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25 anys de Dones Amb Empenta

L

’entitat anoienca Dones Amb Empenta que va començar, senzillament, com un espai de trobada per a dones, ha celebrat els 25 anys amb el suport de la consellera d’Igualtat i Feminismes,
Tània Verge. La lluita pels drets de les dones és el fil conductor que mou les accions i els reptes d’aquesta entitat que ha aconseguit arribar a fer xarxa a tota la comarca i fer-se visible i
imprescindible en la lluita contra el patriarcat. Pàg. 9 i 27

El Consell Comarcal i els municipis anoiencs
afectats per la MAT faran front comú

Ha començat la vacunació
pediàtrica a L’Escorxador

A

hir dimecres a la tarda L’Escorxador d’Igualada obria portes per atendre les primeres famílies, d’infants de 5 a 11 anys, que portaven els
nens i nenes a vacunar. La vacunació pediàtrica s’ha de fer amb cita prèvia al web vacunacovid.catsalut.gencat.cat, i es podrà triar dia i hora fins
al 7 de gener en horari de matí o tarda. Pàg. 12

E

ls alcaldes dels vuit municipis afectats per la futura línia de Molt Alta Tensió –MAT–, han rebut el suport del Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, per fer front comú a l’oposició d’aquesta iniciativa privada, començant
per activar les vies d’al·legació. Els ajuntaments disposaran d’equips tècnics i jurídics que facilitaran a cada consistori l’elaboració dels recursos ambientals i jurídics adients, sota la coordinació de l’ens comarcal. Pàg. 11

Demà divendres, acte central de la campanya de recollida
de joguines de Creu Roja Anoia

Pujaescales
Pàg. 18

Tradicional Cantada de Nadales amb les corals igualadines
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Nova sala d’exposicions a l’Ateneu Igualadí
Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona
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Dones Amb Empenta celebra
que fan 25 anys
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La Secretària General de l’Esport i el
portaveu d’ERC, Enric Conill, es troben amb
entitats esportives d’Igualada
IGUALADA
squerra Republicana va organitzar la setmana passada una trobada entre diverses entitats esportives d’Igualada per reunir-se amb
la secretària general de l’Esport de
Catalunya, l’Anna Caula. La secretària general, que és la màxima
responsable de l’àmbit esportiu
de la Generalitat de Catalunya, va
abordar les problemàtiques i els
dubtes que les diferents entitats
esportives van expressar al llarg de
la trobada.
En declaracions posteriors, la
mateixa Caula va catalogar la trobada com a “necessària i molt productiva”. Segons la secretària, “és
fonamental pel bon funcionament
de l’esport català que clubs i administració estiguin en constant
contacte per tal de coordinar-se i
garantir el correcte desenvolupament de totes les activitats”. Enric
Conill va destacar la “importància”
d’aquesta reunió, atès que “ara
més que mai hem d’ajudar a les
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Foto de família de totes les autoritats assistents, amb la consellera Tània Verge.
Fotos: Eulàlia Prat.

IGUALADA
ones Amb Empenta fem
enguany 25 anys. Un quart de
segle de vida, d’activitat, de fer
camí, d’acció, de constància, de
compromís, de sumar, de créixer,
de nous reptes..., de lluita pels
drets de les dones, que hem celebrat amb una festa d’aniversari
oberta a tothom, el dissabte 11 de
desembre, a la nova seu del carrer
de Florenci Valls.
La celebració va tenir lloc al
matí, amb espai de ludoteca, taller
infantil, contes per a adultes, la
presentació del vídeo amb la història de DAE i els parlaments de la
consellera d’Igualtat i Feminismes,
Tània Verge, i la codirectora de
l’entitat, Nati Veraguas.
Tània Verge va “reconèixer i
agrair a les que han obert camí,
entitats tan essencials com Dones
Amb Empenta, que van tenir la determinació i l’empenta per a crear
aquest espai de trobada per a dones, quan no es comptava amb cap
recurs”. “25 anys després aquesta
porta segueix oberta, com moltes
altres portes obertes al territori.
Gràcies per existir”, va afegir.
Per la seva banda, Nati Veraguas, fent un símil amb les formigues i elefantes de la pàgina
d’inici de la web de l’entitat, va explicar que “com les formigues som
moltes”, i va destacar i va donar
les gràcies “a les companyes que
formen part de DAE, a les de la
xarxa d’entitats del territori, a les
d’altres territoris, com Tamaia o El
Safareig, a les administracions que
ens han donat suport, a les dones
que confien en els nostres serveis i
a la ciutadania en general”.
“Com les formigues, anem foradant el patriarcat --va continuar
la codirectora de DAE--, i com les
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elefantes, conservem la memòria i
la transmetem, som un matriarcat,
tenim la seva força i la seva constància, i som un animal territorial,
som grans coneixedores del nostre
territori, però a més l’ampliem”.
Nati Veraguas també va agrair
la presència de totes les persones
assistents, entre les quals hi havia,
a més de la consellera, la secretària
de Feminismes, Montse Pineda, i la
directora general per a l’Erradicació de les violències masclistes, Laia
Rosich, regidores d’Igualtat i autoritats dels diferents municipis on
treballem fundadores de l’entitat i
referents feministes.
Per a la jornada, vam comptar amb la col·laboració especial
de Mireia Rubio, periodista, com
a conductora i presentadora de
l’acte; Mònica Torra, contista, que
amb la sessió “Combatent el patriarcat”, va escenificar dos relats, el
primer, “Guland, un dimoni per el
gihadistes”, especialment emotiu;
Alícia Villavecchia, tallerista, que
va estar fent punts de llibres amb
nens i nenes durant tot el matí;
i el Cau Igualada per a l’espai de
ludoteca.
La presentació del vídeo va
tenir lloc abans dels parlaments,
i ara es troba publicat a la web
www.dae.cato al canal de YouTube
de l’entitat https://youtu.be/bbbDm8vxKjQ. Ha estat realitzat per
Dan Ortínez i en ell expliquem qui
som, d’on venim, com treballem
i tot el que fem, segons set grans
àrees: Atenció especialitzada en
violències masclistes, Atenció a les
dones, Atenció a les famílies, Atenció a joves, Prevenció i sensibilització, Formació, assessorament i
consultoria, i Acció comunitària.
Dones Amb Empenta

Vallbona promociona el
comerç local per les festes
de Nadal
VALLBONA D’ANOIA
’Ajuntament de Vallbona ja ha
posat en marxa la campanya
per promocionar el comerç local
durant les festes nadalenques. La
iniciativa té com a lema “Per Nadal
a Vallbona comerç local” i té com
a objectiu que els vallbonencs i les
vallbonenques comprin a les botigues del poble, i així donar un nou
impuls a aquest sector.
La campanya inclou diverses
accions, com la col·locació de banderoles i pancartes a diferents
punts del municipi, l’edició d’un
fulletó que es repartirà per les
cases i de cartells que es posaran
als establiments i la difusió a les
xarxes socials de l’Ajuntament. A
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través d’il·lustracions es volen fer
arribar diferents missatges, com
“Per tu i per mi, compra aquí”,
“Ho faràs genial si compres local”,
“Fes possible el consum sostenible” i “Quan el comerç viu, el poble somriu”.

entitats i els col·lectius de la nostra
ciutat i nosaltres des del grup d’Esquerra Igualada ho farem apropant el Govern de Catalunya a la
ciutat i la seva gent. És la nostra
obligació com a representants públics ser útils a la ciutadania i així
ho seguirem fent”. Conill també
va destacar el paper “molt rellevant” que juguen les entitats esportives de la ciutat “arran de la
seva importància clau en l’esport,
la salut i la cooperació d’adults i
joves d’Igualada, així com la tasca
d’integració, vida saludable i socialització que suposen”.

Finalment, el portaveu d’ERC
va agrair la visita de la secretaria
general a Igualada i “el compromís
del nou govern republicà d’Aragonès per apostar per l’esport, una
actitud que contrasta amb la política d’eslògans de campanya per
posar en una samarreta durant un
any”. Des d’Esquerra organitzaran
noves trobades sectorials per col·
lectius amb els màxims representants governamentals de Catalunya per tal “d’ajudar” i “ser útils”
a la gent d’Igualada.
ERC Igualada

Una cinquantena de parades omplen de
Nadal el carrer Sant Cristòfol

PIERA
l carrer Sant Cristòfol va acollir el passat dissabte la Fira de
Santa Llúcia. Una cinquantena de
parades d’artesania i productes
nadalencs van omplir la via des
del carrer Era del Poch fins a la
Font Nova. A l’espai de la More-
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neta es van instal·lar les parades
d’alimentació i també l’arbre de
l’Associació de Comerços i Serveis,
que durant tot el dia es va anar
guarnint amb les boles de Nadal
que els veïns i les veïnes de Piera
podien aconseguir comprant als
comerços adherits.

Durant el matí, aquest mateix
espai va acollir un taller de xais de
llana. Una vintena d’infants van
escoltar les explicacions dels talleristes, van batanar i cardar el seu
tros de llana i després en van fer
un xaiet, que molts van dir que
posarien al pessebre.
Altres propostes de la jornada van ser la cantada de nadales
tradicionals, a càrrec de la Coral
Xicoira, un espectacle infantil i una
activitat per fer cagar el tió, en la
qual van participar-hi un total de
360 nens i nenes.
Els paradistes han valorat molt
positivament la fira i s’han mostrat
molt satisfets amb l’afluència de visitants i amb la resposta de la gent.
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Joaquim Bacardit

Gran ballada de
sardanes aquest dissabte

C

om a preludi de les properes
festes nadalenques i també per
col·laborar a la Marató de TV3,
tindrem aquest dissabte, 18 de
desembre, una gran ballada de
sardanes a la Plaça de Cal Font,
començarà a les 11:30 h., actuant
la prestigiosa cobla ja coneguda
per tots els aficionats a la nostra
dansa, La Ciutat de Girona, la qual
interpretarà el següent repertori: Neu rodona, de Ramon Serrat;
Blanes, de Jordi Molina; Pardals al
niu, de Francesc Camps; Camí de la
UNESCO, d’Anna Abad; Per molts
anys, de Jordi Leon; Independansa, de Jordi Paulí; Les pesqueres de
l’estany, d’Amadeu Escoda; La nit
de la sardana, de Jaume Burjachs i
Colla Ginjoler, de Carles Rovira.
Esperem que el temps acompanyi i força rotllanes es formin
per ballar amb delit les sardanes
programades i de pas amb la seva aportació econòmica puguem
recollir una bonica quantitat per
ajudar a tant important causa a
que van destinats els diners recaptats. Gràcies d’antuvi a tothom
que col·labori per aquesta causa
tan vital.
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Actes sardanistes a
celebrar prop de la nostra
ciutat
Dissabte, 18 de desembre
L’Hospitalet de Llobregat, a la
Pl. del Mercadal de Collblanc, a les
11:30 h., ballada, amb la cobla Baix
Llobregat.
Manresa, a la Pl. de Gispert, a
les 18:00 h., concert amb la cobla
Lluïsos de Taradell
Terrassa, a la Pl. de la Torre del
Palau, a les 18:30 h., ballada amb
la cobla Ciutat de Terrassa.
Diumenge, 19 de desembre
Barcelona, al Parc de la Ciutadella, 24è Aplec Nadalenc, a partir de les 10:30h.; cobles, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, La principal
del Llobregat i Marinada.
Calafell, a la Pl. de Catalunya,
a les 12:00 h., ballada amb la cobla
Catània.
El Prat de Llobregat, al Centre
Cultural “La Ricarda”; 47a Fira Avícola Raça Prat; a les 11:30 h.; ballada amb la cobla Baix Llobregat.
Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

Josep Riba i Gabarró

Els bancs i les caixes

L

a instal·lació de sucursals permanents dels bancs i de les
caixes al nostre poble fou una
novetat des de la dècada dels
anys setanta del segle passat.
Però abans hi hagueren unes
corresponsalies, com la del Banco Hispano Colonial, entre el
1933 i el 1959, a càrrec de Ricard
Vidiella, a la carretera, i entre els
anys 1951 i 1990, el Banco Popular Español tingué un despatx a
càrrec de Virgili Altimira, al carrer Major.
Des del novembre de 1971
fou oberta una sucursal de la
Caixa d’Estalvis de la Diputació
de Barcelona, al costat de l’oficina de Correus, precisament quan
la correspondència va deixar de
venir per ferrocarril i, en endavant, es faria per carretera, com
ara. Però des del gener de 1980,
i com a Caixa de Catalunya, és al
costat de l’Hostal Vell, davant de
l’estanc, i que l’any 2011 formaria un conjunt amb Caixa Manresa i Caixa Tarragona.
Des del març de 1978 fou
oberta una oficina de Caixa
Penedès al davant de l’Ajuntament. I des del 1996, al costat
de la plaça de l’Ajuntament, fou
oberta una nova oficina de la

Per Sant Jordi de 2015, la televisió va anunciar que des de
l’abril Catalunya Caixa (Cx) ja
passaria a formar part del Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (Grup
BBVA) i l’oficina de la Pobla continuaria, amb el lema del quilòmetre zero de la proximitat.
Per tot plegat, les llibretes
d’estalvi i de crèdit, els caixers
automàtics i els telèfons mòbils
gairebé no paren...

Molta indústria

Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, que a mitjan 2010 es va fer una integració
al costat de Caja de Murcia, Caja
Granada i Sa Nostra, amb les sigles BMN.

Molts canvis
Des de l’octubre de 2013, la
Caixa Penedès va passar a integrar-se al Banc Sabadell i, per
tant, l’oficina de la Pobla, tot
i el canvi de rètol, continuaria
seguint la seva activitat, fins a la
Covid-19.

CIUTADANA DEMPEUS			

L’existència de les entitats
bancàries al nostre poble és una
demostració de les activitats industrials, a més de les tradicionals de les fàbriques papereres i
tèxtils, i des del 1992, i per iniciativa municipal, l’Institut Català
del Sòl (Incasol) va aprovar la
urbanització del Polígon Industrial dels Plans d’Arau, de vuitanta hectàrees, ara ja ampliades,
amb una inversió de 1.249 milions, cofinançats per la Generalitat de Catalunya i la Comunitat
Econòmica Europea (el Feder).
L’any 1993 es va fer la presentació de la nova àrea industrial, de
814.665 metres quadrats, i on hi
ha establertes una diversitat de
plantes industrials.

Maribel Nogué i Felip

25 anys d’una empenta amb contingut feminista

E

ncara no s’havia desencadenat el
desenllaç de l’episodi d’Ana Orantes del 17 de desembre de 2007.
El seu assassinat, a mans del propi
marit que la maltractava, es va donar
dies després d’haver explicat la seva
experiència com a víctima de violència en un programa de televisió de
Canal Sud. Aquest fet va suposar un
abans i un després de que es fes visible una situació que tothom n’érem
conscients que patíem les dones, i no
va ser pas el primer cas de violència
masclista enregistrat a les estadístiques, el que sí obria era una etapa
de complicitat ciutadana suficient
com perquè s’afrontés una violència
masclista que ens afecta a totes, que
no era ni un cas aïllat ni havia d’estar
relegat al món de la vida privada,
com fins llavors.
Abans d’aquest fet, era durant
l’any 1996 que a la nostra comarca es varen crear tres associacions
de dones diferents: l’Associació de
Dones de Piera, l’Associació de la
Dona Vilanovina i també les Dones
amb Empenta a Santa Margarida
de Montbui. Més tard es constituïa
l’associació Dones d’Igualada i la Federació d’Associacions de Dones de
l’Anoia, que durant els seus 14 anys
de vida vàrem fer pinya i ens sumarem a la idea de generar un espai
feminista prioritzant el fer front a
la violència masclista, per això --des
d’un bon principi-- varen recolzar
la proposta de Dones amb Empenta
de crear un Servei d’Atenció a la Dona que és el que va iniciar aquesta
gran trajectòria.
Com reconeixen elles mateixes,
en aquell moment hi havia un desconeixement absolut sobre la realitat de la violència masclista, perquè,
a banda de que ningú en parlava
perquè estava molt invisibilitzada,
de forma molt hipòcrita, era criticat per la societat. No obstant això,
érem conscients que no disposà-

Per això, més enllà d’un servei
especialitzat, la seva orientació no
es neutra, sinó que està impregnada del feminisme i la seva evolució.
És que només des de la consciència feminista es pot fer front, amb
unes certes garanties d’eficàcia, per
transformar les formes socials heretades i convertir-les en unes formes
de societat més humanes, en què
tothom tingui els mateixos drets i
obligacions i es respecti la diversitat

d’expressions sexuals i de formes
de vida escollides lliurament per cadascú. Som persones i tenim drets,
i no ens conformem ni resignem a
que es perpetuïn unes desigualtats
basades en la discriminació i l’explotació d’uns éssers humans per
uns altres.
Tota l’empenta del món en
aquest camí, perquè el futur, o serà
feminista, o no serà.
maribelanoia@gmail.com
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vem de cap recurs especialitzat tot
i palesar la necessitat de crear una
entitat que acompanyés a d’altres
dones que ens constava que vivien
situacions de vida molt complexes
per aquesta causa.
Així és que, a partir d’una proposta des del voluntariat, donada la
coincidència d’haver-hi dues professionals al grup (una psicòloga i una
jurista), tota l’empenta es va posar
en dotar la comarca d’aquest servei especialitzat d’atenció a la dona
que, tal com elles reconeixen, avui
té cobertura a tots i cadascun dels
municipis de la comarca, i també
més enllà, ja que han estès aquest
servei a d’altres indrets de la Catalunya Central i al Baix Llobregat.
Amb el pas del temps no sols ha
crescut la consciència feminista, sinó
que també les institucions s’han fet
més sensibles i, amb l’aprovació de
la Llei contra les violències masclistes i les seves mesures, s’han pogut
desplegar alguns serveis que, de la
mà de les Dones amb Empenta, a
banda de donar atenció a tots els
municipis de la comarca, la donen
també al SIAD (un servei per a ciutats grans com Igualada o la Conca
d’Òdena), alhora que han fet possible el CIE, el Centre d’Informació

Especialitzada que ens tocava a la
Catalunya Central i que, conjuntament amb una altra associació de
dones, ho gestionen conjuntament
amb les Dones amb Empenta.
La seva expansió és paral·lela
a l’evolució que han tingut les diferents institucions en assumir la
violència masclista com una realitat que no és exclusiva de segons
quines parelles, sinó que és estructural, una xacra social comuna a tota la societat que ve del domini de
l’ancestral estructura patriarcal que
ens relega a un nivell d’inferioritat per sistema. El patriarcat és el
càncer que està impregnat al moll
de l’os dintre la mateixa estructura
familiar, en particular dintre les mateixes dones, perquè se’ls ha atribuït
un rol que ve de lluny i que --per
sistema-- les relega a una condició
de gairebé no persona ni ciutadana
de ple dret, un rol que han d’assumir per assignació patriarcal, però
al qual també ens hi rebel·lem des
de sempre.
Perquè, damunt el paper, sí que
tenim tots els drets, però la influència ancestral d’aquesta estructura
inhumana encara és ben viva dintre nostre i es continua transmetent
d’una generació a una altra.

SOLDADOR
amb experiència acreditada mínima de 3 anys en
indústria del sector paperer en soldadura TIG, en acer
inoxidable i com a tuber. Es valorarà l’experiència, el
compromís amb el projecte i el treball en equip.
Oferim contractació estable amb període de prova.
Interessats envieu currículum a
soteras@tallers-soteras.com

£¤£¤£¤£¤£¤£¤£¤

þ NECESSITEM

MECÀNIC
MANTENIMENT
I MUNTADOR

amb experiència acreditada mínima de 3 anys
al sector paperer. Es valorarà l’experiència, el
compromís amb el projecte i el treball en equip.
Oferim contractació estable amb període de prova.
Interessats envieu currículum a
soteras@tallers-soteras.com

