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Pujaescales

Una escola igualadina s’incorpora
al programa “Magnet”

L’escola Gabriel Castellà d’Igualada és una de les set escoles seleccionades aquest curs per participar al pro-
grama “Magnet aliances per a l’èxit educatiu”, a través de l’aliança amb l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-

CSIC). El projecte té una durada de quatre anys i està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funci-
onen des dels anys setanta, per a fomentar l’aprenentatge científic i tecnològic de l’alumnat.   Pàg. 3

Rebuig ciutadà contra l’agressió sexual 
i la violència masclista

Dimarts al vespre a Igualada, l’endemà al migdia a Masquefa, i també ahir dimecres tancada ja la nostra edició, a molts pobles i ciutats de la comarca 
de l’Anoia es van convocar concentracions de rebuig a l’agressió sexual i violència masclista, per mostrar així la indignació i denúncia ciutadana pels 

fets ocorreguts a una jove de Masquefa, dilluns a la matinada a Les Comes.  Pàg. 11

Primer cap de 
setmana de Festa 
Major a Tous Pàg. 15
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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 4 de novembre: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 5: Bausili, Born, 23.
Dia 6: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 7: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Del Pilar, c/ Comarca - Mestre 
Montaner (22-9 h).
Dia 8: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 27.
Dia 9: Pagès, Pau Muntades, 54. 
Dia 10: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 11: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
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Igualada presenta el programa Magnet, que promou la innovació a l’Escola 
Gabriel Castellà a través de l’aliança amb l’Institut de Ciències de l’Espai
L’escola igualadina és una de les set escoles seleccionades per participar en aquest programa per desenvolupar 
projectes d’innovació i millorar la seva projecció social
IGUALADA

La directora de l’Escola Gabriel 
Castellà i Raich, Núria Ramon; 

el director de l’Institut de Cièn-
cies de l’Espai (ICE-CSIC), Diego 
F. Torres; el director de la Fun-
dació Jaume Bofill, Ismael Pala-
cín; el director general d’inno-
vació, recerca i cultura digital al 
Departament d’Educació, Joan 
Cuevas; la secretària de Trans-
formació Educativa al Departa-
ment d’Educació, Núria Mora; 
l’Alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, i la regidora d’Ensenyament 
i Esports, Patricia Illa, presenten 
el programa “Magnet aliances 
per a l’èxit educatiu” a Igualada.

El projecte permetrà al centre 
educatiu d’Igualada desenvolu-
par un projecte educatiu inno-
vador i de qualitat, un projecte 
atractiu, que tingui magnetisme 
i que acabi sent de referència en 
el seu territori, tant per les famí-
lies com per la comunitat edu-
cativa.

El programa s’adreça espe-
cialment a aquells centres que 
tenen un equip docent compro-
mès per desenvolupar projectes 
d’innovació i millorar la seva 
projecció social. L’escola d’Igua-
lada es va presentar a la darrera 
convocatòria d’aquest programa 
d’innovació i va ser una de les set 
escoles seleccionades per entrar a 
formar part del programa.

Gabriel Castellà, una 
escola, un univers 
d’aprenentatge

El projecte educatiu de l’Esco-
la Gabriel Castellà i Raich té com 
a objectiu la millora de les com-
petències de l’alumnat per seguir 
aprenent al llarg de la seva vida. 
Per assolir-lo, l’escola situa l’alum-
nat al centre de l’aprenentatge i 
empra metodologies com ambi-
ents i tallers, racons, treball glo-
balitzat, teatre, robòtica i arts en 
anglès.

Des de fa uns anys l’escola 
igualadina ha engegat un exitós 
procés de transformació educativa, 
a través de projectes artístics com 
Entre Cordes, que li ha valgut el 
reconeixement del Premi Ensenya-
ment 2020, que atorga anualment 

el Cercle d’Economia. Amb la in-
corporació al programa Magnet, 
l’escola vol consolidar i expandir la 
transformació educativa en l’àmbit 
artístic i obrir-la també a l’àmbit 
científic.

L’aliança amb l’Institut de 
Ciències de l’Espai (ICE-CSIC) té 
com a objectiu estimular el pen-
sament científic de l’alumnat de 
l’escola Gabriel Castellà. Fer-se 
preguntes, fomentar la capacitat 
d’observació, cercar evidències i 
qüestionar-se les respostes per-
metran a l’alumnat comprendre 
que la ciència és un sistema basat 
en l’evidència, l’experimentació 
i el raonament. L’expertesa de 
l’ICE-CSIC ajudarà a l’escola en 
aquest camí per fomentar l’apre-
nentatge científic i tecnològic de 
l’alumnat.

Magnet, aliances per a 
l’èxit educatiu

Aquest programa promou l’ali-
ança d’un centre educatiu amb 
una institució d’excel·lència en un 
camp del coneixement específic. 
Aquesta aliança permet al centre 
educatiu desenvolupar un projecte 
educatiu innovador i de qualitat, 
un projecte atractiu, que tingui 
magnetisme i que es converteixi 
en un projecte de referència en el 
seu territori, tant per les famílies 
com per la comunitat educativa. El 
programa està inspirat en les Mag-
net Schools dels Estats Units, que 
funcionen des dels anys setanta.

Les institucions que hi parti-
cipen són institucions de referèn-
cia i excel·lència en un camp de 
coneixement específic (ciència, 
tecnologia, art, comunicació au-
diovisual, etc.) que tenen un com-
promís educatiu amb la societat, 
i una gran capacitat de transferir 
innovació i coneixement.

Aquest curs 2020-21
El programa Magnet és una 

oportunitat per a les escoles per 
oferir un aprenentatge adaptat 
a les necessitats formatives de 
l’alumnat en la societat actual, im-
plementant

noves metodologies de treball. 
Amb una formació i acompanya-
ment constants i amb l’aliança amb 

una institució de prestigi, el centre 
educatiu avança cap a un enfoca-
ment competencial i multidiscipli-
nari i un aprenentatge significatiu, 
que situa l’alumne al centre.

El programa Magnet ofereix 
als centres educatius un acompa-
nyament durant quatre anys per 
desenvolupar aquest projecte d’in-
novació. L’acompanyament inclou:

• Assessorament en el desple-
gament del projecte d’innovació. 
Cada centre educatiu té un forma-
dor extern que acompanya l’equip 
docent i fa l’enllaç amb la institu-
ció de referència.

• Sessions de formació de 
l’equip docent del centre amb els 
professionals de la institució.

• Recursos per desenvolupar 
activitats amb l’alumnat.

• Difusió estratègica del pro-
jecte de centre i de les activitats 
que es desenvolupin en el marc del 
projecte.

Aquest acompanyament fa 
possible que el coneixement espe-
cífic de la institució de

referència impregni el dia a dia 
del centre educatiu i incideixi en 
els processos

d’aprenentatge a l’aula.
“Magnet. Aliances per a l’èxit 

educatiu” permet al centre experi-
mentar innovacions metodològi-
ques i serà un element motivador, 
tant per l’equip docent com pels 
alumnes i les seves famílies.

val
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Visita de la consellera de Presidència, 
Laura Vilagrà 
Ha visitat les obres del nou institut-escola i les del turó del castell

ÒDENA

Dimecres de la setmana passada, 
Òdena va rebre la visita de la 

consellera de Presidència, Laura 
Vilagrà, que va ser rebuda per l’al-
caldessa, Maria Sayavera, i mem-
bres del consistori. 

Després de signar al Llibre 
d’Honor del municipi, Vilagrà es 

va reunir amb l’equip de govern 
per tractar diferents qüestions, 
com l’avançament de les obres del 
nou institut, la necessitat d’ampliar 
l’atenció presencial al consultori 
mèdic del Pla, el nou decret de re-
novables, el cofinançament de les 
llars d’infants o la necessitat de 
millora del transport públic urbà, 

entre d’altres. Posteriorment, la 
consellera, juntament amb el de-
legat del govern, David Alquézar, 
i el director de serveis territorials, 
Ferran Octavi Martínez, i els mem-
bres del consistori van fer un petit 
recorregut pel municipi, visitant les 
actuals obres de l’institut-escola, el 
mirador de la biblioteca Atzavara i 
el turó del Castell. 

L’alcaldessa va agrair a la 
consellera i al delegat la visita al 
municipi, posant en relleu la im-
portància de conèixer el territori 
i treballar plegats, des de les ad-
ministracions superiors, per tal de 
tirar endavant projectes de la mà 
dels municipis.

Per la seva banda, la consellera 
va manifestar que “el compromís 
d’aquest govern amb el món local 
és total. Som un govern municipa-
lista i treballem colze a colze amb 
els ens locals per avançar plegats 
en les quatre transformacions que 
volem portar a terme: democràti-
ca, verda, feminista i social”.

Quatre ajuntaments de 
l’Anoia reben crèdits de la 
Diputació per valor de més 
de 755.000 euros
COMARCA

En el marc de la Caixa de Crè-
dit que impulsa la Diputació 

de Barcelona, la corporació ha 
concedit crèdits a quatre ajunta-
ments de l’Anoia per valor total de 
755.642,45 euros. 

El crèdit a la Torre de Clara-
munt és per finançar la piscina Tor-
resport (200.000 euros); a Òdena, 
per al finançament d’inversions 
en obra d’aquest 2021 (200.000 
euros); a Sant Martí de Tous, per 
al desenvolupament de la zona 
esportiva del municipi (180.642,45 
euros), i a Cabrera d’Anoia, per a 
l’operació de sanejament d’aquest 
any (175.000 euros).

La Caixa de Crèdit és un ins-
trument de cooperació local que 

té l’objectiu d’atorgar crèdits als 
ajuntaments, entitats municipals 
descentralitzades i mancomunitats 
de municipis de la demarcació per 
al finançament de noves inversi-
ons, el dèficit de finançament en 
inversions executades i les opera-
cions incloses en un Pla de Saneja-
ment o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot dema-
nar fins a 200.000 euros cada any, 
amb l’excepció dels municipis infe-
riors a 1.000 habitants, que podran 
superar aquest límit i sol·licitar 
l’import necessari per cobrir les se-
ves necessitats de finançament. El 
tipus d’interès és al 0%, amb una 
amortització màxima de 10 anys 
i una carència d’un any des de la 
data de concessió.

El sindicat CCOO Anoia valora la consulta 
popular celebrada a Jorba
Defensa avançar cap a un model social, inclusiu i sostenible que aposti 
per l’ocupació de qualitat

Fa pocs dies, l’ajuntament de Jor-
ba va organitzar una consulta 

popular en relació a l’ampliació 
del sòl industrial al municipi per 
acollir una part del Parc Tecnològic 
i Empresarial Igualada-Jorba.

CCOO valora positivament la 
participació ciutadana a aquesta 
consulta. Es tracta d’una bona ini-
ciativa i d’una eina d’extensió de 
la capacitat d’interlocució, de de-
liberació i de debat democràtic. 
Tanmateix, ha de ser conciliable 
el resultat negatiu a acollir el pro-
jecte amb l’exigència de que qui 
té les competències per governar 
assumeixi les seves responsabilitats 
i prengui decisions de llarg abast. 
S’han de superar els condiciona-
ments marcats pel càlcul electoral, 
el curt termini o les visions massa 
localistes, quan estem davant pro-
blemàtiques més profundes i que 
afecten el conjunt del país.

En un context de transformació 
digital del treball i d’emergència 
climàtica, CCOO torna a defensar 
la seva aposta per anticipar-se i 
guanyar els canvis. Es fa necessari 
buscar un equilibri entre facilitar 
la inversió d’empreses i el man-
teniment i l’adaptació de l’actual 
teixit productiu per generar ocu-
pació estable i de qualitat, d’una 
banda, i la millora de la qualitat 
de vida residencial, i la voluntat 
de construir col·lectivament una 
comarca amb veritables valors de 
sostenibilitat ecològica, el respec-
te pel medi natural i la generació 
d’oportunitats per a les persones 
més vulnerables i les generacions 
més joves, per l’altra.

Un potencial punt de consens 
podria ser algunes reflexions que 
han sortit aquests dies a espais crí-
tics amb el projecte de Jorba, fent 
referència a que els poders públics 

facilitin i promoguin la creació 
d’ocupació i la implantació d’em-
preses en els espais disponibles a la 
zona de les bòbiles de Sant Genís, 
a cal Blasi o a d’altres ja existents.

D’altra banda, un complet des-
plegament de les renovables ha de 
permetre guanyar sobirania ener-
gètica i millorar les nostres opor-
tunitats industrials. CCOO recorda 
que Catalunya està lluny d’assolir 
els objectius de reducció de ga-
sos amb efecte d’hivernacle i d’im-
plantació d’energies renovables, i 
que el nostre abastament elèctric 
depèn encara en més d’un 50% de 
centrals termonuclears que s’hauri-
en de clausurar en pocs anys.

El desplegament de noves ins-
tal·lacions energètiques pot ser un 
factor de reequilibri territorial i de 
millora de les condicions de vida 
de les persones que viuen a l’Ano-
ia. CCOO considera fonamental sa-
tisfer la demanda d’energia de Ca-
talunya eradicant l’actual potencial 
conflicte entre món rural i urbà, 
apostant per una participació i di-
àleg actiu, complicitat del conjunt 
d’administracions i cercant consen-
sos als espais de concertació terri-
torial i a grans acords de país, com 
el Pacte Nacional per la Indústria, 
actualment en procés de revisió.

CCOO reitera el seu compromís 
per tal de contribuir a una recons-
trucció econòmica i social de l’Ano-
ia que parteixi d’una mirada social, 
més sostenible i inclusiva.

Sindicat CCOO Anoia

L’Ajuntament es fa seu el 
resultat de la Consulta i 
demana a la Generalitat que 
respecti l’opinió del municipi

JORBA

Divendres passat, 29 d’octubre, 
l’equip de govern de l’Ajunta-

ment de Jorba es a reunir amb la 
Generalitat de Catalunya per tras-
lladar-los el resultat de la consulta 
celebrada el dia 24 al municipi, en 
què la ciutadania va votar majori-
tàriament en contra del projecte 
d’energies renovables i en contra de 
la classificació de 46 noves hectàrees 
de sòl industrial al Parc Tecnològic i 
Empresarial Igualada-Jorba.

L’equip de govern, que s’ha 
mostrat molt satisfet de l’altíssima 
participació, que va superar el 61% 
dels vots, s’ha fet seu el resultat de 
la Consulta i demana a la Gene-
ralitat que respecti l’opinió de la 

ciutadania expressada a les urnes i 
que, per tant, no inclogui les 46 ha 
previstes al Pla Director Urbanístic 
d’Activitat Econòmica de la Conca 
d’Òdena (PDUAECO).

Els membres de l’equip de go-
vern de l’Ajuntament de Jorba se-
gueixen apostant per fer la tran-
sició energètica cap a energies re-
novables, un camí que consideren 
inevitable i necessari per al país i, 
alhora, reclamen poder fer compa-
tible el planejament urbanístic de 
la Conca d’Òdena per estar prepa-
rats per poder acollir empreses de 
gran format que permetin crear 
llocs de treball de qualitat i siguin 
responsables socialment i mediam-
bientalment.

Nou servei de salut al 
consultori municipal 

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El CAP de Piera i l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola han 

arribat a un acord per disposar 
dels serveis d’una treballadora 
social especialista en Salut Comu-
nitària als Hostalets de Piero-
la. Aquesta professional atendrà 
--amb cita prèvia-- les persones 

que així ho necessitin sense que 
s’hagin de desplaçar a Piera, com 
passava fins ara.

Aquest servei treballa de ma-
nera coordinada amb les treba-
lladores socials i l’educadora de 
l’Ajuntament per donar una aten-
ció global, incloent-hi la vessant de 
la salut. L’horari d’atenció al públic 
d’aquest servei és els dimecres (ca-
da dues setmanes i ampliable en 
funció de futures necessitats) de 
8.30 a 14.30 hores.

Per demanar visita cal posar-se 
en contacte amb el CAP pels ca-
nals habituals: Consultori Muni-
cipal (tel. 93 771 20 02), CAP de 
Piera (tel. 93 778 84 95), a través 
de l’App La Meva Salut o presen-
cialment o a través del metge o 
metgessa de família.
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Organitza: Amb la col·laboració de:

Parc Agrari de la Conca d’Òdena
Restauració i Comerç
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Visites, experiències i degustacions per conèixer els productes i productors
del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.

www.parcagrarico.cat
Informació i horaris a

DESCOBREIX EL PARC AGRARI
DE LA CONCA D’ÒDENA

Reunió entre el Consell 
Comarcal i el departament 
de Drets Socials per abordar 
diferents projectes d’interès 
per l’Anoia

La Unió Empresarial de l’Anoia valora la 
consulta popular no referendària de Jorba

Representants  del  Consel l 
Comarcal de l’Anoia van man-

tenir una reunió, la passada set-
mana a Barcelona, amb la conse-
lleria de Drets Socials. La trobada 
la van encapçalar la consellera del 
Ram, Violant Cervera, i el presi-
dent del Consell, Xavier Boquete.

Es van abordar diferents qües-
tions de l’àmbit social, com ara la 
implementació a la comarca del 
Contracte Programa que, des de 
fa uns anys, és l’eina de coordi-
nació, cooperació i col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya 
i els ens locals per tal de permetre 
una prestació i gestió dels serveis 
socials que respongui a criteris de 
corresponsabilitat, transparència, 
equitat territorial i optimització 
dels recursos adreçats a les perso-
nes amb necessitats socials.

A més, des del Consell Co-
marcal es va presentar a la con-
sellera un programa innovador, 
adreçat a les persones vulnera-
bles de l’Anoia, que es desenvo-
luparia de la mà de la Fundació 
Privada Àuria i per al qual també 
es proposa la participació de la 
Generalitat. Marta Mateu, direc-
tora d’aquesta fundació, també 
va assistir a la trobada per expo-
sar el projecte.

Xavier Boquete agraeix “la 
bona disposició que ha mostrat 
la consellera per a seguir treba-
llant conjuntament amb els ens 
locals en el suport a les persones 
més necessitades i a les noves 
iniciatives nascudes del territori, 
que volen donar respostes a les 
mancances i necessitats urgents 
i reals”.

Primer disc de la jove 
cantautora Marina Freixas
IGUALADA

La jove cantautora igualadina 
Marina Freixas ha debutat amb 

el seu primer EP «Difumina», un 
treball autoeditat amb un recull 
de sis cançons de varietat d’es-
tils, amb un cant al feminisme i al 
desamor.

Marina Freixas escriu i compon 
les seves pròpies cançons en català, 
castellà i anglès i toca el piano; 
té una veu especial, delicada amb 
molta força i potència que li per-
met cantar diferents cançons amb 
varietat d’estils.

En els seus concerts Freixas ofe-
reix un repertori combinat de les 

seves cançons pròpies i varies ver-
sions conegudes de tots els temps.

Davant els resultats de la con-
sulta popular no referendària 

organitzada per l’Ajuntament de 
Jorba sobre diversos aspectes, prin-
cipalment per l’ampliació de sòl 
industrial al municipi per acollir una 
part del Parc Tecnològic i Empresa-
rial Igualada-Jorba; des de la Unió 
Empresarial de l’Anoia manifestem 
la nostra opinió.   

Tot i que sempre és positiu que 
la ciutadania pugui expressar la se-
va visió i opinió, els resultats de la 
consulta, la situació viscuda per les 
xifres elevades d’atur, les quals les 
empreses existents no poden ab-
sorbir. La taxa d’atur de l’Anoia és 
actualment 3 punts per sobre de 
la mitjana de Catalunya; i cal que 
administració (govern, ajuntaments 
i mancomunitat), sindicats, agents 
socioeconòmics i la patronal, treba-
llem en la mateixa direcció per no 
deixar perdre més oportunitats al 
territori, sempre prenent decisions 
pel benestar del conjunt de la soci-
etat. Cal ser generosos i pensar, en 
aquesta línia, en totes les persones 
que viuen o volen treballar a la nos-
tra comarca. 

Des de la Unió Empresarial de 
l’Anoia sempre s’ha defensat la ne-
cessitat d’ampliar la capacitat de 
sòl industrial, una oportunitat to-
talment compatible amb el treball 
digne i la cohesió social del territori; 
un model de territori equilibrat, un 
creixement industrial ordenat i no 
a qualsevol preu. Considerem que 
cal urgentment, una planificació de 
futur i organitzada del territori que 
contribueix a crear un model terri-
torial que comporti un creixement 
eficient i sostenible; disposant, en 
aquest sentit, d’un espai ampli i ido-
ni per acollir empreses locals que 
volen créixer o les que volen venir. 
Des de la Generalitat ja van infor-
mar que el sòl disponible a l’Anoia 
territori és residual i que és petit.  

Volem deixar clar que quan 
es parla de zones industrials, s’ha 
d’oblidar la indústria dels anys 70. 
Nosaltres sempre hem defensat que 
no es construeixi,  ni es parcel·li res 
fins que l’empresa  no es compro-
meti a venir ni justifiqui mitjançant 
certificacions que és mediambi-
entalment responsable. No volem 
que es construeixi un polígon buit. 
Perquè no pensem en què tot s’hi 
val, que hi pot haver sòl industrial a 
qualsevol preu i de qualsevol mane-
ra.  Considerem que cal encaminar 

la comarca per als reptes de present 
i futur, per a un territori que faci 
compatible l’espai industrial i agrari, 
i reiterem que sigui d’una manera 
ordenada i tothom tingui oportu-
nitats. 

El futur de les zones industrials 
passa per ser capaços de subminis-
trar serveis en condicions òptimes, 
estar preparats per a la revolució 
tecnològica i ser sostenibles medi-
ambientalment amb connexió entre 
els residus i subproductes d’una in-
dústria i les matèries primeres d’una 
altra, amb espais verds, energèti-
cament sostenibles i amb el com-
promís en l’entorn sociambiental 
immediat on s’ubica l’empresa. 

Hem de tornar a situar la co-
marca al mapa, i la reindustrialitza-
ció d’Europa i Catalunya pot ser una 
oportunitat: posicionem l’Anoia per 
recuperar sectors que ens són natu-
rals i propis i pels quals tenim conei-
xement, personal i talent, i fem-nos 
forts per atraure sectors emergents 
d’aquesta nova realitat com la digi-
talització, la logística o la mobilitat. 

Diem sí volem més sòl industrial 
perquè l’elevada taxa d’atur exigeix 
una proposta que aporti nous llocs 
de feina i que proporcioni un fu-
tur als joves que actualment han 
de marxar de la comarca per manca 
d’oportunitats o veuen afectada la 
seva qualitat de vida; que és ne-
cessari i urgent que vinguin noves 
empreses per fidelitzar, retenir i 
captar talent, oferint llocs de feina 
de proximitat i qualitat i propor-
cionar feina a la indústria auxiliar 
ja present al territori. No hi ha res 
més sostenible que generar opor-
tunitats laborals i llocs de feina al 
mateix territori i com a entitat co-
marcal sempre hem defensat llocs 
de feina de proximitat i qualificats: 
Que la gent es quedi aquí a viu-
re i a treballar. La Conca d’Òdena i 
l’Anoia han de ser un pol d’atracció 

d’activitat econòmica que permeti 
assolir nivells de competitivitat que 
comportin la retenció de talent i la 
generació de projectes empresarials. 

Amb tot això volem deixar clar 
que el sòl industrial no és incompa-
tible amb els usos no industrials de 
la resta de sectors, i que cal preser-
var el territori on mantenir l’activi-
tat agrària per garantir produccions 
de qualitat, gestió del medi ambi-
ent i diversificació de la renda. 

Un territori és competitiu si és 
té en compte la seva disponibilitat 
de sòl industrial. Aquesta premissa 
fa dècades que des de la Unió Em-
presarial de l’Anoia, la reclamem i 
defensem: Volem i necessitem més 
sòl industrial. Ho fem perquè cre-
iem en el progrés, perquè apostem 
per la indústria i el futur. El futur 
econòmic va lligat al futur del ben-
estar, i si tenim empresa i creem un 
ecosistema empresarial; tots aquests 
factors faran de palanca pel progrés 
i millora de les infraestructures, la 
mobilitat i els serveis de la nostra 
comarca. 

Com a patronal vetllem i defen-
sem per tot això perquè apostem 
per l’ocupació, per la competitivitat 
del nostre territori i de les nostres 
empreses, per millorar la qualitat 
de vida de totes les persones treba-
lladores. Ho fem pensant en clau 
futura, per consolidar les empreses 
ja existents, per atraure’n de no-
ves, per crear i refermar els llocs de 
treball. 

Per això, des de la Unió Em-
presarial de l’Anoia manifestem que 
la problemàtica industrial no corres-
pon només al territori on s’instal·la, 
sinó al territori d’influència. No po-
dem pretendre utilitzar el terreny 
dels municipis adjacents mentre que 
ningú pugui utilitzar els seus. Hem 
de pensar com a ciutat gran, esta-
blir una estratègia conjunta on tots 
els municipis pensen i treballen pel 
benestar conjunt de la societat.

Tornem a reiterar que tot ha 
d’estar equilibrat, que s’ha de tenir 
un compromís amb el medi ambi-
ent, amb la societat i també, amb 
les necessitats del país i del territori. 
Si volem futur i treballar a casa, ens 
falta terreny: pensem en els 17.000 
persones que surten cada dia de 
l’Anoia per treballar a fora de la 
comarca,  i pensem també, en les 
7.414 persones que  a dia d’avui no 
tenen feina. 

Unió Empresarial de l’Anoia

Contraportada del nou EP DIFUMINA 
de Marina Freixas



6 MIRANT ENRERE 4 de novembre de 2021

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

El ple del Consell Comarcal aprova una 
moció d’ERC en què es compromet a 
promoure l’autoconsum a l’Anoia per 
afrontar l’escalada del preu de la llum
El passat dimarts 26 d’octubre, 

el ple del Consell Comarcal va 
aprovar una moció presentada 
pel grup comarcal d’ERC en què 
s’insta el govern de PDeCAT i PSC 
a promoure l’autoconsum ener-
gètic a l’Anoia, tant pel que fa als 
ens locals com als particulars. La 
moció va ser aprovada per la una-
nimitat de tots els grups repre-
sentats al ple.

La moció d’ERC insta el govern 
espanyol a reestructurar l’actual 
model energètic per desfer el mer-
cat oligopolístic i afavorir un sis-
tema de preus just, a ampliar la 
cobertura del bo social i a crear 

un fons extraordinari en favor dels 
Ajuntaments perquè puguin fer 
front a l’increment d’ajudes dels 
Serveis Socials de les famílies que, 
previsiblement, cauran en situa-
ció vulnerable i en risc de pobresa 
energètica.

També insta la Generalitat de 
Catalunya a promoure un model 
basat en la sobirania energètica 
amb participació de la ciutadania.

Pel que fa als compromisos ad-
quirits pel Consell Comarcal en la 
moció aprovada a instàncies del 
grup d’ERC, hi ha el posar a dispo-
sició de la ciutadania punts d’in-
formació comarcals sobre el bo 

social i sobre els ajuts existents, 
tant per afrontar la pobresa ener-
gètica com per fomentar l’estalvi 
i l’eficiència energètica; promoure 
la sobirania energètica dels mu-
nicipis de la comarca mitjançant 
l’impuls de comunitats energèti-
ques locals i dotar els pressupostos 
del 2022 d’una partida destinada 
a subvencionar els estudis de vi-
abilitat econòmica i dimensiona-
ment que a les futures comunitats 
d’energia local els puguin caldre; 
i a executar actuacions d’estalvi 
energètic en els seus equipaments 
comarcals.

ERC acusa el govern comarcal de deixar 
indefensos els Ajuntaments davant la 
reclamació de FCC pel porta a porta
El grup comarcal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya va 
acusar el govern de PDeCat-Junts 
i PSC de deixar indefensos els 
Ajuntaments davant la reclamació 
patrimonial presentada per l’em-
presa concessionària del servei de 
recollida porta a porta, Fomen-
to de Construcciones i Contratas. 
Els grups del govern van rebutjar 
retirar el punt de l’ordre del dia i 
van aprovar pagar a FCC 425.000 
euros en concepte de retribució 
retroactiva pels anys 2018, 2019 
i 2020 i augmentar el contracte 
d’1,6 milions d’euros a 1,9 milions 
d’euros a partir de l’1 de gener 
de 2021.

L’argument d’ERC per recla-
mar la retirada del punt de l’ordre 
del dia d’aprovació dels annexes 
econòmics del servei porta a porta 
a 16 municipis era doble. D’una 
banda, perquè el govern de PDe-

CAT i PSC van dur el punt al ple 
del Consell Comarcal sense tenir 
l’acord dels 16 municipis afectats. I, 
de l’altra, perquè un cop aprovat, 
aquests 16 municipis es quedaven 
sense més marge de negociació da-
vant de la reclamació de l’empresa. 
Per això, el grup d’ERC va acusar 
els grups del govern de deixar 
indefensos els ajuntaments i ple-
gar-se als interessos de l’empresa 
adjudicatària.

En el transcurs del debat, la co-
alició de PDeCAT i PSC es va negar 
també a reunir els 16 municipis 
afectats per buscar un acord con-
junt i tampoc no va saber respon-
dre en quina situació s’incorrerà en 
cas que l’acord adoptat pel ple del 
Consell Comarcal no sigui ratificat 
pels Ajuntaments afectats, tal com 
preveu el punt 3 de l’acord en què 
es diu que queda “supeditat a la 
signatura dels convenis per part de 

les respectives corporacions muni-
cipals”.

El president del Consell Comar-
cal, Xavier Boquete, va aturar el 
debat i va provocar la votació del 
punt amb l’argument que hi havia 
consellers comarcals que havien 
d’assistir al ple ordinari de l’Ajun-
tament d’Igualada. Els consellers 
d’ERC hi van votar en contra.

Lligat al punt del servei por-
ta a porta, el ple també va apro-
var una modificació de crèdit de 
700.550,08 euros per la qual es 
crea una partida de 562.214,08 per 
a jurídics i contenciosos. ERC, que 
també va votar en contra d’aques-
ta modificació, va preguntar 
quines demandes judicials o quins 
indicis de demanda justificaven 
aquesta provisió de fons. La coali-
ció del PDeCAT i PSC van explicar 
que no els constava haver rebut 
cap demanda.

Mariona Baltà, psicòloga 
i referent del programa 
de benestar emocional 
comunitari de l’EAP 
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Equip d’Atenció Primària de 
Vilanova del Camí ha incorpo-

rat recentment una psicòloga com 
a referent de benestar emocional 
comunitari. Mariona Baltà és una 
de les tres professionals que s’han 
sumat als equips de salut de la Cata-
lunya Central, però hi ha 13 incor-
poracions previstes. La seva tasca se 
centra especialment en la prevenció 
dels problemes de salut mental.

L’abordatge dels problemes de 
salut mental derivats de la pandè-
mia és una de les prioritats del De-
partament de Salut, que fa uns dies 
va anunciar la posada en marxa de 
nous programes per a treballar tant 
la prevenció comunitària com l’ac-
tuació directa en joves i adolescents.

L’objectiu del programa 
de benestar emocional 
comunitari és la prevenció

“La pandèmia ha agreujat 
aquest emmalaltir de la societat del 
qual ningú està exclòs. Per això la 
meva tasca se centrarà a detectar 
les necessitats individuals o grupals 
i fer de nexe d’unió amb la societat, 
amb la voluntat de posar a l’abast 
d’aquestes persones els recursos 
que ja existeixen en la comunitat”. 

Baltà assegura que la demana-
da de joves i adolescents va en aug-
ment. Els professionals educatius 
expliquen que en els darrers mesos 
s’ha incrementat la pèrdua d’interès 
pels estudis, dificultat per gestio-
nar les emocions, baixa tolerància 
a la frustració..., i per això els joves 
i adolescents són un dels col·lectius 
prioritaris en aquest projecte de 

benestar emocional comunitari. En 
aquest sentit, Mariona Baltà s’ha 
sumat a l’equip multidisciplinari que 
treballa el projecte Salut i Escola 
amb la voluntat de cercar soluci-
ons preventives per evitar els tracta-
ments farmacològics. 

“Els fàrmacs poden ser útils 
en determinats moments perquè 
poden alleugerir una simptomato-
logia, però no arriba a l’arrel del 
problema, que és la connexió amb 
la comunitat. Afortunadament, la 
comunitat té moltes eines i recursos 
que podem aprofitar per millorar el 
nostre benestar emocional”.

El programa de benestar emo-
cional treballarà amb joves, però 
també amb altres col·lectius com 
la gent gran. La demanda és molt 
important, assegura Baltà, i per això 
s’haurà de fer una selecció de les 
persones que puguin incorporar-se 
al programa.

L’abordatge dels casos, com dè-
iem, es farà en equip i incorporant 
a la xarxa altres agents de la comu-
nitat com escoles, casals i espais de 
lleure, entre d’altres.

Es reprèn el POPET, un 
programa de diversificació 
curricular
PIERA

El POPET és un projecte en el 
qual hi col·laboren l’Ajuntament 

de Piera i el Departament d’En-
senyament de la Generalitat de 
Catalunya amb la voluntat d’aten-
dre les necessitats dels i les alum-
nes que presenten dificultats per 
aprendre en l’entorn acadèmic, 
amb un baix rendiment, amb des-
motivació, amb perill d’absentis-
me i de vegades amb problemes 
de conducta no significatius, però, 
d’altra banda, amb interès en tas-
ques manipuladores i relacionades 
amb el món laboral. 

L’objectiu final és, per tant, 
facilitar que l’alumnat d’aquestes 
característiques pugui assolir les 
competències bàsiques per poder 
graduar, millorar la seva autoes-
tima i estar preparats per a l’en-

trada al món laboral. L’alumnat 
combina l’assistència al centre (di-
lluns, dimecres i divendres) amb 
l’assistència a les entitats de la vila 
(dimarts i dijous) fins a final de 
curs. Aquest curs hi participen 16 
alumnes: 14 de l’INS Guinovarda i 
2 de l’Institut Escola Piera. 

Les entitats col•laboradores 
enguany són: Taller Retokes, Club 
Tennis Piera, Escola Bressol Mu-
nicipal Gall Mullat, Escola Creixà, 
Institut Escola Piera, Escola Herois 
del Bruc, Fer Bric 09, Estètica Kla’s, 
Piscina Municipal, Tot Esport, Val-
demotos, Jardineria L’Encís i l’Es-
pígol. Des de l’Ajuntament i els 
centres educatius es vol agrair el 
seu suport, perquè sense la seva 
implicació desinteressada no seria 
possible l’èxit d’aquest programa. 

El Ple de Calaf nomena Sergi Fitó Giralt com 
a nou regidor
CALAF

Sergi Fitó Giralt va prendre pos-
sessió com a regidor en la ses-

sió plenària celebrada el dilluns 
25 d’octubre. Fins aleshores, era 
comissionat de municipalització de 
l’aigua i s’encarregava de tasques 
relacionades amb la gestió i l’abas-
tament municipal. Assumirà l’Àrea 
de Medi Ambient i Serveis Muni-
cipals que, fins a la seva renúncia 
al Ple del mes de setembre, dirigia 
Tomàs Agulló Lloret. 

La presa de possessió va tenir 
lloc a l’inici del Ple. Després de 
la intervenció del secretari inter-
ventor, Joan Miquel Roig, el nou 
regidor va prometre el càrrec. Tot 
seguit, l’alcalde de Calaf, Jordi 
Badia, li va fer entrega de la me-
dalla de regidor. Posteriorment, 
Sergi Fitó va pronunciar un breu 
parlament. Per últim, els porta-
veus dels grups de l’oposició li 
van dedicar unes paraules de ben-
vinguda.

Altres punts del Ple
- Aprovació provisional de la 

modificació de les ordenances fis-
cals reguladores dels tributs muni-
cipals per a l’exercici 2022 (7 vots a 
favor, dues abstencions del GIC-VV 

i un vot en contra de Junts per Ca-
talunya).

- Aprovació de la compatibili-
tat de l’enginyer (9 vots a favor i 
un vot en contra).

- Aprovació d’una modificació 
de transferència de crèdit (8 vots a 
favor i una abstenció de Junts per 
Catalunya).

- Aprovació d’una modificació 
de generació de crèdit (aprovat 
per unanimitat).

- Informar sobre l’auto del TS-
JC en què es planteja una qüestió 
d’inconstitucionalitat davant el TC 
en el procediment judicial de recla-
mació a la Generalitat de Catalu-
nya del deute amb l’escola bressol 
municipal.

A l’apartat de l’activitat de 
control, el portaveu del GIC-VV, 
Jaume Simó, va expressar dubtes 
respecte diversos pagaments, com 
la compra d’una olivera centenària 
o la contractació de serveis con-
troladors de seguretat per la Festa 
Major.

D’altra banda, el portaveu de 
Junts per Catalunya, Joan Caballol, 
es va interessar per la pròrroga del 
contracte de les obres de reforma 
al C/ Mestre Manel Giralt, l’adju-
dicació de les obres de reforma 
del C/ de la Colònia, el pagament 
a l’associació de veïns de la Pineda 
pel repartiment de cartells, entre 
d’altres.

Sergi Fitó Giralt, regidor de Medi Ambient i Serveis Municipals
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octubre | 2021 octubre
solidari

Amb el suport de:Organitza:

Contes musicats sobre els animals que apareixen al llibre, a càrrec de Laia Forcadell i, explicació del procés de creació del conte i dels 

objectius solidaris i els valors que promou.   

Dos joves mexicans i un jove català ens explicaran què signica créixer a l’ombra de la frontera

Dijous 11 de novembre a les 19.30 h | Sala Jordi Sellarès de l’Espai Cívic Centre d’Igualada

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE | EL SUÏCIDI I EL CANT

Col·labora: Llibreria Llegim

s’intenta canviar una realitat sovint dura i injusta.

Dilluns 8 de novembre a les 18 h | Teatre Ateneu

EXPOSICIÓ: MUVUMÚ I LA FRUITA MÀGICA

Projecte seleccionat en la convocatòria 2021 d’Impuls - Pressupostos participatiu joves 

entre Mèxic i els Estats Units i com, a través de projectes comunitaris d'educació no formal,

Autores: Mia Farrés i Nita Vilarrubias

Organitzen: FES i AUGA

Col·labora: Departament de Joventut (Ajuntament d'Igualada)

Dissabte 13 de novembre a les 11 h | Sala Jordi Sellarès de l’Espai Cívic Centre d’Igualada

Organitza: Òmnium

CONTACONTES I PRESENTACIÓ DEL CONTE: MUVUMÚ I LA FRUITA MÀGICA

Llibre de poesia popular de les dones paixtus de les valls afganeses i dels camps de refugiades del Pakistan. 

Amb presència de la traductora de l’obra, Margarida Castells Criballés.

Del 29 d'octubre al 15 de novembre | Vestíbul de l'Espai Cívic Centre

Exposició sobre el procés de creació del conte “Muvumú i la fruita màgica”  

XERRADA: ÀNGEL DOÑATE, TRES VIDES DE FRONTERA

ANOIA

La Síndica de Greuges felicita 
l’ajuntament vilanoví

Jornada de sembra del gla
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Molta participació a la jornada 
de sembra del gla va tenir lloc 

el diumenge 31 a la Serra de Mont-
bui, organitzada per Igualada pel 
Clima amb la col·laboració d’ARBA 
Litoral, Associació per la Recupera-
ció del Bosc Autòcton del litoral.

Un nombrós grup de persones, 
incloses moltes famílies van passar 

un magnífic dia de tardor recollint 
glans de roure i sembrant-los en 
una pineda, tot imitant el com-
portament del Gaig, que a la tar-
dor recull glans i els enterra per a 
menjar-los al llarg de l’hivern i així 
contribueix a la seva dispersió. 

Els infants van aprendre el pro-
cés fàcil i divertit de plantar glans i 
van contribuir a que amb els temps 

la zona esdevingui una roureda 
submediterrània, un ecosistema 
que afavoreix la presència d’ocells, 
insectes i mamífers i molts més or-
ganismes, a la vegada que crea un 
sòl de més qualitat.

Properament Igualada pel Cli-
ma organitzarà més jornades del 
gla a l’Anoia per a recuperar els 
alzinars.

VILANOVA DEL CAMÍ

L’alcaldessa Noemí Trucharte 
s’ha reunit recentment amb la 

Síndica de Greuges, Rosa Maria 
Sánchez, per repassar les dades de 
Vilanova del Camí i valorar la pos-
sibilitat de crear una seu local de la 
Sindicatura de Greuges.

Durant la reunió es van repas-
sar el nombre de queixes, consultes 
o sol·licituds d’informació de ciuta-
dans de Vilanova del Camí ateses 
des de la Sindicatura des de 2017. 
En total sumen una vintena, i la 

majoria, explicava l’alcaldessa, fan 
referència a temes que no són de 
competència municipal. 

Durant els últims quatre anys, 
deia Noemí Trucharte, s’han regis-
trat molt poques queixes: una so-
bre molèsties ocasionades per un 
comerç local, molèsties provocades 
pels arbres o per sorolls puntuals 
durant les festes del Camp del Rei.

La Síndica, Rosa Sánchez, va fe-
licitar l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i Trucharte assegura que “les 
xifres són el resultat d’una bona 
gestió del govern municipal, que 
s’esforça per resoldre els problemes 
abans que arribin a la Sindicatura 
de Greuges, que és l’últim recurs 
del qual disposa la ciutadania”.

Per tant, i malgrat que des del 
govern estudiaran la proposta pre-
sentada per la Síndica, “s’haurà 
de valorar, diu Noemí Trucharte, si 
aquesta figura és o no necessària a 
Vilanova del Camí”. 

L’Ajuntament instal·la 
marquesines a les parades 
d’autobús 
PIERA

L’Ajuntament de Piera ha col·lo-
cat marquesines a dues parades 

del municipi. Una, al final del car-
rer Raval, just abans de la inter-
secció amb la BV-2242, i l’altra, al 
carrer Llobregat.

Des de la regidoria de Trans-
ports s’afirma que “eren dues pa-

rades d’imperiosa necessitat. Molts 
nens i nenes agafen allà l’autobús 
per anar a l’escola i era necessària 
la instal·lació de les marquesines”.

S’espera que durant els mesos 
vinents es treballi perquè s’instal-
lin més marquesines de parades 
d’autobús arreu del municipi.

Igualada es bolca amb la diada de Santa 
Cecília i organitza diversos concerts durant 
tot el mes de novembre 

IGUALADA

Amb motiu de la diada de Santa 
Cecília, patrona de la música, 

durant el mes de novembre tindran 
lloc diversos concerts en equipa-
ments municipals i privats de la ciu-
tat. Així doncs, el Departament de 
Promoció Cultural ha editat un tríp-
tic que inclou tots els actes musicals 
d’aquest període. 

Al Teatre Municipal l’Ateneu es 
podrà gaudir de l’espectacle infan-
til “Andròmines”, organitzat per la 

Xarxa; el concert de la cantautora 
Lia Sampai dins l’acte de lliurament 
dels Premis Ciutat d’Igualada; el 
concert del grup Marialluïsa; una 
actuació de la Banda de Música i un 
tast de jazz a càrrec de Pau Fuster 
dins el cicle d’AUGA. 

L’Escola-Conservatori Municipal 
de Música també oferirà dos con-
certs al Teatre de l’Aurora dins el 
Cicle de Concerts de Professorat. La 
Biblioteca organitza un club de mú-
sica; el Kiosk del Rec un seguit de 
concerts; un assaig obert de l’Igua-
lada Gòspel Choir a l’església de la 
Soledat; Galàxia Poètica musical a 
l’Espai Cívic Centre i un concert al 
Museu de la Pell de les corals Ver-
dums i Gatzara amb motiu del 20 N, 
dia dels Drets dels Infants. 

Podeu trobar tota aquesta in-
formació més ampliada al programa 
corresponent, al web dels diferents 
equipaments i a www.igualada.cat.

Com dèiem, les activitats s’allar-
garan durant aquest mes de no-

vembre. Tot seguit us informem de 
les activitats programades per als 
propers dies. 

Primeres propostes
, a les 20 h, al Kiosk del Rec, 

THINGS & FLOWERS.Des d’un afecte 
profund per les plantes i les coses 
que fan casa, toquen peces pròpies 
per entretenir-les. Preu: gratuït. Prè-
via reserva.

, a les 19.45 h, a la parròquia de 
la Soledat, ASSAIG OBERT DE GÒS-
PEL. Igualada Gospel Choir, sota la 
direcció de Pau Sastre, obre les por-
tes per assistir a un assaig de música 
gòspel. Preu: gratuït.

, a les 20 h, al Kiosk del Rec, RO-
GER MARGARIT. Presenta el seu úl-
tim disc “Blau”, un àlbum conceptu-
al sorprenent i ple de contrastos, de 
sonoritats pop però amb referències 
a la psicodèlia i al rock progressiu 
dels 70’s. Preu: gratuït. Prèvia re-
serva. 
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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  

Tres centres escolars 
anoiencs participaran als 
Premis RetoTech

Presó per a dos membres d’un grup que va 
robar en domicilis de l’àrea metropolitana i 
d’Igualada 
Van emportar-se joies i objectes de valor a Sabadell, Terrassa, Gelida i 
Igualada 

El divendres 22 d’octubre, els 
Mossos d’Esquadra van detenir 

dos homes, i l’endemà dissabte 
un tercer, per robar en domici-
lis de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Tots tenen antece-
dents i dos d’ells han ingressat 
a presó. Se’ls atribueixen quatre 
robatoris amb força en habitat-
ges de Sabadell, Terrassa, Geli-
da i Igualada. Es van emportar 
joies i objectes de valor, entre els 
quals destaca una joia valorada 
en 60.000 euros. 

La investigació va començar el 
2 de setembre, quan una patrulla 
de paisà de Martorell que estava 
en un dispositiu de prevenció de 
robatoris amb força en domicilis va 
observar l’actitud vigilant de dos 
homes en una zona d’habitatges 
de la població. Després van saber 
que s’havia produït un intent de 
robatori en un habitatge de la zo-
na on havien vist aquests homes 

i els van poder relacionar directa-
ment amb aquesta temptativa. 

El 19 de setembre, una dotació 
de paisà de la comissaria de l’Hos-
pitalet va aturar el vehicle utilitzat 
pels dos lladres per desplaçar-se i a 
dintre hi van trobar diverses joies 
amagades i un telèfon mòbil que 
constava com a robat en un roba-
tori amb força a interior de domi-
cili a Montcada i Reixac. Tots dos 
van ser detinguts per un delicte de 
receptació.

Una de les joies intervingudes 
estava valorada en 60.000 euros. 
Els Mossos van poder localitzar la 
propietària, que havia patit pocs 
dies abans un robatori a casa seva 
a Sabadell. Els Mossos van detenir 
els dos lladres quan acabaven de 
robar en un domicili d’Igualada. 

Els investigadors van demanar 
al jutjat en funcions de guàrdia 
d’Igualada l’entrada en tres domi-
cilis d’Abrera, Castelldefels i Barce-

lona. Això es va materialitzar dis-
sabte. A la capital catalana es va 
localitzar i detenir el tercer mem-
bre del grup. 

Durant els escorcolls es van re-
cuperar una quantitat important 
de joies, entre les que destacaria 
un rellotge d’or d’una coneguda 
marca valorat en 28.000 euros que 
havia estat robat d’un domicili de 
Sabadell, així com aparells electrò-
nics i diners en efectiu. 

Els investigadors els han rela-
cionat amb quatre robatoris amb 
força en domicilis de Gelida, Sa-
badell, Terrassa i Igualada. Els tres 
arrestats, amb tres antecedents 
policials, van passar a disposició 
judicial i el jutge instructor va de-
cretar l’ingrés a presó de dos d’ells 
i llibertat amb càrrecs per al tercer 
detingut. Tots ells són de naciona-
litat colombiana i tenen 25, 29 i 35 
anys. Són veïns de Sabadell, Barce-
lona i l’Hospitalet de Llobregat.

COMARCA

L’Institut de Vallbona d’Anoia (1r 
d’ESO), l’Institut Pere Vives (2n 

d’ESO) i l’Institut Badia i Margarit 
(2n d’ESO) són els centres anoiencs 
seleccionats per Fundación Endesa 
i el Departament d’Educació per 
participar en el programa Reto-
Tech, d’un total de 50 centres de 
tot Catalunya.

El programa, que estrena la se-
va segona edició a Catalunya, faci-
lita als centres l’equipament i for-
mació per tal que puguin desenvo-
lupar i presentar els seus projectes 
de robòtica, programació i impres-
sió 3D a la primavera. L’objectiu de 
la iniciativa és fomentar les vocaci-

ons en els àmbits científics i tecno-
lògics entre els més joves.

RetoTech és un projecte total-
ment gratuït que facilita als cen-
tres la formació i el material ne-
cessari (kit de robòtica i impressora 
3D) per dur a terme un repte tec-
nològic a l’aula.

RetoTech és un projecte de ca-
ràcter educatiu que fomenta l’em-
prenedoria tecnològica. A través 
d’aquest programa, des de la Fun-
dación Endesa, en col·laboració 
amb el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i 
el suport de BQ Educació, es volen 
impulsar les vocacions en carreres 
de ciències, tecnologia, enginyeria 
i matemàtiques (conegudes per les 
seves sigles angleses com a STEM). 
Per fer-ho, RetoTech planteja un 
repte al personal docent i als estu-
diants dels centres educatius par-
ticipants per tal que desenvolupin 
iniciatives tecnològiques innovado-
res encaminades a resoldre neces-
sitats reals del seu entorn escolar 
o social. Així mateix, el professorat 
rep formació semipresencial així 
com seguiment i assistència durant 
tot el procés per part de l’equip de 
BQ Educación.

Estudi de regeneració urbana 
del barri de Santa Olga

ÒDENA

La Diputació de Barcelona ha rea-
litzat un estudi de regeneració 

urbana i cohesió social del barri 
de Santa Olga d’Òdena. El projec-
te, que ha estat lliurat a l’Ajun-
tament, s’ha fet amb la voluntat 
de dotar d’eines el municipi des 
d’una òptica integral, per revertir 
el procés de degradació d’aquest 
barri situat als afores del nucli i a 
poca distància d’Igualada, sorgit 
de l’emergència habitacional deri-
vada de l’increment de població a 
la dècada dels anys seixanta, fruit 
dels fluxos migratoris del moment.

Actualment, la segregació físi-
ca de Santa Olga respecte la resta 
del municipi, juntament amb la 

precarització del parc de l’habitat-
ge, la manca de serveis i l’afebli-
ment de les relacions socials exis-
tents, fan que aquest espai tin-
gui molt poca capacitat atractiva i 
corri el risc d’agreujar encara més 
la situació de marginalitat i de-
gradació. En aquest sentit, l’estudi 
pretén dotar de recursos el consis-
tori per facilitar la presa de decisi-
ons per mitigar aquesta tendència. 
Així, l’anàlisi i diagnosi socioeco-
nòmica, urbanística i de la vincu-
lació amb la resta del municipi ha 
permès configurar una radiografia 
molt acurada de la realitat urbana 
i social del barri.

El projecte ha comptat amb un 
procés participatiu que ha permès 
detectar les principals necessitats i 
demandes del barri, així com tam-
bé traçar les principals estratègies 
a implementar en un futur per po-
der pal·liar els efectes de la degra-
dació de l’espai físic i reforçar la 
convivència entre els residents de 
Santa Olga.

Com a resultat, el document 
de diagnosi i estratègia (DIES) es-
tableix una sèrie de línies i actua-
cions prioritzades en l’àmbit de la 
rehabilitació d’habitatges, l’espai 
públic, la connectivitat amb la res-
ta del municipi i la dinamització de 
les activitats culturals i dels serveis 
públics.

Barri de Santa Olga, a Òdena. Foto: 
Diputació de Barcelona

La Coral de Santa Maria, solemnitzà la missa 
de Tots Sants

Endesa adequa dues línies elèctriques 
per a protegir l’avifauna

IGUALADA

El proppassat dilluns, dia 1 de 
novembre, la Coral de Santa 

Maria, realçà amb els seus cants, 
la missa solemne de les 11 del 
matí, de la festivitat de Tots Sants 
que se celebrà a l’església parro-
quial de la Soledat. Fou presidi-
da pel rector Mn. Josep Massana 
el qual pronuncià entre d’altres 
aquestes paraules de salutació a 
l’assemblea: «Avui ens acompanya 
la Coral de Santa Maria, renaixent 

després de la pandèmia. Els agra-
ïm de cor el seu coratge i la seva 
sensibilitat, no sols per vibrar en 
l’harmonia, sinó també per pro-
moure àmbits de convivència, de 
festes imaginatives amb la parti-
cipació del tots, obrint camins de 
descoberta i explorant noves sen-
sibilitats. I els agraïm de cor la seva 
disponibilitat per compartir avui 
amb nosaltres la força del cant i la 
joia de l’agraïment que marca la 
nostra celebració d’avui.»

La Coral fou dirigida i acompa-
nyada a l’orgue per Coni Torrents 
i dintre del repertori interpretà 
la missa a sant Martí de Tours, de 
Valentí Miserachs. També remar-
carem el “Glòria” d’Albert Taulé, 
“Senyor qui podrà estar-se a casa 
vostra?” de Domènec Cols –salmis-
ta Rafi Pérez–, “Sota la vostra pro-
tecció”, d’Ireneu Segarra, la po-
pular francesa “Benaurats!” –amb 
solo de Josep Brugat– i per acabar 
“Hem sentit una paraula”.

Reapareix “El trumfo”
Amb data del proppassat 1 de 

novembre, la Coral de Santa Ma-
ria d’Igualada reprèn l’edició del 
butlletí “El trumfo”, que amb el 
seu núm. 219 enceta una tercera 
època. El president signa l’edito-
rial amb el títol de « Torne-m’hi». 
Es publica el dietari de l’entitat 
des de 1-3-2020 al 31-10-2021, el 
calendari de les properes actuaci-
ons, la crònica de la reunió de la 
junta directiva i una llarga relació 
d’esdeveniments familiars des del 
darrer exemplar de gener de 2020.

IGUALADA 

Endesa, seguint la política de sen-
sibilització mediambiental en 

matèria de protecció de l’avifauna, 
ha adequat dues línies elèctriques 
al terme municipal d’Igualada. 
Aquesta actuació s’emmarca en el 
Pla Avifauna 2021 de la Compa-
nyia, una iniciativa que comple-
menta el conveni signat amb la 
Generalitat de Catalunya l’any pas-
sat per a reduir el risc d’electro-
cució i col·lisió d’ocells a la xarxa, 
el primer compromís d’aquestes 
característiques que es signava 
amb una companyia elèctrica i que 
estableix un marc i protocol d’ac-
tuació.

En concret, la Companyia ha 
instal·lat elements de protecció 

en una torre metàl·lica de mitjana 
tensió a 25 kV amb doble circuit, 
com fundes aïllants, i en tots els 
ponts d’aquest suport per tal de 
reduir el risc elèctric en el moment 
en què una au aterra en un suport 
o n’aixeca el vol, ja que a l’esten-
dre les ales hi pot haver contacte 

amb un cable i produir-se un arc 
elèctric.

A més, la torre elèctrica tam-
bé té autovàlvules que serveixen 
perquè, si hi cau un llamp, es pu-
gui derivar la sobretensió a terra 
(semblant a un parallamp). I és en 
aquest sentit que s’ha instal·lat un 
nou aïllament de tipus polimèric 
fabricat a partir d’un compost a 
base de fibra de vidre i silicona. 
Aquestes noves cadenes polimè-
riques aporten significatius avan-
tatges respecte les anteriors -de 
vidre-, ja que tenen un pes més 
lleuger; major resistència a les in-
clemències meteorològiques com 
ara la calamarsa o descàrregues de 
llamps, així com al vandalisme i als 
trets dels caçadors. 

Els cantaires i el celebrant en acabar l’eucaristia. (foto: Jaume Vila)
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ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA DEL CONCURS 
PER A LA CONCESSIÓ DE L’ARRENDAMENT DEL CAFÈ-
BAR DEL CASAL CATALÀ DELS HOSTALETS DE PIEROLA, 
PER AL PERÍODE 2022-2027

La Junta Directiva del Casal Català dels Hostalets de Pierola posa en coneixement dels seus asso-
ciats i del públic en general la convocatòria oberta del concurs per a la concessió de l’arrenda-
ment del Café-Bar del Casal Català, per al període 2022-2027. Poden optar a aquest concurs 
totes les persones majors de 18 anys, indiferentment de la seva condició d’associat de l’entitat.

1. CALENDARI
1.1.  Es podran presentar les sol·licituds del 25 d’octubre al 19 de novembre de 2021 (en cas 

d’enviar-ho per correu certificat, s’accepten propostes fins al 16 de novembre de 2021).
1.2. 19 de novembre: Trobada de la Junta amb els candidats.
1.3.  21 de novembre de 2021, a les 18.00 h, a la sala del Teatre. Els candidats exposaran 

davant dels socis en una assemblea extraordinària la seva proposta, que es sotmetrà a 
votació per part dels socis sense perjudici de que la Junta directiva decideixi escollir un 
dels candidats.

1.4.  1 de febrer de 2022: s’iniciarà l’explotació de cafè bar per part del nou adjudicatari.

2. REQUISITS MÍNIMS
2.1.  Lloguer del cafè-bar: 18.000 euros anuals + IVA; aquest import es farà efectiu en 12 

mensualitats de 1.500 euros/mes o allò que acordin ambdues parts.
2.2.   Horaris generals d’obertura del cafè-bar: es podran modificar de manera consensuada 

amb la Junta.
 -  Estiu: De l’1 de juliol al 30 de setembre: de dilluns a dijous de 08.00 h a 00.00 h; diven-

dres, dissabtes i vigílies de festius de 08.00 h a 02.30 h; diumenges de 09.00 h a 00.00 h.
 -  Hivern: De l’1 d’octubre al 30 de juny: de dilluns a dijous de 08.00 h a 22.00 h; diven-

dres, dissabtes i vigílies de festius de 08.00 h a 01.00 h; diumenges de 9.00 h a 23.00 h.
2.3.  Dies de tancament anual: De manera general el cafè-bar només podrà romandre tancat 

els dies 25 de desembre i 1 de gener, de cada any.
2.4.   Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de tres anys, prorrogable d’any en 

any, fins a un màxim de 5 anys (3+2). Abans de finalitzar el 3r any, la Junta podrà valorar (a 
petició dels interessats) la renovació de dos anys més. Aquest període resta subjecte a les 
condicions que es detallen a l’apartat “durada del contracte”, a aplicar sempre que es com-
pleixin les condicions que estableix el contracte i amb el vist-i-plau de la Junta Directiva.

2.5.  Proposta mínima de restauració: El cafè-bar haurà d’oferir un servei de cuina que, com a 
mínim, haurà d’incloure: entrepans (tot el dia), menú o carta al migdia/nit (o servei de car-
ta) i tapes per als aperitius.

3. REQUISITS PER PRESENTAR-SE AL CONCURS
Les propostes que es presentin a concurs han de tenir en compte les següents condicions:
3.1.  S’estableix un dipòsit de 300 euros en concepte d’inscripció formal al concurs. Per tant, 

l’acceptació a concurs de qualsevol proposta queda subjecta a la presentació del com-
provant bancari de l’ingrés del dipòsit. Aquest import serà retornat íntegrament un cop 
finalitzat el concurs. Núm. de compte per al dipòsit: 2100-0269-81-0200037059.

3.2.  La proposta que resulti guanyadora del contracte de cessió del cafè-bar haurà de fer 
efectius els següents imports en el moment de signar el contracte:

 -  Dipòsit per a mobiliari i equips: 6.000 € + 10.000 € que s’hauran de fer efectius el 50% 
de l’import a l’inici de l’explotació i el 50% restant al cap d’un any). Aquests imports 
seran retornats a la finalització del contracte sempre que es retorni tot el mobiliari i els 
equips en bon estat i en funcionament.

 -  3.000 € corresponents a 2 mensualitats en concepte de fiança que es dipositarà a l’IN-
CASOL. Aquest import serà retornat en finalitzar el contracte sempre que l’arrendatari 
estigui al corrent de totes les mensualitats.

 - 1.500 € en concepte de la primera mensualitat.
3.3.  Tota persona interessada a presentar-se al concurs ha de lliurar a les dependències del 

Casal Català una proposta que contingui, com a mínim, els següents elements.
 - Nom, cognoms i dades generals de les persones físiques o jurídiques que es presenten.
 -  CV i/o informe de vida laboral de les persones físiques o representants de les societats 

interessades.
 - Memòria descriptiva de la proposta: Caldrà definir mínimament els següents aspectes:
	 	 ❍ Oferta gastronòmica: Menú diari, entrepans, carta de vins, esmorzars, tapes.
	 	 ❍  Proposta de descomptes o avantatges als socis (més enllà del compromís del 15% 

exigit al contracte).
	 	 ❍ Altres propostes de millora.
	 	 ❍  El contingut de la proposta pot acompanyar-se de presentacions, imatges i/o qualse-

vol altre material de suport que es vulgui aportar.

4.  COM I ON LLIURAR LES PROPOSTES: 
S’acceptaran totes les propostes dipositades en un sobre tancat amb el contingut, especificat 
més amunt, a la bústia de l’Entitat o rebudes per correu certificat.

CASAL CATALÀ DELS HOSTALETS DE PIEROLA
C/ Isidre Vallès, 30 - 08781 Els Hostalets de Pierola
Es publicaran les bases del concurs a la web del Casal Català: www.casalcatala.cat, a la web 
de l’Ajuntament (www.elshostaletsdepierola.cat), i a la premsa comarcal.

Per a més informació i/o consultes podeu contactar per correu electrònic a 
casal.hostalets@gmail.com.

La Junta validarà totes les candidatures que es presentin en Assemblea.

*En cas de disconformitats entre aquestes bases i el contracte prevaldrà allò determinat al contracte.

Els Hostalets de Pierola, octubre de 2021

L’Ajuntament rep al metge 
d’atenció primaria, Xavier 
Cantero

Celebrada una bona 
castanyada

Nou agent a la plantilla de la 
Policia Local

IGUALADA
L’Alcalde d’Igualada, Marc 

Castells, acompanyat de la tinenta 
d’alcalde i regidora d’Acció Soci-
al, Carme Riera i del regidor d’En-
torn Comunitari, Fermí Capdevila, 
han rebut al doctor Xavier Can-
tero, metge de família de l’Equip 
d’Atenció Primària d’Igualada Ur-
bà de l’Institut Català de la Salut, 
que ha estat reconegut durant el 
congrés celebrat a Mallorca, per la 
Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (SEMFYC) en 
motiu de la seva implicació durant 
la pandèmia. El metge igualadí és 
adjunt de l’Equip d’Atenció Pri-
mària Igualada Urbà des de fa 20 
anys i també és tutor de residents. 
Cantero és actualment referent 
territorial en eutanàsia, vicepresi-
dent del Comitè d’Ètica Assisten-
cial de l’Anoia i vocal de la Junta 
de l’Anoia del Col·legi de Metges, 
així com de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Balears. 
Cantero va ser director de l’Equip 
d’Atenció Primària durant 11 anys.

Des del consistori la trobada 
ha servit per fer un reconeixement 
a la tasca realitzada pel doctor 
Cantero, tant pel que fa a la seva 
atenció als pacients com també pel 
seu esforç comunicatiu i de difu-

sió de la feina duta a terme des 
de l’Assistència Primària durant la 
pandèmia.

En la rebuda a l’Ajuntament, 
Cantero ha explicat la intensa tas-
ca que els professionals de la sa-
lut han fet i segueixen fent per 
fer front a la pandèmia. Especial-
ment des d’Igualada on, al març 
de 2019, la Covid va impactar-hi de 
cop. El metge de Família, ha volgut 
compartir i ampliar el reconeixe-
ment que ha rebut a tots els pro-
fessionals sanitaris, en especial als 
professionals de l’Atenció Primària 
de la Conca d’Òdena que van ser 
els que van rebre l’impacte inicial 
de la pandèmia.

Cantero ha repassat amb l’al-
calde i els regidors alguns dels mo-
ments més densos i complicats de 
l’actuació davant de la pandèmia 
remarcant “l’adaptació de tots els 
professionals i la importància del 
treball en equip que durant aques-
ta situació ha estat i segueix sent 
més necessari que mai”. Cantero 
també ha posat en valor el fet que 
“l’actuació i la formació que va 
iniciar-se a Igualada i a la Conca ha 
servit per la resta de territoris com 
a referent a l’hora de fer front a la 
Covid”.

VILANOVA DEL CAMÍ

La setmana passada es va fer un 
nou nomenament a la Policia 

Local de Vilanova del Camí on s’ha 

incorporat un nou agent que subs-
tituirà una caporala en comissió de 
serveis. 

A l’acte hi va ser present l’al-
caldessa Noemí Trucharte, el regi-
dor d’Hisenda i Promoció Econòmi-
ca Jordi Barón i el cap de la Policia 
Local, Daniel Monroy.

Malgrat aquesta nova incorpo-
ració, la plantilla de la Policia Local 
baixa a 16 efectius: 4 caporals, i 
10 agents i 2 interins, ja que l’ins-
pector també està en comissió de 
serveis.

VECIANA

El passat dia 1 de novembre a la 
tarda el municipi de Veciana va 

viure la seva castanyada popular al 
nou Centre Cultural de Cal Pesseta.

La festa va començar amb jocs 
per als més petits que van ser els 
encarregats d’anar a buscar la cas-
tanyera que venia del bosc amb el 
cistell ple de castanyes.

A l’arribada a la sala polivalent 
es va celebrar un berenar per xics i 
grans organitzat per l’Ajuntament 
de Veciana amb el qual es va posar 
punt i final a la vetllada.

mailto:casal.hostalets@gmail.com
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El PSC-Anoia impulsa 
reunions itinerants de la 
seva direcció per tota la 
comarca

ERC La Torre planta cara a Junts  pel 
projecte de la nova piscina i per la manca de 
transparència de l’equip de govern

El col·lapse de la R4 de 
Rodalies i la necessitat 
d’una línia Cervera-Igualada-
Martorell

Gran acollida del retorn del Halloween

Amb l’aixecament de les restric-
cions, el PSC-Anoia ha iniciat 

una nova manera de celebrar les 
reunions de la seva direcció amb 
l’objectiu de ser present a tota la 
comarca i recórrer els diferents 
municipis: l’executiva celebrarà les 
seves reunions de manera itine-
rant. La primera ha estat a Piera, 
municipi on el PSC hi governa des 
de fa un any.

El primer secretari de la Fe-
deració del PSC-Anoia, Francisco 
Guisado, explica que “el PSC és 
un partit d’arrel municipalista i 
amb una gran vocació de proxi-
mitat. Per això hem començat el 
nou curs amb l’impuls de reunions 
itinerants de la nostra executiva 
per a ser a tots els municipis de 
la comarca i estar al costat dels 
grups municipals. Ja vam començar 
aquesta aposta per la proximitat 
amb la jornada ‘Sumem per l’Ano-
ia’ que vam celebrar a principis 
d’octubre i la seguirem per oferir 
un projecte sòlid per la comarca 
que respongui, sempre, a les ne-
cessitats de la gent. Fem una tasca 
de servei a les persones en un mo-

ment d’enorme complexitat i ens 
centrem en fer possible que la re-
cuperació econòmica arribi al terri-
tori i que aquesta sigui per tothom 
sense deixar ningú enrere.”

Guisado també afirma que el 
PSC s’està preparant per les elecci-
ons municipals del maig del 2023 
amb l’objectiu de ser el primer par-
tit de l’Anoia tot posant en valor la 
bona feina dels grups municipals 
socialistes de tots els ajuntaments, 
i també dels governs de Vilanova 
del Camí, Piera, la Pobla de Clara-
munt i Masquefa on governa el 
PSC, així com del govern del Con-
sell Comarcal de l’Anoia que tam-
bé està format pel PSC.

IGUALADA

El d imecre s  27  d ’oc tubre 
va tenir  l loc  a  l ’Auditor i 

del Museu de la Pell d’Iguala-
da el segon dels quatre debats 
organitzats  per  l ’assoc iac ió 
Pro Vegueria Penedès, amb el 
títol L’aposta ferroviària: mer-
caderies i viatgers. El corredor 
mediterrani: una oportunitat 
també pel tren “gran” d’Igua-
lada a Barcelona? Hi hagué una 
notable assistència de públic i 
els ponents van ser Xavier Badia, 
president de la Delegació de la 
Cambra de Comerç a l’Anoia; 
Ricard Font, secretari general del 
Departament de Vicepresidència 
i Territori de la Generalitat i Joan 
Amorós, president de FERRMED. 
Va moderar el debat Pep Solé, de 
la Junta de Pro Vegueria Pene-
dès.

El tema ferroviari és de gran 
actualitat, amb el rerefons del 
canvi climàtic. La Comissió Eu-
ropea s’ha proposat que el 2030 
el 30% del tràfic de mercaderies 
a Europa es faci per ferrocarril; 
actualment és el 18% de mitja-
na i a l’Estat espanyol és només 
un 3%. Objectiu doncs dificilís-
sim d’assolir. Tots els ponents van 
coincidir en el diagnòstic i es van 
posicionar a favor que s’avanci 
cap aquest objectiu, els fons eu-
ropeus Next Generation hi han 
d’ajudar. També es va coincidir 
en la necessitat que no sols hi 
hagi més vies de mercaderies 
sinó sobretot que estiguin ben 
connectades amb els nodes i els 
centres de producció industrial.

Especialment il·lustradora va 
ser l’aportació de Joan Amorós. 
L’entitat FERRMED està enllestint 
un Estudi d’optimització de tràn-
sit i canvi modal a la UE, d’una 

extensió i profunditat immenses, 
on hi ha treballat 30 persones. 
Ni la mateixa Comissió Europea 
ha estat capaç de reunir un ar-
senal de dades com aquest. En 
va fer una exposició exhaustiva 
que desborda es límits d’aquest 
comunicat.

El que sí que es va poder 
constatar a partir d’aquest es-
tudi i d’aportacions dels altres 
ponents és la coincidència amb la 
posició de Pro Vegueria Penedès 
sobre les dues realitats següents:

D’una banda que el projecte 
actual de fer passar tots els trens 
del corredor mediterrani de mer-
caderies per l’actual R4 de Ro-
dalies, amb la implantació d’un 
tercer carril adaptat a l’ample 
europeu, és un disbarat que por-
tarà inevitablement al col·lapse 
de la línia i que afectarà els usu-
aris de l’Alt i el Baix Penedès i de 
retop els del Garraf.

D’altra banda la necessitat de 
donar sortida a les mercaderies 
que venen del corredor de l’Ebre, 
mentre no es dugui a terme el 
projectat Eix transversal ferro-
viari, mitjançant la construcció 
d’una línia que vagi de Cervera 
a Martorell passant per Igualada: 
són 60 km i tindria un cost assu-
mible. De pas es podria aprofitar 
per donar servei als passatgers 
de la comarca de l’Anoia.

Caldria que davant d’aquesta 
situació, el Govern de la Genera-
litat, els consells comarcals i els 
ajuntaments fessin tota la pres-
sió possible allí on calgui fer-la, 
amb la seguretat que trobaran 
el suport i el consens del món 
empresarial i sindical així com de 
la ciutadania tan castigada per la 
precarietat dels serveis ferrovia-
ris de la Vegueria.

LA TORRE DE CLARAMUNT

En el passat ple extraordinari 
celebrat el 20 d’octubre, el grup 

d’Esquerra Republicana a La Torre 
de Claramunt va votar en contra 
del projecte que l’equip de govern 
va denominar “la joia de la coro-
na”. Aquest projecte consisteix 
en traslladar uns metres l’actual 
piscina municipal i ampliar-ne el 
seu  vas, amb un cost previst de 
més d’un milió d’euros, gairebé la 
mateixa quantitat del total de l’IBI 
recaptat al municipi. 

El govern de Junts va presentar 
el projecte en el passat ple, sense 
facilitar el pressupost del mateix. 
ERC La Torre creu que aquesta és 
una obra faraònica, que en plena 
campanya dels pressupostos parti-
cipatius hauria de fer reflexionar 
a més d’un. L’ajuntament convoca 
anualment la campanya de pressu-
postos participatius amb una dota-
ció de 35.000 euros, i es demana a 
la ciutadania que faci les seves pro-
postes de millora al municipi. De 
totes les propostes, se’n trien dues, 
les més votades, i les altres que-
den descartades. En aquest con-

text, ERC La Torre creu que aquests 
35.000 euros “són engrunes per 
maquillar la manca de participació 
real i directa en la presa de deci-
sions importants, com la que ara 
ens ocupa, un macro-projecte per 
sorpresa que no s’han molestat en 
explicar com caldria ni en demanar 
el parer dels que en realitat el sub-
vencionen i que el govern pensa 
tirar endavant malgrat el desacord 
de tota l’oposició”.

La Torre de Claramunt té un 
terme municipal amb nou nuclis 
de població diferents, on cadascun 
dels quals presenta una sèrie de 
necessitats que afecten el dia a dia 
de les persones i la seva qualitat 
de vida; demandes que van des 
de temes de mobilitat, a salut, via 

pública, serveis socials, sanejament 
i un llarg etcètera. De fet, a través 
de les xarxes socials es pot copsar 
el descontentament generalitzat 
que ha causat aquesta decisió de 
l’equip de govern de Junts per Ca-
talunya i el greuge comparatiu que 
suposa en relació als altres nuclis 
del municipi. 

La ciutadania ha penjat una 
enquesta a la xarxa per conèixer 
l’opinió dels conciutadans. I ERC es 
pregunta si no hauria de ser aques-
ta la manera de dur a terme uns 
pressupostos participatius reals? 
No s’hauria de demanar l’opinió 
a la ciutadania abans d’engegar 
un projecte d’aquestes dimensions 
econòmiques tan desorbitades?

ERC La Torre de Claramunt

ÒDENA

Durant el passat cap de setma-
na la Comissió Jove Gargantua 

Odenenca va recuperar, després de 
dos anys, les ja tradicionals activitats 
de Halloween.

El divendres 29 d’octubre es va 
realitzar en el Pla d’Òdena el Zom-
bieland, una gimcana on grups de 
zombis persegueixen als jugadors. 
Aquesta activitat va estar dedicada 
als més joves de la casa i hi van par-
ticipar més de 90 joves menors de 
setze anys.

El dissabte 30 es va dur a terme 
el concurs de disfresses i un karaoke 
popular hi van assistir una quaran-
tena de joves.

El diumenge 31 durant la nit de 
Halloween el Poliesportiu Municipal 
es va transformar en un passatge 

del terror, ambientat en una fictícia 
antiga Central Nuclear infestada per 
monstres mutants. Van entrar més 
de 100 persones en grups reduïts.

La Comissió celebra la gran aco-
llida dels actes després de dos anys, i 
agraeix el seguiment de les mesures 
COVID per part dels assistents. Tam-
bé dóna les gràcies a tes les perso-
nes que han ajudat a la Comissió 
a l’organització dels actes. En els 
pròxims dies s’avaluarà les activi-
tats a través de les Xarxes Socials de 
l’entitat.

2a Edició del programa Conca Industrial 4.0
Arrenca el curs de Polimanteniment Industrial amb 15 joves de la 
Conca d’Òdena
COMARCA

La Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena (MICOD) ha iniciat 

aquest mes d’octubre el curs de 
Polimanteniment Industrial, un 
programa de formació especialit-
zada adreçada a joves que bus-
quen feina. Subvencionat per la 
Diputació de Barcelona, Conca 
Industrial 4.0 és un programa que 
se centra en el sector industrial, el 
sector que més necessita d’apre-
nents qualificats a la Conca d’Òde-
na, i que arriba ja a la segona edi-
ció.

La formació en Polimanteni-
ment Industrial és totalment gra-
tuïta, i capacitarà a quinze perso-
nes joves com a futures treballado-
res del sector industrial de la Conca 
d’Òdena, un dels principals pilars  
de la comarca de l’Anoia, amb un 

volum molt important d’empreses, 
llocs de treball i facturació.

Els quinze joves seleccionats 
han iniciat la seva formació amb 
un mòdul en Prevenció de Riscos 
Laborals i seguidament duran a 
terme un mòdul de Soldadura. To-
tes dues formacions s’imparteixen 
als tallers que es troben a l’Edifici 
Ignova. Completaran les 300 hores 
de formació amb mòduls d’Electri-
citat Industrial, Pneumàtica i Elec-
tropneumàtica.

El Projecte Conca Industrial 
4.0, acompanya als joves al llarg 
de tota la formació oferint un se-
guit d’accions complementaries 
encarades a millorar la seva ocu-
pabilitat dins el sector industrial. 
Aquestes accions inclouen tutories 
individualitzades, accions d’orien-
tació laboral, formació en gestió 

emocional, participació en sessions 
informatives relacionades amb el 
sector industrial, SpeedDating amb 
empreses de la Conca d’Òdena, 
possibilitat de pràctiques i suport 
a la inserció.

Una de les empreses que ja 
ha confirmat la seva col·laboració 
amb el projecte és l’empresa de 
subministres Saltoki. A través de la 
Fundació Saltoki, els estudiants po-
dran fer part de la formació a les 
instal·lacions que l’empresa té al 
polígon de Les Comes d’Igualada, 
i a més aquesta col·laboració facili-
tarà no només que els alumnes pu-
guin fer la formació teòrico-pràc-
tica fent simulacions reals d’instal-
lacions sinó que també afavorirà 
el contacte amb les empreses del 
sector de la comarca.

Celebrada la jornada de Tots Sants  
amb el so dels violins
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Enguany la jornada de Tots 
Sants es va desenvolupar sen-

se incidències al cementiri mont-
buienc ubicat a tocar del Nucli 
Antic. Tant l’arranjament dels 

accessos com també l’acurat man-
teniment del recinte van perme-
tre als veïns i veïnes poder cele-
brar amb la màxima normalitat 
aquesta jornada de record a les 
persones difuntes. 

Val a dir que des de la regi-
doria de Cultura es va organitzar 
una petita actuació musical de 
violins a l’annex del cementiri mu-
nicipal.
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S’investiga la presumpta agressió sexual a 
una menor 
Els fets van tenir lloc la matinada de dilluns al polígon de Les Comes

IGUALADA

Els Mossos d’Esquadra seguei-
xen amb la investigació d’una 

presumpta agressió sexual a una 
noia de 16 anys a Igualada. Els 
fets van tenir lloc aquest dilluns 
1 de novembre a la matinada al 
polígon industrial de Les Comes. 
Segons el relat de la família de la 
víctima recollit per diversos mitjans 
de comunicació, la menor va ser 
agredida quan es dirigia a l’estació 
de tren després d’haver sortit de 
festa amb motiu de la Castanyada 
i Halloween.

La jove, veïna de Masquefa, va 
ser traslladada inicialment a l’Hos-
pital d’Igualada i després va ser 
ingressada a Sant Joan de Déu de 
Barcelona, on va haver de ser ope-
rada i on resta ingressada.

Fonts policials assenyalen que 
els investigadors treballen amb to-
tes les hipòtesis obertes. Els agents 
estudien la possibilitat que hi ha-
gués un sol agressor però no des-
carten que a la noia l’assaltés més 
d’una persona.

Els Mossos encara no han po-
gut prendre declaració a la víctima 
per aclarir els fets.

Concentració de rebuig 
a l’agressió sexual a 
Igualada

Un centenar de persones es 
van concentrar dimarts al vespre, a 
les portes de l’Ajuntament d’Igua-
lada, per mostrar el seu rebuig a 
la presumpta agressió sexual. Con-
vocats per l’associació feminista 
La Tracta, la protesta va comptar 
amb la participació dels regidors 
de l’equip de govern i d’ERC, Igua-
lada-Som-hi i ERC. En nom de La 
Traca, l’escriptora Maribel Nogué 
va ser l’encarregada de llegir el 
manifest en el qual posava de ma-
nifest la “indignació” que viu la 
ciutadania i va exigir mesures “als 
poders públics, més inversió i ser-

veis per frenar l’epidèmia del mas-
clisme”. “Cal aturar tot això, no 
ens podem sentir segures ni pel 
carrer”, va exclamar.

Ahir dimecres, tancada ja la 
nostra edició a diferents municipis 
de la comarca els ciutadans van 
tornar a sortir al carrer per mostrar 
el seu rebuig i denúncia contra la 
violència ver les dones.

A Masquefa més de 250 
veïns i amics de la víctima 
rebutgen els fets amb un 
minut de silenci

Dimecres al migdia, més de 250 
persones es van concentrar davant 
l’ajuntament de Masquefa  per 
condemnar l’agressió sexual que 
dilluns va patir la jove del poble. 
Amb un minut de silenci, veïns i 
amics de la víctima van mostrar 
el seu rebuig a uns fets que han 
deixat el municipi colpit, segons 
declaracions de l’alcalde, Xavier 
Boquete. “Tot el poble ens sentim 
agredit”, afirmava, tot fent una 
crida a “acabar amb la gran xacra 
de la violència masclista”. 

Amb el minut de silenci, el mu-
nicipi va manifestar el seu rebuig 
unànime als fets ocorreguts la ma-
tinada de dilluns a Igualada. “Ens 
reunim per dir prou a les viola-
cions, a les agressions físiques, al 
maltractament emocional, a la de-
sigualtat per raó de gènere, sexe 
o identitat”, va asseverar Boquete 
amb el manifest llegit davant la 
Casa de la Vila.

L’alcalde afirmava que “les 
agressions sexuals són una desgra-
ciada realitat que mai és llunyana” 
i va recalcar que “implica i afecta 
tothom”. Sota un escrupolós si-
lenci, el manifest es va llegir en 
un acte que ha reunit nombrosos 
veïns del municipi. També hi era 
el professorat de l’Institut de Mas-
quefa i bona part de l’alumnat de 
Batxillerat, companys de la víctima.

En declaracions posteriors a 
la premsa, l’alcalde explicava que 
“tot el poble necessita canalitzar la 
ràbia i impotència davant l’agres-
sió a una veïna”. En aquest sentit, 
va detallar que el consistori i el De-
partament d’Educació han activat 
diversos recursos per oferir suport 
psicològic especial a tota la comu-
nitat educativa del municipi. 

La concentració la va convocar 
l’entitat feminista La Frontissa.

La Fecasarm estudia 
personar-se com a 
acusació popular

La Federació Catalana d’Asso-
ciacions d’Activitats de Restauració 
i Musicals (Fecasarm) estudia per-
sonar-se com a acusació popular 
en el cas de l’agressió sexual de la 
jove anoienca. La patronal “ha dit 
prou” i ha assegurat que no per-
metrà que es segueixi posant en 
risc la seguretat dels seus clients i 
treballadors, ni que s’”embruti” la 
imatge del sector. La patronal ha 
condemnat enèrgicament l’acció 
“covarda i perversa” i ha traslladat 
el seu suport a la família. A més, 
ha reclamat més presència policial 
en l’entorn dels locals d’oci noc-
turn.

En el cas d’Igualada, ha asse-
gurat que la discoteca està col·la-
borant al màxim amb els Mossos 
d’Esquadra per ajudar a identificar 
i detenir els presumptes autors dels 
fets. Ha afegit que demanaran la 
màxima pena prevista al codi pe-
nal per aquests fets.

Igualada Som-hi demana 
que l’Ajuntament es 
presenti com a acusació 
particular

El grup municipal d’Igualada 
Som-hi (PSC - Comuns - Igualada 
Oberta) demana que l’Ajuntament 
es presenti com a acusació parti-
cular en el cas de la violació de la 
menor. La formació progressista 
proposa que l’Ajuntament utilitzi 
totes les eines que té al seu abast 
per actuar amb tota la fermesa i 
utilitzi la possibilitat de presen-
tar-se com a acusació particular a 
mesura que avanci la investigació 
i el procés judicial. De fet, és un 
recurs que altres municipis han uti-
litzat quan s’han produït casos de 
violència masclista com és aquest.

ACN

1.100 participants van gaudir 
d’un excel·lent Passatge del 
terror

Montbui posa en marxa el 
Consell d’Infants

Òdena forma i crea ocupació aprofitant el 
Pla de Mesures Urgents per a la Conca

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

1.100 participants van prendre 
part diumenge passat en el Pas-

satge del Terror de Montbui. La 
catorzena edició, celebrada temà-
ticament sota el títol “Gran Hotel 
Christmas Edition”, va permetre als 
assistents submergir-se en escena-
ris de por impregnats d’un esperit 
terroríficament nadalenc. Una vui-
tantena de voluntaris van fer possi-
ble el Passatge, celebrat sense inci-
dències i enmig d’un gran ambient 
de diversió a l’antiga nau de Cal-
çats Ferrer, actualment magatzem 
municipal.

Un any més, la caracterització 
dels personatges, l’ambientació, la 
creació d’escenes sorprenents i la 
creació d’un circuit ple de sorpre-
ses i que es completava en 15-20 

minuts va tornar a fer les delícies 
dels participants. La gran tasca dels 
voluntaris i voluntàries, el treball 
en equip i la gran tasca organitza-
tiva va permetre que l’activitat es 
saldés amb un èxit absolut.

A les 7 de la tarda, després 
d’un petit espectacle de foc, va 
obrir portes un Passatge del Terror 
que va generar una gran expec-
tació, traduïda en una llarga cua 
d’accés, que es va mantenir durant 
hores, al llarg del Passeig Catalu-
nya.

Prop de 350 participants 
al “Halloween infantil”

De forma prèvia al Passatge 
del Terror, el mateix dilluns prop 
de 350 persones –majoritàriament 
infants i públic familiar- van par-
ticipar en el “Halloween infantil”, 
celebrat a Mont-Àgora. Els infants 
de Montbui van poder gaudir 
d’aquesta festa de disfresses que 
va incloure la projecció de la pel-
lícula d’animació infantil “Coco”. 
Aquesta activitat va ser organitza-
da per l’Ajuntament montbuienc, 
amb el suport de Viu La Festa i l’Es-
pai de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dimecres de la setmana passada 
va tenir lloc la primera sessió de 

coneixença del Consell d’Infants de 
Santa Margarida de Montbui, un 
projecte impulsat des de les àrees 
d’infància i Educació de l’Ajunta-
ment montbuienc, i que té com a 
objectiu convertir-se en l’espai de 
participació dels nens i nenes del 
municipi. El Consell d’Infants dóna 
protagonisme als infants i se’ls 
acompanya en el seu camí de parti-
cipació, autonomia i gestió.

Aquest òrgan participatiu està 
format per 22 nois i noies d’entre 
10 i 14 anys, pertanyents a tots els 
centres educatius de Montbui (es-
cola Montbou, escola Garcia Lorca, 
escola Antoni Gaudí i Institut Mont-
bui), els quals van prendre part en 
aquesta primera sessió.

Durant el passat mes d’octubre, 
i amb la col·laboració dels centres 
educatius, es va dur a terme el pro-
cés perquè els infants poguessin 
presentar candidatura per formar 
part del Consell. La participació dels 
infants del municipi al Consell es 
vehicula a través de les respectives 
aules, essent el Conseller/a de ca-
da classe, triat pels companys/es en 
unes eleccions, el representant di-
recte dels seus companys i compa-
nyes. D’aquesta manera, els infants 
poden participar del Consell de ma-
nera representativa.

Aquest nou òrgan participatiu 
celebrarà inicialment 10 sessions, 

entre octubre de 2021 i juny de 
2022.

L’organització i implementació 
del projecte es realitza de forma co-
ordinada entre l’empresa Descober-
ta, la qual té una destacada trajec-
tòria dedicada a la creació, la gestió, 
l’organització, la dinamització, la 
producció i la formació de projectes 
relacionats amb la cultura, l’educa-
ció, el lleure.

Des de l’Ajuntament, la regido-
ra d’Educació i Infància Coral Váz-
quez valora positivament el projec-
te i recorda “que sovint ens passa 
desapercebuda la mirada i els inte-
ressos dels nens i nenes en la cons-
trucció del nostre municipi, i aquest 
espai pretén recollir les seves opini-
ons, i alhora fomentar el seu esperit 
crític, i hàbits com l’escolta, el debat, 
expressar opinions,  relacionar-se 
amb persones diferents, per con-
tribuir en la formació de persones 
capaces de viure i conviure en una 
comunitat”

Entre els objectius del Consell 
d’Infants, es troben fomentar la cul-
tura de la participació i dels principis 
democràtics en els infants, recollir 
les opinions i propostes dels infants 
vers el municipi, promoure l’opinió 
pròpia com a punt de partida del 
diàleg i de la creació d’idees noves 
conjuntes, aprofundir en el conei-
xement que els infants tenen del 
municipi, aproximar el valor de la 
democràcia i la participació, entre 
d’altres.

ÒDENA

L’Ajuntament d’Òdena ha desti-
nat la subvenció que li ha cor-

respost del Pla de Mesures Urgents 
d’Ocupació pel tancament perime-
tral de la Conca d’Òdena a oferir 
orientació i formació, crear plans 
d’ocupació i a subvencionar la 
contractació a empreses. D’una 
banda quatre veïnes del munici-
pi han rebut orientació i forma-
ció els últims mesos, que ara per 
ara ja s’ha traduït en la inserció 
d’una d’elles com a dependenta 
d’un establiment. De l’altra, l’Ajun-
tament ha contractat durant 9 
mesos, des d’aquest octubre fins 
al juny de l’any que ve, dues per-
sones que faran tasques de peons 
a la brigada municipal. Per últim, 

l’Ajuntament també ha subven-
cionat dues empreses per a la 
contractació de dos treballadors 
durant sis mesos, i que han esde-
vingut contractats per les empreses 
amb caràcter indefinit.

Òdena ha rebut 54.558,17 del 
total de 904.398,63 euros que el 

Govern ha destinat al Pla de Me-
sures Urgents d’Ocupació a la Con-
ca d’Òdena, dels quals ha dedicat 
40.767,30 a la creació dels plans 
d’ocupació i, a través de l’Ajunta-
ment d’Igualada, 13.299,96 euros 
al foment de la contractació i 490 
més a l’orientació i formació.

El Pla de Mesures Urgents 
d’Ocupació pel tancament perime-
tral de la Conca d’Òdena és una 
actuació extraordinària arran de la 
situació que va viure la zona a l’ini-
ci de la pandèmia. És un contrac-
te subvencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 
pel Ministeri de Treball-Servei pú-
blic d’Ocupació Estatal (SEPE), re-
gulat pel Decret Llei 49/2020 d’1 de 
desembre.
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Poble Actiu celebra que Jorba hagi rebutjat 
els macropolígons

ERC Anoia posa en valor la consulta de Jorba 
i defensa “aplicar” el resultat

Impuls de la transició 
energètica amb una rebaixa 
d’impostos i taxes per a les 
inversions en tecnologies 
netes

El NEAN Parc Prehistòric rep la medalla 
d’honor de l’Institut d’Estudis Penedesencs 

Agafant idees d’altres 
municipis per al nou Espai 
Jove
CAPELLADES

El regidor i la tècnica de Joventut 
de Capellades, Miquel Sabaté i 

Alícia Benito, van visitar la setma-
na passada diversos equipaments 
juvenils d’altres municipis per reco-
llir idees per al nou Espai Jove de 
Capellades, que ha d’entrar en 
funcionament a principis de l’any 
vinent. Van ser als Hostalets de Pie-
rola i a la Pobla de Claramunt per 
parlar amb les responsables dels 
espais juvenils d’aquests municipis 
i conèixer la seva experiència i fun-
cionament. 

L’Espai  Jove de Capel la-
des s’ubicarà a l’antic restaurant 
Chup’s. Les obres de reforma s’han 
de dur a terme aquest últim tri-
mestre de l’any. Els darrers tres 

anys s’ha fet un treball participa-
tiu (ciutadà, tècnic i polític) per 
donar forma al nou equipament, 
i és previst que a partir de gener 
es vesteixi l’espai i s’obri un nou 
procés participatiu per dotar-lo de 
continguts.

CAPELLADES 

L’Ajuntament de Capellades està 
totalment compromès amb l’im-

puls d’una transició energètica jus-
ta. Seguint el compromís del Pacte 
d’Alcaldes per al Clima i l’Energia i 
també l’Agenda 2030 per al Desen-
volupament Sostenible, l’equip 
de Govern va aprovar al darrer 
Ple municipal diverses reduccions 
d’impostos i taxes per als veïns que 
apostin per l’energia sostenible. 

En concret, ha acordat incor-
porar a les ordenances de 2022 

una reducció del 50% de l’IBI du-
rant tres anys als veïns i veïnes 
que facin esforços econòmics per 
instal·lar sistemes d’aprofitament 
tèrmic o elèctric aprofitant l’ener-
gia solar. En la mateixa línia, ha 
augmentat fins a un 70% de bo-
nificació la taxa de sol·licitud de 
llicència d’obres per instal·lar ginys 
per a un millor aprofitament solar.

Pel que fa a l’impost de circu-
lació, ha acordat agilitzar i sim-
plificar els tràmits per sol·licitar 
bonificacions a aquest impost i ha 
establert que els vehicles classi-
ficats amb l’etiqueta blava (zero 
emissions) gaudiran d’una bonifi-
cació del 75% i els classificats amb 
etiqueta ECO d’una bonificació del 
50%. 

L’alcalde de Capellades, Salva-
dor Vives, afirma que “la voluntat 
d’avançar cap al desenvolupament 
sostenible no pot ser només un 
compromís genèric sinó que s’ha 
de traduir en fets concrets, i és 
per això que des de l’Ajuntament 
hem decidit adoptar aquestes me-
sures”. 

La candidatura municipalista, 
impulsada per la CUP, celebra 

que la gent de Jorba va votar a 
la consulta ciutadana del passat 
diumenge 24 d’octubre en con-
tra dels macropolígons industrials 
i dels projectes de centrals d’ener-
gies renovables al municipi. Neus 
Carles i Pau Ortínez, regidores de 
Poble Actiu, van assistir al centre 
de votació de la consulta, van com-
partir una estona amb membres 
de Jorba Reflexiona per veure com 
anava la votació i, finalment, van 
publicar un vídeo a les xarxes quan 
es va acabar l’escrutini celebrant el 
resultat. 

Des de Poble Actiu valoren po-
sitivament la participació massiva a 
la consulta i també que el resultat 
hagi estat en contra dels macro-
polígons industrials. Neus Carles, 
regidora de Poble Actiu, va agrair 
especialment la tasca feta per Jor-
ba Reflexiona en la defensa de la 

consulta, haver fet una “campanya 
amb molts pocs recursos econòmics 
però molt entusiasme” i, també, 
que el resultat de la votació hagi 
estat tan clar.

El cost econòmic de la 
campanya pel “Sí als 
macropolígons” de la 
MICOD

Poble Actiu ha anunciat que 
ha presentat una sol·licitud d’in-
formació a la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena per saber quines 
despeses econòmiques ha supo-
sat la campanya publicitària per 
demanar el “Manifest pel Sí a Jor-
ba”. La campanya publicitària va 
incloure insercions del manifest en 
mitjans escrits i digitals, entrevistes 
i la gravació de vídeos, totes elles 
posicionades a favor dels macropo-
lígons industrials a Jorba. 

Pau Ortínez, regidor de Poble 
Actiu i membre del ple de la Man-
comunitat de la Conca d’Òdena 
(MICOD), ha qüestionat que amb 
diners públics es facin campanya 
publicitàries per instar la ciutada-
nia a votar a favors dels macro-
polígons industrials. Així mateix, 
considera que el paper de les insti-
tucions com la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena és promoure el de-
bat públic, informar la ciutadania 
i no pas fer de lobby. Finalment, 
Poble Actiu agraeix a l’Ajuntament 

de Jorba que acceptés la consulta 
proposada per Jorba Reflexiona i 
reclama una democràcia més par-
ticipativa, amb consultes sobre els 
temes que preocupen a la ciuta-
dania. 

Despeses en projectes 
descartats

La candidatura municipalista 
reclama a la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena major rigorositat 
en la realització de despeses eco-
nòmiques vinculades al Pla Direc-
tor Urbanístic d’Activitats Econò-
miques de la Conca d’Òdena. Con-
cretament, exposen que la Manco-
munitat ha gastat 89.500 euros en 
despeses relacionades amb polí-
gons industrials com el de Can Mo-
rera (Òdena), Can Titó (Vilanova 
del Camí) i el Parc Tecnològic (Jor-
ba i Igualada), macropolígons que 
han estat descartats. Les despeses 
corresponen al servei de redacció 
de documents urbanístics, aixeca-
ments topogràfics, estudis hidro-
lògics, estudis ambientals, estudis 
de la mobilitat i serveis jurídics. Per 
a Poble Actiu és lamentable que 
els ajuntaments donin diners a la 
Mancomunitat de la Conca d’Òde-
na per planificar macropolígons 
en lloc d’invertir per garantir drets 
bàsics com l’habitatge, els serveis 
socials, l’educació o la cultura. 

Poble Actiu

Esquerra Anoia ha emès un 
comunicat on posen en valor la 

consulta que es va fer a Jorba el 
diumenge passat on es preguntava 
als veïns i veïnes si estaven d’acord 
amb l’ampliació de sòl industrial al 
municipi i si estaven a favor de la 
implementació de grans projectes 
d’energies renovables. La consulta 
va ser àmpliament participada per 
més d’un 60% de ciutadans i el 
“no” a l’ampliació de sòl industrial 
va rebre un suport que els republi-
cans consideren “incontestable”, 
pràcticament arribant al 90%. Des 
d’ERC asseguren que “òbviament 
cal aplicar totalment el resultat 
emès pels jorbencs i jorbenques 
a les urnes, com no pot ser d’una 
altra manera” i apunten que, com 
va explicar l’alcalde del municipi, 
David Sánchez, “des del govern 
municipal ja s’ha demanat a la 
Generalitat que s’apliqui i es res-
pecti el resultat i que, per tant, 
no inclogui les 46 ha previstes al 
Pla Director Urbanístic d’Activitat 
Econòmica de la Conca d’Òdena al 
municipi de Jorba”.

Alhora, els republicans “posen 
en valor” la consulta que s’ha fet 
a Jorba ja que “a aquells municipis 
on governa ERC a l’Anoia s’han fet 
consultes per saber què vol la gent 
sobre algun aspecte rellevant del 
poble”. En aquesta línia recorden 
que “els ciutadans i ciutadanes 
d’Òdena ja van ser molt clars en les 
passades eleccions municipals del 
2019 rebutjant també l’ampliació 
desproporcionada de sòl industrial 
al municipi i donant la confiança 
del govern a l’actual alcaldessa, 
Maria Sayavera, d’Esquerra, un 
mandat democràtic que des del 
govern municipal “s’ha aplicat i 
respectat i al que donem tot el 
suport”. També posen d’exemple 
la consulta que es va realitzar als 
Hostalets de Pierola sobre l’aboca-
dor i asseguren que “estem orgu-
llosos que els governs d’ERC posin 
en mans de la ciutadania, a través 
de la democràcia, els assumptes 
rellevants del poble”.

Finalment,  des d’Esquer-
ra Republicana Anoia asseguren 
que “davant la situació evident 

de rebuig de diversos municipis 
a la creació de polígons i sòl in-
dustrial a diferents municipis de 
la comarca ara toca fer un replan-
tejament profund, pausat i serè” 
per tal de “generar un nou model 
productiu i econòmic a la Conca 
per combatre l’atur, generar ocu-
pació de qualitat, atreure empre-
ses i avançar en la industrialització 
tot preservant el medi natural”. 
En aquest sentit apunten que “els 
projectes de desenvolupament 
econòmic a la comarca són neces-
saris i han de comptar amb l’ac-
ceptació i el suport dels veïns i ve-
ïnes”. Davant d’aquest escenari els 
republicans “volen liderar” un pro-
jecte econòmic “potent, realista i 
que generi ocupació de qualitat a 
la Conca i a la comarca” ja que “és 
evident que la comarca i la conca 
d’Òdena en particular té un repte 
per acabar amb les taxes elevades 
d’atur, per generar ocupació que 
permeti viure-hi i treballar-hi i te-
nir oportunitats generant futur pel 
jovent”.

ERC Anoia

CAPELLADES

El diumenge 31 d’octubre, l’Ins-
titut d’Estudis Penedesencs 

va lliurar la seva medalla d’ho-
nor al NEAN Parc Prehistòric de 
Capellades com a reconeixement 
de la tasca continuada que des 
d’aquest  equipament cultu-
ral capelladí es fa per preservar 
i difondre el patrimoni natural 
i arqueològic del país. Aquest 
reconeixement va ser atorgat 
l’any 2020, però a causa de la 
pandèmia no es va poder fer 

l’acte de lliurament l’any passat 
i s’ha celebrat enguany, junta-
ment amb els premiats del 2021. 
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, acompanyat del tècnic 
de Patrimoni i responsable de 
l’equipament, Raül Bartrolí, van 
recollir el reconeixement.

El NEAN Parc prehistòric de 
Capellades, creat al voltant del 
jaciment arqueològic Abric Ro-
maní i de la Cinglera del Cape-
lló, constitueix un equipament 
de gran importància nacional 

per conèixer com era la vida del 
nostres avantpassats neandertals 
entre 100.000 i 40.000 anys abans 
del present. És un projecte d’in-
vestigació arqueològica i de so-
cialització del coneixement cien-
tífic en el qual l’Ajuntament de 
Capellades continua treballant. I 
és en aquest sentit que ben aviat 
començaran nous treballs a la 
cinglera que configuraran una 
ampliació dels espais visitables 
del conjunt del parc. 

El PSC de la Torre 
aconsegueix que se li 
aprovin dues propostes
LA TORRE DE CLARAMUNT

El grup del PSC de la Torre de 
Claramunt ha aportat una 

bateria de propostes per a que 
es sotmetessin a consideració en 
el debat de les ordenances fiscals 
pel proper any al municipi. Fins a 
l’hora d’inici del ple, el govern de 
Junts no s’havia pronunciat al res-
pecte, així que durant el transcurs 
del Ple es va celebrar un recés a 
micro tancat per debatre les pro-
postes.

Finalment els socialistes han 
aconseguit que es modifiqués un 
clàusula de la bonificació de fa-
mílies nombroses en l’IBI en la 
qual s’estipulava que només po-
drien optar a la ajuda les famí-
lies amb habitatges inferiors a 
120m2, ampliant-ho a 150m2 una 

vegada estudiades les característi-
ques de les vivendes del municipi. 
Per altra banda, el PSC també ha 
aconseguit que es puguin acollir 
a les bonificacions per instal·la-
cions de plaques fotovoltaiques 
els residents que tinguin el seu 
segon habitatge al municipi. 
Amb aquesta mesura es busca in-
centivar l’aposta per les energi-
es renovables en la lluita contra 
l’emergència climàtica, punt clau 
dels socialistes en la promoció de 
l’energia verda.

Per altra banda, el PSC ha sol-
licitat el compromís per part de 
l’Ajuntament d’estudiar durant 
aquest exercici, l’impacte que pot 
tenir, introduir un nou varem per 
renta per famílies amb vulnerabi-
litat per les ordenances de 2023.
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El Ple d’octubre de l’Ajuntament aprova les 
ordenances fiscals per al 2022

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

C/ Còrdova, 14 - Tel. 93 805 27 94 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI 
Sostres i recobriments

Fabricants de:

FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la 
confiança

Comencen els sondejos als jaciments de 
Necròpolis Medieval i Pla de la Tomassa 

Èxit de participació a la 
castanyada infantil i l’escape 
room

CAPELLADES

L’Ajuntament de Capellades va 
celebrar el Ple ordinari del mes 

d’octubre, marcat per la modifica-
ció de crèdit del consistori, ja que 
el 2020 el pressupost municipal 
es va alterar per diferents motius 
relacionats amb la pandèmia de la 
Covid-19. La modificació de crèdit 
es va aprovar amb els vots a favor 
d’Esquerra Republicana i Vila de 
Capellades-CUP, els vots en contra 
de Junts per Capellades i el PSC 
i l’abstenció de Ciutadans. En la 
mateixa línia, també es va aprovar 
una modificació de crèdit per al 
Museu Molí Paperer. Fruit de la cri-
si sanitària s’havia previst un pres-
supost ajustat, però la realitat ha 
estat que hi ha hagut una represa 
de l’activitat del Museu i un aug-
ment de les visites. Part d’aquest 
import es destinarà a la millora de 
la roda hidràulica del Museu. Tots 
els grups municipals hi van votar a 
favor excepte Ciutadans, que es va 
abstenir.

L’altre punt central del Ple va 
ser la presentació de les ordenan-
ces fiscals per al 2022 amb un aug-
ment d’entre el 2’5 i el 3% de les 
taxes. El regidor de Comunicació, 
Governació i Hisenda, Jaume Solé, 
va explicar que “durant aquests 
anys s’ha fet una política de con-

tenció de la pressió fiscal, però ara 
cal preparar-nos per a un 2022 ple 
d’incerteses en l’economia: proble-
mes amb el subministrament de 
matèries primes, energia elèctrica 
desbocada, una possible pujada de 
la inflació i l’anul·lació de l’impost 
de la plusvàlua municipal per part 
del Tribunal Constitucional” i es va 
mostrar convençut que “l’esforç 
dels veïns quedarà compensat, ja 
que servirà per mantenir, millorar 
i augmentar els serveis”. Les orde-
nances van ser aprovades amb els 
vots a favor d’ERC i VdC-CUP i els 
vots en contra de la resta de grups.

El Ple va tractar també altres 
temes, com el nomenament d’Aa-
rón Alcázar com a representant de 
l’Ajuntament al Museu Molí Pape-
rer i de Jordi Xaubet a la Societat 
la Lliga, ambdós amb els vots a fa-
vor de tots els grups municipals ex-

cepte C’s que es va abstenir. També 
es va aprovar donar continuïtat 
al conveni de col·laboració amb 
els Ajuntaments de la xarxa TET 
(Transició Escola Treball) d’Anoia 
Sud per ajudar el col·lectiu de jo-
ves que han acabat l’ensenyament 
obligatori a seguir un itinerari 
formatiu o professional, i també 
seguir formant part de la xarxa 
intermunicipal de transició Escola 
Treball de l’Anoia Sud. A més, es 
va aprovar per unanimitat reedi-
tar els convenis de col·laboració 
amb els tres centres educatius de 
la vila per al programa “Anem al 
teatre”, i amb el Consell Comarcal 
de l’Anoia per tirar endavant polí-
tiques juvenils.

Finalment, es va adjudicar la 
contractació de les obres del pro-
jecte executiu d’adequació del NE-
AN Parc Prehistòric de Capellades 
seguint les indicacions de la Junta 
de Contractació, i es va aprovar per 
unanimitat el pla general d’orde-
nació per ampliar el Parc de Bom-
bers.

El Ple, que es va poder seguir 
tan presencialment com virtual-
ment, es va celebrar a la Sala de 
Plens ubicada temporalment a la 
sala d’actes de la biblioteca El Safa-
reig a causa de les obres de la Casa 
de la Vila.

SANT MARTÍ SESGUEIOLES

L’Ajuntament de Sant Martí Ses-
gueioles ha iniciat uns sondejos 

als jaciments de Necròpolis Medie-
val i Pla de la Tomassa, dins el pro-
jecte de recuperació històrica del 
municipi; les actuacions són a càrrec 
de l’empresa Antequem.

Els plantejaments inicials dels 
sondejos van ser poder trobar el 
que semblava una petita torre me-
dieval al jaciment del Pla de la To-
massa i poder excavar una tomba 
intacta del jaciment de la Necròpolis 
Medieval, revelada gràcies al des-

preniment d’una part del cingle en 
el qual s’ubicava.

En el cas del sondeig del Pla de 
la Tomassa, s’ha pogut identificar 
el que es pensava que era la torre, 
més gran del que es creia, amb més 

d’un metre de paret conservada; a 
part, també s’hi han trobat altres 
estructures que fan pensar en una 
petita torre circular i una mica de 
mur segurament per controlar els 
passos d’est a oest.

Pel que fa al jaciment de Necrò-
polis Medieval, ja s’ha començat el 
desbrossament i neteja de la zona 
per poder preservar millor les tom-
bes. El que es pretén és poder datar 
les mateixes a través del sistema per 
Carboni 14, en cas de sortir un in-
dividu a la tomba intacta que s’ha 
trobat despresa del cingle.

S’instal·la un radar a la C-244 
per garantir la seguretat dels 
vianants i evitar accidents 
per l’excés de velocitat
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha està treballant en 

diferents projectes per millorar 
la mobilitat i garantir la segure-
tat viària als carrers del municipi. 
Fa unes setmanes es van conèixer 
els resultats d’un estudi que es 
va fer per conèixer la velocitat 
amb què circulaven els vehicles a 
la zona de la C-244, per on pas-
sen cada mes 44.000 vehicles. 
L’estudi va determinar que un 
30% d’aquests vehicles no res-
pectaven el límit de velocitat 
establert en aquesta via, que és 
de 30 km/h, des que va entrar en 
vigor la nova normativa el maig 
de 2021.

Per aquest motiu, l ’Ajun-
tament ha decidit instal·lar un 
radar que es posarà en marxa 
aquest mateix mes de novembre. 

“Amb aquesta actuació”, diu la 
regidora de Governació, Susana 
Gutiérrez, “es vol donar resposta 
a una demanada reiterada per 
la ciutadania de la zona, que es 
queixa de l’alta velocitat amb 
què circulen alguns vehicles”.

L’objectiu, explica Gutiérrez, 
“és millorar la qualitat de vida 
de les persones, especialment les 
que resideixen en la zona, i evi-
tar possibles accidents provocats 
per no respectar les limitacions 
establertes”.

L’alcaldessa Noemí Truchar-
te assenyala que “l’equip de go-
vern continuarà treballant per a 
la millora dels serveis i la quali-
tat de vida del municipi, com ho 
hem fet fins ara, perquè garantir 
la seguretat de les persones és 
una de les prioritats d’aquest go-
vern”.

CAPELLADES

Més de 170 persones van assis-
tir a l’espectacle “El jardí 

secret” de LaliBegood, organit-
zat a Capellades el divendres 
passat amb motiu de la castanya-
da infantil. El concert va agra-
dar molt i, malgrat haver d’estar 
asseguts, nens, nenes i les seves 
famílies no van parar de ballar 
des de les butaques del Teatre 
La Lliga.

Entre els infants que anaven 
vestits de castanyera i homenet 
del bosc es van sortejar dues sa-
fates de panellets, gentilesa del 
forn Ca l’Angelillo, i tots els as-

sistents van poder gaudir de coca 
de forner i xocolata per berenar, 
gentilesa de Capellades Comerç. 

Pel que fa a l’escape room 
“Misteri a Casa Bas”, organitzat 
per l’Ajuntament i l’escola de 
dansa de Capellades Dance&Fun, 
hi van passar més de 140 joves 
d’entre 10 i 25 anys. L’activitat es 
va fer divendres a la nit als jar-
dins de Casa Bas. Els joves havien 
d’anar superant diferents proves 
per avançar en el recorregut ter-
rorífic d’una fira de monstres, 
amb animació i ensurts a càrrec 
dels monitors de Dance&Fun.

S’aprova en Ple l’actualització de les 
ordenances fiscals
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament montbuienc va 
aprovar dijous passat en ple 

extraordinari l’actualització de les 
ordenances fiscals corresponents a 
l’any 2022. L’Equip de Govern for-
mat per Ara Montbui i Som Mont-
bui-ERC va votar-hi a favor, men-
tre que el grup a l’oposició, el PSC 
Montbui, va votar-hi en contra. 

La regidora d’Hisenda i Re-
cursos Humans de l’Ajuntament 
montbuienc Jésica Arroyo va ex-
plicar les principals modificacions, 
que afecten en total a vuit orde-
nances. Entre les novetats més des-
tacades, cal remarcar que s’actua-
litza l’Impost sobre béns immobles, 
donat que és l’impost municipal 
més important i progressiu. El ti-
pus impositiu passa del 0’571 %  al 
0’605 %.

També s’actualitza la taxa per 
la prestació del servei de gestió de 
residus municipals, amb una ade-
quació de les tarifes d’un 7% per 
tal de cobrir un percentatge més 
alt del cost del servei. L’actualit-
zació comporta també la creació 
d’una tarifa nova pels habitatges 

fora del nucli urbà (masies i cases 
disseminades). S’inclou una reduc-
ció de la quota tributària per tots 
els habitatges per recollida domici-
liària que facin ús de la deixalleria 
municipal i una altra reducció pels 
locals comercials i industrials que 
acreditin disposar d’un sistema de 
gestió de residus per empresa de-
gudament autoritzada per l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, en 
funció de la fracció que s’acrediti 
que es gestiona per aquesta em-
presa.
Jésica Arroyo: “Vam 
detectar des del primer 
moment que teníem 
un problema amb els 
ingressos”

Segons va explicar la regidora 
Jésica Arroyo “el nostre compro-
mís des que vam arribar al Govern 
en matèria econòmica ha estat el 
de sanejar, ser transparents i rea-
listes, controlar els límits econò-
mics, posar-los al dia i actuar en 
les necessitats del nostre municipi. 
Hem fet un estudi exhaustiu dels 
ingressos de l’Ajuntament. Vam 

detectar des del primer moment 
que teníem un problema amb els 
ingressos”. La regidora va recordar 
que “en els últims 13 anys no s’han 
actualitzat les ordenances i això 
ha fet que ara l’Ajuntament tingui 
un problema important per poder 
quadrar el seu pressupost. És un 
problema greu, que condiciona la 
possibilitat de fer polítiques soci-
als i prestar serveis bàsics per a un 
municipi de més de 10.000 habi-
tants. No volem que la deixadesa 
en matèria econòmica dels darrers 
13 anys ens passi factura. En els 
últims dos pressupostos hem fet 
mans i mànigues per quadrar els 
números reals”.

La regidora d’Hisenda i Recur-
sos Humans va recordar que el pro-
blema amb els ingressos a l’Ajunta-
ment montbuienc ve en part deri-
vat de la mínima presència d’in-
dústries en el municipi, “quelcom 
que estem revertint, amb empreses 
que s’instal·len al nostre polígon, 
i que a uns anys vista permetrà 
una millor salut econòmica per a la 
institució”.
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Aportació de 1.187 euros a la 
Fundació Kalilu Jammeh de 
Gàmbia

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí va lliurar la setmana pas-

sada, un xec de 1.187 euros a la 
Fundació Kalilu Jammeh, una asso-
ciació sense ànim de lucre que es 
dedica a promoure l’educació per 
als orfes i l’agricultura a Gàmbia. 
Aquesta quantitat és el resultat 
del benefici dels gots solidaris de 
la Festa Major 2021.

La regidora de Festes, Eva Va-
dillo, acompanyada de la majoria 
de regidors del govern vilanoví, 
va lliurar el xec a Herminia Nubi-
ola, secretària de la Fundació i a 
Fernando Román García, vilanoví 
i col·laborador d’aquesta entitat 

–actualment amb seu a Sant Pere 
de Ribes–. 

Vadillo s’ha mostrat orgullosa 
de poder contribuir en projectes 
com aquest i ha destacat el caràc-
ter solidari de la Festa Major, que 
sempre s’ha mostrat sensible amb 
projectes de cooperació com el 
que s’està desenvolupant al país 
africà.

Des de l’Ajuntament es va re-
conèixer i agrair la tasca que la 
Fundació Kalilu promou a Gàmbia 
per ajudar als infants i joves orfes. 
És una manera, humil i senzilla, de 
contribuir en el projecte educatiu 
que estan fent aquest grup de co-
operants.

Comunicat sobre Sanitat 
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Tenim a punt 
els sistemes de 

CALEFACCIÓ

EL BRUC

El dimarts 26 d’octubre vam tenir 
una altra reunió amb ICS, CatSa-

lut, Ajuntament i ciutadania. Volem 
agrair que, encara que no acabem 
d’acostar posicions, vinguin a donar 
la cara el Sr. Peralta i la Sra. Blanca, 
ja que mai és fàcil venir a explicar 
aquestes situacions.

El Dr. Peralta, en un moment 
de la reunió i a pregunta del públic, 
va admetre que el canvi d’horari 
del 2017 va ser pactat amb l’Ajun-
tament (que en aquell moment te-
nia el Sr. Canela com a alcalde i la 
Sra. Ribes com a regidora, com a 
BRUC VIU ERC). En tot moment, des 
d’aquella data, se’ns ha jurat i per-
jurat que mai s’havia pactat una re-
ducció d’horari, com es pot veure a 
les respostes donades a les actes dels 
plens municipals, i al vídeo a You Tu-
be de l’última vídeo-reunió amb ells.

Ens sembla de traca i mocador 
que un Ajuntament, sabent que 
s’havien recollit més de 1.000 sig-
natures contra aquesta modificació 
d’horaris (en tenien coneixement 
tant personal com a través d’instàn-
cia), pactin d’amagatotis i, a més a 
més, siguin capaços de dir-nos que 
no en repetides ocasions. Ara s’en-
tén que a la taula de negociació les 
respostes que hi van haver sempre 
van ser favorables als interessos de 
l’ICS i el CatSalut.

També, com sempre, ens van vo-
ler explicar que el COVID tot ho ta-
pa, que tot no va millor per la pan-
dèmia (al 2017 hi havia pandèmia?), 
que l’horari és molt millor, que hi ha 
falta de professionals, que hi ha una 

centralització de serveis i que estan 
intentant implementar el pla estra-
tègic que tenen... Quin pla? No en 
sabem res de cap pla.

Sabem que, potser en hores 
d’atenció, potser és millor aquest 
horari, però no ens val perquè no 
ens dona l’opció de poder posar-se 
malalt en depèn quines hores, te-
nint en compte que el CAP d’Espar-
reguera el tenim lluny, i no tothom 
disposa de vehicles. Que faltin pro-
fessionals potser és un tema intern, 
ja que moltes persones que es for-
men marxen a l’estranger perquè 
tenen millors opcions laborals i mi-
llors sous. La centralització de serveis 
serà molt funcional a les ciutats, que 
tenen un servei públic que funciona 
i que, a més a més, tenen tots els 
serveis al costat. Al final, nosaltres 
en som usuaris i, com quan anem a 
qualsevol lloc a demanar un servei 
que et pertoca, no mires la part de 
darrera, mires si et donen el servei 
que tu tens el dret de tenir, sigui 
per pagar o perquè et toqui, i no et 
preocupa tot el que hi hagi darrera.

En fi, ara només agrair a BRUC 
VIU ERC la feina feta pactant 
aquests horaris, anant en contra de 
mes de 1000 persones que van sig-
nar, i feina en tindrem de poder re-
cuperar els horaris anteriors, ja que 
van acceptar i donar el vist-i-plau 
sobre aquesta modificació. Tot ple-
gat, una més per gaudir d’aquesta 
meravellosa manera de governar (o 
imposar) que tenen, i ara queda ben 
demostrat que ens HAN MENTIT I 
ENGANYAT.

Junts pel Bruc

Pla d’Incentius Fiscals per al foment de 
l’activitat econòmica i l’ocupació 
VALLBONA D’ANOIA

En el mes d’octubre passat, 
l’equip de govern de Vallbona, 

va voler modificar les Ordenances 
Fiscals per al foment de l’ocupa-
ció. Un acte molt lloable però que 
va estar a punt de fracassar per la 
mala gestió del regidor d’Econo-
mia en particular i del equip de 
govern en general.

Creiem que ha hagut una ma-
la gestió dels tempos i que amb 
una única reunió per negociar els 
incentius fiscals no havia prou. 
Malauradament, el govern no ha 
fet la feina prèvia de reunir-se amb 
prou temps per tindre un marge 
de maniobra per incorporar les di-
ferents aportacions que es van fer 
des dels grups de l’oposició. Això 
va fer que encara que en aquestes 
reunions amb Junts i amb Esquer-
ra, donés la sensació que valoressin 
molt positivament les propostes 
presentades, als dos dies ens infor-
messin que les denegaven totes i 
que convocaven el ple. Això més 
que «negociar» és «exposar», si 
t’agrada la proposta del govern 
bé, i si no, també! 

Des d’Estimem Vallbona ERC 
només valorarem la nostra propos-
ta i no entrem a valorar les propos-
tes dels altres grups, ja que creiem 
que no ens pertoca fer-ho.

La proposta d’Estimem Vallbo-
na ERC era de bonificar els contrac-
tes a temps parcial d’una manera 
proporcional a les hores contrac-
tades. Ja que vèiem injust que si es 

fa un contracte a temps complert 
(8 hores) es donés la mateixa bo-
nificació per un contracte parcial 
(2 , 4 o 6 hores). Per aquest motiu 
vam proposar aquesta bonificació 
proporcional, i que en un principi 
a l’equip de govern que va parti-
cipar a la reunió va semblar que 
estaven d’acord, cosa que com ja 
hem dit, no va passar i van tirar pel 
dret convocant el ple per dilluns 25 
d’octubre.

Quan se’ns va comunicar que 
denegaven la nostra proposta de 
bonificació proporcional, el regi-
dor d’Economia va argumentar 
que «els càlculs són més complicats 
de fer. I hem de ser sincers, això 
implica més feina pel personal de 
l’ajuntament, amb més possibili-
tats d’equivocar-se». Ens sembla 
un argument molt pobre i fora de 
lloc, ja que infravalora els treba-
lladors de l’Ajuntament que són 
uns grans professionals, i que no 
se’ls ha de menystenir d’aquesta 
manera.

El que va passar al ple era força 
evident, l’oposició en bloc va dir 
que si es votava, votaria en contra, 
i des d’Estimem Vallbona ERC vam 
demanar que retirés el punt de 
l’ordre del dia per reunir-nos al dia 
següent i negociar de veritat els 
incentius fiscals.

Estimem Vallbona ERC va ar-
gumentar que si es donaven unes 
bonificacions d’un % més o menys 
elevat era un judici de valors, una 
valoració subjectiva, però que es 

donés la mateixa bonificació als 
contractes a temps complert que 
als de temps parcial era objectiva-
ment injust, i que els empresaris i 
autònoms del nostre poble no es 
podien esperar al 2023 per rebre 
aquestes ajudes, i que per tant vo-
taríem en contra. L’equip de go-
vern, sense gaire marge de mani-
obra, va acabant traient el punt, 
i va demanar que tornéssim a fer 
propostes.

En aquest sentit, el nostre grup 
just al matí del dia següent va en-
viar per correu a tots els regidors 
del consistori exactament la ma-
teixa proposta que havíem fet an-
teriorment, però sorpresa, aquesta 
vegada sí la van acceptar, i el go-
vern a corre-cuita va convocar un 
nou ple amb l’únic punt de l’ordre 
del dia dels incentius fiscals. Així 
divendres 29 d’octubre, últim dia 
hàbil per poder aprovar la modifi-
cació de les Ordenances Fiscals es 
van poder aprovar els nous Incen-
tius Fiscals.

Com vam dir al segon ple del 
29 d’octubre, valorem positiva-
ment que finalment s’hagi incor-
porat la nostra proposta, però la-
mentem la mala gestió i esperem 
que en el futur es millori la comu-
nicació i ens reunim amb un mar-
ge de temps suficient per parlar i 
negociar  els diferents temes que 
vagin sorgint, evitant repetir els 
plens innecessàriament.

Estimem Vallbona ERC

Renovació del conveni entre Igualada 
Comerç i Mútua General de Catalunya
IGUALADA

Aquests darrers dies s’ha sig-
nat la renovació del conveni 

de col·laboració entre l’Associació 
de comerciants Igualada Comerç 
i Mútua General de Catalunya. 
L’acord contempla avantatges per 
als associats en les cobertures i els 
serveis que ofereix l’entitat assegu-
radora. També s’estableix el com-
promís amb el comerç de proximi-
tat donant suport a les finalitats 
i accions que es porten a terme 
a Igualada per part d’Igualada 
Comerç. 

Els comerciants associats a 
Igualada Comerç poden gaudir 
d’acords i convenis amb empreses 
i institucions que es formalitzen 

anualment amb l’objectiu de gau-
dir de serveis, descomptes i promo-
cions que beneficien els negocis. 

Portes obertes a les noves 
instal·lacions

Igualada Comerç organitza 
unes portes obertes el dijous 11 de 
novembre, de 9 a 13 hores i de 16 
a 20 hores, per donar a conèixer 
les noves instal·lacions situades a 
la Rambla Nova, 22. L’oficina està 
oberta des del setembre, diària-
ment, per donar servei i atenció als 
comerciants associats. 

Lliurament del material escolar recollit per 
la Xarxa d’Acció Solidària de CCOO
La Xarxa Acció Solidaria (XAS), 

impulsada per CCOO del Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Anoia i 
Garraf, ha tancat una nova campa-
nya de recollida de material esco-
lar.

La campanya d’aquest any és 
la novena que fa la XAS i s’ha de-
senvolupant entre el 15 de juny i el 
15 de setembre, sota el lema “S’ha 
de garantir a totes les nenes i tots 
els nens l’oportunitat de desenvo-
lupar els seus estudis en dignitat i 
igualtat”.

CCOO va ubicar punts de reco-
llida als locals de Cornellà de Llo-
bregat i Vilanova i la Geltrú, entre 
d’altres. Però un cop més cal desta-
car el compromís de la representa-
ció sindical de CCOO a les empre-
ses. Tota aquesta tasca conjunta 
ha permès organitzar la recollida 
i la preparació de material escolar 
nou o en bon estat, necessari per 
a les escoles en barris i municipis 

amb un alt nivell de risc d’exclusió 
social.

Enguany ha coincidit nova-
ment amb una situació molt com-
plicada pels efectes de la crisi per 
la COVID-19, amb un increment de 
les famílies en situació de pobresa i 
precarietat.

Els més de 300 quilos de mate-
rial recollit per persones afiliades, 
membres de comitès d’empresa 

i seccions sindicals (cal destacar 
el treball de la secció sindical de 
CCOO de Cofidis) es van comen-
çar a distribuir el dia 30 de setem-
bre. Avui es realitza un nou lliura-
ment, a les escoles Mare de Déu 
de Montserrat, d’Olesa de Mont-
serrat, i Gabriel Castella i Raich, 
d’Igualada.

CCOO no pretén substituir la 
funció de les administracions pú-
bliques en la seva responsabilitat 
sobre l’educació inclusiva i de qua-
litat. Però en aquest context de 
crisi, amb moltes famílies que ho 
estan passant malament, el món 
sindical vol col·laborar amb iniciati-
ves solidàries com la que represen-
ta la XAS.

El sindicat també valora posi-
tivament la implicació de comitès 
i de seccions sindicals, així com de 
persones afiliades que s’han sumat 
a títol individual als objectius de 
la XAS.
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Diversos productors del Parc 
Agrari de la Conca obren 
aquest cap de setmana les 
portes de casa seva

El Grup Play Back Il·lusió 
porta el seu espectacle a  
Can Papasseit

VILANOVA DEL CAMÍ

Diumenge vinent, dia 7 de 
novembre, a les 5 de la tarda, 

el Centre Polivalent de Can Papas-
seit acollirà l’actuació del Grup 
Play Back Il·lusió, de l’Associació 
Vella Amistat, que oferirà un ani-
mat espectacle amb cançons que 
apropen records de tota mena.

El Grup Play Back Il·lusió serà 

dirigit per Pilar Benito i el ves-
tuari ha estat confeccionat per 
Pere Via i pels mateixos compo-
nents del grup.

El preu de les entrades és de 
6 euros i es poden comprar al 
vestíbul de Can Papasseit, demà 
divendres dia 5, de 17 a 20 h, o 
el mateix diumenge, des de dues 
hores abans de l’actuació.

Aquest cap de setmana, 6 i 7 de 
novembre els productors del 

Parc Agrari de la Conca obren les 
portes de casa seva perquè puguem 
conèixer els seus productes i veure 
d’on surt allò que mengem.

Diversos productors participen 
en aquesta nova iniciativa organit-
zada pel Parc Agrari de la Conca, 
amb la col·laboració de la Genera-
litat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comarcal de 
l’Anoia i la Xarxa de productes de la 
Terra, amb l’objectiu de promocio-
nar i donar a conèixer la producció 
i productors que formen el Parc. 
En aquesta 1a edició hi participen: 
Ecomercaderet, Celler Anna Rossell, 
El Molí de Can Gibert, Associació 
Aliment Humà, La Naris i Col·lectiu 
Eixarcolant.

El programa d’activitats serà 
molt variat i la proposta dependrà 
de cada productor. En format visita, 
experiències i degustacions ense-
nyaran el seu dia a dia, al camp, a 
la granja, a l’obrador... Una gran 
oportunitat per conèixer, a més del 

treball, els productors i artesans 
del territori que fan possible que 
ens arribin els aliments directes, del 
camp a la taula.

Per participar-hi cal reservar la 
visita als productors a la web https://
parcagrarico.cat/, on també es po-
drà consultar els horaris i la propos-
ta d’activitat.

Tous recupera la Festa Major i programa dos 
caps de  setmana plens d’activitats
SANT MARTÍ DE TOUS

Sant Martí de Tous es prepara per 
celebrar una Festa Major que 

recupera pràcticament la  norma-
litat, amb un programa farcit d’ac-
tivitats de carrer, tradicionals, soli-
dàries, esportives i culturals, entre 
d’altres. Un any després de veure’s 
obligat a suspendre la festa gran 
del poble a causa de la pandèmia 
de covid-19, l’Ajuntament de Tous 
ha treballat els darrers mesos de 
valent, juntament amb la comissió 
de festes dels 50 -enguany perso-
nes nascudes el 1971-, per preparar  
un conjunt d’actes que permetin 
tornar el municipi a la normalitat 
i també deixar enrere les  conse-
qüències del greu incendi d’aquest 
estiu. 

Programa d’actes 
d’aquest cap de setmana

La Festa Major de Tous tindrà 
lloc els dies 6, 7, 12, 13 i 14 de no-
vembre. Un dels esdeveniments  
més destacats que marca l’inici de 
la festa és la 8a Hivernal Panna El 
Bandoler, que tindrà lloc  el proper 
diumenge, 7 de novembre.

Dissabte a la tarda, però co-
mencen els primers actes del pro-
grama, així a les 5 de la tarda hi 
haurà la conferència d’història i 
arqueologia, a la Sala polivalent 
de Cal Frarés, a càrrec del Dr. Bru-
no Gómez de Soler.

I també es podrà  gaudir de 
l’obra de teatre de proximitat, feta 
a Tous, “La repassada. Amb po-
llastre farcit”. La  representació es 
farà a les 20h al Casal de Tous. 

L’Ajuntament ha organitzat un 
escape room, “Crims de Tous”, que 
començarà el dijous 11 de  novem-
bre i s’allargarà fins al diumenge 
14. Es tracta d’una adaptació del 
joc de l’assassí a través  d’una apli-
cació de mòbil. 

De cara l’altra setmana, es re-
cupera el Correfoc, el divendres 12 
de novembre, que  començarà a 
les 8 del vespre a la plaça Major i 
comptarà amb els Diables de Santa 
Caterina i Mal  Llamp d’Igualada. 
Aquell mateix divendres s’ha pro-
gramat el Cercabirres, a partir de 
les 11 de la  nit, i el concert de Fes-
ta Major amb La Banda del Coche 
Rojo, al Local Municipal.  

Dissabte, 13 de novembre, tin-
drà lloc el Ball de Faixes, a les 12 
del migdia a la plaça de l’Església, i 
la posterior Cercavila de Festa Ma-
jor pels carrers de Tous, amb inici 
a la plaça de l’Església i  final a la 
plaça de Fàtima. El municipi ano-
ienc recupera així una de les seves 
activitats culturals  més populars 
dels darrers anys. També dissab-
te hi ha prevista la competició de 
bitlles de Tous  i federades, que 
enguany canvia d’ubicació i es farà 
a les Eres a partir de les 17 h. El dia 
finalitzarà  amb el Gran Ball de 
Festa Major a càrrec de l’Orquestra 
Parfils, a partir de les 22:30 h al Lo-
cal  Municipal i amb entrada lliure. 

Diumenge, últim dia de la ce-
lebració, els Moixigangers d’Igua-
lada actuaran a la plaça de Fàti-
ma,  a les 12 del migdia. En acabar 
els castells es farà el lliurament de 
premis als guanyadors/es de  l’es-
cape room. Aquella mateixa tarda 
s’ha programat la funció “El final 
NO està escrit”, a càrrec  del Grup 
Teatral de Capellades. Es podrà 
veure a les 18 h al Casal de Tous. 
Durant els dies de  Festa Major hi 
ha previstes altres activitats infan-
tils, de cinema, teatre, circ, exposi-
cions,  conferències... El programa 
complet es pot consultar al web 
municipal www.tous.cat. 

Malgrat que recentment s’han 
eliminat bona part de les restric-
cions a Catalunya establertes per  

contenir la pandèmia, tots els ac-
tes en espais tancats tindran un 
aforament limitat i un control  del 
mateix per part de l’organització. 
La mascareta serà obligatòria, ex-
cepte en el moment de la  consu-
mició. Es recomana que als actes a 
l’exterior en què es prevegin possi-
bles aglomeracions  es dugui tam-
bé mascareta. 

Inscripcions tancades per 
a la cursa Panna  

El proper diumenge, 7 de no-
vembre, Sant Martí de Tous serà de 
nou l’escenari d’un dels  esdeve-
niments esportius més grans de la 
comarca, la Hivernal Panna El Ban-
doler, que arriba a  la seva vuitena 
edició. Les inscripcions per parti-
cipar-hi ja estan tancades. Més de 
750 persones  s’han apuntat a la 
cursa, organitzada per un grup de 
veïns de Tous, els Pannes, amb el 
suport de  l’Ajuntament. La sortida 
dels corredors es farà de forma es-
glaonada a partir de les 8:45 h. 

Enguany l’esdeveniment espor-
tiu recupera el format d’abans de 
la pandèmia i es realitzarà un 

sol dia, però amb algunes dife-
rències. El Dinar del Bandoler que 
es fa un cop finalitzada la cursa,  
per exemple, repartirà l’àpat amb 
carmanyoles als participants, que 
podran decidir on menjar,  ja sigui 
al carrer, al vehicle o en un dels 
menjadors que s’habilitaran el dia 
de la cursa, un tancat i l’altre a l’ai-
re lliure, al Parc del Bató. L’objectiu 
és evitar grans aglomeracions de 
gent.  

La cursa, com cada any, és soli-
dària. De cada inscripció, es donarà 
1 euro a l’Associació Espanyola  del 
Síndrome de Wolf-Hirschhorn (AE-
SWH) i 1 euro a l’ADF de Tous, per 
reconèixer i agrair la  feina feta 
per l’agrupació forestal en l’incen-
di del passat mes de juliol. 

En l’Hivernal Panna hi col·la-
boren un centenar de voluntaris, 
comerços, empreses locals, tres  
patrocinadors principals, l’ADF, la 
cooperativa agropecuària El Sin-
dicat, la Diputació de  Barcelona i 
el Consell Comarcal de l’Anoia. Po-
deu trobar més informació a www.
panna.cat.

49a presentació d’Avi, et trauré d’aquí! 
de Joan Pinyol
CALAF

Aquest proper dissabte, 6 de 
novembre, a la Biblioteca 

Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu 
de Codines (Plaça Josep Umbert 
Ventura, 3) tindrà lloc una nova 
presentació del llibre Avi, et trauré 
d’aquí! (Saldonar edicions, 2019) 
del capelladí Joan Pinyol. A l’acte, 
que han organitzat conjuntament 
l’Ajuntament d’aquesta població 
del Vallès Oriental i la Bibliote-
ca, intervindrà l’activista cultural 
feliuenc Jaume Vallcorba i servirà 
perquè Pinyol expliqui les darreres 
novetats de la seva lluita en solitari 
per recuperar les restes del seu avi, 
que van ser profanades d’una fos-
sa comuna de Lleida durant la dic-
tadura –juntament amb 501 cossos 
més– i traslladades al Valle de los 
Caídos el 1965 sense coneixement 
ni consentiment de la família. I 
un cop allí, i durant la suposada 
transició, el 1990 –amb govern de 
Felipe González– de nou van ser 

remogudes i canviades de crip-
ta sense informar les respectives 
famílies, tot i que se’n sabien els 
orígens familiars.

Fa dues setmanes Joan Pinyol 
va participar en el club de lectura 
de la Biblioteca de Calaf on durant 
dues hores va esplaiar les informa-
cions respectives als fets i l’estat 
actual de la lluita i aquesta set-
mana ha començat a arribar a les 
llibreries la nova versió del llibre, 
publicada també per Saldonar edi-

cions i adreçada als estudiants de 
secundària del país per tal de fer-
los avinent amb detalls i de mane-
ra directa els fets de la guerra i de 
la dictadura franquista. Es tracta 
d’una nova versió amb el mateix 
títol i un nou format, més reduïda, 
més econòmica i actualitzada, que 
ve acompanyada d’una guia di-
dàctica per treballar-lo als centres 
educatius que ha elaborat el ma-
teix escriptor capelladí.

Club de lectura Biblioteca de Calaf (20-10-21).

El diputat Gabriel Rufián 
visita Masquefa

MASQUEFA

El diputat al Congrés d’ERC 
Gabriel Rufián serà demà 5 de 

novembre a les 19 h a la sala l’Agla 
del Centre Recreatiu i Cultural l’Al-
zina de Masquefa, per presentar 
el seu llibre: ”El 15M facha. Ideas 
para un futuro en disputa” (col-
lecció Temas de hoy de Planeta), 
una defensa de les polítiques soci-
als i la gestió pública.

La proposta de Rufián vol com-
batre l’extrema dreta. “Quan el 
feixisme interpel·la la classe obre-

ra, guanya. I això és el que està 
passant”, alerta Rufián al llibre.

La presentació s’emmarca dins 
d’un cicle que el diputat republicà 
vol fer arreu del territori català 
i tindrà un format de debat, on 
els assistents podran intervenir per 
debatre sobre les idees base del 
llibre.

Rufián serà acompanyat per 
la diputada Carolina Telechea i el 
president de la secció local d’Es-
querra Republicana Masquefa, Ri-
card Vinyets.
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Ajuts pels estudiants 
vilanovins de l’Escola de 
Música d’Igualada
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha obert el període perquè 

les famílies vilanovines que inscri-
guin als seus fills o filles als estudis 
de l’Escola de Música d’Igualada 
puguin sol·licitar-ne una subvenció 
de l’activitat. Aquesta ajuda s’em-
marca en el conveni signat entre 
l’EMMI i l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí.

Es podran beneficiar de la sub-
venció econòmica les persones em-
padronades a Vilanova del Camí 
que tinguin algun fill matriculat a 
l’Escola de Música d’Igualada, du-
rant el curs 2021-2022 sempre que 
estiguin al corrent dels deutes tri-
butaris amb Hisenda i amb l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, així 
com amb la Seguretat Social. La 
quantia de la subvenció és de 135 
euros per nen.

Aquest tràmit s’ha de fer te-
lemàticament a través de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, fent servir la 
instància genèrica i adjuntant la 
documentació que s’especifica a 
les bases de la convocatòria.

Un cop revisada tota la do-
cumentació s’efectuarà el paga-
ment de la subvenció. El període 
de presentació de les sol·licituds 
serà el comprès entre l’obertura i 
publicació de la convocatòria fins 
al tercer mes del curs on s’hagi 
inscrit. 

Per a més informació podeu 
consultar a la pàgina web munici-
pal vilanovadelcami.cat També us 
podeu dirigir a l’Àrea d’Educació, 
al telèfon 938054411 - Ext. 4, i 
també a l’adreça electrònica: cul-
tura@vilanovadelcami.cat

Es reprèn l’agenda cultural al 
Kiosk del Rec
IGUALADA

Avui dijous a les 8 del vespre, 
el concert dels Things&flowers 

enceta la nova agenda cultural del 
Kiosk del Rec.

Things & Flowers és tot el que 
quedarà quan el món s’hagi aca-
bat. Un munt d’objectes buits que 
seran nous llits per la vegetació. 
Mentrestant, la gent que continu-
em per aquí ens prenem amb cal-
ma aquesta fi del món tan quotidi-
ana i que sembla tan poc tràgica, i 
anem fent estudis naturalistes de 
les emocions i les relacions huma-
nes, que són l’art i la música. Des 
d’un afecte profund per les plantes 
i les coses que fan casa, toquem pe-
ces pròpies per entretenir-les.

El preu de l’entrada al concert 
és de set euros.

I per diumenge al punt del 
migdia hi ha programada La Festa 
Major de Mitjonilandia; activitat 
familiar amb música i animació de 
Nurula i Piula de Nas de Cors. El 
preu de l’entrada és de sis euros.

Candidats a tresor del 
patrimoni cultural

IGUALADA

Ahir dimecres es donava a conèi-
xer la 14a candidatura a tresor 

cultural d’Igualada, i avui dijous es 
donarà el nom de l’últim, ja que hi 
ha de temps fins al 4 de novembre 
per presentar candidats.

De moment, doncs, la llista dels 
nominats a tresor del patrimoni 
cultural són: Antic Escorxador, Ca-
sino Foment, La Igualadina Coto-
nera, Festa dels Reis, Vil·la romana 
de l’Espelt, Claustre de l’Escola Pia, 
Portal d’en Vives, Plaça porxada 
de l’Ajuntament, Museu de la Pell, 
Els Tres Tombs, Ateneu Igualadí de 
la Classe Obrera, Basílica de Santa 
Maria, Cementiri Nou i El Rec.

Recordem als lectors que la 
campanya d’elecció i promoció 
“7 tresors del patrimoni cultural 
d’Igualada” es duu a terme com 
a pròleg de la Capital de la Cul-
tura Catalana Igualada 2022.

L’objectiu de la campanya és 
el de promoure i divulgar el pa-
trimoni cultural d’Igualada d’una 
manera didàctica, pedagògica, 
lúdica i motivar la visita als llocs 
seleccionats i elegits. També, es-
tablir noves rutes turístiques que 
permetin als visitants conèixer la 
riquesa patrimonial d’Igualada 
alhora que es promou la partici-
pació ciutadana.

Lídia Pujol visita el Casino amb 
“Conversando con Cecilia” en concert 
Interpretarà cançons originals de Cecília que van ser prohibides durant 
el franquisme
CALAF

Aquest dissabte 6 de novembre, 
a les 20.00 hores, el Casino de 

Calaf té una cita amb la cantant i 
intèrpret Lídia Pujol. El 3 d’octu-
bre de 2017, com per miracle, una 
cançó de Cecilia composta l’any 
1974 sorgeix de la recambra de 
l’inconscient col·lectiu i es fa pre-
sent en la vida de Lídia Pujol per 
relacionar-la amb les circumstànci-
es tants cops repetides al llarg de 
la història natural: el peix gran es 
menja el petit.

Amb la col·laboració de músics i 
productors, Lídia Pujol ha despullat 
les cançons dels arranjaments de 
l’època per fer que les lletres emer-
geixin a la superfície i redescobrir 
així la profunditat amb la qual Ce-
cilia cantava les seves inquietuds.

Per adquirir les entrades cal re-
servar al telèfon 93 869 83 77 o al 

620 134 018 (Josep) o comprar-les 
al portal web www.entrapolis.com. 
També es podran aconseguir a ta-
quilla des d’una hora abans de l’es-
pectacle, sempre que en quedin de 
disponibles. El preu per als socis és 
de 12 euros i per al públic en gene-
ral de 15 euros. Invitacions vàlides.

Diumenge, actuació del 
grup Mediterranea

A més a més,el diumenge 7 de 
novembre actuarà el grup musical 
Mediterranea a l’escenari del Ca-
sino. 

Per poder accedir a la sala s’ha 
de presentar el Passaport Covid a 
l’entrada, així com seguir les me-
sures de seguretat establertes, que 
inclouen l’ús obligatori de gel hi-
droalcohòlic, l’ús de la mascareta, 
sempre que no s’estigui consumint; 
i la distància de seguretat.

Els espectacles estan inclosos 
als actes del 125è aniversari del 
Casino de Calaf. L’entitat calafi-
na prepara una llarga i variada 
programació per viure un 2021 
ben complet. Tota la informació 
i espectacles a la web de l’entitat 
www.casinodecalaf.cat.

Lídia Pujol. Fotografia: Jaume Aragay

Dissabte a Mont-Àgora, Gala de l’Esport
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest proper dissabte a partir 
de les 8 del vespre es durà a 

terme una nova edició de la Gala 
de l’Esport de Montbui, en la qual 
es retrà homenatge als millors 
esportistes i entitats esportives del 
municipi. La Gala, organitzada per 
l’Ajuntament, estarà presentada 
pel monologuista i presentador 
Edu Mutante.

La cerimònia es farà a la Sala 
Auditori Mont-Àgora, en format 
de gala, i amb compliment dels 
protocols habituals a les activitats 
culturals.

Durant la Gala de l’Esport es 
coneixeran els millors esportistes 
montbuiencs d’àmbit escolar. Tam-
bé els millors esportistes d’entitats 
locals i els esportistes montbuiencs 
més destacats que competeixen en 
entitats forànies. D’altra banda, 

es lliuraran diferents mencions es-
pecials al mèrit esportiu, tant en 
categoria escolar, com de clubs i 
entitats locals i foranis. S’inclourà 

diferents lliuraments de mencions 
especials als esportistes, entitats i 
persones que han destacat per la 
seva tasca en el món de l’esport 
local durant la darrera temporada 
o en agraïment a les seves respecti-
ves trajectòries.

Com és habitual en aquest for-
mat d’homenatge, hi haurà actua-
cions i coreografies per part d’enti-
tats del municipi i també projecci-
ons audiovisuals.

Enguany es tornaran a conèi-
xer els millors esportistes per cate-
gories, quelcom que no va poder 
realitzar-se durant l’any 2020 en 
no haver finalitzat les competici-
ons per la pandèmia.

L’accés a la Gala de l’Esport és 
per invitació, les quals es gestionen 
a través de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui.

ELS PETITS ANUNCIS

•  PERSONA RESPONSABLE se ofrece para trabajar 
como AUXILIAR DE GERIATRÍA-ENFERMERÍA. 
Con experiencia hospitalaria en residencia o 
domicilio. También cocina, acompañamiento, o 
masajista. Interna o por horas. Llamar al teléfono 
603 624 870 también contactar por whastap.

•  MUJER de 37 años se ofrece como AUXILIAR 
DE GERIATRIA, con experiencia, para atención 
de personas mayores a domicilio. También para 
labores de LIMPIEZA del hogar. Teléfono 666 97 
12 27.

•  PARTICULAR LLOGA APARTAMENT A ANDOR-
RA per a la temporada d’esquí. A prop del Fu-
nicamp. A Encamp, amb menjador-cuina-sala 
d’estar, 1 habitació i 1 bany. Terrassa, traster i 
plaça d’aparcament. Interessats trucar al telèfon 
609727548.

 •  S’OFEREIX ECONOMISTA per portar comptabi-
litats d’empreses i d’autònoms, per fer decla-
racions de la Renda. Gestió de tots els impostos 
(IVA, IRPF, Impost de Societats...). Realització 
de comptes anuals i d’informes econòmics-fin-
cancers. Tancaments anuals. També possibilitat 
d’anar a les empreses a hores i cobrir les neces-
sitats que es tinguin ja siguin puntuals, setma-
nals o mensuals. Atenció personalitzada. Tel. 
contacte 628 424 079.

•  ES BUSCA PIS PETIT O ESTUDI de lloguer, per a 
una persona sola; a Tous, Igualada o Castellolí. 
Tel. contacte 722 75 31 87.

•  LIMPIEZA del hogar y PLANCHA de ropa por 
horas. Coche propio. Experiencia, seriedad y 
referencias. Tel. 635 197 399 (Sra. Norma).

•  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/uni-
dad. Transporte gratuito. En el precio va inclui-
da la comprobación de la dureza del agua. Es-
pecialistas en tratamientos y mantenimientos 
de comunidades de bombas de agua. Teléfono 
608 949 966 (Joan).

•  ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries al seu 
ASCENSOR o MUNTACÀRREGUES? Preus ele-
vats o mal servei de manteniment? Truqui’ns 
i consulti les nostres ofertes per a comuni-
tats, empreses i particulars. Reparem i conser-
vem tot tipus i qualsevol marca d’ascensors i 
muntacàrregues. Sol·liciti pressupost i estalviï 
fins a un 50% del que paga actualment. Em-
presa amb delegacions a tot Catalunya. Tel. 
630076279. 

mailto:cultura@vilanovadelcami.cat
mailto:cultura@vilanovadelcami.cat
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COMERCIALITZADORA D´ENERGIA

900 101 346
C/ Nicolau Copernic, parcela 48 
08787 La Pobla de Claramunt 
Barcelona
info@vatnova.com
www.grouprenerbio.com/vatnova

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

Comercialitzadora d´energia

El Consell Comarcal proporciona 
assessorament tècnic per millorar la 
competitivitat de les empreses de l’Anoia

IGUALADA

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia proporciona assessorament 

tècnic especialitzat a empreses 
del territori amb l’objectiu de 
millorar la seva competitivitat. 
L’acció es desenvolupa en el marc 
del Projecte Anoia Activa, sub-
vencionat per la convocatòria 
Treball a les 7 Comarques 2020-
2021 del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i, més con-
cretament, dins dels Programes 
de Suport al Desenvolupament 
Local.

El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cuadras, 
que ha visitat una de les empre-
ses que formen part del projecte 
al polígon industrial d’Igualada 
per conèixer la seva activitat i 
els nous projectes que podran 
desenvolupar gràcies a l’assesso-

rament especialitzat, afirma que 
“fer costat als empresaris per a 
millorar la competitivitat de les 
seves empreses és un dels objec-
tius del govern del Consell per 
fer que la recuperació arribi a 
l’Anoia. Volem noves indústries i 
noves implementacions empresa-
rials a la comarca però, al mateix 
temps, oferim programes de su-
port al teixit econòmic existent 
perquè aprofiti, al màxim, totes 
les seves potencialitats i pugui 
crear nous llocs de treball”.

Nou empreses de la comarca, 
de diferents sectors d’activitat, 
s’han presentat a aquesta prime-
ra convocatòria. Durant els me-
sos de juny i juliol es va fer, amb 
el suport dels consultors sènior 
de SecotBCN, el diagnòstic em-
presarial de totes elles per tal de 
determinar quina era la temàtica 

en la que havien de rebre aquest 
assessorament. Es van fer jorna-
des telemàtiques amb cadascuna 
d’elles, amb la presència també 
de tècnics de l’àmbit d’Estratè-
gies per a l’Ocupació del Consell 
Comarcal de l’Anoia.

Finalment, es va determi-
nar que dues empreses rebessin 
assessorament per a la Millora 
d’Aspectes Financers i Organit-
zatius; quatre en rebran per a 
la Millora de les Estratègies de 
Màrqueting Digital; dues més pel 
que fa a l’Elaboració de Plans de 
Viabilitat; i, finalment, una al-
tra en rebrà per a la Millora de 
la Productivitat en la Gestió de 
Projectes.

Des del Consell Comarcal ac-
tualment s’està treballant en la 
contractació de les quatre em-
preses consultores –una per ca-
dascun dels àmbits d’assessora-
ment– que acompanyaran les 
empreses en aquestes tasques, 
entre novembre de 2021 i febrer 
de 2022.

Al mateix temps, ja han co-
mençat els tràmits per renovar 
aquest projecte i oferir una no-
va convocatòria a les empreses 
que vulguin rebre aquest asses-
sorament especialitzat. Al llarg 
d’aquest mes de novembre es pu-
blicaran les bases i convocatòria 
2021-2022 perquè les empreses 
que hi estiguin interessades es 
puguin presentar.

Cloenda del cicle “Camins de 
Saviesa” amb el concert de 
MUOM

IGUALADA

Demà divendres dia 5 de novem-
bre tindrà lloc la cloenda del 

cicle “Camins de Saviesa” amb el 
concert del grup polifònic MUOM. 

L’acte tindrà lloc a l’església del 
Roser i serà a les 20.30h. Les entra-
des es poden comprar anticipada-
ment a www.entradium.com a un 
preu de 10 euros i el mateix dia del 
concert allà mateix per un preu de 
12 euros.

Muom Overtone Singing Choir 
és l’únic grup vocal que produ-
eix polifonies amb els harmònics. 
Compon, investiga i interpreta mú-
sica transcultural de creació prò-
pia. La seva música s’inspira tant 
en les corrents contemporànies del 
minimalisme i l’espectralisme, com 
també en les polifonies corals anti-
gues i les músiques ancentrals de 
diferents cultures. És per això que 
la música de Muom és transcultu-
ral i atemporal, amb arrels ances-
trals i alhora avantguardistes. 

Muom, un grup únic
En els 13 anys d’existència 

Muom Overtone Singing Choir ha 
realitzat més de 100 concerts, a 
llocs tan emblemàtics com el Palau 
de la Música Catalana, Auditori 
MACBA, cripta de la Sagrada Famí-
lia, Basílica del Pi, Casa Tibet, coves 

del salnitre de Montserrat, Castell 
de Loarre, Monestir de Samos, 
Universitat de Deusto o St Ethel-
burga’s centre for peace (Londres), 
entre d’altres.

Ha tocat a diferents festivals 
nacionals i internacionals; ha ac-
tuat al Cicle de Música i Silenci, al 
Cicle de Dins, Cultura i Espirituali-
tat, així com diferents auditoris del 
territori català.

Muom també ha col·laborat 
amb músics tan importants com 
en un videoclip del grup U2 i amb 
músics com Carlos Núñez, Luis Pa-
niagua, Ravi Ram, Mark Pulido o 
Nestor Kornblum i amb l’artista 
català Xavier Maristany. En l’actu-
alitat el compositor Ramon Humet 
els està escrivint una obra. 

Ha publicat quatre àlbums (An-
dapindam 2009, Mu 2013, Ecstatic 
Voices 2017 i Terra 2021). Ha cre-
at música per a les pel·lícules “Un 
trabajo una película” (Xavier Mar-
tínez, 2019) i “Recordis”  (Victor 
Brossa, 2019), per al curtmetratge 
“El código interior” (Pau Subirós, 
2019). Ha col·laborat en les biblio-
teques musicals “Dark Era 2018” i 
“Nada 2019” de Eduardo Tarilonte 
i en el disc “Nanda” de Joan Con-
dal (2018). 

Camins de saviesa tanca 
amb èxit de públic

El concert de Muom posa punt 
i final al cicle “Camins de Saviesa” 
que ha organitzat el grup de medi-
tació Ad-Shakti juntament amb la 
llibreria “Llegim”. El cicle ha cons-
tat de tres xerrades i el concert. 
Per l’Ateneu Igualadí hi han passat 
la coch Míriam Subirana, el facili-
tador de meditació Albert Aguirre 
i el pensador Xavier Melloni. Les 
tres xerrades han tingut gran èxit 
de públic.

L’objectiu de “Camins de Savi-
esa” és apropar el món de l’espiri-
tualitat al públic. 

Tres vides de frontera, 
dilluns a l’AUGA

IGUALADA

La xerrada de l’AUGA del pro-
per dilluns dia 8, tindrà com a 

ponent Àngels Doñate que parla-
rà sobre “Tres vides de frontera”, 
aquest acte està emmarcat dins 
dels actes de l’Octubre Solidari.

Celeste Hueso i Francisco Lu-
cero, joves mexicans que viuen a 
Catalunya, i Eloi Casamajor, jove 
català que va viure a Mèxic com 
a voluntari i com a professional, 
acompanyaran Doñate i parlaran 
del que suposa créixer a l’ombra 
de la frontera d’Estats Units-Mèxic 
i, des d’allà i a través de projectes 
comunitaris d’educació no formal, 
lluitar per canviar una realitat de 
vegades dura i injusta.

Tots tres van coincidir a Mexi-
cali, una ciutat creuada pel Mur 
i de més d’un milió d’habitants, 
on la Fundació Educació Solidà-
ria col·labora amb les Escuelitas 
de Tareas, una xarxa d’escoles no 
formal en barris vulnerables, i amb 
els Caliveranos, activitat d’estiu en 
aquests mateixos barris, des de fa 
més de 20 anys. Tots són projectes 
escolapis. La Celeste, el Francisco 
i l’Eloi van participar-hi com a in-
fants i com a joves, de manera vo-
luntària, i continuen vinculats con-
vençuts de que “molta gent petita, 
en llocs petits, fent coses petites, 
canvia el món”.

Serà com sempre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, a les 6 de la tarda.
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DIA A DIA

DIJOUS 4 - St. Carles Borromeu, St. Fèlix de Valois, Sta. Modesta i Sts. Vidal i Agrícola
■  A les 7 de la tarda, a la sala Les Golfes del Teatre l’Aurora, (Igualada) xerrada: “Desmun-

tem el racisme i la persecució. Qui són els ‘top manta’?”.
■  A 2/4 de 8 del vespre, a l’Ou com balla (Igualada), presentació de la novel·la «Iris&Hereda 

- despertar».
■  A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre “Salut! La 

vida amb elles”, de Magda Gregori.
■  A les 8 del vespre, al Kiosk del Rec (Igualada), actuació de Things & Flowers. 

DIVENDRES 5 - St. Zacaries i Sta. Isabel, Sta. Bertila
■  A les 10 del matí, a Vilanova del Camí (Casal de la Gent Gran), xerrada: La importància de 

vacunar-se de la grip.
■  A les 5 de la tarda, a Vilanova del Camí (Can Papasseit), Festa de l’Eduacació; tallers, con-

tacontes, gimcana. Xerrada de Josep Arregui. 
■  A les 7 de la tarda, a Masquefa (Centre Recreatiu i Cultural l’Alzina), presentació del llibre 

“El 15M facha. Ideas para un futuro en disputa”, de Gabriel Rufián. 
■  A 2/4 de 9 del vespre, a l’església del Roser (Igualada), cloenda del cicle “Camins de savi-

esa”: concert de Muom.

DISSABTE 6 - St. Sever i St. Lleonard
■  A les 12 del migdia, al nucli antic de Montbui, visita guiada a l’església de Santa Margarida.
■  A les 5 de la tarda, a Cal Frarés (St. Martí de Tous), conferència d’història i arqueologia 

amb el Dr. Bruno Gómez de Soler.
■  A les 6 de la tarda al Centre d’Innovació Anoia de Vilanova del Camí, ball de la gent gran 

amb el solista José Sáez.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre La Lliga (Capellades), xerrada i presentació del llibre “El dia 

que vaig marxar”, d’Albert Om.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre Foment de Piera, concurs de Teatre amateur: “Consell  

familiar”, amb el Casal Corpus grup de teatre de Barcelona. 
■  A les 8 del vespre, a l’espai Mont-Àgora (Santa Margarida de Montbui), Festa de l’Esport.
■  A les 8 del vespre, al Casal de Tous, teatre de proximitat: La repassada (amb pollastre farcit). 
■  A les 8 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), Els sonàmbuls.
■  A les 8 del vespre, al Casino de Calaf, concert de Lídia Pujol “Conversando con Cecilia”.

DIUMENGE 7 - Sts. Herculà i Ernest, St. Amarant i Sta. Carina
■  Al matí, a Sant Martí de Tous, 8a Hivernal Panna el Bandoler. 
■  A les 10 del matí, a l’Estadi Atlètic d’Igualada, sortida de la III Cursa i caminada “L’Anoia 

en marxa contra el càncer”.
■  A les 11 del matí, a La Llacuna, visita guiada al Castell de Vilademàger.
■  A les 12 del migdia, a La Lliga (Capellades), concert vermut amb Joan Garcia Escala i Toni 

Cantó.
■  A les 12 del migdia, al Kiosk del Rec (Igualada), La festa major de Mitjonilandia; sessió 

familiar. 
■  A les 12 del migdia, a Piera, visita guiada: Piera Medieval, dues viles en una.
■  A les 5 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), espectacle musical amb el Grup de 

Playback Il·lusió, de l’Associació Vella Amistat.
■  A les 6 de la tarda, a la Casa del Teatre Nu (Tous), Los monólogos de la vagina; amb l?Es-

cola de Teatre Musical del Casino de Calaf.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora (Igualada), Els sonàmbuls.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), Els Brugarol.

DILLUNS 8 - Sts. Sever, Severià, Carpòfor i Victorí, St. Claudi i St. Godefrid
■  A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), conferència setmanal d’AUGA: 

“Tres vides de frontera”.

DIMARTS 9 - La dedicació de la Basílica de St. Joan del Laterà a Roma, St. Teodor i St. Orestes
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre “Humà més hu-

mà, una antropologia de la ferida infinita”. De Josep M. Esquirol.
■  A ¾ de 8 del vespre, a la parròquia de la Soledat d’Igualada, assaig obert d’Igualada Gos-

pel Choir, sota la direcció de Pau Sastre
■  A les 8 del vespre, a l’església del Roser (Igualada), cicle de conferències arxiprestat Ano-

ia-Segarra: “El tractament bíblic de l’homilia sobre la pasqua de Melitó de Sardes”. Amb 
Joan Torra, Dr. en Teologia, Degà de la facultat.

DIMECRES 10 - St. Lleó I el Gran, St. Andreu Avel·lí i St. Tiberi

DIJOUS 11 - St. Martí de Tours, St. Menna i St. Veranus
■  A les 7 de la tarda, al Teatre La Lliga (Capellades), taula rodona: “Dona gitana. Feminisme 

Romaní”.
■  A les 8 del vespre, al Kiosk del Rec (Igualada), concert de Roger Margarit.

Acaptes de sang el mes de 
novembre
COMARCA

Aquest mes de novembre el 
Banc de Sang i Teixits serà de 

nou a diferents municipis de la 
comarca de l’Anoia.

Així dilluns vinent dia 8 els sa-
nitaris seran a Igualada, a l’Escor-
xador, on atendran els donants de 
10 a 2 de la tarda i de 5 a 9 del 
vespre.

El dia 17 de novembre hi haurà 
acapte de sang al Casal de Tous, en 
horari de tarda.

El dia 20 nou acapte de sang a 
Igualada, en unitat mòbil ubicada  
al Pg. Verdaguer cantonada amb 
carrer de Sant Magí, en horari de 
tarda, i el dia 26, acapte de sang a 
l’Auditori Cal Figueras dels Hosta-
lets de Pierola, també en horari de 
tarda, de 17 a 21 hores.

Per a una millor distribució de 
les persones donants es recomana 
fer reserva d’hora, al  web donar-
sang.gencat.cat.

Xerrada: Desmuntem el 
racisme i la persecució. 
Qui són els “top manta”?
IGUALADA

Els podrem conèixer millor avui 
dijous 4 de novembre a les 19.00 

h, a la sala Les Golfes del Teatre 
de l’Aurora, on podrem escoltar el 
Lamine Bathily, portaveu del Sin-
dicat Popular de Venedors Ambu-
lants, entitat creada el 2015 a par-
tir de la necessitat d’organització 
per part dels venedors ambulants 
immigrants per combatre la pre-
carietat, la repressió policial i el 
racisme institucional.

Entre els projectes del Sindicat 
destaca el llançament de la mar-
ca de roba, calçat i altres comple-
ments “Top Manta”, productes 
que els mateixos extreballadors 
de la venda ambulant dissenyen i 
fabriquen en tallers locals a Barce-

lona i que també trobareu a Igua-
lada avui dijous dia 4 després de la 
xerrada.

Acte organitzat per Igua-
lad’Acull, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada i el Teatre 
de l’Aurora.

Properes visites guiades 
d’Anoia Patrimoni
COMARCA

Església de Santa Margarida. Dis-
sabte al punt del migdia, nova 

visita guiada a l’església de San-
ta Margarida; l’edifici que domina 
part de la plaça Major de Mont-
bui, s’originà quan, ja al segle XVI, 
l’antiga capella de Santa Coloma 
mostrà clars símptomes de dete-
riorament. Així doncs, a inicis del 
segle XVII es construí l’edifici actu-
al, sufragat en part pels comtes de 
Plasencia i, en part, pels comtes de 
Cardona. Aquesta implicació dels 
Lanuza conferí al temple un caràc-
ter únic on es barregen el renaixe-
ment i el barroc. Preu de la visita 
tres euros.,

Castell de Vilademàger, encim-
bellat a la serra de la Llacuna con-
trolant tant les planes de la Llacu-
na com la d’Ancosa des del segle 
X, és un dels molts espais naturals 
coneguts i reconeguts de la comar-
ca, però també és un dels espais 
patrimonials més importants del 
territori. Presidit per les restes de 
la torre mestra i l’església de Sant 

Pere de Màger, els seus murs enca-
ra presenten elements a descobrir. 

El proper diumenge 7 de no-
vembre, en una nova visita guiada, 
descoberta dels orígens i l’evolució 
d’aquest castell senyorejat pels Cer-
velló. 

A les 11 de matí des de l’es-
planada sota el castell (el punt de 
trobada serà la cruïlla del camí del 
càmping Vilademàger). El preu és 
de 4 euros.

Piera Medieval: dues viles en 
una. El diumenge 7 de novembre 
es durà a terme una nova visita 
guiada a la Piera Medieval. Aques-
ta és una proposta per redescobrir 
els orígens i evolució de la que va 
arribar a ser la tercera vila del Pe-
nedès, amb sotsvegueria pròpia. 

Inici de la visita des de la Plaça 
Joan Orpí, a les 12 del migdia. Preu 
de la visita: 5 euros.

Podreu obtenir més informació 
i efectuar la vostra reserva al 635 
922 384 o bé al web www.anoiapa-
trimoni.cat.

Xerrada per a la gent gran: la 
importància de vacunar-se de 
la grip 
VILANOVA DEL CAMÍ

L’EAP de Vilanova del Camí oferi-
rà una xerrada demà divendres, 

5 de novembre, al Casal de la Gent 
Gran sobre la importància de vacu-
nar-se de la grip. La xerrada anirà 
a càrrec de les infermeres Ainoa 
Soler i Pilar Ibáñez i començarà a 
les 10.00 h.

Aquesta sessió informativa es-
tà oberta a la ciutadania en gene-
ral però s’adreça especialment a 
la gent gran del municipi. Des de 
Salut asseguren que vacunar-se 
de la grip és vital per reduir la 
transmissió de la malaltia i facili-
tar, alhora, la lluita contra la Co-
vid -19.
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La comèdia ‘Els somnàmbuls’ 
de Llàtzer Garcia, a l’Aurora 
IGUALADA

Aquest cap de setmana el Teatre 
de l’Aurora programa Els som-

nàmbuls, una comèdia àcida de 
Llàtzer Garcia sobre la institució de 
la parella i de viure la vida minut 
a minut. 

Els somnàmbuls és la història 
de dos joves amics: en Genís i en 
David, als quals ràpidament s’afe-
geix la Laura. Una amistat a tres 
que va buscant fórmules d’una  
possible felicitat en diferents es-
quemes de relació. L’amistat entre 
ells s’anirà esquerdant quan l’amor 
–com  l’entenem en la nostra soci-
etat– i la gelosia –com la vivim en 
la nostra societat– ho devorin tot. 
Una d’aquestes històries que ens 
recorden que, malgrat tot, val la 
pena viure. 

El dramaturg Llàtzer Garcia 
signa aquesta obra inspirada en 
Design for Living de Noël Coward 
i ho transforma en una comèdia 
que ens parla de l’amor i de viure 
la vida minut a minut, esdevenint 
una crítica àcida contra la institu-
ció de la parella.  

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Els som-

nàmbuls, tindran lloc el dissabte 6 
a les 20 h i el diumenge 7  a les 19 
h. Després de la funció de dissabte 
els espectadors podran compartir 
les seves opinions en una tertúlia 
amb els membres de la companyia. 
Les entrades tenen un cost de 16 
euros i 13 euros(amb els descomp-
tes habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de Cal 
Font) una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.tea-
treaurora.cat.  

Es necessita 
OFICIAL 

DE 1a DE 
PERRUQUERIA

AMB EXPERIÈNCIA I GANES 
DE TREBALLAR.

Enviar currículum a 
acestilisme@gmail.com

La Mostra Internacional de Films de Dones 
arriba a la Conca d’Òdena 
Entre d’altres projeccions, es farà la preestrena de la darrera pel·lícula 
de Judith Colell, “15 horas”, a Vilanova del Camí i amb la presència de 
la directora

El Teatre de l’Aurora, 
l’Ateneu Igualadí, Òmnium 
Cultural i la Biblioteca 
Central homenatgen 
Salvador Riba en el 20è 
aniversari de la seva mort 
Avui fa 20 anys que va morir Salvador Riba, 
cooperativista i activista cultural 

Agenda del mes de novembre de la 
Biblioteca Central 

IGUALADA

El Teatre de l’Aurora, l’Ateneu 
Igualadí, Òmnium Cultural i la 

Biblioteca Central d’Igualada com-
memoren, avui dijous 4 de novem-
bre, el 20è aniversari de la mort de 
l’igualadí Salvador Riba Gumà. 

Blanquer i fuster de professió, 
Salvador Riba va dedicar tota la 
seva vida a l’activisme cultural i 
polític. En la cruesa de la guerra i 
la posterior repressió franquista, 
Riba no va abandonar mai els seus 
ideals i va intervenir activament en 
el salvament del patrimoni artístic i 
dels arxius de la comarca. 

Va ser president de la Coope-
rativa la Victòria, nom que, a par-
tir del 4 de setembre de 1939, va 
haver de prendre l’antiga Unió de 
Cooperadors. Com a president va 
promoure una biblioteca pública 
de 5.400 volums i va aixoplugar 
un gran nombre d’entitats iguala-
dines, així com les reunions clan-
destines de l’Assemblea Democrà-
tica d’Igualada. 

El 19 de setembre de 1975 la 
cooperativa va canviar el seu nom 
pel d’Unió Cooperativa (Unicoop). 
La petjada de Riba a la cooperativa 

amb el foment del teatre amateur 
a la ciutat va servir perquè, poste-
riorment, un grup de joves repren-
gués la tasca teatral al número 80 
del carrer Aurora a través d’Unico-
op Cultural, l’ara conegut Teatre 
de l’Aurora. 

La vinculació amb l’Ateneu 
Igualadí va arrencar ja des de la 
seva infància, on hi va cursar els 
estudis. Va formar part de l’enti-
tat abans de la guerra i, després, 
usurpada dels seus legítims propi-
etaris, no va tornar a posar-hi els 
peus fins que aquesta retornà als 
socis, a la fi del franquisme, tasca a 
la qual va contribuir notablement 
junt amb d’altres persones. En va 
esdevenir el primer president entre 
l’octubre de 1977 i el febrer de 
1980, en l’etapa democràtica, sem-
pre fidel al seu esperit ateneista. 

Avui dijous, el Teatre de l’Au-
rora, l’Ateneu Igualadí, Òmnium 
Cultural i la Biblioteca Central 
d’Igualada retran un petit home-
natge a Riba en una acció conjunta 
a les xarxes socials, publicant cites 
cèlebres de Riba amb l’etiqueta 
#taldiacomavui i recordant el 20è 
aniversari de la seva mort el 4 de 
novembre de 2001.

COMARCA

La 29a Mostra Internacional de 
Films de Dones arriba aquest 

novembre també a la Conca d’Òde-
na, gràcies al projecte “Conegudes 
(també) a casa” de la Mancomuni-
tat de la Conca d’Òdena (MICOD), 
que aposta pel programa itinerant 
de cineastes catalanes. En total, es 
projectaran tres pel·lícules dirigides 
per dones en tres municipis de la 
Mancomunitat: Igualada, Jorba i 
Vilanova del Camí.

Obrirà la Mostra el film “La 
mami”a Igualada, una projecció 
organitzada conjuntament amb 
l’entitat Cineclub Ateneu, amb qui 
la MICOD compta estretament des 
de fa anys en l’organització del Fes-
tival. Serà el proper dijous 11 de 
novembre, a l’Ateneu Cinema, a les 
20 h i en sessió de Cineclub, i comp-
tarà amb la presència de la direc-
tora Laura Herrero per fer tertúlia 
amb el públic assistent. “La mami” 
explica la història de Doña Olga, 
l’encarregada del lavabo de dones 
del mític Cabaret Barba Azul, que 
té cura de les noies que hi treballen 
ballant després d’haver-se dedicat 
al món del cabaret durant més de 
45 anys.

El municipi de Jorba debuta a 
la Mostra de films de dones amb 
la segona projecció d’aquest 2021. 
Serà el diumenge 21 de novembre, 
a les 19 h, a la sala polivalent de 
Jorba amb la pel·lícula “Las niñas”, 
ambientada a l’Espanya del 1992, 
on la Celia ha crescut sense qües-
tionar mai res d’allò que l’envolta. 
L’arribada de la Brisa a l’escola de 
monges on estudia i la seva nova 
amistat amb un grup de noies més 
grans que ella l’empeny a descobrir 
una realitat que ja no té res a veu-

re amb la desfasada educació que 
rep, tant a casa com a l’escola.

Tancarà la 29a Mostra de Films 
de Dones a la Conca d’Òdena la 
preestrena del film “15 horas” de 
Judith Colell al municipi de Vila-
nova del Camí. Serà el diumenge 
28 de novembre a les 18 h a Can 
Papasseit. La pel·lícula de Colell 
s’emmarca també a l’agenda del 
Dia internacional per l’eliminació 
de la violència contra les dones i 
ella hi serà present el mateix 28 de 
novembre per fer tertúlia després 
del film. Judith Colell és directora, 
guionista i productora de cinema 
i actualment presideix l’Acadèmia 
del Cinema Català. El seu darrer 
film, “15 horas”,explica com la mú-
sica va unir l’Aura, el primer violí 
de l’orquestra, i el Manuel, el di-
rector de moda al món sencer. Són 
el matrimoni més envejat de país: 
artistes, famosos i rics, però la seva 
relació amaga un secret inconfes-
sable. Ell la maltracta, fet que ella 
ha amagat durant massa temps. 
Un dia, farta del seu infern inco-
municat, l’Aura decideix fer el pas i 
demanar ajuda, llavors passa el que 
sempre havia sospitat però mai es 
va atrevir a confirmar.

La Mostra de cinema l’han 
impulsat les regidores d’igualtat 

Carlota Carner de l’Ajuntament 
d’Igualada, Laura Pavón de Vila-
nova del Camí, Coral Vázquez de 
Santa Margarida de Montbui, Alba 
Gallardo d’Òdena, Berta Pons de la 
Pobla de Claramunt, Carla Peña de 
Castellolí i Sílvia Escura de Jorba, 
en coordinació amb l’àrea d’igual-
tat de gènere de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena, que treballa 
per visibilitzar les aportacions de 
les dones, històricament invisibilit-
zades i, pel que fa concretament 
al cinema, poc representades en 
els rols de direcció. El cinema, i en 
conjunt el món de l’audiovisual, 
són espais privilegiats per deba-
tre sobre el paper dels elements 
simbòlics i la seva influència en la 
construcció dels rols de gènere. El 
treball de les directores cinema-
togràfiques contribueix a enriquir 
l’imaginari social amb noves pers-
pectives i mirades.

Les projeccions de la Mostra 
internacional de films de dones a 
la Conca d’Òdena seran gratuïtes. 
Compten amb el finançament de 
la Mancomunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena i també el suport 
d’altres institucions com l’Ajunta-
ment de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Bar-
celona o el Ministeri de cultura. 

IGUALADA

El filòsof Josep M. Esquirol pre-
sentarà dimarts vinent, 9 de 

novembre, a la Biblioteca, el seu 
nou llibre: «Humà, més humà, 
una antropologia de la ferida». 
Això serà a les 7 de la tarda en 
un acte organitzat conjuntament 
amb Llegim? Llibreria i obert a 
tothom per al qual ja no cal ins-
cripció prèvia. En aquest llibre 
l’autor presenta un assaig veri-
tablement filosòfic, escrit amb 
un llenguatge entenedor, precís i 
evocador. Com diu ell mateix, «no 
es tracta d’anar més enllà de l’hu-
mà, com va voler Nietzsche, sinó 
d’intensificar i d’aprofundir en el 
que és més humà».

L’agenda del mes de novem-
bre inclourà també la presentació 
del llibre de l’empresària iguala-
dina Olga Jiménez: «La jefa eres 
tu», el divendres 19 a les 7 del 
vespre. Jiménez explica que es 
tracta d’un llibre «per a dones 
que vulguin manar a la seva vida, 
descobrir el que valen i assolir els 
seus somnis aportant valor; do-
nes que vulguin liderar-se a elles 
mateixes per liderar els altres». 
Per aquesta presentació sí que és 
necessària la inscripció prèvia a la 
Biblioteca, personalment, per via 
telemàtica.

Compartir la màgia dels con-
tes amb els més petits i desper-
tar-los el gust per les lletres a 
través del conte oral, explicat i 
parlat. Aquest és l’objectiu de les 
sessions de les Hores del conte 
de la Biblioteca. Aquest mes se’n 
faran quatre, que començaran el 
dissabte 13, a 2/4 de 12 del matí, 
amb una Storytime amb Kids&Us. 
El dijous 18, a les 6 de la tarda, hi 
haurà una nova sessió de contes 
sobre les botigues d’Igualada or-
ganitzada per Igualada Comerç. 

El divendres 26, a les 6 de la 
tarda, la companyia Vivim del 
cuentu portarà a la Biblioteca els 
seus «Contes solidaris», amb mo-
tiu dels Dies europeus de la Soli-
daritat Local. L’endemà, dissabte 
27, serà el torn de commemorar 

el 25N, amb la Mònica Torra i els 
seus «Contes que treuen la llana 
del clatell». Aquesta sessió, que 
es farà a les 12 del migdia, està 
organitzada per l’àrea d’Igualtat 
de gènere de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena amb motiu del 
Dia internacional per l’eliminació 
de la violència contra les dones

Aquesta tardor els clubs de 
lectura de la Biblioteca estan a 
ple rendiment. A més dels clubs 
habituals, aquest novembre es re-
prèn el Club de música amb l’An-
na Romeu, un espai per conèi-
xer i escoltar les principals obres 
dels compositors clàssics. El club 
és obert a tothom i tindrà lloc el 
dimecres 17 de novembre, a les 7 
de la tarda. En aquesta sessió es 
comentarà el 4t moviment de la 
9a simfonia de Beethoven, cone-
gut com l’Himne de l’alegria. 

Es tracta d’un petit espai ex-
positiu que la Biblioteca ofereix a 
tots aquells usuaris del servei amb 
inquietuds artístiques, que les 
vulguin compartir amb el públic. 
Aquest mes de novembre, i fins 
al 10 de desembre, la jove artista 
igualadina Marina Toledo hi ex-
posarà una mostra d’il·lustracions 
fantasioses i de gran bellesa, sota 
el títol «Processos».

mailto:acestilisme@gmail.com
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El cantautor de Vilanova del 
Camí Carlos Gómez, convidat 
al programa «Perfils» del 
Canal Taronja
Ha tret el seu primer disc «Des-

tellos de luz » aquest any i des-
prés d’uns mesos intensos sense 
parar de cantar per les Illes Bale-
ars, el cantautor Carlos Gómez tor-
na a casa, a Vilanova del Camí, 
per estar amb la família i comen-
çar a pensar com seran les seves 
properes cançons. Connectar amb 
la natura de la comarca l’ajuda a 
inspirar-se. Per això, Canal Taronja 
podrà conversar amb ell a zones 
com el Parc Fluvial del municipi. 

El vilanoví ens regalarà en di-
recte una actuació musical a Can 
Papasseit, l’espai on va presentar 
el seu disc a principis d’any i on va 
cantar per primera vegada quan 

tenia 14 anys en un grup que van 
fer amb els amics d’institut. L’en-
trevista es podrà veure proper di-
lluns 8 de novembre a les 22h al 
programa «Perfils» de Canal Ta-
ronja.

Dia internacional contra la 
Violència i l’Assetjament 
a l’Escola, inclòs el 
Ciberassetjament
La UNESCO va designar el primer 

dijous del mes de novembre com 
el Dia Internacional contra la Vio-
lència i l’Assetjament a l’Escola, 
inclòs el Ciberassetjament. Per això, 
avui 4 de novembre, es commemo-
ra novament aquesta data sota el 
lema “Lluitar contra el ciberasset-
jament i altres formes de violència 
en línia que involucren nens, nenes 
i joves.”

La Comissió de Detecció, Pre-
venció i Intervenció enfront de 
l’Assetjament entre Iguals de 
l’Anoia se suma a la commemo-
ració d’aquesta data, incidint en 
la necessitat de fer visible aquesta 
pràctica i entendre-la com una for-
ma de maltractament i violència 
que atempta contra la salut i el 
benestar d’infants i joves.

La comissió comarcal treballa 
des del 2016 i està formada per 
un equip interdisciplinar de pro-
fessionals de diferents àmbits cen-
trat en l’objectiu de vetllar per les 
polítiques de prevenció i actuació 
davant d’aquest fenomen.

Enguany, la comissió organitza 
una nova Jornada de bones pràc-
tiques al voltant de l’assetjament 
entre iguals que es durà a terme 
el proper 16 de novembre i que 
comptarà amb la ponència marc de 
la doctora Júlia Martín sota el títol 
“Reflexions ètiques i filosòfiques 
sobre el concepte de violència. El 
cas de l’assetjament entre iguals en 
la infància i l’adolescència”.

El Servei de Mediació Ciutada-
na de l’Anoia pot atendre casos de 
bullying i ciberbullying de forma 
confidencial i gratuïta. El contacte 
es pot fer a través de l’adreça me-
diacio@anoia.cat o bé al telèfon 
699 664 718.

El programa «Univers Anoia», de Canal 
Taronja, mostra la vida als nucli antic i urbà 
de Montbui
El programa «Univers Anoia» de 

Canal Taronja arriba a l’equador 
aquest dijous. Des del mes de juny, 
la televisió ja ha aconseguit trepit-
jar la meitat dels municipis de la 
comarca. En el proper capítol, el 
protagonista és Santa Margarida 
de Montbui.

Per una banda, quatre espor-
tistes del municipi que formen 
part de la UECAnoia ens mostra-
ran la vida social, cultural i espor-
tiva de la zona del nucli urbà. La 
Mari, en Sergio, la Raquel i la Síl-
via seran els encarregats d’expli-
car l’activitat que hi ha a espais 
com el Mont-àgora, Mont-aqua, 
Mont-mercat i el Boulevard.

D’altra banda, la Glòria Nas-
sarre, veïna del nucli antic, ens ex-
plicarà els orígens del municipi, els 

quals comencem a 626 metres d’al-
çada: a la Tossa de Montbui. En-
trarem al castell i a l’església que 
coronen el cim tot explicant la seva 
història i visionarem les millores 
vistes panoràmiques de la comar-
ca. A més, Nassarre acompanyarà 
els espectadors pel nucli antic tot 

visitant l’Església, l’Ateneu i en-
trant en l’interior d’una de les pri-
meres cases per provar que l’aigua 
i el rec van ser l’inici del poble. 

El programa es podrà veure 
avui dijous 4 de novembre a les 
22h i en reemissió els propers 7 
dies. 

La comèdia de Ramon Madaula ‘Els Brugarol’ 
arriba aquest diumenge al Teatre Municipal 
l’Ateneu 
IGUALADA

Aquest diumenge dia 7 de 
novembre, a les 7 de la tarda, 

arriba al Teatre Municipal Ateneu 
Els Brugarol, premi Recull de tea-
tre 2020. Ramon Madaula escriu i 
protagonitza una comèdia  fami-
liar amb grans dosis d’humor àcid 
i intel·ligent que enfronta cara a 
cara les contradiccions  dels seus 
protagonistes. Dues  generacions 
i dues maneres d’entendre el món 
en una societat on tots voldríem 
creure’ns un model de coherència 
absoluta. Protagonitzen l’espec-
tacle Jaume Madaula, Estel Solé i 
Ramon Madaula dirigits per Mòni-
ca Bofill.

Les entrades tenen un preu de 
20, 18 i 15 euros i es poden adqui-
rir per internet a https://teatremu-
nicipalateneu.cat/. També es poden 
comprar al Punt de difusió cultural 

i turística d’Igualada (Sala Munici-
pal d’Exposicions c. Garcia Fossas, 
2 -pl. de la Creu). Avui dijous de 
18.30  a 20.30 h. Divendres de 18 
a 21 h. Dissabte d’11 a 14 i  de 18 
a 21 h. Diumenge d’11 a 14 i de 
18.30 a 20.30 h. Durant aquesta 

setmana els joves fins a 25 anys 
poden comprar les entrades a cinc 
euros. A més hi ha  descomptes per 
a diversos col·lectius.   

Els Brugarol 
A cals Brugarol –família de 

l’alta burgesia catalana – la  filla, 
l’Anna, activista social i feminis-
ta,  decideix canviar-se el primer 
cognom pel de la mare. Per l’Anto-
ni Brugarol és inconcebible  que la 
seva filla ja no es digui  Brugarol, 
un dels cognoms amb més solera 
de la  comarca. Per  això, recorrerà 
a tota mena d’argúcies i xantatges 
perquè l’Anna es faci enrere.

Els Brugarol, també parlen una 
mica sobre com entre generacions 
hi ha una manca de confiança. En-
tre pares i fills hi ha amor, estima, 
però també hi ha una mena de 
desconfiança.

La Festa de l’Educació posarà l’accent en 
la transformació de l’educació i la gestió 
emocional
VILANOVA DEL CAMÍ

Can Papasseit acollirà demà 5 de 
novembre una nova edició de la 

Festa de l’Educació. L’agenda d’ac-
tes inclou activitats per a infants i 
joves i una ponència sobre la incor-
poració de la gestió emocional, la 
presa de decisions i la creativitat 
per transformar l’educació. I també 
s’oferirà el tradicional reconeixe-
ment a la comunitat educativa.

Aquesta edició de la Festa de 
l’Educació estarà estretament lliga-
da a dos grans projectes comunita-
ris: el Pla Local d’Educació i el Pla 
Educatiu d’Entorn, que es compar-
teixen també amb els centres edu-
catius.

La festa s’encetarà a les 5 de 
la tarda, amb un seguit de tallers i 
activitats adreçades als infants que 
s’allargaran fins a les 7 de la tarda 
a la plaça de Can Papasseit. També 
està previst un berenar de coca amb 
xocolata calenta apta per a perso-
nes celíaques.

De 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tar-
da, les famílies podran gaudir d’un 
contacontes amb Anna Garcia, a 
l’escenari de Can Papasseit.

Des de la regidoria d’Educació 
també s’ha previst una gimcana 
per a joves a partir dels 12 anys. En 
equips de sis persones, els equips 
hauran de resoldre proves i pregun-
tes relacionades amb el consum de 
drogues i begudes energètiques. 
Aquestes proves estaran repartides 
pel municipi. L’equip guanyador 
s’endurà un altaveu portable per a 
cada membre metre que la resta de 
participants rebran un obsequi.

La Biblioteca de Vilanova del 
Camí s’afegeix a la festa i ha prepa-
rat una  exposició de llibres i publi-
cacions sobre temes d’educació en 
general i sobre la criança dels fills 

i filles que es podrà visitar durant 
tota la tarda.

El programa de la Festa de 
l’Educació continuarà amb una po-
nència sobre la transformació de 
l’educació, la gestió emocional i 
la creativitat que anirà a càrrec de 
Josep Arregui, psicòleg i formador 
en l’àmbit de la intel·ligència emo-
cional i la neurociència aplicada a 
l’educació.

Durant la xerrada, Arregui plan-
tejarà un nou paradigma educatiu 
que prepari les persones per a un 
futur digne i amb oportunitats per 
a tots i totes, tenint en compte la 
inclusió, la diversitat i la pluralitat.

Tot seguit es farà el lliurament 
de premis de la Gimcana Jove i 
s’oferirà el tradicional reconeixe-
ment a la comunitat educativa, que 
aquest any se centrarà en el projec-
te compartit del Pla Local d’Educa-
ció. Com és habitual també es farà 
un reconeixement a les persones 
que ja han acabat la seva etapa la-
boral als diferents centres d’ense-
nyament.

L’acte es tancarà amb un petit 
refrigeri.

Diumenge, III Cursa i 
Caminada l’Anoia en marxa 
contra el càncer
IGUALADA

El proper diumenge 7 de novem-
bre se celebrarà la III Anoia en 

marxa contra el càncer, organitza-
da per l’Associació Contra el Càn-
cer a l’Anoia. La sortida serà a les 
10 h a l’Estadi Atlètic d’Igualada. 
El recorregut és de 5 km i es pot 
fer corrent o caminant. 

Amb la inscripció gaudireu 
d’un matí d’esport a l’aire lliu-
re, samarreta i participareu en 
el sorteig de 31 vals per a àpats 
a restaurants del Gremi d’Hosta-
leria i Turisme de l’Anoia, a més 
de col·laborar en la lluita contra 
el càncer. 

El 13 de novembre: Calladitas 
estáis más guapas
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El dissabte 13 de novembre, a 
les 9 del vespre, i en el marc 

del Cicle Cultural de Tardor que 
organitza l’Ajuntament, es durà 
a terme l’espectacle “Calladitas 
estáis más guapas”, una represen-
tació en forma de comèdia femi-
nista multidisciplinar. L’obra està 

interpretada per Jessika Rojano i 
Sil de Castro, amb l’acompanya-
ment al piano de Maria Rosa. El 
públic podrà gaudir amb cançó 
còmica, improvisació, entrevistes i 
bon humor. El preu de l’entrada és 
de 10 euros i es poden comprar a 
www.reservaentradas.com.
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Quim Roca. Regidor d’Igualada Som-hi  
(PSC - Comuns - Igualada Oberta)

CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

Cap agressió sense 
resposta

A les vuit del vespre del dimarts 
2 de novembre, unes 120 

persones ens autoconvocàvem 
davant l’Ajuntament d’Igualada 
simplement per donar resposta 
a la brutal agressió que ha rebut 
una menor de 16 anys, al Polígon 
Industrial Les Comes, una matina-
da d’aquest cap de setmana

Fa temps que ho denunciem: 
les dones volem sortir al carrer se-
gures, ja sigui de dia o de nit. Pel 
que sembla, això no és possible 
perquè l’epidèmia del masclisme 
fa que, pel fet d’anar soles, ens 
veuen desprotegides i s’atreveixen 
a aquest tipus d’agressions. La seva 
sensació de domini i poder fa que 
es sentin en la llibertat de fer ús 
dels seus impulsos sense que pel 
mig hi hagi cap filtre de respecte 
ni consentiment mutu.

No hi havia eslògans ni pancar-
tes, ni sigles que signessin cap po-

litització de la convocatòria. Sim-
plement la consciència no ja femi-
nista, sinó simplement humana ha 
estat suficient perquè ens sentíssim 
obligats a una resposta immediata. 
Per una cosa així, o es té la capa-
citat de resposta o, simplement, 
tenim el compromís adormit.

Públicament s’ha enviat una 
gran abraçada de sororitat a la 
menor i als seus familiars, alhora 
que denunciem una altra vegada 
com d’insegurs esdevenen els car-
rers per a nosaltres, pel simple fet 
de ser dones, exigint dels poders 
públics que inverteixin els recursos 
necessaris per frenar aquesta epi-
dèmia de violència masclista.

En acabar s’han cridat algunes 
frases com ara: si ens toquen a una 
ens toquen a totes, perquè no en 
volem ni una més, volen sentir-nos 
segures a casa i al carrer, tant si és 
de dia com de nit.

On va a parar el deute 
del govern d’Igualada?
El govern de Marc Castells ja ha 

generat a la ciutat 50 milions 
de deute. Ell, que va presentar-se 
com l’antídot al deute, ha recorre-
gut a aquesta eina per governar la 
ciutat. El dubte que se’ns planteja, 
però, és quin retorn han tingut 
els ciutadans i ciutadanes d’Iguala-
da d’aquest deute? En quins equi-
paments públics, serveis, places i 
parcs s’ha invertit? Se’ns fa molt 
difícil fer un llistat i veiem que, 
després de 10 anys a l’alcaldia, el 
govern té la mà foradada.

Recordem, encara, com Marc 
Castells va demonitzar el deute i 
el govern de l’Entesa per Iguala-
da, però el cert és que el balanç 
d’uns i altres és ben diferent. Els 
governs de l’alcalde Jordi Aymamí 
recorrien al deute per fer centres 
cívics com l’Espai Cívic Centre o el 
Centre Cívic de Fàtima, parcs com 
el del Garcia Fossas, l’Estació Vella 
o Valldaura, places com la de Cal 
Font, la de la Creu, la de Copons 
o de Pompeu Fabra, carrers com 
el del Rec, el Comarca, el d’Andor-
ra o el de l’Aurora, aparcaments 
soterrats com el de la plaça de la 
Creu, el Garcia Fossas o l’Hospital, 
instal·lacions imprescindibles com 
les escales mecàniques, l’ascensor 
de Fàtima - Set Camins, i equipa-
ments com l’Hospital d’Igualada, 
el Campus Universitari del Pla de 
la Massa i totes les escoles bressol 
municipals. També la clara aposta 
per l’habitatge amb els pisos per 
a joves i els dos residencials Viu B 
per a la gent gran. Són inversions 
que la ciutat necessitava en aquell 
moment i que, amb una previsió 
de futur, es va recórrer al deute 
per fer-les possible. És a dir, com 

el que fan moltes famílies: si avui 
no tenen els diners per comprar un 
pis, els demanen, el compren i els 
van tornant. Totes són inversions 
que han quedat a la ciutat, que 
s’estan fent servir i que ara ningú 
s’imaginaria una Igualada sense 
elles. En canvi, el govern de Marc 
Castells, durant 10 anys, ha gene-
rat un deute per fer què?

És el moment de tornar a fer 
avançar Igualada, de tornar a fer 
que els recursos públics reverteixen 
en serveis, equipaments i trans-
formació de la ciutat per anar a 
millor i estar al servei de la gent. 
El model del govern de Junts ens 
està costant molts diners, ens està 
endeutant sense que aquest deute 
generat de 50 milions tingui un re-
torn social que perduri en el temps 
com sí que va tenir, i ha quedat 
demostrat, el dels governs d’es-
querres i progressistes de la ciutat. 
Un exemple de que les coses es po-
den fer diferents l’hem demostrat 
durant aquesta primera meitat de 
mandat el grup municipal d’Igua-
lada Som-hi (PSC - Comuns - Igua-
lada Oberta) que, tot i ser a l’opo-
sició, hem ofert capacitat d’acord 
per aconseguir la creació de 12 
pisos de lloguer assequible que es 
faran al carrer de Sant Carles, la 
creació de la quarta escola bressol 
municipal “El Rusc”, les Targetes 
de Compra Local per a les persones 
a l’atur o la futura conversió del 
carrer d’Òdena en un carrer de via-
nants en són quatre exemples. Ac-
cions que hem aconseguit impulsar 
amb una mirada posada al futur i 
amb ambició per la ciutat que vo-
lem tornar a governar.

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Primera ballada de nou al carrer 
organitzada per l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada

El passat diumenge 31 d’octubre, 
i després de 20 mesos, es tornà 

a ballar sardanes al carrer, i per 
l’atzar, al mateix lloc on el gener 
del 2020, diada de Reis, s’havia fet 
l’última, a la plaça de Catalunya, 
al costat de la vella locomotora 
que ja ens trobava a faltar. Recor-
dem, però, que el diumenge 12 de 
setembre es va fer la ballada de la 
Diada, al pati del Museu de la Pell, 
i el diumenge 26 del mateix mes 
els amics del barri del Sant Crist 
també van fer una ballada al car-
rer, en el marc de les seves festes.

Tal com havien previst els ho-
mes del temps, el dia va ser for-
ça esplèndid, a part de la mica de 
vent que de tant en tant bufava, i 
que feia anar de corcoll els músics 
per tenir els seus faristols drets. 
Una bona afluència de gent acudí 
per tornar a ballar la nostra dansa, 
i que sortiren satisfets del repertori 
que va portar a terme la cobla Ciu-
tat de Terrassa. Aquí sols un petit 
incís: en el programa va sortir el 
cognom d’un compositor equivo-
cat: en la sardana “Volgut pare”, 
de Carles Santiago, es va posar Car-
les Sanahuja, i per això demano 
disculpes per l’error.

D’altra banda, la sardana “Lí-
dia”, d’Enric Ortí, estava dedicada 

a una senyora de Sabadell la qual, 
junt amb el seu marit, van venir 
per escoltar-la i gaudir-la. La se-
nyora és la Lídia de la sardana. 

El premi de composició 
per a cobla “Masquefa 
sona bé” valora ser 
biennals

L’Ajuntament de Masque-
fa prepara la represa del festival 
musical “Masquefa sona bé” per 
al proper 2022, però la intenció és 
convocar el concurs de composició 
de música per a cobla per a l’any 
següent, i que sigui de convocatò-
ria biennal.

El coronavirus va impedir la 
celebració del “Masquefa sona 
bé” i el premi al setembre del 
passat 2020 i enguany, però, la 
població ja està treballant per 
recuperar-lo al 2022. Tanmateix, 
sembla que la convocatòria del 
premi de composició per a cobla, 
amb la col·laboració de la Mont-
grins, encara haurà d’esperar. La 
proposta inicial és que torni el 
2023 i que es convoqui cada dos 
anys.

Fins ara s’havien organitzat 4 
edicions del certamen i s’hi havi-
en presentat un total de 38 obres. 

Se n’havien premiat 9 i se n’havi-
en estrenat 16 gràcies a la valora-
ció de 8 músics reconeguts com a 
membres del jurat.

L’organització assegura que 
“valorem molt posit ivament 
l’aportació del premi a la divulga-
ció de la música per a cobla”. Per 
això, amb la voluntat de mantenir 
i consolidar el projecte, s’estudia 
la represa de manera biennal com 
a demostració del “compromís i la 
voluntat clara de divulgar la músi-
ca a la nostra vila”. 

Activitats sardanistes 
properes a Igualada

Dissabte, 6 de novembre
Barcelona, al Pla de la Cate-

dral, a les 11.00 h, ballada doble. 
Cobles, Marinada i Maricel.

Barcelona, al Pla de la Cate-
dral, a les 18.00 h, ballada. Cobla, 
La Principal del Llobregat.

Olesa de Montserrat, a la UEC, 
a les 19.00 h, ballada. Cobla, Vila 
d’Olesa.

Manresa, Pl. de St. Domènec, a 
les 18.00 h, ballada. Cobla, Ciutat 
de Girona.

Diumenge, 7 de novembre
Barcelona, al Pla de la Cate-

dral, a les 11.15 h, ballada. Cobla, 
Sabadell.

Barcelona, a la pl. d’Eivissa, a 
les 11.30 h, ballada. Cobla, Ram-
bles.

Esplugues de Llobregat, al Parc 
del Pou d’en Fèlix, a les 10.30 h, 
17è Aplec de la Sardana. Cobles, La 
Principal del Llobregat, Ciutat de 
Cornellà i Jovenívola de Sabadell.

Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

Donar per rebre

Abel Martos i Rozas. Secretari d’acció política d’ERC Anoia 
i membre de la secció local d’ERC La Pobla de Claramunt

La vida et canvia en un instant, tan 
ràpidament que et capgira tots 

el plans.
Sempre m’havia plantejat de-

dicar el meu temps a una causa so-
cial, però mai trobava en què col-
laborar, o em faltava temps i fins 
i tot em feia mandra. Sempre hi 
havia una excusa per posposar el 
moment, fins que, per coses de la 
vida, a casa ens van haver de donar 
un cop de mà, havíem de fer-li la 
vida més fàcil al pare i vaig trobar 
en les associacions i els voluntaris i 
voluntàries l’ajuda necessària, una 
ajuda que una administració molt 
burocràtica no em podia donar . 
Malauradament, el pare ens va dei-
xar, però el seu llegat perviu en la 
meva voluntat d’estar al costat de 
la gent.

Per a mi, el voluntariat és donar 
per rebre. Sona molt egoista, però 
va acompanyat del millor de les per-
sones: l’agraïment.

És veritat que el voluntariat 
i les associacions ajuden a aque-
lles persones que ho necessiten, 
però també n’hi ha de lúdiques i 
culturals, totes molt necessàries, i 
seria difícil imaginar un país sense 
aquest teixit, ja que és una carac-

terística que portem a l’ADN de la 
nostra societat. 

Així doncs, no tinc cap dub-
te que la gent que està darrera 
d’aquesta bona voluntat i aquest 
desinterès per fer un món millor és 
cabdal per fer una societat millor. 
Hi ha hagut, hi ha i hi haurà tanta 
gent que dona el seu temps, el seu 
esforç i la seva voluntat per millorar 
la vida dels demés que estic con-
vençut, doncs, que podem construir 
una societat rica, diversa i solidària.

En el meu cas, tinc l’oportunitat 
de col·laborar amb diverses associ-
acions de diferents àmbits i puc dir 
que totes són tan enriquidores que, 
moltes vegades, em falta temps per 
arribar a tot arreu, però el trec d’on 
sigui per estar-hi. He participat en 
projectes d’infància, de refugiats, de 
divulgació i conscienciació, al banc 
de sang i teixits, al banc de queviu-
res i ara, fins i tot, en la visibilització 
i denúncies d’agressions i atacs d’odi 
envers el col·lectiu LGTBI.

Un gran amic i gran comuni-
cador em va dir una vegada que 
“el que no es veu, no passa”. Així, 
sempre que puc i l’oportunitat ai-
xí m’ho permet, omplo les meves 
xarxes amb tot allò que faig o fan 

les persones amb les quals col·labo-
ro, tot pensant que algú ho veurà i 
podrà ajudar. Jo tinc la sort de po-
der-hi dedicar temps i esforços, i la 
recompensa és tan gran que val la 
pena dormir un hora menys, fer uns 
quants quilòmetres, deixar d’anar a 
un dinar amb amics o, fins i tot, els 
mals d’esquena de carregar i des-
carregar camions, que ho tornaria a 
fer per totes aquelles persones a les 
quals he pogut donar un cop de mà.

Sempre dic que jo tan sols hi po-
so les mans, i la meva més bona vo-
luntat, per ajudar aquelles persones 
que dia a dia treballen incansable-
ment per fer d’aquesta una societat 
millor. No sempre és agradable, i de 
vegades fins i tot t’enutges perquè 
les coses no surten com esperaves; 
som humans, ens equivoquem i al 
cap i a la fi no som una societat per-
fecta, però la família dels voluntaris 
i voluntàries sempre et fa costat, 
ja que tots i totes hi som perquè hi 
volem ser.

Sempre estaré agraït, doncs, per 
aquesta il·lusió que em porta a ser 
voluntari i per totes aquelles enti-
tats que em permeten posar el meu 
granet de sorra.
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Nit de castanyes, moniatos 
i panellets

Nit de Tots Sants, nit de casta-
nyes, moniatos i panellets. Nit 

d’enyorança, de records, de dis-
bauxa, nit agredolça. Entrem a la 
cuina de la mare entre abraçades i 
petons, els vailets fan trontollar els 
avis amb la seva inesgotable ener-
gia i fan il·luminar el seu somriure, 
més que la flama de la llar de foc.

Tot és a punt, el sucre, els pi-
nyons, les anous, la farina, els mo-
niatos, les ametlles i la iaia donant 
les pertinents instruccions per fer 
els millor panellets. La quitxalla, 
emocionats i enfarinats fins al nas, 
abans de començar, segueixen 
atentament les indicacions de la ia-
ia. Panellets rodonets, de pinyons, 
d’ametlles, codony,  xocolata, cafè, 
coco i de tantes coses com d’ima-
ginació s’hi posi. Mica en mica, el 
sentiment d’emoció va creixent al 
veure la transformació de tots els 
ingredients; de ben segur, seran els 
dolços més recordats de tot l’any.

El pare, remena que remena 
preparant el sopar, mentre l’avi 
atia el foc a la llar, perfumant la 
casa amb aquell inconfusible olor 
de llenya de roure, torrant les 
castanyes i moniatos per acompa-
nyar els dolços que, generació re-
re generació, ens recorden aquells 
avantpassats que ens van obse-

quiar amb tan llaminera recepta. 
Tots a taula. La gana no espera 
quan al voltant de la taula gaudim 
de bona vianda, bona companyia 
i uns records que el temps mai es-
borrarà, encara que el millor ho 
reservem per al final.

Panellets, moniatos, castanyes 
i un rajolí de moscatell, si s’escau, 
i tots a la voreta del foc, recordant 
velles històries dels nostres avant-
passats que hipnotitzen els nos-
tres vailets i arrenquen un sospir 
d’enyorança als més grans, fent 
de la nit de Tots Sants un tribut 
d’agraïment per totes les experièn-
cies viscudes i, sobretot, perquè no 
es perdi la recepta dels nostres lla-
miners panellets, perquè formen 
part de la nostra història, de la 
nostra identitat.

No ho dubteu pas, arreman-
gueu-vos les mànigues, pareu taula 
i enceneu el foc més càlid de tots, 
que no és altre que celebrar tots 
junts la nit de Tots Sants, i recor-
dar amb alegria d’on venim i qui 
som, atiant el foc de l’amor amb 
una forta i càlida abraçada, perquè 
les nostres generacions més joves 
entenguin el valor de la reunió i, 
sobretot, de fer panellets. No us 
en esteu!

Joan Tort 

LA ROTONDA   Enric Senserrich i Vives

Els estornells 
«L’ e s t o r n e l l  n e g re  ( S t u r -

nus unicolor) és una espè-
cie d’ocell de plomatge comple-
tament negre durant tot l’any. 
Amida 21 cm de llargària i és 
molt semblant a l’estornell vul-
gar, però a l’hivern és molt més 
fosc i amb taques més petites, i a 
l’estiu és totalment negre i amb 
irisacions, però sense taques al 
dors. Viu a la península Ibèrica, a 
l’Àfrica nord-occidental, a Còrse-
ga, a Sardenya i a Sicília.

Era un ocell sedentari de dis-
tribució meridional a la penínsu-
la Ibèrica, però a la dècada del 
1970 començà a expandir-se cap 
al nord, pel País Valencià, i ac-
tualment ocupa la meitat sud 
del Principat de Catalunya. El fe-
nomen d’expansió continua i any 
rere any l’espècie ocupa noves 
localitats més al nord.[1] Men-
ja invertebrats i baies. Pot establir 
colònies mixtes amb l’estornell 
vulgar.»

L’altre dia, tot passejant per 
l’anella verda, a la zona del Rec, 
quan ja queia el dia, poc després 
de la posta de sol, vaig poder 
veure com una munió d’estornells 
es preparaven per entrar a Igua-
lada, aturats en els fils de la xarxa 
elèctrica a l’altra banda del riu 
Anoia. Eren milers. Tot d’una, van 
aixecar el vol, formant una estela 
o núvol, fent diverses formes, i 
a gran velocitat volaven i vola-
ven en el cel d’una manera espec-
tacular. De cop, com si rebessin 
una ordre, van entrar a la ciutat 
a gran velocitat..., i com sempre, 
amb els seus cants o crits varen 
omplir els arbres de tot arreu, 

parcs i teulades d’Igualada, etc. 
Que per cert, abans d’adormir-se 
i quedar amb silenci, allà on s’atu-
ren molesten força, ja que la seva 
cridòria dura estona i amb inten-
sitat. Deuen parlar de com els ha 
anat el dia...

De fet, aquest ocells fan com 
la majoria d’igualadins i iguala-
dines, que marxen al matí a «tre-
ballar», a guanyar-se la vida, uns 
a altres poblacions, en polígons 
industrials, a Barcelona, etc. i els 
estornells en l’entorn dels conreus 
i boscos que tenim a la Conca 
d’Òdena. I després d’una intensa 
jornada, les persones i els ocells 
tornen cap a Igualada a pernoc-
tar. En altres municipis deu passar 
més o menys el mateix, o no?

És curiós que els estornells 
visquin dels conreus i boscos i a 
la nit tornin a la ciutat... Tan bé 
com podrien estar en els boscos, 
ja que si cerquen els arbres per 
dormir, a fora de la ciutat n’hi ha 
molts, a no ser que, pel fet de ser 
Igualada la primera ciutat cata-
lana en zones verdes, els agradi 
estar amb nosaltres.

Pel que fa a tantes i tantes 
persones que van a treballar a 
fora de la ciutat, segurament a 
la majoria els agradaria no haver 
de fer-ho, per això els diferents 
alcaldes de la Conca i empresaris 
cerquen la manera de crear espais 
on noves empreses puguin instal-
lar-se i donar feina a la majoria, 
evitant els desplaçaments costo-
sos i amb pèrdua d’hores amunt 
i avall. 

Els estornells ho fan per po-
der menjar i els igualadins i igua-

ladines també, només que els 
ocells no tenen cap més opció i 
les persones sí, com quan a Igua-
lada teníem tantes fàbriques, ara 
la majoria inexistents, i per tant 
necessitem espais grans per po-
der crear llocs de treball estables 
i de proximitat. Cal estar atents 
perquè les coses es facin bé, però 
per molt que diguin alguns, o 
molts, les fàbriques són necessà-
ries... O és que els que diuen que 
no volen polígons ja tenen feina 
a prop, estan jubilats o viuen de 
renda? 

Els animals de tota classe, ac-
tuen i viuen (diuen) per instint, 
per la seva supervivència; nosal-
tres, els humans, actuem dife-
rent, també pel mateix, però en 
nosaltres ja hi juguen els senti-
ments, l’egoisme, l’ambició, el 
ser torracollons, el jo bé i els de-
més que es fotin... i això no és el 
camí. Ara, quan veiem algun be-
nefici ens hi apuntem tots i totes, 
o no? A tot no, però si no puc 
fer el que vull o no tinc diners 
o el que sigui, llavors ens inte-
ressa i correm-hi que jo vull ser 
el primer. Resultat: sembla que 
pel fet de ser animals racionals 
no fem servir el cap per pensar, 
més aviat els instints negatius, i 
al final volem tot l’entorn molt 
bufó i que treballin els xinesos i 
que els governs ens paguin una 
renda mínima perquè, a més dels 
asiàtics, treballi Rita.... Jovent i 
no tan jovent, si no pensem i es-
tructurem bé el futur, potser ens 
quedarem sense futur, i ni els es-
tornells viuran a Igualada, ni a la 
Conca...

Exigim mesures als governs per rebaixar el preu de la llum
Les organitzacions i entitats sota-

signats hem manifestat fa temps 
i reiteradament la necessitat de 
garantir l’accés als subministraments 
indispensables.

Dia rere dia, ens despertem alar-
mats per l’abusiu encariment del 
preu de la llum. Estem assumint les 
tarifes més altes de la història, a 
pesar de la rebaixa de l’IVA que va 
aprovar el Govern. En els vuit pri-
mers mesos de l’any, l’increment del 
preu de la llum ha estat de gairebé 
el 30 %. A l’agost s’ha produït un 
increment del 46 % interanual i del 
9,1 % respecte del mes anterior. Ai-
xò ha empitjorat la situació de les 
persones en situació de vulnerabi-
litat i ha suposat un perjudici clar 
per a la majoria de la ciutadania i 
les petites empreses. De moment, 
ja és una realitat que l’augment de 
l’IPC provocat per l’encariment de 
l’energia està per sobre del previst i 
del creixement dels salaris.

La llum és avui un bé inassequi-
ble per a milions de ciutadans i ciu-
tadanes, tant per a les persones més 
vulnerables com per als treballadors 
i treballadores amb sous més baixos, 
i és necessari intervenir-hi. Es tracta 
de béns essencials que han de ser 
accessibles per a tots i totes, amb un 
cost raonable, i, per tant, no poden 
tenir preus basats en l’especulació 
d’empreses privades.

El problema del preu de l’elec-
tricitat a Espanya té unes causes 
profundes que venen de lluny i que 
la conjuntura present —que no pre-
veiem que millori a curt i a mitjà 
termini— ha agreujat. La inacció po-
lítica dels diferents governs d’aquest 

país és una de les principals cau-
ses del problema: s’ha anat pospo-
sant una reforma contundent en el 
sector que estableixi un sistema de 
fixació de preus més just i transpa-
rent.

Així, tot i la complexitat de la 
qüestió de la generació, la distribu-
ció i la comercialització de l’energia 
elèctrica, identifiquem les següents 
causes que cal canviar: El sistema 
de fixació del preu de l’electrici-
tat, l’anomenat mercat marginal. 
Aquest remunera tota l’electricitat 
generada al preu de la tecnologia 
més cara que entra al sistema, in-
dependentment que el cost real de 
les altres tecnologies estigui molt 
per sota.

És el que s’anomena beneficis 
caiguts del cel, que s’avaluen entre 
800 i 1.200 milions d’euros cada any.

 L’augment del preu del gas na-
tural. El gas natural es fa servir per 
produir electricitat a les centrals de 
cicle combinat. El preu del gas na-
tural ha augmentat en els mercats 
internacionals i també el preu dels 
drets d’emissió de CO2 que paga 
aquesta tecnologia, i, com a conse-
qüència, afecta el mercat marginal i 
el preu de tota l’electricitat.

El control de la generació hi-
droelèctrica per part de les grans 
companyies. Aquesta tecnologia, 
produïda amb un bé públic com és 
l’aigua amb la majoria dels embas-
saments i centrals ja amortitzats és 
–a hores d’ara– l’únic mecanisme 
efectiu d’emmagatzematge d’ener-
gia i molt flexible per adaptar-se a 
les variacions de la demanda. El seu 
cost de producció s’estima en 3 eu-

ros cada megawatt/hora (MG/h). Es 
podria fer servir per atenuar el cost 
de l’electricitat, però les companyies 
fan tot el contrari, oferint l’energia 
d’origen hidroelèctric a preus molt 
propers als de la generada amb gas.

Hi ha altres components de la 
factura sobre els quals es pot deba-
tre si és pertinent que hi siguin o 
no. Tot sabent que en cas de canvis 
els haurien d’assumir els pressupos-
tos generals de l’Estat, tant si se’n 
treuen costos com si es redueix la 
recaptació per una reducció dels im-
postos.

El nou model de facturació, vi-
gent des del passat mes de juny, 
mal explicat, no es pot aplicar en 
un moment en què l’electricitat 
s’encareix exageradament i sense 
mesures compensatòries per a qui 
no pot canviar l’hora en què la con-
sumeix.

En tot cas, les mesures que està 
prenent el Govern de l’Estat, que 
demostren que sí que es podia ac-
tuar sobre el mercat elèctric, són 
positives, han de tenir continuïtat 
i esdevenir estructurals, ja que és 
evident que el cost de l’energia, i 
en concret de l’electricitat, es man-
tindrà elevat a curt i a mitjà termini.

L’encariment de l’electricitat té 
greus conseqüències socials, tam-
bé pot ser un obstacle   important   
per   a   la   recuperació   econòmica   
i   en   la   transició   vers   la sos-
tenibilitat enmig de l’emergència 
climàtica.

Per això RECLAMEM:
1. La creació d’una prestació de 

subministrament mínim vital, arti-
culada amb l’ingrés mínim vital i 

la renda garantida de ciutadania, 
que millori substancialment el bo 
social elèctric i el bo tèrmic. Cre-
ar un dret efectiu que protegeixi 
dels talls de subministrament d’una 
manera permanent i no per raó de 
situacions conjunturals a les famílies 
vulnerables.

2. Establir un tram de consum a 
preu reduït en funció dels ocupants 
de l’habitatge de manera semblant 
a com es fa amb l’aigua.

3. Condonar els deutes de les 
famílies amb les empreses submi-
nistradores quan responen a raons 
objectives de pèrdua d’ingressos.

4. Convertir en estructural el 
mecanisme pel qual es detreuen a 
les empreses elèctriques els benefi-
cis caiguts del cel, introduint el me-
canisme de l’auditoria de costos de 
totes les instal·lacions i les centrals 
de generació.

5. Establir un mecanisme de 
contractes a mitjà termini a un 
preu fix per reduir la volatilitat 
dels preus i per disminuir el risc 
dels consumidors, i que una part 
l’assumeixin les empreses gene-
radores. Aquest sistema existeix a 
Portugal  

6. Cal fer més senzill i assequible 
el canvi de potència contractada, ja 
que en l’actualitat es penalitza el 
canvi en cost i temps.

7. Transformar el mercat margi-
nal canviant-lo pel principi de remu-
nerar segons cost. Si això demana 
canvis en les normes de la Unió Eu-
ropea cal abordar-los. Mentre arri-
ben, cal – com el Govern ha sol·lici-
tat- sortir d’aquest sistema al·legant 
l’excepcionalitat de la situació i els 

danys socials que provoca en el mer-
cat espanyol.

8. Posar fi a l’oligopoli elèctric: 
Segregació de les centrals hidroe-
lèctriques de les actuals companyies 
elèctriques per posar fi a la gestió 
oportunista d’aquest recurs.

Separació definitiva de les ac-
tivitats de generació de transport, 
distribució i comercialització. (les 
grans empreses elèctriques les te-
nen segregades des de l’any 1997), 
evitant que mantinguin l’oligopoli 
elèctric (Iberdrola, Endesa i Naturgy) 
seguint integrades en hòldings em-
presarials. Gestió pública del recurs 
hidroelèctric per facilitar la gestió 
d’un parc de creixement renovable, 
garantir els cabals ecològics i mode-
rar el preu de l’electricitat.

9. Treure components de la 
factura elèctrica que siguin assu-
mits pels pressupostos generals 
de l’Estat.

10. Impulsar la transició ener-
gètica: Desenvolupar les energies 
renovables per prescindir tan aviat 
com sigui possible de les centrals de 
cicle combinat i després de les cen-
trals nuclears.

Accelerar la implantació de l’au-
toconsum i les comunitats energè-
tiques, mitjançant projectes “clau 
en mà” finançats per una empresa 
pública que canalitzi els fons Next 
Generation.

Crear un fons d’ajudes per a les 
famílies vulnerables i les comunitats 
de veïns per a l’adquisició d’electro-
domèstics i d’equips més eficients i 
per millorar els aïllaments dels ha-
bitatges. 

CCOO - UGT
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PERE VIVÈNCIES       Joan Pinyol

Quan més conec les persones, més 
m’agraden els tomàquets

Hi ha una pel·lícula antiga del 
meu poble en què un home 

d’edat, amb una gran panxa 
cenyida a una faixa negra i amb 
un cap també prominent fixat 
per una boina, també negra, 
puja del cantó de l’estació del 
tren amb un cistell de vímet ple 
de verdures que treuen el nas. 
Mentre camina, amb un bastó 
i amb penes i treballs, esdevé 
un reclam per a les veïnes que 
li guaiten envejoses les viandes 
acabades de collir mentre ell, 
impassiu, se’n torna a casa sota 
un sol que crema. Als pagesos 
se’ls ha anomenat col·loquial-
ment aixafaterrossos perquè llau-
ren i cultiven al terròs. No sé si 
també hi ha una dosi de mala 
llet en aquesta paraula. Moltes 
persones són cruels per natura-
lesa i no m’estranyaria gens que 
darrere el fet d’anomenar-los així 
també s’hi amagués una certa 
actitud despectiva. De riure’s del 
pagesot primitiu i incivilitzat, 
inculte, primari, segons els que 
creuen que ho saben tot (i no 
saben res). Perquè sí que hi ha de 
tot a la vinya del senyor. Igual-
ment, s’han associat els pagesos 
a persones d’edats avançades. 
Jubilats i amb tot el temps del 
món per remenar la terra una 
vegada i una altra. De sol a sol, 
a falta d’altra feina o ocupació. 
Extreballadors amb els cossos 
trinxats i macats, que els continu-
en sotmetent i forçant amb cops 
d’aixada o a la lligada de canyes 
per a les tomaqueres. 

Ho vaig comprovar el primer 
dia que vaig recuperar la forma 
de l’hort de cal Pinyol, al carrer 
Fondo de Capellades, dins l’ei-
xida de la casa familiar del meu 
pare. Quan algunes persones van 
saber que també feia de pagès 
(a més de cultivar les paraules), 
o bé em van dir “ja fas com els 
vells!” o encara pitjor per a mi, 
“ja t’has fet vell!”. Potser és per-
què vinc de dues famílies que 
també han cultivat la terra. El 
meu besavi Josep --que era jar-
diner de Can Canals, la casa se-
nyorial capelladina que després 
es va convertir en la caserna de 
la Guàrdia Civil, al carrer del Pi-
lar--, i el meu avi Florenci, que 
anys enrere, també va conrear 
aquell hort familiar. I d’altra ban-
da, el meu oncle Joan Colom, 
germà de la mare, que combi-
nava la feina de paleta amb la 
de pagès i es passava hores en 
uns quants horts de la vila. Des-
prés també vaig tenir la immensa 
sort de conèixer el meu sogre 
Josep Bartrolí Busqué, un David 
que lluitava moltes hores contra 
l’enorme Goliat que tenia a la 
muntanya dels Mollons, a la Po-
bla de Claramunt, fins que vencia 
el monstre i aconseguia tirar en-
davant una vinya ufanosa farcida 
de ceps i oliveres que alimentava 
amb moltes hores de dedicació i 
també amb versos del seu admi-
rat Espriu recitats al vent. Amb 
tots aquests referents jo no he 
sabut esperar a jubilar-me per ser 
un aixafaterròs que també om-

ple cistells. Així que en vaig tenir 
ocasió vaig recuperar la terra de 
cal Pinyol, que durant anys havia 
estat erma, i la vaig començar 
a espavilar al temps que, amb 
errades i encerts, vaig aprendre 
a fer d’aixafaterròs.  Després he 
sabut que hi ha uns quants page-
sos i pageses joves a temps lliure 
que també s’hi dediquen. L’actor 
Oriol Grau --que si fa no fa és 
de la meva quinta-- va començar 
a treballar un hort quan fa poc 
temps es va quedar vidu del seu 
jove marit i l’altre dia afirmava 
que treballar la terra li desprèn 
una pau infinita. 

I aquí és on vull anar a parar. 
Quan més conec les persones més 
m’agraden els tomàquets, les 
faves, les coliflors, les llimones, 
els caquis, les mongetes tendres, 
els apis, les albergínies, els espi-
nacs, els enciams, els cogombres, 
els carbassons, les escaroles, les 
olives, les taronges i les heures. 
En el meu cas, a més, treballar 
aquell terròs familiar em connec-
ta amb els Pinyol que m’han pre-
cedit i que no vaig tenir l’opor-
tunitat de conèixer mai i encara 
més. El gust que tenen els pro-
ductes que he sembrat i que hi 
veig néixer no me’l dona cap ver-
duleria ni cap fruiteria. Si molts 
especialistes en com hem d’anar 
per la vida recomanen que ens 
reconnectem amb la terra, que és 
d’on venim i on anirem a parar, 
fer d’aixafaterròs és un privile-
gi, no una activitat primària per 
mirar-la per damunt de les es-
patlles. És un plaer que té tants 
anys com la humanitat. I és una 
exquisidesa que només coneixen 
i reconeixen els que practiquen 
l’art d’amorosir la terra i de po-
der servir a taula un tomàquet 
que només fa deu minuts que 
ha estat collit. Per als teus i per 
a totes aquelles persones a qui 
aprecies i regales els productes 
de l’hort amb la mateixa il·lusió 
amb què els has cultivat. Infinites 
gràcies, terròs!

Repoblem

En recordança, Palmira Queralt i Vila
Ha mort una persona vital. Pal-

mira Queralt. Els qui l’han 
coneguda de prop ens ho podrien 
confirmar. Vital, alegre, decidi-
da. La nostra amistat venia de 
lluny, dels seus bons temps. D’ella 
i d’en Cinto. Dels temps del tea-
tre. Podíem passar mesos sense 
veure’ns, però retrobar-nos era 
sempre motiu d’alegria. Si dic 
avui aquí unes paraules és per 
un desig personal d’ella. Diver-
ses vegades, al llarg del temps, 
“diverses, vol dir, no exagero, 
potser deu”, m’havia demanat: 
“m’has de dir unes paraules, en 
el meu enterrament”. Mai nin-
gú m’havia fet una petició sem-
blant. Ni deu vegades ni una. La 
gent no sol demanar aquestes 
coses. Però ella ho feia. I afegia: 
“Poques paraules, curtes, senzi-
lles. Tu sabràs el què has de dir”. 
No sé si sabré ben bé el què haig 
de dir. Sí sé que, com que ana-
ven passant els anys, les darreres 
vegades que m’ho deia, ja acabà-
vem rient. Jo afegia: “Afanya’t, 
que potser no hi seré a temps”. 

El destí ha fet que jo encara 
hi fos a temps. La Palmira, quan 
ens vèiem, i sense preguntar-li, 
par lava també tendrament 
d’amor i afegia a vegades en 
la conversa un text que ella em 
recitava en forma poètica. No 
sé si és dels temps en què en 
Cinto, el teu marit, encara vivia, 
i vivia enamorat de tu, i tu ena-
morada d’ell. Ja fa anys d’això, 
però tu ens ho explicaves sovint 
i deu ser veritat perquè tu tam-
bé sempre ens deies que de ben 
menuda t’havien ensenyat a no 
dir mentides i sempre ho tenies 
al cap. Bé, el poema que ens 
deies feia així: “A qui et pre-
gunta què és l’amor / digues-li 
que no ho saps gaire / però que 
és com un cop d’aire / que se’t 
posa dintre el cor. / L’amor en el 
cor fa caliu, / del caliu, la flama-
rada. / Fuig l’amor i el foc s’apa-
ga. / Però un dia ve una ventada 
/ i com que encara hi ha caliu, 
/ torna a fer la flamarada”. Un 
poema breu, senzill, enorme-
ment expressiu.

La vida, Palmira, no t’ha estat 
pas sempre fàcil. Ni en la salut, 
ni en els sentiments. Des d’ara, 
problema resolt, Palmira. Et de-
sitgem calma, repòs d’esperit, i 
que et recordis d’aquella oració 
de la teva infantesa que sovint 
ens deies, des de fa anys i enca-
ra ara fa ben poc: “Bon Jesuset 
amorós / féu-me l’animeta ben 
pura, / del meu cor una clausu-
ra, / que no hi entri sinó Vós / i 
en farem un jardinet / i collirem 
flors tots dos”. Que es faci reali-
tat, Palmira, la teva oració. Allà 
on ets, pots oblidar amargueses. 
I riu, riu com tantes vegades a la 
terra. I cull flors amb el Jesuset 
amorós... Que et penetri l’olor de 
les flors, i que les puguis veure 
també. Ara ja sí, que les tornis 
a veure amb la visió plenament 
recuperada.

Es podrien dir més coses. Però 
tu em vas advertir: “poques pa-
raules, curtes, senzilles....”.

Jaume Ferrer Piñol

NOMÉS DOS MINUTS Pau Ortínez Martí

La Júlia havia viscut molts anys 
a Barcelona i tenia ganes de 

tornar al poble on havia nas-
cut, malgrat que la majoria de 
les seves amistats i companyes 
de classes viuen fora. L’Eva i el 
Ricard han aconseguit no només 
viure sinó treballar a la Vall del 
Corb, i a més ella --i el seu ger-
mà Eloi-- han agafat el relleu 
d’un celler que elabora vins 
ecològics de gran qualitat. La 
Carme va anar a viure a Senan 
i, en pocs anys, ha sigut elegi-
da alcaldessa i ha convertit un 
petit poble en referència a tot 
el país de la transició ecològi-
ca i la sobirania energètica. La 
Maite i el Xavier han tornat a 
donar vida a una masia familiar 
amb més de 300 anys d’història 
al nucli de Clariana del municipi 
d’Argençola. El Sebastià forma 
part de l’equip que dona vida al 
bar el Centro de Maldà, que en 
un micropoble és molt més que 
això, ja que és centre cívic, espai 
de trobada amb la colla i casal 
d’entitats. El Mario és l’alcalde 
del poble però, en municipis 
amb pocs habitants, aquest càr-
rec t’obliga a fer-ho tot, totes 
les hores del dia i tots els dies 
de l’any... i també és el presi-
dent de l’associació de Micro-
pobles, que representen el 2% 
de la població però el 35% del 
territori de Catalunya. El Jordi 
i la Cristina impulsen el museu 
de les Valls d’Àneu, donant a 
conèixer la realitat natural i cul-
tural de l’Àneu i les transforma-
cions que s’hi han anat succeint 
a les darreres dècades. La pan-
dèmia ha servit per posar llum a 
una tendència que segurament 
ja existia, de retorn a la vida 
rural i que és molt necessària 
per garantir l’equilibri territorial 
de Catalunya.

El Ton Lloret va presentar fa 
pocs mesos el llibre “Repoblem. 
L’any que vam tornar al poble”, 
un recull d’històries de persones 
com la Júlia, la Maite i el Xavier, 
el Sebastià i el Mario que han 
anat o tornat a viure en micro-
pobles. La pandèmia ha desper-
tat l’interès per anar o tornar a 
viure a poble, com ho demostra 
que un perfil a les xarxes socials 
que va crear el Ton s’hagi con-
vertit en una referència per a 
totes les famílies que volen tro-
bar un habitatge o un negoci en 
un micropoble. Una tendència a 
tornar a la vida rural que és una 
oportunitat per frenar el despo-
blament i reequilibrar el territo-
ri donant vida a comarques que 
han anat perdent gent, com la 
Conca de Barberà, la Terra Alta, 
el Pallars Jussà o l’Alt Urgell. El 
llibre és una interessant aproxi-
mació per conèixer les històri-
es personals de gent que s’han 
trobat amb dificultats per tro-

bar feina, haver de llevar molt 
aviat els fills per anar a l’escola, 
fer molts quilòmetres per poden 
comprar o la manca d’activitats 
culturals en l’àmbit rural. Però 
alhora, aquestes persones expo-
sen que malgrat les dificultats 
estan satisfetes d’haver tornat o 
anat al poble, perquè els preus 
de l’habitatge són més baixos 
que a les grans ciutats, perquè 
tenen un model de vida amb 
menys estrès i més temps per 
gaudir de l’entorn.

Segurament, les històries 
personals que recull el llibre 
són casos aïllats. Segurament, 
amb aquests pocs casos és difícil 
frenar la tendència a anar del 
camp a la ciutat. Segurament, el 
principal impediment per tornar 
a viure al camp és que les ter-
res estan concentrades en unes 
poques mans i que la feina que 
abans feien vint persones ara la 
fa una sola persona amb la ma-
quinària idònia. Però les histò-
ries personals que recull el llibre 
han canviat, i molt, la vida en 
pobles com Senan, Valls d’Àneu, 
Sant Esteve de la Sarga o Clari-
ana. Us recomano que compreu 
el llibre i, si podeu, assistiu a 
la presentació del llibre que es 
farà el dissabte 27 de novembre, 
a les 18 h, a l’espai Copons In 
Love.

Florenci Valls, 89 
IGUALADA 

TEL. 93 804 00 08
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home/dona
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SÍLVIA PIQUÉ
Tel. 938034936

spique@icab.cat
C/ Castellfollit 3 Igualada
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DEFUNCIONS
Antonio Rufián Pulido, 60 anys (Igualada); Josep Fusté Ramon, 96 anys 

(Igualada); Palmira Queralt Vila, 92 anys (Igualada); Maria Isabel Nacarino 
Ruf, 57 anys; Miguel Lendínez Cruz, 86 anys; Avelina Lázaro Medrano, 91 
anys; Julio Bernaus Bernaus, 78 anys (Igualada); Antonio Pérez Castillo, 82 
anys (la Torre de Claramunt); Marcela Valls Riba, 75 anys (Igualada); Julia 
Luque Rubio, 66 anys; Maria Pilar Farreras Grau, 81 anys; Antoni Figueras 
Planell, 89 anys; Maria del Claustre Aynés Canal, 82 anys; Antoni Figueras 
Planell, 89 anys; Lola Jové Bullich, 87 anys; Antonio Pereira Teotonio, 94 
anys (Vilanova del Camí); Lourdes Valls Pont, 73 anys (Igualada). 

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

EL RACÓ DE L’AVI SAM  Santi Abad i Muntané

✞
MONTSERRAT VIVES I VIDAL 

Franciscana Missionera de Maria 

Ens va deixar el 26 d’octubre de 2021 
a l’edat de 91 anys a Taubaté (Brasil).

Els seus germans Josep Ma., Ma. Teresa (+), Jaume i Ma. Cristina; els seus cunyats, Isabel, 
Ramon (+), Ma. Dolors i Josep Ma., i nebots, cosins i demés família ho fan saber a llurs amics i 
coneguts. 

El dissabte dia 6 de novembre, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família se 
celebrarà una eucaristia d’acció de gràcies. 

Igualada, octubre de 2021

RETALLS DE L’ESCOLA ÀURIA

Nosaltres

Comença un nou curs, i com 
acostuma a passar amb els 

nous començaments, a l’aula de SE 
(Secundària E) hi ha algun canvi…

Tres alumnes han passat a TVA 
(Transició a la Vida Adulta), el Mi-
quel, la Nora i la Fany. Els trobem a 
faltar, però estem molt contents de 
compartir el que fem amb la Núria, 
la nostra nova companya

A la Núria també li va costar 
una miqueta el canvi, però ara ja 
estem tots molt bé!

En la dinàmica del dia a dia hi 
ha canvis que ens agraden molt. 
Un, el poder estar al pati sense 

mascareta, i l’altre, fer activitats 
amb altres aules: sortides, excur-
sions, colònies i una activitat que 
ens fa molta il·lusió: teatre. Estem 
a punt de començar aquesta acti-
vitat amb la Gemma, i de moment, 
junt amb els companys de SC (Se-
cundària C), hem començat a pre-
parar-nos fent activitats de mímica, 
gestos i exercicis de veu.

Per altra banda, aquest curs, en 
comptes d’anar a comprar, conei-
xem diferents llocs d’Igualada: la 
plaça de l’Ajuntament, l’estació del 
tren, el camp de futbol, el Museu 
de la Pell… I com ho fem per anar-

hi? Doncs agafem 
un mapa, situem on està l’Escola 
i repassem el recorregut fins on 
hem d’anar. A l’anar, guiats pel 
plànol, ens movem pels diferents 
llocs d’Igualada; i al tornar, ho fem 
seguint les indicacions del mòbil.

Hem començat amb ganes i 
il·lusió d’aprendre, aprendre no-
ves coses i continuar també amb 
el que ja fèiem: començar la jor-
nada llegint, cantant i ballant una 
cançó, fent créixer les bledes i els 
espinacs de l’hort, tenint cura dels 
pensaments de colors que hi hem 
plantat, repassant les paraules di-
fícils i l’hora del rellotge, escrivint, 
comptant, sumant, aprenent de 
la prehistòria i de com viuen els 
diferents tipus d’animals, recollint 
la informació que tenim fent docu-
ments a l’ordinador…

I, amb ganes i il·lusió, desitgem 
que aquest curs continuï tan bé 
com ha començat, i si mica en mica 
el coronavirus ens permet fer més, 
serà… genial!!!

Aula de SE 
Joan, Joel, Alexander, Núria, 
Manu, Adrián, Iker i Cristina

“Llibertat, amnistia i 
estatut d’autonomia”

Ramon Creus Pardina ha publicat 
el llibre “Llibertat, amnistia i 

estatut d’autonomia”, que va ser 
presentat, el passat 17 de maig, 
al seu poble natal de Sant Martí 
Sesgueioles. 

El llibre ens parla de l’Assem-
blea de Catalunya a Igualada i a la 
nostra comarca (1971-1974). Està 
dedicat als seus néts Aleix, Jana i 
Otger Torras Creus, i Emma i Roger 
Romeu Creus. Després de la dedi-
catòria hi ha la cita llatina «Donec 
perficiam!», que vol dir «fins a re-
eixir, fins aconseguir-ho», que fou 
el lema de les Reials Guàrdies Cata-
lanes durant la Guerra de Successió 
Espanyola. 

El llibre ha estat dissenyat i im-
près per Publicitat Tafaner S.L. de 
Santa Coloma de Queralt. La cor-
recció lingüística és de Berta Creus 
Cuadras. Idioma, català. Consta de 
150 pàgines i amida 210x150 mm.

Ramon Creus explica l’experièn-
cia de quatre anoiencs sobre què va 
ser l’Assemblea de Catalunya dels 
anys 70 del segle passat: 

«(...) Aquells dies, moltes per-
sones, associacions, partits i grups 
--ens diu l’autor del llibre, en el pre-

faci-- ens vàrem unir independent-
ment de la nostra ideologia per un 
projecte comú. En la meva opinió, 
els partits polítics d’avui van a la 
seva, sense tenir en compte els pro-
blemes de les persones i sense tenir 
present les opinions, les idees i les 
actuacions d’altres persones, grups i 
associacions que sí que treballen per 
millorar la nostra vida. Potser són el 
reflex de la societat que vivim?”.

«A l’Assemblea de Catalunya a 
Igualada i a la resta de la comar-
ca de l’Anoia hi vàrem participar 
moltes persones, però en aquest lli-
bre només parlo de les vivències de 
quatre d’elles: en Juli, en Francisco, 
en Josep i jo mateix. Per tant, tot ai-
xò està escrit des de la nostra visió. 
També vull remarcar la importància 
que va tenir en aquest moviment 
Lluís M. Xirinachs, sense el qual, de 
ben segur, l’Assemblea de Catalu-
nya a Igualada no s’hauria cons-
tituït. Encara tinc totes les meves 
anotacions i la documentació que 
vaig guardar d’aquella època --tes-
timonis dels citats apart--, i és d’on 
he obtingut les dades per escriure 
aquest llibre».

Alberto Luque, en un complet 
pròleg, comenta que Ramon Creus: 
«... no ha fet servir altre llenguatge 
que el dels seus mateixos protago-
nistes, un llenguatge que ja havia 
naturalitzat les peticions de principi 
més fonamentals: la raó mateixa de 
ser de les vindicacions autonomis-
tes, com la de tantes altres qües-
tions purament ideològiques que 
han anat adquirint relleu des de 
llavors.»

No en sortim!

LES POSTRES   Joan Valls

Ho comentava la setmana pas-
sada, en aquestes mateixes 

pàgines, Pau Ortínez: Igualada 
necessita un casal que aculli un bon 
nombre d’entitats que tenen pro-
blemes d’espai per portar a terme 
llurs activitats. Té tota la raó! I m’ha 
fet gràcia perquè això mateix ho 
vaig escriure jo potser fa més de 
quaranta anys i ho han escrit i repe-
tit molts d’altres d’aleshores ençà.

Mira que n’hem tingut de re-
gidors i de regidores de Cultu-

ra en tots aquests anys, però el 
problema continua sense resol-
dre’s. Després ens omplim la boca 
del bo que és que Igualada tin-
gui tantes entitats, associacions 
i clubs. I és veritat. És molt bo i 
goso dir que estem per damunt 
de la mitjana catalana. Però des-
prés són nombroses les entitats 
que malviuen mancades d’espai 
o es queden al carrer d’avui per 
demà. He viscut molt de prop el 
canvi de seu de la coral Els Ver-

dums i el seu posterior pelegri-
natge. He viscut de molt a prop 
la pèrdua del seu espai de Bi-
trac Dansa, entitat foragitada, en 
aquest cas, pel Consell Comarcal. 
I ara també em toca lamentar la 
pèrdua d’un dels dos locals de 
l’Agrupament Escolta, el Cau, 
que tan propers i familiars m’han 
estat ja fa uns anys… Quina llàs-
tima que es malmetin així il·lusi-
ons, esforços i esperances…

Tots paguem impostos?
Tots paguem impostos
tant si volem com si no?
Els paguen tots els “paganitos”?
Jo diria que tots, tots, no:
sempre hi ha un “bribó”
o un gran o petit “boc”
que, de pagar, “ná de ná”,
i sempre se les ha engiponat
per a hisenda no pagar
o, si ho fa, ni la meitat
del que hauria d’afluixar.

Però, com sempre, en aquest món
hi ha d’haver aprofitats
--n’hi ha més de quatre--,
i si a sobre no es poden tocar
ni tampoc de res culpar
i si tot se’ls ha de perdonar,
doncs que el donin pel sac
que ben bé a tots ens n’ha donat.

On és la famosa IGUALTAT?
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TAULELL D’EXPOSICIONS

■    Al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, Plàs-
tic. Genial o pervers, tu com ho veus? Fins al 30 de gener 
de 2022.

■    Al Museu de la Pell d’Igualada, “Operació Aigua” l’exposi-
ció per reflexionar sobre els usos de l’aigua al món actual.  
Fins al 15 de novembre.

■    A la Boutique Hotel Cal Roure (plaça de l’Ajuntament, 11, 
d’Igualada), mostra de tècniques artístiques tradicionals 
xineses i japoneses a “Plou a l’escala”, de Kima Guitart. 
Fins al 31 de desembre.

■    A la sala d’exposicions del Refugi de la Tossa, exposició 
de pintures “Colors i natura”, d’Anna Font Bosque. Fins al 
febrer de 2022, diumenges de 10.30 a 13.30 h.

■    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.

■    Al Saló Rosa de La Lliga de Capellades, exposició “Gra-
vats” de Dolors Escala. Fins diumenge.

■    Al local dels Amics de Tous (Sant Martí de Tous), exposició 
“Evolució Paleoambiental i poblament prehistòric a les 
conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del camp 
de Tarragona (2001-2014)” de l’IPHES (Institut de Paleoeco-
logia Humana i Evolució Social), vinculat a la Universitat 
Rovira i Virgili. Fins al 21 de novembre, dissabtes de 17.00 
a 19.00 h i diumenges de 12.00 a 14.00 h.

■    A l’Espai Cívic Centre d’Igualada, exposició: El procés de 
creació del projecte “Muvumú i la fruita màgica”. Fins al 
14 de novembre. 

■    A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, mostra del 
projecte “La Nostra Història”, de Biel Rabell Vilarrubias, 
guanyador del premi Igual’ART 2020/21. Fins al 14 de no-
vembre. 

■    A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, 
mostra a partir del llibre “Abcedari: una joia solidària” de 
Miquel Martí i Pol. Del 4 al 30 de novembre.

A la Biblioteca Central, 
una altra mirada a 
Miquel Martí i Pol
IGUALADA

La sala d’exposicions de la Biblio-
teca Central d’Igualada acull, del 

4 al 30 de novembre, una mostra 
feta a partir del llibre “Abcedari: 
una joia solidària”. Vint-i-sis haikús 
en vint-i-sis quadres. Els haikús 
són la base d’on arrenca aquest 
projecte. A partir del text, Maite 

Franquesa ha reproduït l’emoció 
en imatges. Imatges amb elements 
naturals i un traç molt simple. Així, 
les paraules més el elements natu-
rals desperten emocions en l’es-
pectador.

També hi trobarem altres com-
posicions a partir de fragments de 
diversos poemes de l’autor.

Núria Riba exposa al Casal de Tous
Amb motiu de la celebració 

dels 10 anys de la  presència 
dels Missioners de Sant Josep a 
Igualada, el proper diumenge 7 
de novembre, tindrà lloc la inau-
guració de l’exposició de les pin-
tures de l’artista touenca Núria 
Riba al Casal de Tous a 2/4 de 5 
de la tarda i més tard, a 2/4 de 
6, podreu gaudir d’una sessió de 
cinema.

Sota el lema “10 anys a Iguala-
da, il·lusió Vilasecana”, la família 
Josefina es prepara per commemo-
rar aquest aniversari en l’any en el 
qual el Papa Francesc ha proclamat 
com “Any de Sant Josep”.

Així doncs us esperem el pro-
per 7 de novembre a 2/4 de 5 de la 
tarda a Sant Martí de Tous. 

Més informació: P. Alejandro 
Enríquez mj. 693 806 219.

Concurs fotogràfic per convidar la 
ciutadania a fotografiar la vida comunitària
VILANOVA DEL CAMÍ

La regidoria d’Educació ha con-
vocat un concurs de fotografia 

comunitària amb el títol “Què 
representa per a tu Vilanova del 
Camí?” El certamen estarà actiu 
tot el mes de novembre i s’hi pot 
participar compartint una imatge 
al formulari que s’ha habilitat al 
web municipal. Només s’acceptarà 
una fotografia per participant.

Marta Rodríguez, tècnica 
del SOAC, el Servei d’Orientació 
d’Atenció Comunitària a Vilanova 
del Camí explica que la fotogra-
fia comunitària ens permet posar 
en valor els atractius dels nostres  
barris a través de les imatges i això 
ajuda a reforçar el sentiment de 
pertinença dels veïns i veïnes.

L’activitat consisteix a fer foto-
grafies de què representa Vilanova 
del Camí: dels llocs més emblemà-
tics, de la seva gent, d’algun racó 
poc conegut… Aquestes fotografi-

es es poden compartir a les xarxes 
socials amb l’etiqueta #vilacomu-
nitaria, però per participar en el 
concurs, cal enviar-les a través del 
formulari que s’ha habilitat al we-
bwww.vilanovadelcami.cat

El Jurat valorarà l’originalitat 
i la creativitat de les fotografies 

així com la representativitat de 
Vilanova del Camí i farà públic el 
veredicte el 15 de desembre. 

El concurs preveu tres premis 
en forma de vals de compra per 
gastar al comerç vilanoví. El pri-
mer premi serà de 100 euros, el 
segon de 75 euros i el tercer de 
50 euros.

El jurat està format per José 
Manuel Astorga, com a fotògraf 
professional; Marissa Martínez, 
Mireia Rubio i Esmeralda Mor-
reres, de l’àrea de Comunicació 
de l’Ajuntament; Elisenda Rabell, 
assessora LIC del Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya designada a Vilanova 
del Camí; Carles Palet, coordina-
dor del Pla Educatiu d’Entorn de 
Vilanova del Camí i Marta Rodrí-
guez, tècnica i dinamitzadora del 
Servei d’Orientació d’Àmbit Co-
munitari del Pla Educatiu d’En-
torn.

Notícies de l’INS Guinovarda

PIERA

Alumnes de 4t d’ESO van 
participar en un taller 
d’emancipació

Els dies 19 i 26 d’octubre, els 
alumnes de l’optativa d’Eco-

nomia de 4t d’ESO de l’INS Gui-
novarda van participar al taller 
d’emancipació “Jo sóc! Jo puc!” de 
la Diputació de Barcelona, impartit 

pels docents de gimnàstica emo-
cional. Un dels seus membres, en 
Marcel, va treballar amb els alum-
nes la personalitat, les intel·li-
gències múltiples i les emocions a 
través de visualització de vídeos, 
roleplays, activitats en parelles i 
activitats en grup. 

Tallers del CFGB de 
Serveis Comercials per 
celebrar Halloween i la 
castanyada

Els alumnes del Cicle Forma-
tiu de Grau Bàsic de Serveis Co-
mercials de l’INS Guinovarda van 
començar a posar en pràctica els 
coneixements adquirits en el mun-
tatge dels elements d’animació en 
el punt de venda.

Van realitzar diferents tècni-
ques d’empaquetatge de produc-

tes: embolcalls i paqueteria utilit-
zant les tècniques més bàsiques. 
També van col·locar motius orna-
mentals relacionats amb les dades 
festives de Halloween i la casta-
nyada.

En tot moment es van tenir en 
compte i es van aplicar les mesu-
res de riscos laborals relacionades 
amb l’activitat i el sector.
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Veterans: Bonaventura 1 - AV Igualada 2
Acomodats
FUTBOL

Triomf a domicili dels nostres 
veterans que continuen sumant 

i imbatuts a la lliga. Partit que ha 
vist millors tardes de futbol per 
part dels blaus, que es van acomo-
dar gràcies al matiner gol d’Alexis 
Torres, després d’una gran caval-
cada de Jordi Canals i van amagar 
la pilota més del necessari, estan a 
disposició de gaudir d’un caseller 
més ampli i no haver de patir amb 
els contraatacs locals.

Primera meitat de clar domini 
blau, que ja va manar en el marca-
dor des de el primer minut de joc, 
mercès a una gran carrera de Jordi 
Canals i Alexis Torres va materialit-
zar, aprofitant l’elèctrica arrancada 
del mig volant igualadí. L’infortuni 
de les lesions per part dels juga-
dors locals, va mimbar l’atenció i 
concentració dels blaus, que sent 
amos de la pilota no van donar 
intensitat a l’atac igualadí. Per con-
tra, els locals es van trobar amb un 
innocent penal que si van aprofitar 
per igualar el matx, encara que 

l’arquer igualadí Diego Picallo va 
estar a punt d’aturar.

En la segona meitat, els blaus 
van controlar el joc però els hi va 
mancar profunditat en atac, men-
tre que els barcelonins pacients, no 
van trobar el premi de la sorpresa, 
en, no saber trencar la matemàti-
ca defensa igualadina. Una bona 
triangulació dels blaus, els hi va 
permetre entrar fins a la cuina dels 
benaventurats i després de dos 
pals consecutius, refusos confosos, 
amb el ciri Pasqual encès i resant 
a la Mare de Déu de l’empenta, 

Jordi Canals aconsegueix introduir 
la pilota a la porteria i donar una 
balsàmica victòria al conjunt blau, 
que en l’argot futbolístic, el millor 
van ser els tres punts.

Els acomodats que van veure 
sortir el sol a Barcelona van ser, 
Diego, Calsina, Balagueró, Dan, 
Robert, Joan, Manel, Canals, Elvi-
ra, Quim, Ivan, Solís, Alexis, Pep, 
Costa, Tort. La propera jornada els 
blaus jugaran a Les Comes davant 
el Vilafranca.

AVI/Joan Tort

L’equip FEM11 de l’Igualada Femení HCP va 
participar a la Mini Super Copa a Cerdanyola
HOQUEI PATINS

El passat cap de setmana es va 
disputar a Cerdanyola del Vallès 

la primera edició de la Supercopa 
d’Espanya d’hoquei femení, que 
va tenir com a vencedor el gran 
favorit, l’actual campió d’Europa i 
d’OKLiga Femenina, l’Hoquei Club 
Palau. Les vallesanes van apallis-
sar a domicili l’equip amfitrió, el 
Cerdanyola CH, en la gran final 
per un contundent 0-6, amb cinc 
gols d’Aina Florenza, ara com ara, 
la jugadora més determinant de 
l’hoquei estatal. En els partits de 
semifinals, el Palau va superar el 
Telecable Gijón (5-2) mentre que el 
Cerdanyola CH es va desfer del CP 
Manlleu (2-1).

L’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins va participar en aques-

ta competició amb el seu equip 
FEM11, juntament amb el Cerda-
nyola CH, HC Palau i CP Manlleu. 
El Telecable Gijón, en no disposar 
d’equip FEM11, obria les portes 
a la inclusió de les igualadines en 
aquesta Mini Super Copa FEM11. 

Les igualadines van jugar una 
de les semifinals contra l’equip am-
fitrió, el Cerdanyola CH, partit que 
va finalitzar amb triomf de les va-

llesanes. L’endemà, les noies que 
entrena Carla Claramunt van jugar 
el partit pel tercer i quart lloc, sal-
dat amb derrota en un emocio-
nant partit davant el CP Manlleu. 
Bona experiència, doncs, per al jo-
ve equip igualadí, que va disputar 
aquesta primera Mini Super Copa 
FEM11 gràcies a la invitació del 
Cerdanyola CH i que el club iguala-
dí agraeix públicament.

Setmana sense punts de l’handbol vilanoví

HANDBOL

Lliga Catalana sènior 
femení: CH Vilanova 23 - 
H Vilamajor 30

Fluix inici de partit de les vi-
lanovines, fet que aprofità el Vi-
lamajor per endossar un parcial 
inicial d’1 a 8 que va minvar els 
ànims. Poc a poc, el Vilanova va 
entrar en el partit, però durant els 
primers 30 minuts no va ser capaç 
de marcar amb fluïdesa i eixugar la 
diferència de gols. Es va arribar al 
descans amb el resultat de 8 a 19.

Inici semblant al segon temps, i 
canvi radical en els darrers 20 min-

tus. Les veteranes van posar una 
marxa més, es van tirar l’equip 
a l’esquena i van ser capaces de 
marcar un parcial favorable de 13 
a 6, fins que va sonar la botzina 
final amb el marcador definitiu de 
23-30.

Bones sensacions en aquest se-
gon temps que l’equip haurà de 
saber replicar la propera setmana 
per poder-se endur els dos punts 
en joc.

Sènior B: St. Esteve 22 - 
CH Vilanova 19

Un Sant Esteve intens i motivat 
no va deixar escapar els punts del 
seu camp. El Vilanova va defensar 
bé, però no va estar prou intens 
en atac i va errar massa oportuni-
tats clares de gol, fet que no els va 
permetre puntuar.

Lliga Catalana cadet: Ascó 
18 - CH Vilanova 15

Tampoc el cadet va poder pun-
tuar en el partit més igualat que 
ha disputat des que va començar 
el repte de militar en aquesta no-
va categoria.

Bon inici de partit de les vila-
novines, que es van mostrar in-
tenses en defensa i van propiciar 

imprevisions del rival, fet que va 
permetre arribar al descans un gol 
per damunt. 

La segona meitat també va 
ser igualada i amb pocs gols. Les 
defenses van predominar per da-
munt dels atacs. La falta d’encert 
en els llançaments a les acaballes 
del partit van decantar el resul-
tat a favor de l’Ascó. Malgrat tot, 
l’equip es va endur bones sensaci-
ons. El marcador va ser ajustat i es 
va veure una millor actitud durant 
els 60 minuts de joc, davant d’un 
rival de nivell semblant a les vila-
novines.

Infantils: Cornellà 20 - CH 
Vilanova 12

L’equip va sortir adormit i la 
primera part va ser dolenta. El 
Cornellà ho va aprofitar per aga-
far avantatge en el marcador des 
del primer minut.

A la segona part, en canvi, es 
va millorar en concentració. La 
xerrada del descans va fer efecte 
i a la represa van sortir més con-
centrades i amb moltes ganes. Cal 
destacar la millora en defensa, 
que va permetre un parcial de 7 
gols a 7 al segon temps.

Seguiment i marcatge de la 1a etapa del 
GR 171 Santuari de Pinós – Castellfollit de 
Riubregós
Vols venir amb nosaltres?
EXCURSIONISME

El Club Excursionista Anoia de-
dicarà la seva primera sortida or-
ganitzada després del confinament 
a la revisió del marcatge de la 1a. 
Etapa del GR 171.

El Club Excursionista Anoia, 
com a cuidador oficial de la FEEC, 
Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya, de la primera eta-
pa del Sender de Gran Recorregut 
GR 171 entre altres trams, organit-
za la sortida de resseguiment per 
aquest proper diumenge dia 7 de 
novembre. El tram comprés entre 
el Santuari de la Mare de Deu de 
Pinós, centre geogràfic de Cata-
lunya, i Castellfollit de Riubregós, 
població situada al límit de l’Alta 
Anoia, comptarà amb un total de 
14,30 quilometres de distància i 
un desnivell de +220 -650 metres. 
La sortida no comporta cap com-
plicació especial i resta a l’abast 
de tothom, si més no podrà ser 
entretinguda degut a que s’hauran 
de repintar les senyals blanques i 
vermelles, corresponents als colors 
oficials d’aquests tipus de senders, 
que calguin per a un millor segui-
ment de tots aquells excursionistes 
que el vulguin caminar.

El Club Excursionista Ano-
ia convida a tothom a acompa-
nyar-los, tant sigui per qui vulgui 
voltar per aquestes contrades, com 
per passar una jornada de sende-
risme, com per qui tingui la curi-
ositat de saber com es realitza un 
bon marcatge ce camins sobre el 
terreny.

Preu Soci: 6 euros, preu no so-
ci: 9 euros. El pagament es farà el 
mateix dia.

Cal portar: Entrepà per dinar, 
mascareta, ganyips pet anar picant 
pel camí, aigua, roba d’abric i pa-
ravent

Informació i inscripcions: Per 
correu electrònic a ceanoia@hot-
mail.com o al local del club (carrer 
Crehueta, 33 – Masquefa) els di-
vendres de 19 a 21 h.

Els equips Sots 21 del CBI 
tenen nou patrocinador

BÀSQUET

L’equip Sots 21 femení del CB 
Igualada va visitar les instal·la-

cions del seu nou patrocinador, 
Aranah 24h Fitness Club per a 

fer-se la foto oficial i conèixer de 
primera mà les seves instal·laci-
ons. Aranah també patrocina el 
Sots21 masculí. 

VII Trofeu “Halloween 2021” 
del Club Gimnàstic Ballerina

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Diumenge passat, 31 d’octubre, 
el Club Gimnàstic Ballerina va 

organitzar, un any més, el seu tra-
dicional trofeu de Halloween al 
pavelló de Can Titó, on vam gau-
dir d’una jornada molt especial, 
preparada amb molta il·lusió, i en 
la qual les gimnastes van poder 
mostrar els seus exercicis, a més de 
participar en el concurs tan màgic 
de coreografies de Halloween.

Les representants del club am-
fitrió en aquesta jornada van ser: 
el conjunt aleví IV amb els seus dos 
exercicis, el conjunt júnior V i la 
individual juvenil Copa Base Paula 
Mensa.

El conjunt aleví IV, format per 
Lucía Rodríguez, Carlota Ranchal, 
Claudia Pérez, Abril Quintana i Èlia 
Muñoz, van sortir a pista a gaudir 
i, superant-se dia a dia, van acon-
seguir l’or en els dos exercicis, el 
de 5 pilotes i el de mans lliures.

El conjunt júnior V, format per 
Jana Pérez, Ainara Busquets, Berta 
Tiana, Júlia Rodríguez i Martina 
Quintana, va aconseguir la tercera 
posició amb un exercici molt dinà-
mic i expressiu.

Per finalitzar, la individual Pau-
la Mensa, juvenil Copa Base, va 
assolir l’or amb el seu exercici de 
cinta. 

Tot l’equip del club vol agrair 
a les famílies i gimnastes la seva 
col·laboració en aquest trofeu, ja 
que sense elles no seria possible. 
També feliciten el cos tècnic i les 
gimnastes per la seva superació i 
el seu esforç, i les animen a seguir 
lluitant pels seus somnis.
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MOTOR Joan Vidal

Bellesa en mobilitat elèctrica  
Hyundai IONIQ 5
Durant el transcurs de conduc-

ció en la seva presentació a 
la premsa vaig poder constatar 
com  atrau les mirades al seu 
pas. No hi ha dubte que el IONIQ 
5 dibuixa un atrevit disseny futu-
rista. Per altra banda, és el pri-
mer model de la marca coreana 
que utilitza la plataforma modu-
lar global elèctrica, coneguda 
com E-GMP i a la vegada també 
és el primer IONIQ exclusivament 
elèctric de bateria BEV. Això vol 
dir que pot funcionar amb dos 
motors, permetent una quanti-
tat extra de potència i la possibi-
litat de dotar-lo de tracció total.

Els clients podran optar per 
escollir entre dos opcions de ba-
teries de 58 kW (autonomia de 
481 km en recorreguts mixtes i 
de quasi bé 686 km en ciutat) 
o de 72,6 kW i dues configura-
cions de motor, una dotada de 
motor al darrere i l’altra amb els 
motors davant i darrere (AWD) 
en el cas de l’opció de 72,6 kW. 
Preus: entre 43.620 i 59.020 eu-
ros.

I si parlem de la càrrega de 
les bateries, la tecnologia de 800 
volts de l’IONIQ 5 en combinació 
amb un carregador súper ràpid 
de 350 kW de corrent continua 
és capaç de passar del 10 al 80 
per cent de càrrega en tant sols 
18 minuts i en menys de cinc mi-
nuts gaudir de 100 km d’auto-
nomia. La curiositat la posa la 
innovadora funció V2L (Vehicle 
to Load) que permet als usuaris 
carregar des del vehicle a dis-
positius elèctrics com bicicletes, 
equips d’acampada o patinets. 
Genial! 

Crec que el IONIQ 5 posa 
de manifest l’evolució constant 
d’aquest fabricant en el disseny 
en cada creació. Aquí tenim un 
exemple, amb un capó tipus con-
xa, els fars pixelats i els tiradors 
de les portes escamotejables i 
enrasats a la carrosseria.

Per l’interior el nou IONIQ 5 
en reserva un ambient minima-
lista i a la vegada elegant uti-
litzant materials ecològics pro-
cedents de fons sostenibles. La 
gran distància entre eixos i el 
terra completament pla (les ba-
teries van allotjades a sota) ha 

permès elaborar un interior mo-
dular amb ajustaments elèctrics 
dels seients davanters que es po-
den reclinar.

Com suposaran, el nou IO-
NIQ 5 va dotat del sistemes més 
avançats d’assistència al conduc-
tor que en matèria de segure-
tat la marca denomina com el 
conegut Hyundai SmartSense, 
també en connectivitat. És per 
això que vull resumir en dues 
sensacions la meva experiència 
al seu volant. En primer lloc un 

confort de marxa excepcional i la 
percepció de que aquesta tecno-
logia impulsarà un canvi radical 
per liderar la mobilitat. Ah! Ja 
ens han anunciat que en el 2023 
arriba el IONIQ 6 en format ber-
lina.

Bateria de 58 kW / Potència: 
170 cv / Tracció: darrera / Acce-
leració de 0-100 km/h: 8,5 seg. 
/ Llargada: 4,63 m / Autonomia: 
481 km / Pes: 1.830 kg / Preu: 
43.620 euros.

Preferent: CF Igualada 2 - CF Pallejà 2
Alts i baixos

FUTBOL

Les blaves no aprofiten una gran 
superioritat a la primera mei-

tat i acaben sofrint per empatar 
el duel.

Les igualadines tornaven de la 
jornada de descans amb un objec-
tiu clar: recuperar el liderat. Les 
Comes havia sigut escenari de vic-
tòries fins al moment i volien que 
així seguís sent. 

Davant hi hauria el Pallejà, un 
conjunt de la zona alta de la classi-
ficació que donaria molta guerra. 
Però durant la primera meitat, les 
anoienques tenien molt clar quin 
era el pla i el van dur a terme, a la 
perfecció. Les oportunitats locals 
eren constants, però la contundèn-
cia i punteria brillava per la seva 
absència. Era inversemblant, però el 
resultat seguia amb empat a zero.

Amb aquest panorama de do-
mini, una errada defensiva deixava 
al rival davant la portera blava que 

no va poder fer res per evitar el 
gol visitant. S’arribava al descans 
amb una sensació molt estranya.

A la represa, es va veure que 
el gol havia afectat anímicament 
a les igualadines. El Pallejà va co-
mençar a guanyar terreny a l’Igua-
lada i quan semblava que el duel 
es posava molt negre, en una acció 
a pilota aturada, Peke rematava 
per fer l’empat a un, al minut 57.

Des d’aquell moment, va tor-
nar la superioritat de la primera 
meitat, però una errada en sor-
tida de pilota es convertia en el 
segon gol visitant. Semblava increï-
ble que s’anés perdent. En aquesta 
ocasió, l’equip no va enfonsar-se i 
va seguir treballant.

Al minut 78, les del Baix Llo-
bregat es van quedar amb deu ju-
gadores i això va convertir el matx 
en un atac i gol de les igualadines. 
Pauli, al minut 85, feia l’empat. I 
en el que restava d’enfrontament, 
les jugadores de Víctor Torrijos van 
tenir fins a tres ocasions clares per 
emportar-se el triomf, però els pals 
i la portera visitant van deixar en 
empat a dos el resultat final.

El proper partit de les blaves 
serà al camp de la Fundació Aca-
dèmia L’Hospitalet i estem segurs 
que voldran tornar al camí de la 
victòria.

Pere Santano
Responsable comunicació i 

premsa CF Igualada

PENEDESCAR www.penedescar.com
Anoia Motor: Avinguda Barcelona, 117 - Tel.: 938 017 717 - IGUALADA
C/ Castellet, 6 - Tel.: 938 173 484 - VILAFRANCA DEL PENEDÉS

Tornen els entrenaments de 
seleccions a Can Titó

HANDBOL

La 1a Jornada de Seleccions Ter-
ritorials de la Catalunya Central 

d’infantils i cadets femenines es va 
celebrar el passat dia 1 de novem-
bre, al matí, a Can Titó, en doble 
sessió d’entrenament. 

Una trentena de jugadores del 
territori es van aplegar a la cita con-

vocada per la Federació Catalana 
d’Handbol. Anna Vázquez i Àritz 
Moreno van ser els tècnics encar-
regats de conduir les sessions de 
tecnificació.

La propera convocatòria es pre-
veu per al cap de setmana del 27 i 
28 d’aquest mes. La seu és rotatòria 
i encara està per determinar.
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Quatre podis per al CAI al Campionat 
de Catalunya de Cros per Clubs
ATLETISME

Els i les 28 atletes del CA Iguala-
da Petromiralles, protagonitza-

ren diumenge al matí una brillant 
actuació en la seva participació al  
Campionat de Catalunya de Cros 
per Clubs, disputat conjuntament 
amb el 2n Cros de Calonge i Sant 
Antoni, segona prova puntuable 
per al GP Català de Cros FCA. Uns 
1.500 atletes van possibilitar una 
gran matinal de cros.

Els atletes del CAI assoliren 2 
podis per equips, i un segon i un 
tercer lloc individuals al Campionat 
Català de Cros: les Sub-10 assoliren 
el títol de campiones de Catalunya, 
i l’equip absolut masculí eren bron-
ze per clubs. Els Sub-10 foren cin-
quens per equips, a més del segon 
lloc individual de Yassin Kniya en 
Sub-20, seguit de Roger Súria, 3r i 
de Riduan Boulbayem, 5è.

Les Sub-10 campiones 
de Catalunya i l’equip 
Absolut masculí, Bronze

Les Sub-10 assoliren una mag-
nífica victòria per equips amb 12 
punts, entrant 2a Martina Acosta 
amb 4’27”, 4a Marina Puig amb 
4’28”,  6a Judit Solé amb 4’34”, 
36a Valeria Puig amb 5’07”, 57a 
Heura Busquets amb 5’35” i 61a 
Valentina Torres amb 5’46”, sobre 
1.050 m. de cursa.

L’equip Absolut masculí del CAI 
assolia un gran 3er lloc –Bronze–, 
entrant 6è Lahcen Ait Alibou, amb 
31’45”, 24è Abdelhakim Hamid 
amb 33’37”, 40è Ramon Linares 
amb 34’42”, 61è i 13è S-23 Gerard 
Bouamb 36’15” i 78è i 19è S-23 
Gerard Suriol, amb 37’53”, sobre 
9.850 m. de cursa, dominada per 
Santiago Catrofe –CA Sta. Cristina 
d’Aro– amb 30’21”. Es va imposar 
per equips l’Hospitalet Atlètic.

La cursa Absoluta  femenina, 
va ser dominada per Douae Oub-
oukir –CA Sant Just– amb  36’38”, 
sobre 9.850 m. de recorregut, im-
posant-se per equips l’Avinent 
Manresa.

Els Sub-10 eren 5ns per equips, 
entrant 7è Martí Corrons amb 
4’21”, 17è Gerard Pont amb 4’36”, 
37è Guillem Tomàs amb 4’48” i 
39è Hugo Martos amb 4’50”, sobre 
1.050 m. de cursa.

Podis per als Sub-20 
Yassin Kniya i Roger Súria

Va sobresortir també a nivell 
individual les actuacions dels Sub-
20 masculí  entrant 2n Yassin Kniya 
amb 22’28”, 3r Roger Súria, amb 
22’52”, i 5è Riduan Boulbayem 
amb 24’00”, sobre 6.900 m. de cur-
sa. 

Júlia Solé era 9a en Sub-
20 amb 30’26”, seguida de Ber-
ta López, 10a amb 30’49”, sobre 
6.900 m. de cursa. Carla Bisbal era 
10a en Sub-18 fem. amb 21’07”, 
per cobrir els  4.950 m. de cursa.

Les Sub-12 eren 16es per 
equips, entrant 20a Berta Ferrús 
amb 6’23”, 89a Ona Carrero amb 
7’35”, 96a Ivet Haro amb 7’47”, i 
115a Mariona Fortuny amb 8’33”, 
sobre 1.450 m. de cursa.

Guim Gabarró era 22è en  Sub-
16 amb 16’30” sobre 4.400 m. de 
recorregut i Jan Solà era 34è  en 
Sub-18 amb 18’16”, sobre 4.950 m. 
de cursa. Vinyet Pont era 79a en 
Sub-14 amb 16’06”, per cobrir els 
3.000 m. de cursa.

Club Atlètic Igualada 

El grup de “Les Hulas”, de la UECANOIA 
Popular,  segueix deixant empremta
ATLETISME

El grup de running “Les Hulas” és 
un conjunt d’entre 15 i 20 dones 

amb una mateixa afició: anar a 
córrer. Aquestes dones esportistes, 
totes mares i que oscil·len entre els 
40 i els 60 anys, formen part de la 
secció de running de la UECANOIA 
Popular i entrenen sota la super-
visió de Guillem Lampreave i Jordi 
Moreno.  

Apart d’entrenar tots els di-
marts i els dijous amb la UECANO-
IA Popular, també ho fan, des de 
fa uns 10 mesos, els divendres i els 
diumenges, ja que moltes d’elles 
han estat preparant-se per partici-
par a la Mitja Marató de Barcelona 
i a la Behovia - San Sebastián. 

El primer objectiu ja l’han 
aconseguit, ja que el passat 17 
d’octubre van completar amb 
èxit els 21’097 km de la Mitja Ma-
rató de Barcelona. Un parell de 

fotografies on apareix el grup es 
poden veure a l’àlbum de fotos 
que va publicar la web del diari El 
Mundo Deportivo i també aparei-
xen en el resum de la cursa emès 
pel canal esportiu Teledeporte.

“Les Hulas” segueixen deixant 
empremta, perquè elles no gua-
nyen curses però donen exemple 

amb molts dels valors que ha de 
tenir un esportista: respecte, coo-
peració, amistat, treball en equip, 
companyerisme, disciplina, esperit 
de sacrifici, perseverança... Tot un 
exemple per a les seves famílies, 
acompanyants i la resta d’espor-
tistes. 

Fotografia publicada a la pàgina web del diari El Mundo Deportivo amb motiu 
de la Mitja Marató de Barcelona. 

Crònica dels equips Can Busqué
PÀDEL

Un bon cap de setmana pels 
equips de Can Busqué, tot i el 

pont han pogut gaudir del que 
més els agrada. Cal destacar els 
equips de 4a femení i 4a Mixta

Partits jugats el 
diumenge 31

Summapadel 4a femení, juga-
va a casa contra Acura Sant Boí, on 
van guanyar dos punts més, clas-
sificant-se així per màsters i amb 
la possibilitat de passar primeres a 
aquesta fase. Van tenir una prime-
ra pista molt lluitada anant a tres 
sets, on al final no vàrem poder 
emportar-se aquest tercer punt. 

P1: Anna Terron i Sandra Lagén 
(7-6/4-6/6-7); P2: Marta Casals i Lia 
Llaràs (6-0/6-3) i  P3: Gris Biosca i 
Mariona Batet (6-1/6-0).

Summapadel 4a Mixta, juga-
ven a casa a les 9 del matí, contra 
CT Piera, on van fer un molt bon 
paper i van poder guanyar els 3 
punts, tenint així possibilitats de 
passar a màsters, les pròximes jor-
nades seran decisives. La primera 
parella després d’una lluita cons-

tant, va superar els alts i baixos 
amb un resultat positiu, empor-
tant-se la victòria al tercer set.

P1: Dani Brufau i Lídia Lasso 
(2-6/6-3/6-2); P2: Àngel Amat i Ma-
riona Batet (6-0 6-2), i P3: Javier 
Carillo i Sandra Lagén(6-0/6-1).

Tornen les 2 hores de 
resistència dels Hostalets de 
Pierola
BTT

El municipi dels Hostalets de Pie-
rola acollirà la 7a edició de les 

2 hores de resistència en BTT,  de 
format diürn, previst per al pròxim 
diumenge 14 de novembre, de les 
11 a les 13 h, sobre un circuit mixt 
urbà-forestal de 2 km.

Hi participaran fins a 40 equips 
i hi haurà trofeus per als tres pri-
mers equips en categoria femení, 
masculí i mixt, i premis especials no 
acumulables (primer equip local, 
primer equip de la Buti i primer 
equip de bicicletes elèctriques).

Per participar-hi cal fer les ins-
cripcions al web municipal www.
elshostaletsdepierola.cat (per rigo-
rós ordre de confirmació). El preu 
de la inscripció és de 25 euros per 
equip i inclou dorsal, xip de cursa, 
dinar per a dues persones i asse-
gurança. També es poden comprar 
tiquets per al dinar (fideuà popu-
lar) per als acompanyants, al preu 
de 10 euros.

A més, hi haurà un espai de 
boxes per als equips, amb la possi-
bilitat d’instal·lar carpes.

Promoció de l’ensenyament 
dels escacs a l’Ateneu

ESCACS

Aquest pont de Tots Sants no hi 
ha hagut competició d’escacs 

a nivell federatiu, per la qual cosa 
els nostres jugadors i jugadores 
han descansat. Malgrat tot, l’esco-
la d’escacs de l’Ateneu ha mantin-
gut les classes de formació i apre-
nentatge d’aquest joc, dels diven-
dres, entre les 17:30h i les 18:30h., 
a l’espai d’estudi del primer pis 
de l’entitat. Aquestes classes estan 

supervisades pels monitors titulats 
de la Federació Catalana d’escacs 
en Bernat Martínez i Jordi Vizcar-
ra. La seva metodologia està diri-
gida als nens i nenes a partir de 
6 anys que s’interessen pel joc, i 
que ja saben moure les peces. Es 
pretén que es diverteixin aprenent 
jugant, per això, la part de con-
ceptes bàsics dura pocs minuts i 
la majoria de la classe es passa a 
jugar entre ells i fer exercicis d’es-
cacs base. Dia rere dia se’ls incul-
ca la idea de que primer observo, 
després penso i finalment jugo. El 
fet d’analitzar les possibles juga-
des i les seves conseqüències abans 
de fer el moviment, ajuda a fre-
nar la impulsivitat, esperar el torn, 
tenir paciència, respectar l’altre. 
Aprenen a saber guanyar i saber 
perdre, acceptar els propis errors, 
tot això són aprenentatges que 
podran aplicar a la vida real.

La Colla Excursionista de 
Vilanova prepara una sortida 
al Puig Aguilera
EXCURSIONISME

La propera sortida de la Colla 
Excurs ionista de Vi lanova 

del Camí serà el diumenge 7 de 
novembre, i es farà una caminada 
circular sortint des d’Òdena al cim 
del Puig Aguilera. 

La sortida serà en cotxe des 
del lloc habitual a les 7h. del matí i 
tornada a les 14h. 

És una caminada circular de 16 

quilòmetres i un desnivell de 340 
metres. Els vocals seran J. Abad, J. 
Balada, M. Grados i F. Cullerés.

Si s’utilitza un cotxe aliè, es re-
comana pagar al xofer 2 euros.

Les inscripcions es poden avui 
dijous de 19:00 a 20:30 al C/ Mont-
serrat, 28 (Restaurant Nou) de Vi-
lanova del Camí, i també al 93 803 
43 88 i 627 646 512 WhatsApp, 
cevcami@hotmail.com i Facebook.

Pati Miret va obrir el camí 
del triomf de la selecció 
HOQUEI PATINS

Pati Miret, capitana de l’Igualada 
Femení HCP i també capitana de 

la selecció catalana en el partit amis-
tós celebrat dissabte passat a Cassà 
de la Selva, va liderar el combinat 
català en el matx celebrat davant el 
CH Girona. La selecció catalana va 
superar les gironines per 0-5, en un 
partit en què les jugadores de tots 
dos equips van poder provar el casc 
SITKA. 

Miret va ser l’encarregada de 
fer el primer gol del partit, en trans-
formar a la perfecció un penal que 
havia provocat ella mateixa. A la 
represa, el domini de la selecció en-
trenada per Josep Maria Barberà va 
quedar palès amb dos gols de Blan-
ca Angrill, un d’Esther Vistós i un 

gol en pròpia porta de les gironines, 
entrenades per l’extècnic igualadí 
Albert Bou.

Per part de Catalunya van jugar: 
Helena Saldaña (p), Pati Miret (c), 
Esther Vistós, Alba Ambrós, Blanca 
Angrill --cinc inicial--, Dana Anton, 
Marlena Rubio, Ester Anglàs, Anna 
Bosch i Júlia Baldrich (p).

http://www.elshostaletsdepierola.cat
http://www.elshostaletsdepierola.cat
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Bon partit del primer equip femení de 
l’Igualada Vòlei Club
VÒLEI

Resultats dels equips 
Sènior

Les igualadines trenquen la 
mala ratxa d’aquest inici de tem-
porada i aconsegueixen la primera 
victòria a la pista del Sant Fruitós. 
El Dinàmic Sports Sènior Femení A, 
ha estat molt sòlid en defensa i en-
certat en els seus atacs. En els mo-
ments més complicats s’han com-
portat com autèntiques amazones 
lluitant i treballant totes les boles 
complicades. La victorià per 21/25 
i 21/25 en els dos primers sets no 
les ha relaxat i han entrat al tercer 
amb la mateixa intensitat i confi-
ança aconseguit sentenciar el par-
tit amb un 16/25 a favor. Dissabte 
6 de novembre, partit al Pavelló 
Nou de les Comes a les 20:30h en 
un partit que es preveu, com està 
sent tota aquesta lliga, molt igua-
lat contra les primeres classificades. 
Una victòria les tornaria a posar en 
la lluita per la fase d’ascens. 

El sènior masculí B es va en-
frontar el diumenge al Club de Vò-
lei els Monjos a casa. L’equip va 
començar una mica fluix, però a 
finals del primer set va començar 
a pujar ajustant molt el marcador. 
Finalment, els esforços dels igua-
ladins no van ser suficients i van 
acabar perdent 0-3. 

Resultats dels equips 
base

Bon partit del Juvenil Femení a 
Cornellà malgrat la derrota per un 
3-1, les jugadores de l’Igualada van 
saber fer front a diferents situaci-
ons plantejades, llàstima el primer 
set que estava encarrilat i final-
ment va caure a favor del Sandor, 
el segon amb una gran solvència i 
seguit ens el vam emportar, en el 
següent fer una baixada on les lo-
cals es van emportar el set, i en el 
4t gràcies a la sort ja que el Juvenil 
va fer una remuntada i es van que-
dar sense premi per fortuna.

Les jugadores del Cadet Feme-
ní Verd es van desplaçar a la pista 
del Sandor Cornellà, el cuer de la 
lliga. Les igualadines van sortir a 
pista motivades i amb ganes de 

consolidar el liderat. Partit fàcil i 
calcat en els tres sets, millor atac i 
sobretot millors sacs molt ofensius 
i un Cornellà molt fluïd en defen-
sa, van donar la victòria per 0 a 3 
per les igualadines, amb parcials 
de 12-25 13-25 i 14-25. Aquests 3 
punts les posen al capdavant de 
la classificació junt amb el CV Vall 
Hebron. Dissabte vinent a les 9h 
reben el CV Manresa al pavelló de 
Les Comes. 

Partit molt disputat el que van 
jugar dissabte les noies de l’Infantil 
Femení Verd a Les Comes enfront 
el CV Manresa. Els tres sets van ser 
molt igualats, però en els tres sets 
l’atac i els sacs van ser més efectius 
i contundents davant un Manresa 
que tot i defensar molt bé no po-
dia aturar l’atac local. Les iguala-
dines s’han imposat per 3 a 0 amb 
parcials de 25-19, 25-14 i 25-19. 

Aquest dissabte les infantils 
Blau de l’Igualada Vòlei Club van 
perdre a casa davant les del Marto-
rell, que mantenen el seu lideratge 
a la lliga preferent. Al primer set, 
l’equip visitant va demostrar per-
què van primeres, però al segon, 
l’Igualada va saber trencar la de-
fensa contrària i se’l va endur cap 
a casa. El tercer i quart set van ser 
de les del Martorell, que van fer un 
joc contundent que les de casa no 
van saber defensar.

Nova jornada dels equips base CB Igualada
BÀSQUET

CB Castellbisbal groc 13 – Urban 
SOlutions CBI CFB 63. L’Igualada 

ha estat molt superior durant tot 
el partit, tant en defensa com en 
atac. 

Benzinera BonÀrea CBI PIM 61 
– CNB Vilanova Verd AKO 58. Partit 
amb final d’infart pels igualadins, 
on el rival ha anat per davant tota 
l’estona. Els preinfantils, amb bai-
xes i algun jugador tocat, han es-
tat tot el partit desconcentrats, no 
controlant el rebot ofensiu i dei-
xant als visitants anotar fàcilment a 
base de contraatacs. Tot i això, als 
dos últims quarts, han sabut reacci-
onar i poc a poc, des de la defensa, 
emportar-se la victòria. 

Don Relax CBI MFA 51 - Bàs-
quet Samà Vilanova 40. Les minis 
segueixen fent passetes en el món 
del bàsquet. Partit intens, on per 
fi vam veure unes blaves agressi-
ves en defensa, amb bona actitud 
i intenses; ingredients imprescin-
dibles per començar a treballar i 
aprendre què és exactament això 
del bàsquet. 

Bàsquet Sitges A 63 – Opel Mo-
tocat CBI CMB 32. S’ha disputat 
el partit contra els líders, després 
d’una setmana on no hem pogut 
entrenar tot l’equip cap dia, en 
un pavelló en obres, abans d’un 
pont... no és el més desitjable, però 
s’ha hagut d’afrontar. El nostre 
atac deixava molt a desitjar, es veu 
reflectit en la minsa anotació. Tot i 
córrer i tenir bons llançaments, el 
desencert ha estat molt alt (veníem 
d’un promig de 70pts/partit, i er-
rar tant ens ha costat d’assimilar). 
En defensa, en canvi, hi ha hagut 
moments bons i hem mantingut a 

números baixos quasi tot el partit 
als líders, que és meritori (però no 
ha estat suficient). 

Artés 80 – Hyundai Anoia Mo-
tor CBI MMB 37. En cap moment 
vam agafar el ritme del partit. Co-
mençàvem amb una mica de por, 
ja que el rival era el líder en la clas-
sificació. A la tercera i quarta part 
ens vam posar les piles, sobretot en 
defensa, però ràpidament ens vam 
tornar a enfonsar. 

Campus Universitari Iguala-
da-UDL CBI JFB 79 – Reus Deportiu 
29. Partit suspès de la primera jor-
nada. Va ser un partit amb una pri-
mera part relativament igualada, 
però en què el nostre alt ritme de 
joc començava a desgastar física-
ment al rival. Arribàvem al descans 
8 punts per sobre en l’electrònic, 
25-17. En el tercer quart la nostra 
gran defensa va deixar el Reus en 
només 2 punts, per 28 nostres i dei-
xàvem el partit sentenciat. Al final, 
79-29, en un partit que ens deixa 
amb 4 victòries i 1 derrota, com a 
colíders del nostre grup.

Reconeixement a l’exjugador del CBI, 
Jaume Torres
BÀSQUET

El passat dissabte 30 d’octubre, des-
prés de la victòria del Monbus CB 

Igualada enfront el CB Alpicat, el 
Club Bàsquet Igualada va retre el 
reconeixement a en Jaume Torres, 
jugador del CBI fins la temporada 
passada.

En Jaume es va formar esportiva-
ment al CB Igualada i posteriorment 
va jugar en diferents equips del nos-
tre país i de l’estat espanyol, jugant a 
Copa Catalunya, lliga EBA i LEB.

Va estar vinculat als nostres co-
lors en tres etapes diferents i ara és 
actualment jugador del Bàsquet Sa-
mà Vilanova.

En Jaume va voler dedicar una 
paraules a tota la massa social de 
l’entitat: “...el CBI em va ajudar a 
créixer com a persona i com a juga-
dor. Sempre ha sigut un club molt fa-
miliar on he conegut molta gent del 
món del bàsquet que per sort encara 
segueixo tenint relació dins i fora de 
la pista. Un Club que m’ha format 

esportivament i que em va donar 
tots aquells recursos per poder de-
dicar-me professionalment a aquest 
esport durant uns anys i aprendre 
tantes coses. Donar les gràcies a l’afi-
ció ja que sempre m’he sentit recol-
zat i animat en tot moment al llarg 
del meu pas pel club...”.

CBI

L’Igualada Femení HCP 
estrena dissabte l’OKLiga 
a la pista del sotscampió 
d’Europa, el CP Voltregà
HOQUEI PATINS

L’Igualada Femení HCP encetarà 
dissabte l’OKLiga visitant la pis-

ta del Club Patí Voltregà (17.30 h). 
Comença la millor lliga del món per 
a un conjunt igualadí que competi-
rà per segona temporada consecu-
tiva, i novena acumulada, entre els 
14 millors equips de l’estat.

Després d’una pretemporada 
llarga i atípica, amb bones sensa-
cions a la Lliga Catalana, les noies 
que entrena Carles Marín intenta-
ran començar amb bon peu una 
OKLiga en què parteix com a favorit 
al títol l’Hoquei Club Palau, però 
caldrà veure el rendiment d’equips 
reforçats com Vila-sana, Manlleu, 
Gijón, Liceo o el mateix Cerdanyola, 
un dels conjunts revelació durant les 
darreres temporades.

Tant l’Igualada Femení com el 
seu rival de dissabte, un Voltregà 
a priori vingut a menys, afronten 
aquesta nova temporada amb el 
repte de consolidar els seus projec-
tes esportius. Les igualadines van 
perdre amb les osonenques ara fa 
dues setmanes en partit de Lliga 
Catalana (2-4) i aquest precedent 
és un al·licient i un aprenentatge 
per encarar el matx de Sant Hi-
pòlit.

Carles Marín: “Tenim 
ganes de competir”

L’entrenador de l’Igualada Fe-
mení HCP, Carles Marín, valora 
que el seu equip arriba “amb ga-
nes de competir després d’una 
pretemporada atípica, llarga, 
però que ens ha vingut bé. Te-
nim algunes jugadores noves, i 
jo també sóc nou en el club. Fins 
ara hem pogut veure les coses 
que hem de continuar treballant 
per millorar. La valoració de la 

pretemporada és positiva, encara 
que ens vam quedar molt a prop 
de ser a la final a Quatre de la 
Lliga Catalana”. El tècnic explica 
que “era necessari poder comen-
çar la lliga. Dos mesos de prepa-
ració, vuit setmanes, es fan molt 
llargues. Físicament l’equip arriba 
bé. A nivell tàctic ens falten coses 
que hem de treballar i assimilar 
durant la temporada, però en lí-
nies generals l’equip està prepa-
rat per competir”.

Marín té clar que enguany 
l’objectiu del conjunt igualadí ha 
de ser “si som capaces d’assimilar 
ràpidament els conceptes, si som 
capaces de competir, ens agrada-
ria lluitar per poder entrar entre 
els vuit millors equips en acabar 
la primera volta”. 

A partir d’aquí, Carles Marín 
considera que “haurem de veu-
re on estem en aquell moment i 
fins on podem arribar. El fet de 
tornar a una lligueta de tots con-
tra tots fa que sigui important 
començar bé, agafar confiança... 
i a veure si podem aspirar al repte 
d’entrar entre els vuit primers i 
jugar la Copa de la Reina”. Marín 
es mostra confiat davant aquest 
important repte com a tècnic i 
recorda que “l’Igualada Femení 
HCP té la singularitat de ser un 
club únicament femení i que es-
tà treballant amb molta il·lusió, 
en tot el projecte esportiu, des 
dels equips base fins al conjunt 
d’OKLiga. Estic encantat amb el 
tracte rebut, també amb l’equip 
amb el que treballo”. El tècnic de 
l’Igualada Femení, que enguany 
ha arribat a la capital de l’Anoia 
després de consolidar el Cerda-
nyola CH entre els grans de l’ho-
quei femení, té clar que “aquesta 
competició enguany encara serà 
més exigent amb l’arribada d’un 
grapat de jugadores argentines 
a diferents equips per tal de pre-
parar el Mundial, també alguna 
jugadora de Portugal... El nivell 
que tindrem a l’OK Liga és i serà 
molt alt. És una sort que Iguala-
da pugui gaudir d’un equip en 
aquesta competició, amb un ni-
vell tan exigent. 

Carles Marín, per finalitzar, 
assenyala que “la proposta de 
joc que farem és atractiva. Vo-
lem que la gent vingui a veure 
l’equip i a donar-nos suport. Estic 
convençut que l’equip farà que 
els afeccionats gaudeixin. Volem 
competir i jugar bé. Al final, si 
jugues bé acabes guanyant. La 
premissa és jugar bé i guanyar. 
El grup és competitiu. L’actitud 
ha de ser intentar guanyar a tot-
hom”.



SALUT

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
Lucia di Lammermoor. Dia 6 a les 17.30 h. Cicle d’Òpera al 
Cinema. Última sessió).
El médico de Budapest. Dia 7 a les 17.30 h.
El verano que vivimos. Dia 7 a les 19.20 h.

■ ATENEU CINEMA (*)
El buen patrón. Dia  5 a les 20.30 h. Dia  7 a les  19.45 h. Dia 10 
a les 17.30 h. No recomanada a menors de 12 anys.
El último duelo. Dia 5 a les 17.15 h. Dia 6 a les 20.15 h. Dia 8 a 
les 19.30 h. Dia 10 a les 20.00 h. No recomanada a menors de 
16 anys.
Ron dona error.  Dia 6 a les 17.30 h (català). Dia 7 a les 17.15 h 
(català). No recomanada a menors de 7 anys.
La mami. Sessió Cine Club. Mostra Internacional de Films de 
Dones. Dia 11 a les 20.00 h.
(*) Localitats exclusivament a la web www.ateneucinema.cat

■ LA LLIGA - Capellades
First Cow. Dia 5 a les 19.00 h.

Ron dona error. Regne Unit, 2021. Animació. Direcció: Sarah Smith, 
Jean-Philippe Vine, Octavio E. Rodriguez. Ambientada en un món on 
els robots s’han convertit en els millors amics dels nens, conta la his-
tòria de Barney, un nen d’onze anys que descobreix que el seu robot 
no funciona del tot perquè s’ha malmès durant el transport per a la 
seva entrega.

First Cow. Estats Units, 2019. Drama. Direcció: Kelly Reichardt. Intèr-
prets:  John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Ewen Bremner, Scott 
Shepherd, Gary Farmer, Lily Gladstone, Alia Shawkat, John Keating, 
Dylan Smith. Narra la història d’un cuiner contractat per una expedi-
ció de caçadors de pells, a Oregon, en la dècada de 1820 i un misteri-
ós immigrant xinès que fuig d’uns homes que el persegueixen. Una 
nit descobreixen una vaca que pastura enmig d’un bosc espès, la 
munyen d’amagat i cuinen unes magdalenes que vendran amb èxit.

Lucia di Lammermoor. Lucia és una jove mentalment fràgil que es 
troba atrapada en l’enemistat entre la seva pròpia família i la dels 
Ravenswood.

El último duelo. Estats Units, 2021. Aventures. Direcció: Ridley Scott. 
Intèrprets: Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, Jodie Comer, Har-
riet Walter, Nathaniel Parker, Marton Csokas, Sam Hazeldine, Micha-
el McElhatton. Basada en fets reals, la pel·lícula se centra en el duel 
entre Jean de Carrouges i Jacques Le Gris, dos amics que es van con-
vertir en rivals. França del segle XIV, conta la història de Marguerite 
de Carrouges, que declara haver sigut violada per Le Gris, el millor 
amic del seu marit Jean. En no creure-la ningú i davant tal ofensa, 
el seu marit acusa el seu amic davant el Rei Carles VI, qui autoritzarà 
un duel a mort entre els dos.

El verano que vivimos. Espanya, 2020. Romàntica. Direcció: Carlos 
Sedes. Intèrprets: Javier Rey, Blanca Suárez, Pablo Molinero, Guiomar 
Puerta, Carlos Cuevas, Adelfa Calvo, Manuel Morón, María Pedraza, 
Moreno Borja, Mercedes Sampietro, Joaquín Núñez. Any 1998. Isa-
bel, estudiant de periodisme, ha de fer les pràctiques per acabar la 
carrera, i en un diari local li encarreguen l’escriptura i gestió de les 
esqueles que arriben a la direcció. La noia ho convertirà en la porta a 
una investigació.

La mami. Mèxic, 2019. Documental. Direcció: Laura Herrero Garvín. 
“La mami” explica la història de Doña Olga, l’encarregada del la-
vabo de dones del mític Cabaret Barba Azul, que té cura de les noies 
que hi treballen ballant després d’haver-se dedicat al món del caba-
ret durant més de 45 anys.

El médico de Budapest. Hongria, 2020. Drama. Direcció: István Sza-
bó. Intèrprets: Klaus Maria Brandauer, Károly Eperjes, András Stohl, 
Éva Kerekes, Dorottya Udvaros. Un cardíoleg que s’acaba de jubilar 
se sent perdut sense la seva feina. En tornar al seu poble natal tre-
ballarà com a metge generalista, i aquí començarà la seva terrible 
experiència: s’enfrontarà a la crua realitat, que finalment el posa de 
genolls. La música però tindrà l’última paraula.

El buen patrón. Espanya, 2021. Comèdia. Direcció: Fernando León de 
Aranoa. Intèrprets: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, 
Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Albizu, Tarik Rmili, 
Rafa Castejón, Celso Bugallo, Yaël Belicha, Martín Páez, Daniel Cha-
morro, María de Nati, Mara Guil, Pilar Matas. Julio Blanco, el caris-
màtic propietari d’una empresa, espera la visita d’una comissió que 
ha de decidir l’obtenció d’un premi local a l’excel·lència empresarial. 
Tot ha d’estar perfecte per a la visita, però sembla, de cop, que tot 
conspiri contra ell per una explosiva  succecció d’esdeveniments 
d’imprevisibles conseqüències.

“La crónica francesa” de Wes Anderson
Aclaparadora filigrana geomètrica
Després de competir en el Fes-

tival Internacional de Cinema 
de Canes, la darrera meravella visu-
al i artística del nord-americà Wes 
Anderson, la coproducció europea 
“La crónica francesa / The French 
Dispatch” arriba als cinemes. L’artí-
fex de films com “Moonrise King-
dom” (2012) o “La isla de perros” 
(2018) ens obsequia a “La crónica 
francesa” amb una estructura episò-
dica, dividida en grans blocs, consa-
grat cadascun d’ells als periodistes 
de renom i a les seves seccions d’un 
magazín americà, The French Dis-
patch, en una ciutat francesa ima-
ginària. Una fantasia pantagruèlica 
que ret homenatge al periodisme, 
farcida de personatges singulars i 
excèntrics, on trobem un reparti-
ment tan excels com extens en el 
qual figuren Tilda Swinton, Bill Mur-
ray, Benicio del Toro, Adrien Brody, 
Owen Wilson, Timothée Chalamet, 
Edward Norton, Willem Dafoe o Léa 
Seydoux.   

Anderson ens deixa una nova 
experiència hipnòtica i fascinant 
que compta amb les conegudes 
marques estètiques d’un estil incon-
fusible com els tràvelings laterals 
travessant diferents habitacions, la 
seva frontalitat en la planificació, 
l’estatisme actoral o la seva gran de-
bilitat per les simetries i els enqua-
draments geomètrics. “La crónica 
francesa” és una exuberant filigrana 
arquitectònica feta de vinyetes i ca-

ricatures en format de set peces. El 
tramoista Anderson mou les peces 
i les figures d’una colossal casa de 
nines franceses imprimint el seu hu-
mor absurd, aquí amb un explícit i 
preciós homenatge a Jacques Tati, 
especialment l’obertura de “Mon 
oncle”, acompanyat, com no, de 
l’habitual empremta musical i sono-
ra d’Alexandre Desplat. 

Joan Millaret Valls

El Zoom Festival atorga els Premis d’Honor 
a Joan Pera, Xavier Sardà i la productora 
Kosmos Studios

El Zoom Festival Internacional 
de Continguts Audiovisuals de 

Catalunya atorga els Premis d’Ho-
nor 2021 a la productora Kosmos 
Studios fundada per Gerard Piqué, 
a l’actor Joan Pera i al periodis-
ta i presentador Xavier Sardà. 
El certamen, que arriba a la 19a 
edició, tindrà lloc del 23 al 28 de 
novembre a Igualada i online. La 
direcció del festival vol premiar 
la iniciativa empresarial Kosmos 
Studios, dirigida per Oriol Querol, 
pel perfil emprenedor i disruptiu 
de la companyia audiovisual en el 
model actual de consum de contin-
guts esportius i d’entreteniment. 
La productora forma part del hòl-
ding empresarial presidit pel fut-

bolista Gerard Piqué, Kosmos, que 
recentment està a l’ordre del dia 
per haver comprat els drets de la 
Lliga francesa de futbol. En l’àmbit 
de les noves plataformes i contin-
guts digitals, l’empresa de Piqué 
ha adquirit també els drets, gràcies 
a un acord amb la plataforma de 
futbol de fantasia Sorare, per llan-
çar els actius digitals NFT de més 
de 50 llegendes del futbol entre les 
que destaquen Diego Maradona, 
Franz Beckenbauer, Johan Cruyff o 
Michel Platini. 

Quant a l’actor català de tea-
tre, cinema i televisió Joan Pera, 
el festival vol homenatjar la seva 
llarga i reconeguda carrera profes-
sional com a actor i director i actor 

de doblatge -és la veu de Woody 
Allen, entre d’altres- i la seva apor-
tació a la cultura en català durant 
més de 40 anys. Pera rebrà el Pre-
mi d’Honor del Zoom en la inaugu-
ració de la 19a edició del festival, 
que tindrà lloc el dimarts 23 de no-
vembre al Cine Ateneu d’Igualada 
i en què es podrà veure l’estrena 
de la pel·lícula de TV3 El Metralla, 
protagonitzada per l’actor. 

En el cas de Xavier Sardà, gua-
nyador de tres Premis Ondas, el 
Zoom vol retre homenatge a la 
seva trajectòria com a presentador 
de televisió i ràdio, reconeixent les 
seves innovadores aportacions en 
els continguts dels programes que 
ha dirigit i presentat i la seva capa-
citat de connectar amb l’audiència. 

Gala de cloenda 
presencial

La gala de premis, que tindrà 
lloc el dissabte 27 de novembre al 
Teatre l’Ateneu d’Igualada a partir 
de les 21:30 h, recupera la comple-
ta presencialitat, un cop elimina-
des les restriccions d’aforament en 
teatres, cinemes i altres espais cul-
turals gràcies a la reducció de con-
tagis de covid-19. L’any passat, el 
festival es va haver de transformar 
per adaptar-se al context marcat 
per la pandèmia i la gala de clau-
sura va ser virtual. Enguany, pre-
miats, públic i productores podran 
seure de nou al teatre igualadí, tot 
i que la gala també es podrà seguir 
en directe a través de la platafor-
ma Zoom Live (www.zoomfesti-
val.org/zoomlive) i el nou canal de 
Twitch del festival (m.twitch.tv/fes-
tivalzoom/home). 

www.canaltaronja.cat/anoia

La tele que ens uneix

http://www.ateneucinema.cat



