del CH Igualada. 

Van jugar: porteria, Martí Mén-
dez (11 aturades) i Bernat Bisbal (14 
aturades). Jugadors de pista: Jordi 
Vilarrubias (2), Max Segura (3), Marc 
Espinagosa (2), Arnau Capitán (7), 
Xavier Rius (3), Elias Galiano (3), Xa-
vier Oliva (2), Jordi Grado (10), Marc 
Vilches (2), Dani León (5), Roger Cal-
zada (1). Entrenador: Pol Cantero. 
Ajudant: Enzo Visa. 

Proper partit a Igualada, el dis-
sabte 9 d’octubre a les Comes, a les 
18.30 hores. 

Partits dels equips base del 
CH Igualada

Juvenil femení: CH Montbui 32 - 
DC Dent CH Igualada 36

Primer partit de la tempora-
da regular jugat entre un mixt de 
juvenils i cadets. El Montbui tenia 
tres juvenils i només cinc l’Igualada. 
L’enfrontament va ser igualat en 
els minuts inicials i posteriorment 
les igualadines van agafar avantat-

ges mínims. Es va jugar força bé en 
atac, però en algunes fases del par-
tit va mancar intensitat defensiva, la 
qual cosa provocava que el Montbui 
s’apropés en el marcador. Es va ar-
ribar al descans amb una diferència 
de tres gols .

La segona part va ser molt sem-
blant i la pivot, amb les seves cir-
culacions guanyant l’esquena de 
la defensa, i la lateral dreta, amb 
les seves penetracions, obligaven a 
aplicar-se en tasques defensives. Les 
noies van saber mantenir suficient 
intensitat per acabar emportant-se 
el partit per quatre gols de dife-
rència.

Van jugar: Júlia Ars, Erika Chia, 
Aina Hornas, Júlia Lladó, Anna Do-
menjo, Emma Badia, Carla Quiño-
nes, Berta Granado, Isona Llansana. 
Lesionades/absents: Aroa Sánchez i 
Núria Garriga. Entrenador: Hilario 
Canales. Delegats: Jerson Chia i Jor-
di Lladó

Cadet masculí “A”: Amics HC 11 
/ Jorba Solà CH Igualada 45

En el primer partit de la Pri-
mera Catalana, els igualadins van 
fer un gran joc, i sobretot es va 
veure una gran defensa. L’inici va 
estar marcat per un clar domini de 
l’equip visitant, que de seguida va 
treballar per fer el seu millor joc, 
amb una defensa molt intensa i un 
atac elèctric. Al minut 5 ja domina-
va el marcador amb un clar 1-5 i la 
primera part va continuar amb la 
mateixa tònica i va acabar amb un 
clar 6-23.

A la represa del partit no hi va 
haver cap canvi en el joc: l’equip 
igualadí continuava amb un clar 
domini en defensa i en atac, sense 
deixar cap opció a l’equip local, 

i anava augmentant la distància 
en el marcador. El partit va aca-
bar amb un marcador de 11-45. Un 
gran inici de lliga.

Van jugar: Guillem Cabré, Jan 
Mateo, Anton Aguilera, Adrià No-
gales, Jordi Morales, Raúl Marín, 
Quim Amich, Damià Pou, Lluc Pons, 
Oriol Minguito, Jan Parramona, En-
ric Soler, Oriol Cots, Alex Arribas, i el 
lesionat Eloi Puig. Dirigits per Edgar 
Marí i Isaac Castro.

Cadet masculí “B”: H St. Cugat 
vermell 37 - CH Igualada 22

Dissabte passat, a Sant Cugat 
del Vallès, els igualadins van perdre 
davant del potent equip local.

Van jugar: Miquel Baró i Xavi 
Alonso com a porters, i com a ju-
gadors de camp: Roc Esteve R., Roc 
Esteve D., Biel Homs, Bru Margalef, 
Guiu Gómez, Jan Rojo, Èrik Angel, 
Martí Aguilera, Èric Sayavera, Pol 
Murillo i Pol Rubio, molt ben diri-
gits pels entrenadors Martí Mén-
dez i el Xavier. Els pares delegats 
van ser: M. Jesús Garcia i Xavier 
Alonso. 

La setmana vinent ens visita 
l’equip del Sabadell. 

Cadet femení: CS Grup CH Igua-
lada - ACLE Guissona

Dissabte passat s’iniciava la com-
petició oficial després d’una pre-
temporada i competició prèvia de 
fases un xic irregular de les nostres 
jugadores, que van afrontar el par-
tit amb il·lusió i confiança contra un 
rival desconegut.

El partit va començar amb alter-
natives entre els dos equips, que no 
s’acabaven de trobar bé a la pista, 
amb poc encert en atac però amb 
bones alternatives en defensa. A la 
meitat de la primera part l’equip 
igualadí es començà a mostrar més 
consistent en atac i va agafar un 
petit avantatge que va permetre 
arribar amb certa comoditat en el 
marcador al descans.

La segona part va seguir amb 
la mateixa dinàmica fins arribar al 
definitiu 23-12. 

Primer partit en què les nostres 
jugadores van adquirint, poc a poc, 
el treball tàctic desenvolupat als en-
trenaments i portat a la pràctica en 
la competició.

Van jugar: Ariadna, Martina, 
Isona, Carla, Berta, Tilda, Ruth, Iona, 
Marta, Emma, Julia, Montse, Ona, 
Helena. Entrenadores: Carla Huelva 
i Alba Camañes.
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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

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 

    Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a 
08700 IGUALADA 

93 804 1666 
 OBERT TOTES LES TARDES  

Primera visita gratuïta 

Descomptes per família nombrosa i monoparental
5% en les visites de tractament i de revisió. 

. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
  Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

Passeig Verdaguer nº36, 2n 4a
08700 IGUALADA

OBERT TOTES LES TARDES

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

www.clinicaortodonciadrustrell.com
clinicaustrell@gmail.com Tel. 93 804 16 66

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

venereologia. Criocirurgia
Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33

Telèfon permanent: 93 290 68 67 

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90 

08700 IGUALADA
centrearal@gmail.com

www.centreauditiuaral.com

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

- Personal titulat

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Visites en hores concertades

93 803 13 26 - 617 32 39 89

Sant Martí de Tous, 37  1r 1a   IGUALADA

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

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

Psicologia infanto-juvenil

Diagnòstic i tractament de 
difucultats d'aprenentatge

Reforç escolar

Logopèdia

Psiquiatria infanto-juvenil

OFERIM TOTS ELS NOSTRES 
SERVEIS ONLINE

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

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

ESPECIALITZAT EN SÒL PÈLVIC (PREPART I POSTPART) 

Segueix-nos a:

     @clinicadentalcapitan

     Clínica Dental Capitán

- Primera visita gratuïta
-  10% de descompte per família nombrosa i monoparental 

en les visites de tractament

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

OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL

CIRURGIA AMBULATÒRIA: CATARACTES,  
GLAUCOMA, RETINA i LLAGRIMALS

CIRURGIA REFRACTVA: MIOPIA, ASTIGMATISME  
I HIPERMETROPIA 

LÀSER YAG I FOTOCOAGULACIÓ

TRACTAMENTS DMAE (DEGENERACIÓ MACULAR)

ADAPTACIÓ LENTS DE CONTACTE

ORTO-K. MYSIGHT

TERÀPIES VISUALS

BAIXA VISIÓ

Es realitzen proves Covid-19

  PCR

  Test d'Antigen

  Prova de Serologia

Més informació en el centre:
Tel. 93 804 66 88
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ CINEMA DE TOUS
Rigoletto. Dia 9 a les 17.30 h. Cicle òpera en cinema.
Charlatán. Dia 9 a les 17.30 h.
La violinista. Dia 9 a les 19.15 h. (en català).

■ ATENEU CINEMA (*)
Maixabel.  Dies 8, 9 i 12 a les 19.45 h. Dia 13 a les 18.00 h. No 
recomanada a menors de 12 anys.
Cry Macho.  Dies 8, 9 i 13 a les 20.30 h. Dia 10 a les  19.45 h. No 
recomanada a menors de 7 anys.
D’Artacan y los tres mosqueperros. Dies 10 (castellà) i 12 (ca-
talà) a les
17.30 h. Apta per a tots els públics.
Madres verdareras. Sessió Cine Club. Dijous 14 a les 20.00 h (V. 
Doblada), 22.30 h (V.O.S.E.).
(*) Localitats exclusivament a la web www.ateneucinema.cat.

■ CINEMA MONT-ÀGORA
Jungle Cruise. Dia 10 a les 18.00 h.

■ CINEMA LA LLIGA de Capellades
Otra ronda. Dia 8 a les 19.00 h.

Rigoletto. Alemanya, 1982. Direcció: Jean-Pierre Ponnelle. Repartiment: In-
gvar Wixell, Edita Gruberova, Luciano Pavarotti, Ferruccio Furlanetto... Ri-
goletto, bufó geperut, planeja venjar-se del seu mestre, el Duc de Mantua.

La violinista. Finlàndia, 2018. Drama. Direcció: Paavo Westerberg. Intèr-
prets: Matleena Kuusniemi, Olavi Uusivirta, Kim Bodnia, Samuli Edel-
mann... Una famosa violinista, Karin Nordström, veu com la seva carrera 
queda trencada per un accident. Sense poder tocar de nou, donarà classes 
a joves músics aspirants. Anti, força més jove que la mestra, atrapa la seva 
atenció, però la relació va més enllà de només mestra alumne.

Maixabel. Espanya, 2021. Drama. Direcció: Icíar Bollaín. Intèrprets: Blanca 
Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal, María Cerezuela, Arantxa Aranguren... 
Maixabel Lasa va perdre el seu marit l’any 2000. Juan María Jaúregui, va 
ser assassinat per ETA i onze anys més tard la dona rep una insòlita petició: 
un dels assassins ha demanat d’entrevistar-se amb ella a la presó on com-
pleix condemna. La dona tot i dubtar-ho accedeix a trobar-se cara a cara 
amb les persones que van acabar a sang freda amb la vida de qui va ser el 
seu company des dels 16 anys. Basada en fets reals.

Cry Macho. EEUU, 2021. Drama. Direcció: Clint Eastwood. Intèrprets: Clint 
Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven, Fernanda Urrejola.... Texas, 
1978. Una ex estrella de rodeos i criador de cavalls retirat accepta un 
encàrrec del seu antic cap; portar a casa el seu fill des de Mèxic per allu-
nyar-lo de la seva mare. En el viatge els dos començaran una inesperada 
aventura.

D’Artacán y los tres Mosqueperros. Espanya, 2021. Animació. Direcció: 
Toni García. El film conta la història del jove d’Artacán, un noi impetuós i 
innocent que anirà a París amb el somni de convertir-se en Mosqueperro. 
Allà coneixerà a Pom; s’unirà als famosos mosqueperros, s’enamorarà de 
Juliette i s’enfrontarà al pervers Cardenal Richelieu.

Madres verdaderas. Japó, 2020. Drama. Direcció: Naomi Kawase. Intèr-
prets: Hiromi Nagasaku, Arata Iura... Després d’una llarga lluita per que-
dar-se embarassada, i convençuda per una associació d’adopció, Satoko i el 
seu marit decideixen adoptar un nen. Anys després la seva família trontolla 
amb l’amenaça de Hitari, una noia desconeguda que diu ser la mare bio-
lògica.

Jungle Cruise. EEUU; 2021. Aventures. Direcció: Jaume Collet-Serra. Intèr-
prets: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons, Edgar Ramirez, Jack 
Whitehall... Frank és el capità d’una embarcació que travessa la seva ama-
zònica. Tot i els perills que el riu Amazones els té preparats, Frank porta 
en el seu vaixell a una científica i el seu germà; la seva missió és trobar un 
arbre que podria tenir poders curatius. L’objectiu no serà fàcil i en aquesta 
aventura es trobaran tota mena de dificultats, i també una expedició ale-
manya que també el busca.

Otra ronda. Dinamarca, 2020. Drama. Direcció: Thomas Vinterberg. Intèr-
prets: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe... 
Quatre professors d’institut emprenen un experiment sociològic en el que 
cadascú ha de mantenir la taxa d’alcohol en el seu cos, al mateix nivell 
durant la vida diària, intentant demostrar que d’aquesta manera poden 
millorar en tots els aspectes de la seva vida.

Charlatán. República Txeca, 2020. Drama. Direcció: Agnieszka Holland. 
Intèrprets: Ivan Trojan, Juraj Loj... Des de molt jove, a Jan Mikolášek li 
van fascinar les plantes i les seves propietats medicinals. Ben aviat es va 
convertir en un “sanador” del seu temps. Als anys 30., durant la guerra i la 
postguerra va dedicar la seva vida a tractar rics i pobres, nazis i comunistes. 
La seva popularitat va irritar les autoritats polítiques i va ser acusat de ser 
un “xerraire”; Mikolášek va haver de demostrar la  vàlua de la seva ciència 
durant el seu judici. Basada en un fet real.

El Festival de Cinema de Sitges serà 
inaugurat, per primer cop, per una directora

www.taxisigualada.com
SERVEI GRATUÏT DE WIFI •TRÀNFERS FINS A 8 PASSATGERS
PAGAMENT AMB TARGETA • VTC SERVEIS PERSONALITZATS

 
info@taxisigualada.com

Taxi a Igualada · 608 894 147
NOU taxi a Vilanova adaptat · 608 148 304

La nord-americana Ana LilyA-
mirpour, directora de dues 

pel·lícules que ja havien passat 
pel Festival –‘Una chica vuelve en 
casa sola de noche’ (2014) i ‘The 
Bad Batch’ (2016)–, serà l’encarre-
gada d’inaugurar enguany la 54a 
edició del Festival Internacional 
de Cine Fantàstic de Catalunya (7 
al 17 de octubre) amb ‘Mona Lisa 
and the Blood Moon’. Una cinta 
protagonitzada per la sud-core-
ana JeonJong-seo –‘El teléfono’ 
(2020), ‘Burning’ (2018)– en el 
paper d’una jove amb estranyes 
habilitats, anomenada The Luna-
tic, que s’escapa d’un centre de 
malalts mentals, que està acom-
panyada en el repartiment per 
Kate Hudson, Ed Skreini Craig 
Robinson. La inauguració feme-
nina no serà l’excepció que con-
firma la regla ja que la present 
edició estarà marcada per la 
presència de dotzenes de dones 
cineastes que tindran pel·lícula o 
curtmetratge en les diferents sec-
cions del festival català.

Competició
En una concorreguda Secció 

Oficial Fantàstic, amb prop de 
quaranta títols a concurs, compe-
tirà l’anime ‘Belle’ del referent de 
l’animació japonesa Mamoru Ho-
soda, responsable de treballs tan 
preciosos com ‘El niño y la bestia’ 
i ‘Mirai. Mi hermana pequeña’. 
Hosoda, cineasta que serà recone-
gut amb el Gran Premi Honorífic 
del Festival, explica a ‘Belle’ la his-
tòria de l’adolescent Suzi, qui viu 
en un llogarret recòndit però que 
s’imagina en un món virtual com 
a popular cantant amb milers de 
seguidors, la Belle del títol. Una 
altra preciosa cinta d’animació a 
concurs és la que va a càrrec d’un 
altre especialista del gènere, Ari 
Folman. El director de cintes tan 
recordades com ‘Vals con Bashir’ 
o ‘El Congreso’ competeix amb 
una bonica fantasia sorgida arran 
de l’escriptura d’Anne Frank a ‘El 
diario de Anne Franck’.

Després de passar pel Festi-
val de Cinema de Venècia com 
una de les propostes més suggeri-
dores i enigmàtiques, ‘Tres’ de 
Juanjo Giménez arriba a Sitges. 
Es tracta del debut en el llarg-
metratge del director del multi-
premiat curtmetratge ‘Timecode’ 
(2016), nominat als Oscar, fins i 
tot. Marta Nieto interpreta una 
dissenyadora de so que viu en-
tregada a la seva feina de gravar 
tota mena d’efectes sonors en el 
seu estudi fins que s’adona que 
comença a viure la seva vida de 
forma desincronitzada. Marta Ni-
eto està acompanyada en el re-
partiment per Miki Esparbé, Fran-
cisco Reyes o Luisa Merelas. Al-
tres terrors espanyols que entren 
a competició són el debut d’Al-
berto Evangelio, ‘Visitante’, sobre 
una dona en crisis que torna a la 

seva casa natal i hi descobreix un 
portal a altres dimensions amb 
revelacions impensables. Es trac-
ta d’un thriller psicològic rodat 
en temps de pandèmia, que ja 
havia participat com a projecte 
en diferents àmbits del Festival, 
i protagonitzat per Iria del Río, 
Jan Cornet, Miquel Fernández i 
Sandra Cervera.

L’australià Justin Kurzel, pre-
sent aquestes darreres edicions 
amb films tan singulars com la 
seva versió de ‘Macbeth’ o l’estra-
folària ‘La verdadera historia de 
la banda de Kelly’ (2019), com-
petirà enguany amb una propos-
ta contundent, ‘Nitram’, amb un 
personatge trencat a punt de fer 
qualsevol disbarat i que està in-
terpretat per Caleb Landry Jo-
nes. S’espera amb expectació en 
la Secció Oficial la coproducció 
coreana-tailandesa de Banjong 
Pisanthanakun, ‘The Medium’, 
cinema d’esperits i possessions 
orientals que s’endinsa en el món 
del xamanisme i el terror amb 
enginy a través del recurs de la 
càmera en mà, com les home ví-
deos, de factura documental.

La pel·lícula russa ‘The Excuti-
on’ del debutant Lado Kvataniya-
sobre el serial killer més buscat 
del país i que quan el detenen al 
cap de deu anys sembla que no 
hi ha prou proves incriminatòries 
que demostrin la seva culpabili-
tat. Després de passar pel Festival 
de Sundance arriba també a con-
curs oficial ‘Coming Home in the 
Dark’ del neozelandès James As-
hcroft, un thriller aterridor sobre 
una família que surt d’excursió 
per una costa aïllada i que serà 
segrestada per un parell de estra-
folaris pidolaires. Molta atenció 
al cinema nòrdic i, en concret, a 
l’actriu Noomi Rapaceja que tin-
drà presència doble en la com-
petició. D’una banda, al thriller 
noruec d’humor negre apadrinat 
per Netflix, ‘El viaje/TheTrip’ de 
Tommy Wirkola, sobre una pare-
lla en crisi que pensen que una 
estada en una cabana enmig de 
la muntanya pot ajudar a solucio-
nar els seus problemes. De l’altra, 
la sensació de la secció paral·le-
la de Canes, Una Certa Mirada, 

la cinta islandesa-polonesa-sueca 
‘Lamb’ de Valdimar Jóhansson, 
on una parella sense fills en una 
granja perduda a Islàndia acaben 
descobrint la maternitat i la pa-
ternitat de forma inesperada.

Especials
Un dels plats forts del festival 

català serà l’arribada d’Álex de la 
Iglesia amb ‘Veneciafrenia’, una 
producció d’AmazonPrimeVideo 
amb guió del mateix De la Iglesia 
i Jorge Guerricaechevarría i que 
es projectarà com a Sessió Especi-
al fora de concurs. Un film ambi-
entat en la Venècia carnavalesca 
visitada per un grup de turistes 
espanyols, els qual hi quedaran 
atrapats quan els venecians volen 
escarmentar els visitants. Un re-
partiment encapçalat per Ingrid 
García Jonsson, Silvia Alonso i 
Goize Blanco. Fora de competició 
es podrà veure,després de pas-
sar pel Festival de Cine de Sant 
Sebastià, ‘La abuela’ de Paco Pla-
za. La jove debutant Almudena 
Amor – protagonista també del 
darrer film de Fernando León de 
Aranoa, ‘ El buenpatrón’ - inter-
preta a Susana, una model que 
treballa a París,  que ha de re-
tornar a Madrid per culpa del 
vessament cerebral que ha patit 
la seva àvia que vivia sola, Pilar 
(Vera Váldez). Ara Susana s’hau-
rà de fer càrrec de Pilar mentre 
no trobi a ningú per cuidar-la. El 
creador de la saga ‘Rec’ al costat 
de Jaume Balagueró ha comptat 
en aquesta ocasió amb un guió 
d’un dels cineastes espanyols més 
originals, Carlos Vermut. Paco 
Plaza estarà present per partida 
doble ja que ha estat responsa-
ble d’un dels episodis del remake 
de ‘Historias para no dormir’ del 
desaparegut Ibáñez Serrador, 
‘Freddy’, al costat d’altres direc-
tors com Rodrigo Cortés, Rodrigo 
Sorogoyen o Paula Ortiz.  

Aquestes sessions especials de 
cinema fantàstic comptaran tam-
bé amb dones que han marcat 
de forma innegable el gener, re-
centment. Tindrem la transgres-
sora i recargolada ‘Titane’de Ju-
lia Ducournau, la guanyadora del 
Festival de Canes, i la fascinant 
fantasia fosca ‘Earwig’ de Luci-
leHadzihalilovic, Premi Especial 
del Jurat del Festival de Sant Se-
bastià.També hi haurà actes com 
una trobada amb els responsa-
bles de la primera sèrie fantàsti-
ca original de Movistar+, copro-
duïda amb Mediapro, ‘Paraíso’ 
de Fernando González Molina, 
la primera temporada de la qual 
ja s’està emetent pels subscrip-
tors d’aquesta plataforma. A més, 
es podrà gaudir de diferents ex-
posicions al voltant de la figura 
de l’home llop i la bèstia interior, 
motiu del cartell de la present 
edició. 

Joan Millaret Valls
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IGUALADA
93 805 2117 
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973 31 34 06

CONCESSIONARI OFICIAL

Audi A3 Sportback design 30 
TDI 85 kW (116 CV)

47.524Km · Preu venta nou: 32.774€

Diésel

PREU OFERTA: 

20.900€

Audi A3 Sportback Black line 35 
TFSI 110 kW (150 CV)

 24.430Km · Preu venta nou: 38.071€

Gasolina

Audi A4 Avant sport edition 2.0 
TDI 110 kW (150 CV)

99.328Km · Preu venta nou: 43.118€

Audi A3 Sedan S line 35 TDI 110 
kW (150 CV) 

14.735Km · Preu venta nou: 44.457€

Diésel Diésel

Diésel

Gasolina

Audi A6 Avant Advanced edition 2.0 
TDI ultra 140 kW (190 CV) S tronic

110.921Km · Preu venta nou: 55.407€

Volkswagen Arteon Shooting 
Brake 2.0 TSI (190 CV)

502Km · Preu venta nou: 54.000€

Volkswagen Id3 Life 204 CV
Preu venta nou: 43.000€

Diésel

Audi Q3 Black line edition 2.0 
TDI 88 kW (120 CV)

30.002Km · Preu venta nou: 36.617€

Audi Q5 Advanced 2.0 TDI 
quattro 140 kW (190 CV) S tronic
78.604Km · Preu venta nou: 59.269€

PREU OFERTA: 

25.200€ PREU OFERTA: 

20.500€

PREU OFERTA: 

27.600€ PREU OFERTA: 

24.300€ PREU OFERTA: 

46.000€

PREU OFERTA: 

36.000€ PREU OFERTA: 

24.500€ PREU OFERTA: 

34.300€

Volkswagen Polo Sport 1.0 TSI 
70 kW (95 CV)

71.699Km · Preu venta nou: 19.376€

Volkswagen Golf Variant Sport 
2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG  

54.096Km · Preu venta nou:  34.179€

Volkswagen Tiguan Sport 2.0 
TDI 110 kW (150 CV)

41.345Km · Preu venta nou:  40.853€

PREU OFERTA: 

12.900€ PREU OFERTA: 

20.700€ PREU OFERTA: 

26.400€

Diésel

Diésel

TOTS ELS NOSTRES VEHICLES TENEN ETIQUETA C AMBIENTAL I ECO

OFERTES

Gasolina Diésel Diésel


