
Manifestació, el 2009, a Igualada, per la situació econòmica de l’Anoia. Feia molts anys que no es feia a Igualada una manifestació així.
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L’EDITORIAL

Rescat laboral
A quest dissabte es farà a Igualada una 

manifestació convocada pels sindicats 
majoritaris per demanar “un rescat de 
treballadors, persones i salaris”. Es trac-

ta de la primera gran convocatòria pública en molts 
anys que no té a veure ni amb el procés sobiranis-
ta, ni tampoc amb una demanda concreta d’alguna 
situació especial. Ara, 
es tracta de l’ocupació, 
que mai ha deixat de 
ser un problema greu en 
aquest territori des de 
la pèrdua incontrolable 
de llocs de treball com a 
conseqüència de l’allibe-
rament d’arancels l’any 
2003 en el sector tèxtil, 
que tant mal va fer a 
Igualada i l’Anoia.
És evident que la comar-
ca no té sort en la recuperació econòmica, perquè 
sempre topa, d’afegit, amb crisis d’àmbit superior, 
com la que es va propiciar a partir del 2008, o, com 
ara, quan tot el relacionat amb la Covid-19 ens au-
gura negror. 
La manifestació de demà fa temps que s’hauria 
d’haver fet, perquè era òbvia la recuperació econò-

mica, en general, en els darrers anys, malgrat que 
algunes dades de la microeconomia no ens eren 
gens favorables en especial a la Conca d’Òdena. 
Però s’hauria d’haver “apretat” més, fent servir un 
verb habitual en el President de la Generalitat, per 
a intentar obrir els ulls, més enllà de les típiques 
promeses electorals, per cert, la majoria mai com-

plides. 
Ara ens recordem de 
Santa Bàrbara quan 
trona, i aquí fa temps 
que hi ha tempesta, 
malgrat que la con-
vocatòria té tot el 
sentit. No ens po-
dem permetre seguir 
fent passes enrere en 
l’àmbit econòmic i 
laboral, perquè això 
ens conduirà a esde-

venir, si no ho som ja, en una comarca dormitori, 
sense oportunitats de treballs amb sous dignes. 
Afortunadament, ara hi ha consens quasi total en 
cercar solucions, és un bon camí, però caldran 
resultats aviat per no caure, irremeiablement, en 
antics acords que no van servir per a res. 
Confiança! 

Ara ens recordem de Santa 
Bàrbara quan trona, i aquí 

fa temps que hi ha tempesta, 
malgrat que la convocatòria té 

tot el sentit.
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Jordi Cuixart, president d’Òmnium, 
ha dit “Els poders de l’Estat con-
demnen la protesta i la llibertat d’ex-
pressió. Són els mateixos poders que 
malden per salvar el Règim del 78 al 
preu que sigui. La impunitat perpè-
tua de la corrupció borbònica o la 
impunitat de la brutalitat policial de 
l’1-O són dues cares de la mateixa 
moneda, dos problemes estructurals 
que tenen en la fiscalia o el PSOE els 
seus aliats, i en l’hereu de Joan Carles 
I la garantia de continuïtat.”

Pablo Casado, president del PP, va 
reivindicar “la gestió eficient dels 
fons que aprovarà la Unió Europea 
per a ajudar els 27 estats membres 
pel coronavirus. Aquests ajuts són 
molt necessaris, però s’ha d’acompa-

nyar de responsabilitat, estabilitat 
i el manteniment de les reformes i 
s’han d’adreçar als més afectats.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern, va advertit que “no es pot bai-
xar la guàrdia. El virus pot tornar 
i pot sacsejar-nos de nou en una 
segona onada. S’ha d’evitar tant sí 
com no”, i ha afegit que “en aquesta 
nova etapa els partits polítics han 
de deixar de banda la crispació i fer 
un país millor, més just, més vivible. 
Gastem massa energies en crear di-
ferències, divisions i confrontació 
entre nosaltres.”

Carmen Calvo, vicepresidenta 
primera del Govern, ha defensat 
“reprendre el diàleg a Catalunya 
malgrat l’actual conjuntura, per-
què el problema segueix existint. 
El fonamental per al Govern és la 
reconstrucció social i econòmica i 
preferiríem estar centrat només en 
això, però l’obligació principal d’un 
polític és no perdre de vista la reali-
tat, encara que no li agradi.”

Marc Ramentol, director general 
de Professionals de Salut, ha reve-
lat que “des de finals de maig s’es-

tan detectant un increment de casos 
entre joves i adolescents d’entre 15 a 
29 anys, i que és un element d’espe-
cial preocupació per l’augment de la 
tendència” ho ha atribuït a “la seva 
manera de socialitzar, més pròxima 
entre ells. Des de l’inici de la pandè-
mia  els sanitaris van alertar que el 
40% dels ingressats per coronavirus 
a l’hospital de Bellvitge tenien menys 
de 50 anys.”

Felip VI i la seva esposa la reina Le-
ticia, segons  el diari britànic ‘The 
Telegraph’ “el 2004 van passar una 
lluna de mel secreta a Cambodja, les 
illes Fiji, Samoa, Califòrnia i Mèxic 
que va costar mig milió de dòlars i va 
ser pagada una part (269.000 dòlars) 
a través de Navilot SL una empresa 
de la qual Josep Cusí Ferret és pro-
pietari i administrador únic, que és 
un empresari amic de l’aleshores Rei 
d’Espanya i la resta pel mateix rei”. 
Entre altres hotels on es van allotjar, 
el diari cita “un ressort exclusiu de 
Wakaya, en plena selva tropical, que 
va costar 33.000 dòlars, on la pare-
lla real es van inscriure com ‘senyor 
i senyora Smith’. Una nova vergonya 
pels Borbons i inimaginable per algú 
que ha renunciat a l’herència.”

No perdre l’es-
perança davant 
la incertesa
Ens agrada la seguretat i, de fet, tenim dret 
a viure-la. La incertesa, metafòricament, 
és com un núvol negre que s’està prepa-
rant per una tempesta que desmunta i de-
sestabilitza qualsevol esdeveniment. En 
aquest cas, la Covid-19 ha estat una sac-
sejada forta que ha fet trontollar qualsevol 
realitat en el món sencer.
La incertesa és la manca de seguretat que 
demana comptar amb el risc de l’impre-
vist i amb uns resultats que no corres-
ponen al que s’havia pensat. Pot succeir 
algun fet, com la pandèmia, que ha portat 
a un estat d’alarma i ha demanat revisar 
moltes actituds humanes. Normalment, 
la major part dels canvis que s’inicien 
són a partir d’unes hipòtesis que s’han de 
qüestionar, contrastar, comprovar, realit-
zar i fer evolucionar.
El virus ha estat una evidència que ha 
demanat actuar urgentment a causa de 
diferents tipus de crisis per donar respos-
tes en tots els camps i nivells: científic, 
econòmic, sanitari, tecnològic, laboral, 
familiar, social, psicològic, educatiu, po-
lític, religiós, ecològic… Aquí intervé el 
procés racional i emocional que van tan 
units perquè sense l’un i l’altre no s’arriba-
ria a ser ben bé humà. Tots dos demanen 
la fortalesa per no aturar-se en el procés 
creatiu que necessita desplegar la persona 
responsable.
Viure la certesa amb la consciència que 
poden sorgir incerteses dona sentit a 
l’existència. No és un defecte que mini-
mitza el sentit de la vida, tot el contrari, 
ajuda a aprofundir en la realitat. La vida 
demana esprémer els recursos propis de 
l’ésser, des d’una serena confiança en un 
mateix, i malgrat sentir-se vulnerable i 
fràgil, fa una aposta per continuar i sobre-
viure enmig de tantes inseguretats.
La incertesa planteja molts tipus de pre-
guntes i esperona per deixar enrere l’im-
mobilisme i la indiferència. Això, ho hem 
pogut comprovar amb les magnífiques 
respostes solidàries i d’agraïment du-
rant el període de confinament. L’intent 
d’avançar és un dels tresors més grans del 
creixement personal i social per sortir de 
la comoditat i així no empobrir la vida.
Cal estar preparat davant d’una sensació 
estranya de sentir-se indigent i d’estar a 
la intempèrie, per poder superar els en-
surts que trenca qualsevol seguretat. Tota 
aquesta situació viscuda, que ha generat 
por i angoixa, i amb tot el que vindrà, re-
quereix fortalesa humana, resistència, pa-
ciència, maduresa, empatia, coratge, res-
ponsabilitat, coresponsabilitat… Només 
des d’actituds humils es podrà generar es-
perança per comprendre i encaixar qual-
sevol mena d’incertesa que pugui sorgir.

JOSEP M. FORCADA
Àmbit Maria Corral
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És necessari un gran acord per sor-
tir de la crisi.
La pandèmia provocada per l’ex-
tensió de la COVID-19 ha tingut 

conseqüències dramàtiques per a tot el 
món. El nostre país s’ha enfrontat a una ex-
periència inèdita en la qual, per evitar l’ex-
tensió del virus i l’agreujament del nombre 
de persones afectades, s’han pres mesures 
de paralització de l’activitat econòmica o 
restriccions a la mobilitat com 
mai no havíem vist.
Expressem tota la solidaritat, el 
suport i l’acompanyament sincer 
a les persones malaltes i als fa-
miliars i a l’entorn proper de les 
persones que han mort.
Malgrat el patiment, cal sortir 
de la crisi i tirar endavant. Ho 
hem de fer des de la reivindica-
ció i el reconeixement al món 
del treball. Els treballs essencials 
van sostenir la societat quan gai-
rebé tot es va aturar, per garantir 
els subministraments i els ser-
veis bàsics de tota la població, i 
de vegades sense les mesures de 
protecció sanitària necessàries 
i posant en joc la seva pròpia 
integritat. Els treballs de cura, majorità-
riament assumits per les dones, van mos-
trar-se insubstituïbles.
Ens en sortirem si reforcem els nostres ser-
veis públics, que són la garantia per exercir 
els drets de ciutadania en igualtat. El nos-
tre sistema sanitari, sociosanitari i de cures 

ha mostrat el valor dels seus professionals, 
però és el fet de comptar amb un sistema 
públic i universal prou finançat el que ga-
ranteix l’accés de tota la població a la salut 
i a les cures.
Mai més retallades en sanitat. Mai més 
mercantilització de les cures. Cal reforçar 
de manera decidida els serveis públics. Cal 
un gran acord per liderar la sortida de la 
crisi cap a un nou model industrial, ener-

gètic, turístic, de mobilitat i de comerç, de 
manera que les transicions siguin justes 
per a les persones i que no es quedi nin-
gú enrere. Cal erradicar la vergonya del 
treball en les campanyes agrícoles que no 
garanteixen condicions de salut i d’habitat-
ge mínimes. No es pot esperar a regularit-

zar les persones immigrades per garantir 
els drets humans. És de justícia tractar de 
manera digna les persones que fan digna 
la vida d’altres persones a les llars, en les 
qüestions de neteja, provisió d’aliments, 
salut i atenció social, a les residències per a 
la gent gran o de les persones dependents. 
No és admissible que milers de persones 
no hagin cobrat encara la seva prestació ni 
que la gent es trobi amb problemes buro-

cràtics en la tramitació de l’in-
grés mínim vital.
No podem admetre que el Go-
vern de Catalunya tingui paralit-
zats els espais de diàleg amb els 
agents socials, que les meses de 
negociació col·lectiva de la Ge-
neralitat siguin una farsa, que no 
tinguem un pla acordat per al re-
torn a les escoles ni per gestionar 
les residències i que els serveis 
d’ocupació no s’hagin reforçat 
amb nous acords i més personal.
Sortirem de la crisi si no ens dei-
xem arrossegar per la confron-
tació ni l’electoralisme. La crisi 
sanitària i econòmica més inten-
sa que hem conegut en temps de 
pau no es pot abordar des de la 

dialèctica de la guerra. Ara la gent neces-
sita treballar des de la concòrdia i allu-
nyar-se de la crispació.
Demanem a les forces polítiques, socials i 
econòmiques un gran pacte per a la recons-
trucció social i econòmica, capaç d’oferir 
un futur al jovent. Res més. Ni res menys.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Ens en sortirem!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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CCOO, UGT I USOC ANOIA Un acord per rescatar les persones, 

els treballs i els salaris

Et preocupa que hi hagi rebrots de la Covid-19??

 Sí 89,5%  No 10,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



JOSA IGUALADA

Aquest any la JOSA celebra el seu 30è aniversari i per celebrar-ho 
han dut a terme l’enregistrament d’un vídeo. Des d’aquestes pàgines 
també els volem enviar una felicitació. Per molts anys!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Amb preocupació escolto massa vegades 
invocar a la unitat d’Espanya. Apel·lar a 
qualsevol tipus d’unitat quan una part 
del territori vol saber si se’n va o no, i 

no el deixen, és tot un despropòsit. Seria d’esperar 
que, en breu, els castellans demòcrates, que n’hi ha, 
apel·lessin a la unitat democràtica com a contrapo-
sició a l’augment de l’extremisme dretà. No hi ha 
cap possibilitat. Després del diluvi de clatellots que 
vàrem rebre per posar les urnes, no seria tan sols un 
doble despropòsit, seria no voler adonar-se de res. 
Espanya coixeja...i si no espavilem, la política mun-
dial també. A prop estem que la dictadura xinesa 
s’imposi econòmicament a la democràcia america-

JOSEP M. AGUILERA

Independència i successions
na. Hauríem de perfeccionar la nostra democràcia, 
abans que sigui tard. Però això és un altre tema.
Estarem d’acord que per davant del país hi ha els 
seus ciutadans, i tot el que es promogui ha de girar 
entorn al seu benefici. Si resultessin perjudicats 
per la proclamació de la independència, jo votaria 
en contra de ella; abans jo i la meva família. La 
dignitat no es taca quan es tracta del interès ge-
neral, i en aquest cas i en aquest moment, l’econò-
mic és fonamental. Sabem què passarà amb Santes 
Creus, Poblet, Vallbona de les Monges i més pa-
trimoni que pertany a la capital del Reyno des de 
la desamortització de Mendizábal? La resurrecció 
amb empenta de l’impost de successions per part 

de l’actual Govern, en un moment molt poc opor-
tú i sensiblement atroç, demostra una vegada més, 
la incapacitat de gestió dels actuals actors polítics, 
recorrent, com ens tenen acostumats, a maneres 
fàcils i barroeres de seguir gravant sota aquesta 
injusta doble imposició aquell robatori camuflat 
que implica aquest tribut. Els de bona fe no haurí-
em de deixar-nos ensarronar per falses promeses 
i àrdues utopies si no van acompanyades del ben-
estar de la majoria de les persones. I a la vista de 
les decisions que estan prenent, fàcils, còmodes i 
sense amplitud de mires, renunciar a seguir-los el 
joc. I quan ens toqui votar, espero la inspiració... 
molta inspiració. 

H i ha circumstàncies socials com les 
actuals que aboquem a la reflexió en-
cara que no es vulgui. El contingut de 
la reflexió varia segons l’estat d’ànim 

de cadascú i els inputs que arriben de l’exterior. 
Malgrat tot, hi ha qüestions que sempre hi són 
presents, com ara pensar en la soledat: veure car-
rers buits de vida, percebre un silenci profund o 
trobar a faltar veure els teus, poden ser algunes 
de les vivències més freqüents. Però de manera 
molt especial em colpeix la soledat de les perso-
nes que pateixen situacions objectivament extre-
mes o que viuen la seva soledat de manera pu-
nyent. Com ja apuntava més amunt es pot sentir 
la soledat de dues maneres diferents: una cosa és 
sentir-se sol (patiment) i una l’altra és estar sol 
(gaudi).
Ambdós aspectes són sentiments que vénen de-
terminats per diferents moments. Cada persona 
les pot viure de diferent manera segons sigui la 
circumstància en què es trobi i per descomptat la 
seva idiosincràsia.
Estar sol es pot considerar un sentiment no vol-
gut, una situació que ens porta tristor, que ens 
fa sentir malament. La persona se sent oblidada, 

Sentir-se sol o estar sol
abandonada, no troba ningú o res al seu voltant a 
què agafar-se. El silenci que l’envolta esdevé més 
penetrant, és un sentiment tan intens que a ve-
gades no es mitiga tenint algú al costat. Sentir-se 
sol es pateix. Aquest sentiment impedeix refor-
mular positivament el propi llenguatge emoci-
onal amb què ens comuniquem entre nosaltres. 
I aquest llenguatge interior pot elaborar missat-
ges que poden ser negatius. Sentir-se sol ens fa 
sentir vulnerables, ens empetiteix i fa sentir-nos 
menystinguts pels altres. Cal saber demanar i 
oferir ajuda tot compartint amb els altres la si-
tuació i els sentiments, verbalitzant-los, si es pot.
Les solituds esdevenen ombres que s’intercalen 
en els nostres reptes quotidians, però que es po-
den esvair quan es manifesten en una sana relació 
afectiva tant en l’àmbit intrapersonal com inter-
personal. A vegades no cal compartir un mateix 
espai físic, ni vincle familiar. I no cal perquè tots 
compartim una mateixa essència humana i un lli-
gam de necessitat de donar i rebre una afectivitat 
compartida. Les persones tenim una tendència a 
l’agrupació, la voluntat d’unir-nos a d’altres per 
estimar i sentir-nos estimats podent experimen-
tar el fet de compartir.

Estar sol es pot considerar que és una situació que 
es gaudeix, és una experiència per créixer perso-
nalment. De fet és l’única opció que ens permet 
dilucidar amb la nostra intimitat més pregona tot 
establint un diàleg amb nosaltres mateixos. Però 
aquí caldria fer una crida per diferenciar aquest 
gust o necessitat d’estar sol amb les possibles di-
ficultats de comunicació. Saber estar sol és una 
habilitat que per algunes persones és difícil d’as-
solir.
Les  ganes o necessitat d’estar sol s’han de com-
prendre des de l’autonomia, la llibertat i la cons-
ciència de ser agent de canvi, és una responsabi-
litat pròpia.
La solitud és en si mateixa un dels estats naturals 
o condicions de la vivència de certes experiències, 
com és la voluntat de superar un obstacle o repte, 
travessar el dolor emocional o la mort. És a dir, la 
soledat esdevé inseparable de la pròpia existència 
humana, però resulta evident que ens nodrim de les 
influències dels altres a tots els nivells: funcional, 
professional, afectiu i social. Amb la resta de perso-
nes compartim espais, conflictes, afecte, il·lusions i 
interessos.
Gaudim de la soledat, però que mai l’hagem de patir. 

SOFIA GALLEGO
Psicòloga i pedagoga. Àmbit Maria Corral
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ESTIU
STORIES

UNES COLÒNIES PER
COMPARTIR HISTÒRIES REALS

L’ESTIU ÉS TEU, LES COLÒNIES DE “LA GENE”
Perquè infants i joves de 5 a 16 anys es diverteixin de manera segura

i puguin gaudir de l’estiu que es mereixen. Reserva directa de plaça, a:
 XANASCAT.GENCAT.CAT/ESTIUESTEU

#DretAlLleure



A la pel·lícula Cinema 
Paradiso el vell ope-
rador de cine li diu al 
jove protagonista: “si 

marxes durant un any, quan tor-
nis ho trobaràs tot canviat, però si 
tornes al cap de deu anys, veuràs 

que tot està igual”. Això que quan ho vaig escoltar 
em va semblar una frase brillant però poc creïble, 
amb el temps se’m revela exacta o, en tot cas, pre-
monitòria. Premonitòria del que ha passat a l’Estat 
Espanyol que, quaranta anys després de la mort de 
Franco, les coses tornen a estar exactament com es-
taven durant la dictadura feixista.
Per als que, sortosament per a ells, no ho han vis-
cut, recordar que els tribunals franquistes posaven 
més empeny en castigar els dissidents polítics que a 
reprimir la delinqüència. Que es va crear un jutjat 
especial, Tribunal de Orden Público (TOP) que es 
feia càrrec dels judicis als opositors al règim. Caure 
a les seves mans volia dir una dura condemna de 
presó per delictes tan greus com repartir octavetes, 
estar en possessió de premsa comunista o convocar 
una vaga o una manifestació. Durant la transició el 
TOP es va convertir en l’actual Audiència Nacional, 
amb els mateixos jutges i en el mateix edifici.
El règim va tenir durant trenta nou anys, presos 
polítics i exiliats i mai va atendre a les peticions 
de clemència que li feien organismes com l’ONU, 
Amnistia Internacional i alguns premis Nobel de la 
Pau. En canvi la parentela de Franco podia cometre 
tants delictes com va voler, sense rendir comptes a 
ningú. 

Avui estem veient que hi tornen a haver presos po-
lítics i exiliats. i, com abans, la família reial pot co-
metre totes les corrupteles que vulgui sense passar 
comptes.
El viatge de noces de l’actual Rei s’ha convertit en 
el paradigma del que és España avui. Oficialment 
l’aleshores Príncipe de Asturias va fer un “frugal 
viaje de novios por la geografia espanyola” que va 
durar quatre setmanes. Però com que l’hereu de la 
Corona no tenia una agenda que complir, després 
del periple “por España” es va tirar quatre mesos 
en un viatge de super luxe per tot el món on es va-
ren gastar més de mig milió d’euros, a més de les 
despeses en seguretat a càrrec dels pressupostos de 
l’Estat. 
La parella, per allò de dissimular la seva identitat, 
viatjaven amb els noms de Señor y Señora Smit, 
parodiant una pel·lícula americana molt en boga 
en aquell moment. El viatge va ser presumptament 
pagat amb diner brut aportat per Juan Carlos i per 
un germà presumptament bastard i va ser organit-
zat per la Corinna. És a dir presumptament pagat 
amb diners mafiosos aportats per un bastard i or-
ganitzat per una prostituta de luxe.
Espanya torna a ser una cort borbònica on els ciu-
tadans som reduïts a simples serfs, súbdits o direc-
tament sospitosos de sedició. 

A l’Estat Espanyol, quaranta anys 
després de la mort de Franco, les 

coses tornen a estar exactament com 
estaven durant la dictadura feixista

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

El viatge de noces 
com a paradigma

Cruyff al Xipreret

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Johan Cruyff,  com el “gran” del 
futbol mundial que era, el  26-
2-75 va omplir el Xipreret. Era 

l’home que va canviar l’estil de joc 
del FC Barcelona, i no sols del Bar-
ça. El futbol mundial, des de Cruyff, 
va ser tota una altra història. L’ho-

landès vingué a la llotja vestit de paisà. S’havia de 
jugar el primer partit d’un inèdit campionat de fut-
bol d’empreses (o de marques) anoienques. Hi van 
participar deu clubs: Auto Mundial, Escorpión, Ifsa, 
Jim, Jorba (gràfiques), Morgat, Polifibra, Punto Blan-
co, Seveco i Tecnocerámica. Hi havia en joc, doncs, 
deu fermes il·lusions. Els interessats: empreses, di-
rectius, entrenadors, jugadors, companys de feina 
i amistats, centenars de cors reunits d’homes i de 
dones, en l’àmbit de cada fàbrica, de cada marca, de 
cada taller, de cada empresa, i de persones neutres 
empeses per la curiositat, l’atractiu i la novetat de 
la iniciativa. L’entrada més espectacular al Xipreret 
en un acte esportiu, havia estat fins llavors, un Igua-
lada-Badalona, de la primera temporada a Tercera 
Divisió (1946-47), amb 3.218 espectadors. I després, 
una xifra similar en una eliminatòria de Copa amb 
el RCE Espanyol. 
El partit inaugural, Jim-Seveco (4-2), va ser dirigit 
per Vicenç Forés, àrbitre de la Primera Divisió es-
panyola. Si Cruyff va venir va ser per les gestions de 
l’empresa Fabrilmalla, SA, patrocinadora del torneig: 
Cruyff n’era, aleshores, principal figura col·laborado-
ra en la publicitat. Va ser un campionat de passió (va 
acabar amb un equip menys), però també d’amistat. 
Es proclamà guanyador Punto Blanco. Hi hagué una 
segona edició l’any següent, també amb deu equips: 
Banco de Sabadell, Calmin, de Calicantos y Minvats, 
Funosa, de Fundicions Òdena, SA, Ifsa, d’Ignacio 
Font, SA, Jim, de Fabrilmalla, SA, Morgat, d’Igna-
cio Carner, SA, Polifibra, Punto Blanco, d’Industrias 
Valls, SA, Tecnocerámica, i Vives Junior, de Vives Pel-
fort.  Partit inaugural: Ifsa-Punto Blanco (1-0). Mor-
gat va ser el campió. I com el primer any, el torneig 
fou apassionat: un dels  equips tampoc no va arribà 
al final.
Això ho he recordat, confinat, en ple coronavirus. 

Els articles d’aquest període, escrits d’abans de la 
pandèmia, en ésser publicats en l’ordre preestablert 
podien transmetre erròniament una mena de des-
preocupació, una insensibilitat, un girar l’esquena a 
la punyent, increïble, estranya realitat, que el món de 
l’Anoia vivia… i viu. Situació preocupant, realment 
transcendent. No n’hem sortit encara. Tardarem a 
refer-nos. I no sabem amb quina moral i amb quin 
grau d’acceptació dels canvis ho enfrontarem tots 
plegats. El que sí és cert és que el món haurà canviat. 
No sabem encara amb quin cost de vides humanes, i 
l’abast dels daltabaixos en les feines i les tresoreries. 
Penso liquidar aquest article sobre Cruyff parlant de 
Messi. ¿Vindrà Messi al camp de Les Comes?  No 
se sap. El FC Barcelona, en conèixer la situació dra-
màtica de l’Anoia, va acceptar un suggeriment que el 
CF Igualada va fer, i es comprometé a jugar un partit 
benèfic per recaptar recursos per a la sanitat de la 
Conca d’Òdena, i comarca. Tots sabem que el pano-
rama de l’esport  -com de tot- tardarà en clarificar-se. 
En tot cas hi haurà prioritats oficials dels clubs, i po-
dria ser que el temps diluís els propòsits. Però l’oferi-
ment queda en peu. O sigui que, després del rècord 
de públic amb Cruyff al Xipreret, quaranta-cinc anys 
després s’ha albirat la visita de l’actual geni planetari 
–actual, des de fa anys–, i dels seus companys bar-
celonistes. Cruyff vingué i, per deixar-se veure a la 
llotja, arrossegà una massa de gent al Xipreret. Ara 
hi  la possibilitat de veure Messi jugant minuts en un 
estadi de Les Comes, llavors inexistent. Si es confir-
ma, com respondrà el públic de l’Anoia? 
El temps ho dirà. 

6  |  OPINIÓ Divendres, 26 de juny de 2020

JAUME SINGLA
@jaumesingla



  |  7Divendres, 26 de juny  de 2020



8  |  Divendres, 26 de juny de 2020

Manifestació dels treballadors de Biosca, Torradas i Vivesa, l’any 2009. Feia molts anys que no es feia a 
Igualada una mobilització relacionada només amb la crisi laboral i econòmica. / ARXIU

Els sindicats convoquen per demà una manifestació 
per demanar un acord pel “rescat dels treballadors”

Igualada

La convocatòria, la 
primera en molts anys 

de caire únicament 
econòmic, és al Mercat 

de la Masuca, 
demà dissabte 

a les 12 del migdia

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls sindicats majoritaris 
CCOO de Catalunya, 
UGT de Catalunya i 

USOC, conjuntament amb 
entitats socials del nostre país, 
han convocat mobilitzacions 
arreu de Catalunya per demà 
dissabte, 27 de juny, amb el 
lema “Un acord per rescatar 
les persones, els treballs i els 
salaris”. Una d’aquestes mani-
festacions serà a Igualada.
En concret, a la capital de 
l’Anoia la manifestació comen-
çarà al Mercat de la Masuca, a 
la confluència dels carrers de 
Vic i Marcel·lí Champagnat, a 
les 12 del migdia.
La convocatòria està adreça-
da a sindicats, treballadors i 
treballadores d’empreses en 
situació de conflicte, forma-
cions polítiques progressistes, 
entitats socials, associacions, 
la gent de la cultura i a la ciu-
tadania en general. És la pri-
mera manifestació a Igualada 
en molts anys de caire exclu-

Dies després de l’acaba-
ment de l’estat d’alar-
ma, i tres setmanes 

després de l’acord del PSOE 
amb ERC per permetre -amb 
el seu vot al Congrés- la seva 
prolongació, els treballadors 
de fora de la Conca d’Òdena 
que no podien anar a treballar 

sivament econòmic i directa-
ment relacionada amb la crisi 
laboral.
Aquesta convocatòria a Igua-
lada “comptarà amb les inter-
vencions de representants dels 
treballadors dels nostres sec-
tors privats i públics de l’Ano-
ia, que faran sentir la seva veu 
per a demanar mesures ur-
gents de promoció econòmica 
d’una comarca que se situa a la 
cua dins la nostra demarcació 
pel que fa a les xifres d’atur i 
renda disponible”, expliquen 
els sindicats convocants.
Finalment, es llegirà un ma-
nifest provinent del nostre 
personal sanitari, que podeu 

llegir a la pàgina 3.
Els representants de CCOO i 
UGT de l’Anoia tancaran l’ac-
te destacant que el moviment 
sindical de la comarca en la 
gestió del final de la crisi eco-

nòmica i social derivada de la 
pandèmia “reclama un gran 
pacte per un nou model soci-
al i econòmic, on les persones 
estiguin al centre de les deci-
sions, que vetlli per la qualitat 

de la nostra democràcia i que 
faci que ningú quedi enrere”.
Cal esmentar que la convo-
catòria es farà amb les me-
sures de seguretat sanitària 
convenients. 

El govern espanyol continua sense resoldre la situació dels 
treballadors de fora de la Conca, malgrat prometre-ho a ERC

al seu centre de treball dins de 
la zona perimetral, continuen 
sense tenir resolta la seva si-
tuació i, oficialment, “no exis-
teixen” per als organismes ofi-
cials que tramiten les baixes 
mèdiques o els ERTO’s. 
Aquest era un dels punts de 
l’acord d’ERC amb el PSOE, 

segons que va anunciar el vi-
cepresident del govern català, 
Pere Aragonès, però, almenys 
fins ahir, el BOE no n’ha dit 
res de res... 
Inicialment es va resoldre la 
situació inversa, és a dir, dels 
treballadors de dins de la zona 
perimetral que no podien ac-
cedir als seus llocs de treball 
situats a fora. Això és el que 
van demanar, a finals de març, 
els consellers Buch i Vergés, 
però en el seu escrit de de-
manda al govern espanyol van 
ometre referir-se als centenars 
de treballadors de fora de la 

Conca -molts d’ells de la co-
marca- que no podien anar a 
treballar a Igualada, Vilanova, 
Òdena o Montbui.
Descobert l’error, es va insis-
tir a l’administració espanyo-
la per resoldre-ho, sense èxit. 
Tampoc, sembla, amb l’acord 
d’ERC. Inicialment, el tema 
era motiu de protesta insistent 
i continuada de l’alcalde Marc 
Castells i dels alcaldes i alcal-
desses de la Conca, també dels 
sindicats i de la UEA, però des 
de fa setmanes regna el silen-
ci i les protestes s’han acabat, 
però el tema no està resolt. I 
ho saben.

La diputada republicana al 
Congrés, la igualadina Caro-
lina Telechea, que va fer una 
roda de premsa a la plaça de 
l’Ajuntament anunciant aquest 
acord, deia aquesta setmana 
a La Veu que “és evident que 
aquesta situació no és normal. 
Estem pressionant al PSOE 
per a que compleixi l’acordat 
i acceleri aquest tema”. Aquest 
assumpte ja va ocasionar una 
picabaralla entre les delegaci-
ons comarcals d’ERC i el PSC, 
que es retreien els uns als al-
tres la situació. Des de les files 
socialistes no es pronuncien 
sobre la situació actual.

Centenars de treba-
lladors de la Pobla, 

Capellades, la Torre, 
Tous, Jorba o Caste-
llolí, per citar algu-

nes poblacions, conti-
nuen desprotegits de 

quan hi havia 
la zona perimetral

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)



Carlota Carner.

L’Ajuntament calcula 
que deixarà d’ingressar 
uns tres milions d’eu-
ros a conseqüència del 

Covid-19
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a direcció de les Esco-
làpies d’Igualada ha fet 
aquesta setmana un dur 

comunicat en el qual critica la 
decisió de la Generalitat d’obrir 
una línia de primer d’ESO a 
l’Institut Pere Vives, i negar la 
que havia demanat el col·le-
gi concertat igualadí des de fa 
més d’un any.
“Després d’un primer vistiplau 
dels Serveis Centrals i dels Ser-
veis Territorials de la Catalu-
nya Central, es va comunicar 
aquest fet a les famílies de l’es-
cola que van manifestar el seu 
interès en continuar l’escolari-
tat dels seus fills/es a Escolàpi-
es.  Que potser van pensar que 
no ho tiraríem endavant? No 
ens coneixen”, diu la direcció.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a tinenta d’alcalde Car-
lota Carner ha explicat 
aquest dimecres l’afec-

tació econòmica que l’actual 
emergència sanitària ha pro-
vocat en l’activitat econòmica 
de l’Ajuntament, destacant que 
en aquesta etapa de represa de 
la normalitat, la política soci-
al és la prioritat absoluta. La 
responsable de l’àrea de Go-
vernació, Interior, Hisenda i 
Organismes Externs ha expli-
cat que: “Després de molt pati-
ment, totes les dades ens indi-
quen que la situació sanitària a 
Igualada i a la Conca d’Òdena 
està controlada. Des de l’Ajun-
tament estem treballant en tots 
els àmbits perquè la fase de re-
presa de l’activitat es faci amb 
les màximes garanties”.
Carner ha indicat que “Hi 
ha dos punts que estan clars: 
l’Ajuntament d’Igualada, com 
la resta d’ajuntaments i d’ad-
ministracions, patirà una im-
portant retallada d’ingressos. 
I, alhora, haurà d’afrontar un 
augment de la despesa tam-
bé molt important. Per tant, 
haurem de quadrar el cercle: 
reducció d’ingressos i augment 
de la despesa”.
La regidora ha posat èmfasi a 
destacar que “la política social 
és la prioritat absoluta d’aquest 
govern. I entenem per política 
social totes aquelles mesures 
que permeten cobrir les neces-
sitats de la població en general 

L’Ajuntament es compromet a tenir 
la política social com a “prioritat”

Ja es poden demanar els 
ajuts per a la represa de 
l’activitat econòmica
REDACCIÓ / LA VEU 

E l regidor de Dinamit-
zació Econòmica, Jor-
di Marcé, ha explicat 

aquest dimarts que el 10 de 
juliol finalitza el termini per 
a la presentació de les sol·li-
cituds de la nova línia d’ajuts 
que l’Ajuntament d’Igualada 
ha creat, destinada a la represa 
o l’adaptació de l’activitat eco-
nòmica arran de la crisi sanità-
ria generada per la Covid-19. 
Marcé ha recordat que es trac-
ta d’una subvenció de caràcter 
reintegrable a la qual es poden 
acollir les persones físiques o 
jurídiques que siguin titulars 
d’una activitat comercial mi-
norista o serveis professionals 
no essencials que hagin vist 
suspesa o paralitzada la seva 
activitat econòmica a causa 
de l’estat d’alarma i que hagin 
d’afrontar despeses extraordi-
nàries per reprendre o adaptar 
l’activitat econòmica del seu 
establiment.
Marcé ha recordat que la 
despesa subvencionable serà 
aquella necessària per a re-
prendre o adaptar l’activitat 
econòmica (projecte mínim 
de 1.200 euros), ja siguin in-
versions o despesa corrent, en 
el marc de les tres línies se-
güents: sistemes de protecció i 
anàlisi sanitària; solucions di-
gitals per al negoci necessàries 
per adaptar-se a la nova situa-
ció, o despeses necessàries per 
a la reactivació econòmica i 
estratègica.
La subvenció reintegrable 
serà, com a màxim, del 80% 
de la despesa elegible, amb el 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament ha infor-
mat que dilluns, una 
educadora de la Llar 

d’Infants La Lluna va acudir al 
seu ambulatori amb dècimes 
de febre. Se li va fer la prova 
de COVID-19 i està en espera 
de resultats. 
Es va fer consulta a Salut Pú-
blica i s’ha acordat tancar la 
unitat on treballava. El tanca-
ment afecta a tres famílies, de 
les quals també es farà segui-
ment.

i dels col·lectius vulnerables 
en particular. I, també, totes 
aquelles mesures destinades 
a afavorir la represa de l’acti-
vitat econòmica, ja que són la 
millor manera de moderar els 
efectes de la crisi que ha gene-
rat la situació d’alerta sanità-
ria”. Carner també ha recordat 
que es van crear dues taules, 
una en l’àmbit social i l’altra en 
l’àmbit econòmic, per recollir i 
consensuar mesures entre tots 
els grups municipals d’aquest 
ajuntament. “Estan funcionant 
i en sortiran iniciatives”.
Pel que fa a l’afectació econò-
mica que la crisi sanitària tin-
drà en les finances municipals, 
Carner ha indicat que la dismi-

nució d’ingressos d’aquest any 
estarà al voltant dels 3 milions 
d’euros. La regidora ha indicat 
que l’Ajuntament havia iniciat 
el 2020 amb les finances sane-
jades, però que a partir del mes 
de març, arran de la crisi de 
la Covid-19, es van començar 
a prendre mesures excepcio-
nals i urgents, entre les quals 
ha esmentat: l’endarreriment 
de totes les taxes i tributs; la 
reducció a 30 dies del termi-
ni de pagament a proveïdors; 
la reducció de quotes i taxes, 
com la bonificació de terras-
ses en l’espai públic (31.400€), 
escombraries comercials per 
a restauradors i  comerços 
(90.000€), quotes de les classes 
telemàtiques no prestades per 
l’OAMEAI (133.000€) o els ta-
llers en espais cívics que s’han 
ofert gratuïtament (10.000€). 
Carner ha explicat que arran 
d’aquesta situació “aquest any 
farem més ús de les pòlisses de 
crèdit, perquè arriben menys 
ingressos i arriben més tard”.
La regidora ha indicat que cal 
afegir també les despeses extra-
ordinàries i no pressupostades, 
arran dels serveis i accions de 
neteja, controls d’aforaments, 
desinfeccions de carrers o ele-
ments de protecció, que ara 
mateix ha situat en 60.000€.
Carner conclòs que “no hem 
de ser pessimistes, però sí que 
cal explicar a la ciutadania la 
realitat de com ha afectat i està 
afectant la COVID a les finan-
ces municipals”.

límit màxim de 4.000 euros. 
La dotació pressupostària és 
de 150.000 euros. Les sol·li-
cituds es poden presentar 
del 15 de juny al 10 de juliol. 
Ambdós inclosos, a través del 
web de l’Ajuntament d’Igua-
lada, en l’apartat de e-tràmits. 
https://tramits.igualada.cat/
Ciutadania/.
Marcé ha destacat que aques-
ta nova línia s’afegeix a les tres 
que ja es convoquen habitual-
ment. La primera concedeix 
subvencions a fons perdut 
per al foment de llocs de tre-
ball estables. Els requisits són 
que l’empresa generi activitat 
econòmica a Igualada i que es 
mantingui la plantilla i s’in-
crementi el nombre de tre-
balladors indefinits. L’import 
mínim de la subvenció és de 
600 euros.
La segona línia consisteix en 
ajuts a fons perdut per al fo-
ment de la creació de noves 
empreses. L’alta de l’empresa 
ha d’haver estat formalitzada 
l’any 2019 i cal que hi hagi una 
inversió mínima de 3.000€ per 
soci en immobilitzat materi-
al durant aquell mateix any. 
També s’ha d’acreditar la via-
bilitat tècnica, econòmica i fi-
nancera de l’empresa. L’import 
mínim de l’ajut és de 1.500 eu-
ros i el màxim, de 3.800.
Finalment, també es convo-
quen ajuts a fons perdut per 
al foment a la consolidació de 
l’activitat dels treballadors au-
tònoms. Se subvencionen les 
quotes del RETA des del 25è 
mes fins al 36è a raó de 50 eu-
ros mensuals fins a un màxim 
de 500 euros.

Tancament preventiu a 
la llar La Lluna

Les Escolàpies diu que la Generalitat 
s’ha burlat del col.legi i de l’Ajuntament

“Quan van veure que sí, van 
començar a posar traves dient 
que el projecte no es podria 
dur a terme fins que només 
tinguéssim una línia de Primà-
ria,... Vam canviar el projecte 
perquè s’adaptés a les exigèn-
cies del Departament. Ara el 
projecte es podia aprovar, però 
no calia que seguíssim, perquè 
no ens donarien el concert: 
“Les dades de població d’Igua-
lada i municipis adscrits fan 
veure que no cal un grup més 
per 1r d’ESO, encara queda-
ran 22 vacants per matrícula 
viva”, ens va comunicar la sra. 
Pilar Contreras, directora de 
Centres concertats. Li vam fer 
saber, per si ho desconeixia, i 
perquè les dades de cada curs 
així ho corroboren, que a Igua-
lada ve a escolaritzar-se alum-

nat de pobles veïns que, tot i te-
nir Institut al seu municipi vol 
triar una altra opció. Per què 
defensem la llibertat d’elecció 
de centre, oi? Doncs, bé, la sra. 
Contreras va mantenir la seva 
negativa, amb el mateix argu-
ment que no calia un nou grup 
de 1r d’ESO, amb la qual cosa 
les famílies que havien pensat 
quedar-se a l’escola han hagut 
de prendre una altra decisió. I 
sí, moltes d’elles han demanat 
plaça a Instituts públics.
I ara, és clar, falten places per 
atendre tanta sol·licitud i ne-
cessàriament s’ha d’obrir un 
grup al Pere Vives.
Des d’Escolàpies Igualada con-
tinuarem lluitant pels drets i 
llibertats dels infants i les famí-
lies, amb una educació de qua-
litat a l’abast de tothom”.
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El 29 de juny obrirà el 
Molí Nou, mentre que 
la de les Comes espe-

rarà a l’1 de juliol

REDACCIÓ / LA VEU 

E l 29 de juny és la data 
de reobertura de la pis-
cina del Molí Nou, que 

es mantindrà activa fins al 13 
de setembre, en horari partit 
(de 9 a 14 h al matí i de 15 a 20 
h a la tarda), amb una pausa 
al migdia perquè es pugui fer 
una desinfecció a fons de les 
instal·lacions. 
Així ho ha explicat aquest di-
marts la regidora d’Esports i 
Promoció de la Ciutat, Patri-
cia Illa, que també que l’afora-
ment permès a la instal·lació 
s’anirà adaptant en cada mo-
ment a la normativa sanitària. 
Actualment, es permet una 
ocupació del 50% de la capa-
citat, amb distàncies de 2 me-
tres entre les persones i l’obli-
gatorietat d’accedir-hi amb 
mascareta. A l’entrada també 
es prendrà la temperatura als 
usuaris, com a mesura pre-
ventiva. Illa ha explicat que 
en aquesta reobertura no es 
podran utilitzar els vestidors, 
una mesura que pot canviar 
en funció de l’evolució de la 
normativa.
Pel que fa a la piscina Lluís 
Basas de les Comes, l’ober-
tura serà a partir del dia 1 
de juliol. L’horari serà de 6 a 

Obren les piscines de la ciutat amb 
aforaments i normes adaptades

El Secretari General de  
Treball, molt crític amb 
el govern espanyol
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Secretari General de 
Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Ge-

neralitat de Catalunya, Josep 
Ginesta, va participar al dar-
rer webinar UEA sobre me-
sures en l’àmbit laboral a les 
empreses de l’Anoia.
La sessió online, que va comp-
tar amb la participació d’una 
quarantena d’empreses i 
agents socioeconòmics i polí-
tics del territori. L’objectiu de 
la sessió era resoldre dubtes 
en matèria d’assumptes labo-
rals, però també, conèixer les 
diverses línies d’ajuts i de con-
vocatòries que s’han impulsat 
des de la Generalitat, sobretot 
pel que fa a les famílies per 
subsistència bàsica i pels au-
tònoms i autònomes més afec-
tats en sectors com el comerç, 
la restauració i l’hostaleria.
Ginesta va especificar que 
davant la situació econòmi-
ca i empresarial generada per 
la COVID-19, “hi ha hagut 
la sort de comptar amb dos 
grans instruments: les orga-
nitzacions sindicals i empresa-
rials que han permès diàleg, 
concertació social i espais 
d’interacció; i l’altre, els pro-
fessionals que estan al costat 
de l’empresa i l’administració”. 
A més, el Secretari General 
també va apuntar que l’objec-
tiu des del govern és que les 
empreses que hagin baixat la 
persiana, la puguin pujar ràpi-
dament, i que tot i que la crisi 
sanitària ja l’anem superant, 
pel que fa a la situació econò-
mica, és “una recuperació més 
petita i lenta de l’esperada”.
Tot i així, Ginesta va destacar 
que tot i la crisi que està mar-
cada per tres variables com ho 
són la celeritat, la severitat i la 
temporalitat, s’espera que la re-
cuperació sigui aviat, tot i que 
dependrà del repunt o aturada 
produïda per contagis i que 
torni a afectar l’economia. En 
la mateixa línia, el Secretari 
General va especificar les me-

22 h, de dilluns a divendres; 
els dissabtes de 8 a 20 h i els 
diumenges, de 9.30 a 14 h. 
Enguany la piscina també es-
tarà oberta al mes d’agost en 
un horari que es determinarà 
en funció de la situació sani-
tària. En aquest equipament, 
els vestidors estaran oberts, 
amb ús limitat dels espais i les 
dutxes. S’ha buscat un equi-
libri perquè els clubs puguin 

reprendre els entrenaments de 
natació, natació sincronitzada 
i waterpolo i, alhora, els usua-
ris individuals puguin tornar a 
fer ús de les instal·lacions amb 
totes les garanties de segure-
tat. En ambdues instal·lacions 
esportives es faran neteges sis 
vegades al dia.

Aplicació per controlar 
els aforaments
Illa també ha destacat l’acord 
amb l’empresa Dotze de Juny 
per al disseny d’una aplicació 
web en què es podrà consul-
tar en cada moment l’afora-
ment que hi ha disponible a 
les dues piscines. “Això també 
ens permetrà estudiar quins 
són els horaris en què hi ha 
més gent a cada equipament i 
distribuir millor els esportis-
tes en cada franja horària”. La 
informació es pot consultar a 
recintes.cat/igualada, on tam-
bé es podrà consultar l’afora-
ment d’altres equipaments 
que acolliran activitats aquest 
estiu.
Pel que fa als pavellons es-
portius, aquesta setmana ja 
hi han començat les activitats 
d’estiu d’alguns clubs de la 
ciutat i les activitats munici-
pals hi comencen el dia 29 de 
juny. En les cas de les Comes 
també s’hi realitzaran activi-
tats d’altres empreses que ho 
han sol·licitat, sempre seguint 
els les normatives i protocols 
establerts per la Generalitat.

sures que s’han realitzat des 
del govern, sobretot pel que fa 
a les decisions que s’han pres 
des del Departament de Tre-
ball: com per exemple que els 
expedients de regulació que 
entraven al Departament es 
ressolessin tots, que no s’am-
pliessin tampoc els terminis 
de resolucions que entraven.
Ginesta es va mostrar molt 
crític amb l’Estat espanyol. So-
bretot pel que fa a la legislació, 
que “ha estat ràpida i confusa” 
i “BOEs que anunciaven drets 
que després no eren aplica-
bles”. A més, el Secretari Ge-
neral va expressar la seva dis-
conformitat en què l’Estat no 
cooperés amb les comunitats 
autònomes; que molts treba-
lladors i treballadores encara 
no haguessin cobrat l’ERTO, 
i que hi hagués tan poca sen-
sibilitat i voluntat al respecte.
Ginesta també va exposar de 
com la pandèmia ens ha do-
nat oportunitats de com les 
empreses es reuneixen, de 
forma molt més sostenible i 
ràpida. Va afirmar que s’esta-
va regulant el teletreball i que 
juntament amb el Consell de 
Relacions Laborals de Cata-
lunya, s’ha acordat crear un 
grup de treball amb recoma-
nacions per ser una guia per 
a les empreses que vulguin ge-
nerar sistemes de treball i que 
comptin amb el teletreball.
A més, Ginesta va afirmar 
que degut a la situació, s’ha 
evidenciat la necessitat d’im-
pulsar el comerç de proximi-
tat en línia: “determinades 
produccions de proximitat 
tenen cabuda al món digital i 
els comerços ho han vist”. 
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Experts en educació mèdica 
han subratllat la importància 
de l’hospital universitari, tant 
en el grau com en el post-
grau, en el qual conflueixen 
tres facetes indestriables: l’as-
sistencial, la investigadora i la 
docent.
Els estudiants de darrer curs 
d’Infermeria i de Medicina 
ja són habituals a l’escenari 
humà en els centres hospita-
laris que són “universitaris”, 
i aquesta qualificació també 
arriba als centres d’atenció 
primària de l’àrea sanitària. 
Per ells també roten els es-
tudiants dels diferents graus 
de Ciències de la Salut, a 
més dels residents de Medi-
cina Familiar i Comunitària. 
D’aquesta manera, és fàcil 
comprendre que es tracta 
d’un canvi que afecta a tota 
l’organització sanitària de la 
comarca.

Metges/sses i infermers/res, 
professors 
Quan un hospital passa a ser 
“universitari”, el quadre do-
cent  compta amb un profes-
sor titular i professors associ-
ats (aquells que compaginen 
una activitat professional 
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E l Ple del Consell So-
cial de la Universitat 
de Lleida ha aprovat 

aquest dilluns el conveni en 
l’àmbit docent, assistencial i 
investigadors entre la UdL, el 
Departament de Salut de la 
Generalitat i el Consorci Sa-
nitari de l’Anoia per a l’acredi-
tació de l’Hospital d’Igualada 
com a hospital universitari.
La reunió, que ha estat telemà-
tica, ha comptat amb la parti-
cipació de l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, que ha volgut 
expressar “el compromís ferm 
de la ciutat d’Igualada amb la 
Universitat de Lleida”, indi-
cant que “és molt important 
que aquest país, Catalunya, 
no sigui un país amb el cap 
molt gran i el cos molt petit, i 
la Universitat de Lleida és clau 
perquè això no sigui així. La 
UdL és un reflex del que vo-
lem ser”. 
L’alcalde ha ofert “una co-

La Universitat de Lleida aprova el conveni per poder 
acreditar l’Hospital d’Igualada com a universitari

lumna vertebral per bastir i 
potenciar l’eix entre Igualada 
i Lleida; un eix que s’ha de po-
tenciar i que té molt de futur 
i que hem de fer que aposti 
per la innovació, pel coneixe-
ment,sobretot per l’economia 
productiva, però també per 
un sector primari potent i al 
qual la Universitat doni ser-
veis. Estem convençuts que 
això és el futur”.
Per la seva banda, el president 
del Consell, Delfí Robinat, ha 
volgut també tenir un reco-
neixement públic per la gestió 
que l’alcalde, Marc Castells, 
va fer durant el confinament 
perimetral motivat per l’episo-
di de COVID-19, “que va ser 
segurament un dels moments 
més difícils de la història 
d’Igualada, i estar al capdavant 
en aquesta mena de situacions 
implica prendre decisions di-
fícils en cada moment”.
La tramitació de l’acreditació 
com a hospital universitari ha 
de continuar ara amb l’apro-

vació del conveni per part 
del Departament de Salut 
i del Consorci Sanitari de 

l’Anoia. I, un cop signat, 
serà traslladat al Departa-
ment i Coneixement perquè 

s’oficialitzi amb el correspo-
nent decret del Govern de la 
Generalitat.

aliena a la Universitat amb la 
docència), d’especialitats mè-
diques i d’infermeria. A més, 
un gran nombre d’infermeres 
participen en els cursos d’ex-
perts que s’imparteixen.

Un projecte win-win
Els hospitals universitaris 
són centres de prestigi i obli-
guen, normalment, a canvis, 
haurem d’acostumar-nos a la 
presència de gent jove, i tots 
els experts coincideixen que 
és una clara aposta win-win, 
on tothom hi surt guanyant. 
Actua, en certa manera, d’es-
tímul, perquè caldrà organit-
zar més activitats docents, 
es poden acollir defenses de 
tesis doctorals, i actua com a 
eina motivadora per als pro-
fessionals.
Caldrà, però, que no com-
porti canvis en la disminució 
de personal. Segons algunes 
fonts, la necessitat de tute-
lar els estudiants resta temps 
als metges, de manera que 
les xifres d’activitat podrien 
reduir-se si no s’engega una 
estratègia adient. És l’únic 
punt negatiu important que 
comporta esdevenir Hospital 
Universitari.

Els beneficis d’esdevenir 
Hospital Universitari

Ajuntament d'Igualada

LÍNIA D’AJUTS DESTINATS A REPRENDRE O ADAPTAR L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA ARRAN DE L’EPISODI DE COVID-19

DESCRIPCIÓ
l’Ajuntament d’Igualada ha ampliat els seus recursos i ha creat una nova línia d’ajuts 
destinada a poder reprendre o adaptar l’activitat econòmica arran de la crisi sanitària 
generada per la COVID-19.
És tracta d’una subvenció de caràcter reintegrable per reprendre o adaptar la seva 
activitat econòmica pels efectes causats per la pandèmica del COVID 19.

DESTINATARIS
Els destinataris d’aquesta nova línea són les persones físiques o jurídiques titulars 
d’una activitat comercial minorista, serveis professionals no essencials que requerei-
xin l’obertura al públic, que hagin vist suspesa o paralitzada la seva activitat per raó 
de l'estat d'alarma i que hagin de d’afrontar despeses extraordinàries per a reprendre 
o adaptar l'activitat econòmica del seu establiment.

TERMINIS DE SOL·LICITUD
Del 15 de juny al 10 de juliol de 2020

TRAMITACIÓ
Si el sol·licitant de la subvenció és una persona física pot optar per dues vies de 
tramitació: presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajunta-
ment d'Igualada, o bé, realitzar la tramitació per internet.
Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de demanar CITA PRÈVIA trucant a 
l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93 803 19 50, o bé trucar a IG- NOVA EMPRESA al 
telèfon 93 805 04 09.
Si el sol·licitant és una empresa o entitat sense ànim de lucre, ha de fer la tramitació 
per internet, amb identi�cació i signatura, a través d'un d'aquests sistemes:

EMPRESES
a) Amb el certi�cat digital propi de l'empresa.
b) Amb el certi�cat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certi�cat 
digital de la persona que acrediti la capacitat de representar l'empresa.

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
a) Amb el certi�cat digital propi de l'empresa.
b) Amb el certi�cat digital del/la president/a, secretari/a ó tresorer/a de l'entitat que 
sol·licita la subvenció.

MÉS INFORMACIÓ.
Per a més informació poden trucar a Ig-Nova Tecnoespai tel. 93 806 65 55 o consultar 
la página web:  https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/



12  |  IGUALADA Divendres, 26 de juny de 2020

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimarts l’Asso-
ciació ProVegueria del 
Penedès es va reunir 

amb el delegat del govern al 
Penedès a la precària seu on hi 
te el despatx (en una depen-
dència de l’entitat INCAVI). 
El motiu de la trobada era ini-
cialment per tractar sobre els 
resultats del Congrés i de les 
accions que s’havien preparat 
per la continuació. Però les 
declaracions d’Ada Colau, al-
caldessa de Barcelona, expli-
cant que Barcelona requeria 
un sistema de govern per una 
àrea que sobreeixia l’anome-
nada Àrea Metropolitana, va 
propiciar que també s’abordés 
la necessitat de la urgència del 
desplegament de l’àmbit terri-
torial.
El tractament del confinament 
a causa del Covid-19 ha fet 
veure que els temes no es trac-
ten des de la perspectiva de les 
persones i que massa sovint 
queden afectats pel potencial 
polític centralitzador de la co-
nurbació barcelonina. Dona 

Pro Vegueria Penedès demana una 
trobada definitiva per a desencallar 
el desplegament de la Generalitat

El Pla de Viabilitat de 
l’empresa familiar, en 
un nou seminari UEA

REDACCIÓ / LA VEU 

La immensa majoria de 
les empreses de l’Ano-
ia són familiars, igual 

que a la resta del món. Per 
tal d’abordar aquesta casuís-
tica especial i conscients que 
a la comarca existeix un bon 
nombre d’empreses familiars,  
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia va organitzar un nou webi-
nar UEA que va anar a càrrec 
de Jordi Tarragona.
Tarragona és conseller de Fa-
mílies Empresàries, advocat / 
PDD i PADE per IESE; Pro-
fessor d’Empresa Familiar a 
ADE Univeresitat Central de 
Catalunya. Ha sigut empresari 
i director general de diferents 
companyies familiars durant 
més de 35 anys i per aquest 
motiu, Tarragona coneix la 
problemàtica de les famílies 
empresàries i la seva impli-
cació en les diferents àrees de 
qualsevol decisió.
La sessió de Tarragona va gi-
rar al voltant de la crisi i lide-
ratge; de la tresoreria i estratè-
gia, dels objectius i execució; 
de les persones que confor-
men les companyies; de si 
vendre, tancar o continuar i 
de la família empresària en si.
Pel que fa a la situació gene-
rada per la COVID-19, Tar-
ragona va destacar que havia 
colpejat de forma especial a la 
comarca de l’Anoia, “un cig-
ne negre, un esdeveniment 
imprevist de grans conse-
qüències” i que aquest fet, ha 
posat sobre la taula a moltes 
famílies empresàries “una in-
certesa sobre si és millor con-
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Aquest proper diu-
menge dia 28 de juny, 
i a la Basílica de San-

ta Maria, i durant la missa de 
2/4 d’una del migdia, tindrà 
lloc el tradicional retorn de la 
imatge del Sant Crist d’Igua-
lada a la seva capella. L’euca-
ristia serà presidida pel prior 
eclesiàstic, Mn Xavier Bisbal, 
alhora rector in solidum de 
les parròquies de Santa Maria 

tinuar, vendre o tancar”.
L’objectiu d’aquesta sessió era 
donar a conèixer com rea-
litzar un Pla de Viabilitat de 
l’Empresa Familiar. –A  més, 
l’advocat i empresari també 
va posar especial èmfasi en 
analitzar tanbé la família i la 
seva unitat. En aquest sentit, 
Tarragona va posar de relleu 
que “s’han d’unificar visions, 
ja que els que treballen poden 
veure diferent als que estan al 
dia a dia, per exemple” i que 
“si no es prenen les decisions 
tenint en compte tots els cri-
teris, les alternatives, punts de 
vista, pros i contres, potser no 
s’està prenent la millor deci-
sió. Cal recordar que el que és 
bo per a l’empresa, a la llarga, 
és bo per a la família”.
Segons Tarragona, en l’actu-
alitat és un bon moment per 
incorporar els coneixements i 
habilitats de les noves genera-
cions i per “transmetre valors 
a la següent generació i crear 
reputació entre col·labora-
dors, clients i proveïdors”.
Tot i així, l’expert i conseller 
de famílies empresàries mati-
sava que tot i que no existeixi 
una recepta o fórmula màgi-
ca, cada família empresària ha 
de trobar la solució a mida pel 
seu cas concret; no obstant 
això, la recomanació univer-
sal és “posa-ho tot per escrit 
perquè d’aquesta forma es fa-
cilita revisar, completar i fer 
seguiment”.
Aquest webinar i la resta de 
sessions online organitzades 
per la UEA es poden recupe-
rar en aquest enllaç: https://
bit.ly/3fJRilx 

la sensació que la resta de ter-
ritoris només són els espais, 
que des la capital els semblen 
encara verges, on podrien po-
sar-hi els serveis que no volen 
tenir en el seu, sense comptar 
amb els interessos i planifica-
cions dels que hi viuen.
La plataforma Provegueria 
havia enviat una carta al presi-
dent de la Generalitat dema-
nant que es concretés el pla 
de treball pel desplegament 
de tot l’àmbit.  La resposta de 
l’Oficina del President ha estat 
emplaçar-los a una reunió a 
finals de juliol per parlar-ne. 
L’associació denunciava que 
la crisi de la covid-19 ha servit 
per posar de manifest les in-
congruències de l’organització 
sanitària del territori.

Pere Regull, delegat del go-
vern, va explicar que el presi-
dent de la Generalitat tenia 
prevista la seva visita oficial 
per aquestes dates i va suggerir 
coordinar amb l’Associació la 
trobada a fi de poder tractar el 
deplegament dels serveis que 
segueixen encallats. 
El delegat va expressar la seva 
satisfacció per la trobada tot 
destacant la bona sintonia 
amb l’Associació i la feina 
que està fent. I va dir “cal que 
apretem en tots sentits, hem 
d’aconseguir no només pro-
meses, sinó accions concretes 
i factibles. No és una qüestió 
de diners, sinó de gestos i s’ha 
d’entendre que volem que es 
treballi des del territori”.

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07
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Diumenge, retorn de la 
imatge del Sant Crist

i la Sagrada Família.
Tradicionalment, poc després 
de la festa del Sant Crist el 
dimarts de Pasqua, la imatge 
era retornada solemnement 
al manifestador de la seva 
capella. Enguany, i degut al 
Covid19, i després de no po-
der-se celebrar els actes prin-
cipals de la festa amb presèn-
cia de fidels, es va preferir 
deixar la imatge al manifesta-
dor de l’Altar Major.



Es tracta d’un mont-
buienc de 37 anys que 

accedia a la caixa forta 
i a la zona d’armaris 

dels treballadors

El polígon de les Comes compta amb empreses que treballen per la multinacional japonesa.

Sanitaris anoiencs 
recorre el passat viníco-
la gràcies al Pla de Mo-
rei i Anoia Patrimoni
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Membres anoiencs del Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Barcelona van poder 
gaudir de l’entorn vitivinícola 
de la comarca amb la visita Pla 
de Morei: la vinya retrobada, 
gràcies a la col·laboració del 
celler Pla de Morei i Anoia Pa-
trimoni.
La visita va ser un obsequi a 
tall de reconeixement de les 
tasques desenvolupades pel 
professional sanitari durant els 
darrers mesos, alhora que una 
represa de les activitats i visites 
guiades des del passat 13 de 
juny ja es poden tornar a gau-
dir a tota la comarca.
Amb la visita Pla de Morei: la 
vinya retrobada, l’equip de pro-
fessionals va resseguir el riu 
d’Agost i els entorns del celler 
i va conèixer de prop els antics 
paisatges recuperats gràcies a 
l’activitat vitivinícola actual de 
la zona. Anoia Patrimoni ofe-
reix aquesta experiència d’eno-
turisme cada segon dissabte de 
mes i també, amb reserva prè-
via per a grups.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
de la comissaria de 
l’Anoia van detenir el 

dia 16 de juny un home, de 37 
anys, de nacionalitat espanyo-
la i veí de Santa Margarida de 
Montbui, com a presumpte 
autor d’un delicte continuat de 
robatori amb força i d’un delic-
te de furt.
La Unitat d’Investigació de la 
comissaria d’Igualada va te-
nir coneixement que des de 
principis de febrer d’enguany, 
s’havien produït un seguit de 
robatoris a la caixa forta on es 
guardaven les pertinences de 
valor dels pacients que ingres-
saven a l’Hospital Comarcal 
d’Igualada i alguns objectes 
personals dels armariets dels 
vestidors dels treballadors.
La investigació va determinar 
que el presumpte autor tenia 
accés a la caixa forta després de 
sostreure la clau mestra de dins 

Detingut un vigilant de seguretat de l’Hospital 
acusat de robar a pacients i treballadors 

REDACCIÓ / LA VEU 

D avant el tancament 
de les plantes de Nis-
san a l’Àrea Metro-

politana de Barcelona i l’afec-
tació que això té per diverses 
empreses de l’Anoia, el grup 
municipal d’Igualada Som-
hi (PSC - Comuns - Igualada 
Oberta) proposa un pronun-
ciament del Ple de l’Ajunta-
ment en suport dels treballa-
dors i empreses auxiliars de 
la comarca que depenen de la 
producció de Nissan.
La formació d’esquerres i 
progressista presentarà una 
moció al Ple de dimarts que 
ve on es demana a Nissan que 
prengui decisions que per-
metin mantenir l’ocupació, 
tant directa com indirecta, 
del conjunt de persones tre-
balladores, ateses les enormes 
conseqüències socials i eco-
nòmiques que el cessament 
de l’activitat pot tenir per al 
territori. Igualada Som-hi 
també proposa el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada als 
treballadors i empreses de la 
comarca que puguin veure’s 
afectats pel tancament de la 
planta de Nissan i demana 
a les administracions supe-
riors, la Generalitat de Cata-

un armariet del vestidor on es 
dipositava.  De la caixa forta 
va sostreure diners en efectiu, 
joies i telèfons mòbils. Dels 
armariets dels treballadors 
va sostreure diners, carteres, 
ulleres de sol, tauletes, docu-
mentacions personals, i una 
targeta professional de vigilant 
de seguretat. El detingut fins i 
tot havia manipulat l’historial 
o la numeració de les actes on 
constaven la relació dels objec-
tes custodiats que eren propie-
tat dels pacients.
El mes de maig els Mossos van 
localitzar, a nom del detingut, 
la venda de 18 joies en un es-
tabliment de compravenda d’or 
de la població d’Igualada. Les 

18 peces, entre elles braçalets, 
cadenes, anells, penjolls i ar-
racades, estaven valorades en 
1.250 euros i van ser recupera-
des pels agents. Algunes d’elles 
van ser retornades als seus legí-
tims propietaris.
El passat 17 de juny els mos-

sos van realitzar una entrada 
i perquisició al domicili del 
detingut on es van recuperar 
dues tauletes, una agulla de pit 
i dos telèfons mòbils. De dins 
el seu vehicle particular es va 
localitzar una acta a nom d’un 
dels pacients víctima d’aquest 

robatori.
El detingut, a qui no li consten 
antecedents policials, va pas-
sar el 18 de juny a disposició 
judicial davant del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàrdia 
d’Igualada, qui en va decretar 
la seva llibertat amb càrrecs.

Som-hi vol que el ple municipal doni suport als 
treballadors d’empreses auxiliars de Nissan

lunya i el Govern de l’Estat, 
que tingui en compte la re-
alitat dels treballadors i les 
empreses auxiliars de la co-
marca de l’Anoia en els plans 
que duguin a terme de suport 
a la indústria del motor per a 
fer front al tancament de les 
plantes de l’Àrea Metropoli-
tana.
Al mateix moment en el qual 
es va saber el tancament de 
Nissan, el regidor portaveu 
d’Igualada Som-hi, Jordi Cu-
adras, va contactar amb els 
delegats a l’Anoia dels sindi-

cats CCOO, UGT i CGT per 
a tenir una primera valoració 
de l’afectació que podia pro-
vocar a la comarca i també 
ha demanat informació a la 
Unió Empresarial de l’Anoia. 
Cuadras explica que “a l’es-
pera de saber quines seran 
les conseqüències, tal i com 
s’ha alertat, les empreses au-
xiliars són una desena a la 
comarca, també hi ha nom-
brosos tallers i en global uns 
600 treballadors es poden 
veure afectats d’alguna ma-
nera. Considerem que és im-

portant que l’Ajuntament es 
posicioni clarament i que faci 
tota la força possible perquè 
aquesta realitat sigui tinguda 
en compte per la Generalitat 
i l’Estat i pal·liar, tan com es 
pugui, l’afectació en una co-
marca que ja viu prou difi-
cultats”. Igualada Som-hi veu 
amb preocupació que l’afecta-
ció del tancament de Nissan 
s’uneixi a les conseqüències 
de la crisi social i econòmi-
ca provocada pel Covid-19 i 
afegeixi incertesa als treballa-
dors i empreses afectades.



En un moment on la prioritat és reactivar l’economia, la simplifi-
cació administrativa és un element bàsic per facilitar la creació de 
negoci i de llocs de treball. Fletxa cap a la dreta Demanem tramitar 
d’urgència la Llei de facilitació de l’activitat econòmica! 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Bona noticia d’inversió internacional: Bayer fitxarà 100 
persones a Barcelona. La farmacèutica alemanya conver-
teix el centre de BCN en ‘hub’ de la regió EMEA en cadena 
de subministrament.

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“El problema que tenim és enorme. 
Però les oportunitats també ho són”.

economia i empresa Espai patrocinat per
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PROBLEMES I OPORTUNITATS

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

LA NOVA NORMALITAT

Josep Soriguera
Advocat. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat

“Tot dolent, tot dolent…”, em diu 
una senyora de 90 anys quan em 
veu.

Per parlar d’una bona notícia em refe-
riré al procés penal espanyol.  El pro-
cés penal espanyol es regeix pel codi 
de la “Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal” (LECRIM),  llei del 1882 pro-
mulgada per l’aleshores ministre de 
Gracia i Justícia  Manuel Alonso Mar-
tínez, burgalès que va néixer l’1 de ge-
ner de 1827, va ser ministre de foment 
als 28 anys, sent posteriorment diver-
ses vegades ministre, i elegit president 
del Congrés de Diputats el 1890. Poc 
després va morir a Madrid el 13 de ge-
ner de 1891. Una de les personalitats 
jurídiques més importants d’Espanya 
del segle XIX.

Aquesta Llei pretenia trencar amb tot 
el procediment antiquíssim inquisitiu 
anterior, en què el jutge que instruïa 
extreia en solitari les seves pròpies 
conclusions, i tan sols les comunica-
va al final dels seus treballs al reu, i 
aquest mateix jutge era el que jutjava. 
Amb tot l’explicat se sobreentén que la 
condemna ja era sistemàtica per en-
davant.
La Llei de 1882 LECRIM, de manera 
senzilla, divideix el procés penal en 
dues parts: la instrucció i el judici oral. 
En la primera, el jutge d’instrucció re-
cull tots els vestigis del fet investigat 
sense efectuar cap conclusió sobre els 
mateixos. En la segona, un altre jutge 
-o jutges- jutja els fets mitjançant els 
vestigis i les proves que es practiquen, 
sense veure’s influenciat per cap con-
clusió del jutge d’instrucció. 

Aquesta llei no ha aconseguit el que 
pretenia el legislador,  els jutges con-
tinuaven influenciats per l’antic sis-
tema, fins que finalment els jutges es 
recolzen en informes que demanen 
a la policia; aquests per pura lògica 
es centren gairebé exclusivament en 

l’incriminatori, deixant de banda la 
presumpció d’innocència, perquè la 
policia investiga en cas de dubte, i no 
creu en la innocència,  com sí que  ho 
ha  de fer un jutge en el mateix cas. No 
és una crítica al seu fer, sinó que és la 
pura coherència a la seva tasca, com 
diu el catedràtic Nieva-Fenoll.

Ve a compte per l’informe demanat 
per la jutgessa Carmen Rodríguez 
Medel, que investiga una denúncia pel 
permís concedit per la manifestació 
del 8M a Madrid. Per no parlar dels 
informes dels fets de l’1 d’octubre o de 
la policia patriòtica.

Marlaska ha donat la bona notícia sen-
se tremolar-li el pols, en un cop d’au-
toritat amb el cessament del coronel 
De los Cobos com a cap de la Coman-
dància de la Guardia Civil de Madrid, 
i rellevant a tots els que han volgut se-
cundar el general.  Amb una actuació 
que, segurament, no és la correcta “per 
la pèrdua de confiança” quan ha trans-
cendit que era per la manca d’infor-
mació al ministre de l’informe sobre 
el 8M que estava efectuant el coronel.

(Potser?) no eren les intencions del 
ministre les repercussions que pot te-
nir el cop d’autoritat donat,  que els 
informes policials no siguin la base en 
què es recolzin el jutges i que el legis-
lador, mitjançant la reforma pertinent, 
porti a terme  l’esperit de la llei de 
1882,  tal com diu en la seva exposició 
de motius:

“Esta práctica abusiva y atentadora a 
los derechos del individuo pugna toda-
vía por mantenerse, con éste o el otro 
disfraz, en nuestras costumbres judicia-
les; y es menester que cese para siempre, 
porque el ciudadano de un pueblo libre 
no debe expiar faltas que no son suyas, 
ni ser víctima de la impotencia o del 
egoísmo del Estado.” Si és així, benvin-
guda la nova normalitat.   

L’ONU, l’OMS i WWF alerten: pandèmies com el coronavirus 
són el resultat de la destrucció de la natura. La salut humana 
- i, per tant, també la salut de les nostres economies - depèn 
de la salut de la #natura.

Molts es pregunten si, en 
situacions com les que vi-
vim, calen mesures inter-
vencionistes de l’estat, o 

són millor les receptes lliberals del mer-
cat. La resposta és que no hi haurà sor-
tida sense un nou marc econòmic, que 
hauran de definir les administracions, ni 
tampoc si no s’aconsegueix la implicació 
dels ciutadans en els objectius. En la de-
finició del nou marc, cal que El BOE dei-
xi de ser la plasmació de lleis i normes 
obscures, de difícil aplicació i amb can-
vis constants de criteri, fetes sense rigor i 
motivades per les urgències. L’exposició 
ha de ser clara, les mesures concretes i, 
sobretot, dotades dels mecanismes adi-
ents tant d’impulsió com de control. 

S’ha de fugir del subsidi sempre que si-
gui possible. És alienador  i paralitzant. 
Millor optar per les mesures generado-
res. Per exemple, el New Deal amb el que 
Roosevelt va intentar superar la Gran 
Depressió, va utilitzar el Works Progress 
Administration (WPA) i va donar feina 
a tothom que en necessitava. No era un 
subsidi, sinó un treball. Així es van en-
degar obres públiques en parcs naturals, 
carreteres, ponts, túnels, preses hidràuli-
ques i distribució elèctrica. Els salaris no 
eren alts, però es va acabar l’atur. Actual-
ment hi ha molt a fer per adaptar el país 
al canvi climàtic, a l’eficiència energèti-
ca, a la sostenibilitat i a tots els objectius 
definits en els ODS del pla 2030 de les 
Nacions Unides i del pla marc de la Co-
munitat Europea. Això sense parlar de 
les necessitats socials i docents. 

Les administracions també han de ser 
eficients i no unes estructures pesants 
on s’enquibeixen els amics i a qui es 
paguen sous de favor, normalment alts 
pel que es fa. Donar feina significa fixar 
uns objectius i assolir-los. Ens haurem 
d’acostumar a que treballar no és només 
un dret a un salari, sinó que aquest és la 
contraprestació per la feina feta. No és 
remunera la presència, sinó l’eficiència. I 

la capacitat individual i l’afany de supe-
ració, ha de permetre accedir a nivells de 
compensació més elevats a través de la 
iniciativa personal. 

Però el New Deal no només va fixar-se 
en la mà d’obra. En el sector bancari es va 
fer la llei  d’Emergència, per aturar l’allau 
de fallides del sector, la llei Glass-Stea-
gall, que separava les activitats comerci-
als i d’inversió, es va crear el FDIC per 
assegurar una quantitat (avui 100.000$) 
dels impositors i es va abandonar el pa-
tró or.  L’administració va fer importants 
canvis, com la llei Wagner que va donar 
més capacitat de negociació als sindicats 
i l’eliminació del treball infantil, la SEC 
per regular la borsa, la Seguretat Social 
per assegurar les pensions i es va abolir 
la Llei Seca, que prohibia l’alcohol. 

En aquells moments les mesures van 
ser molt controvertides. Encara avui 
són objecte de debat. La fi de la Gran 
Depressió va ser l’entrada dels Estats 
Units a la Segona Guerra Mundial, que 
la va convertir en la gran potencia eco-
nòmica d’avui, alineant tots els recursos 
humans i financers en l’esforç militar. 
Afortunadament no tenim avui que fa-
bricar tancs, vaixells i avions de guerra, 
però tenim desafiaments encara més 
grans. La població continua creixent, 
els recursos són limitats i s’han d’uti-
litzar intel·ligentment. El desenvolupa-
ment econòmic no pot continuar fent-
se mitjançant la destrucció planetària, 
ni es poden malbaratar recursos com 
el territori, l’aigua i l’energia d’origen 
mineral o fòssil. Cal amplitud de mires 
i tenir els peus en terra, perquè el pro-
blema que tenim és enorme. Però les 
oportunitats també ho són.  

Pere Prat 
Empresari

El procés penal espanyol es regeix pel 
codi de la:

“Ley de Enjuiciamiento Criminal” 



Important esforç 
econòmic del Consell 
Comarcal en la cam-
panya amb el lema :
“Escapa’t a l’Anoia. 

T’ho mereixes”
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L ’Anoia consolida la seva 
estratègia per l’Slow 
Tourism, posant en va-

lor la proximitat, tranquil·li-
tat, sostenibilitat i la seguretat. 
El Consell Comarcal de l’Ano-
ia, a través d’Anoia Turisme, 
engega la campanya “Escapa’t 
a l’Anoia, t’ho mereixes”. 
L’objectiu és, en l’excepcional 
moment actual, promocionar 
la comarca com un territori de 
proximitat i familiar molt in-
dicat pels que cerquen espais 
de llibertat i sense aglomera-
cions per passar uns dies de 
calma, per practicar esports a 
l’aire lliure –BTT, ebike, run-
ning, parapent, hípica, vols 
amb globus, etc.–, per endin-
sar-se en un patrimoni histò-
ric d’enorme valor i paisatges 
acollidors de gran bellesa, per 
gaudir de la gastronomia i el 
turisme rural i per viure les 
seves arrelades tradicions. 
La iniciativa s’emmarca en la 
campanya “Catalunya és casa 
teva”, d’abast molt més ampli 
i impulsada per la Generalitat 
de Catalunya i les quatre di-
putacions. Una iniciativa que, 
en l’actual situació derivada de 
la pandèmia per COVID-19, 
convida a apostar pel turis-
me de proximitat aquest es-
tiu. S’adreçarà, en la fase més 
imminent, als mercats català, 
estatal i europeu i, ja de cara 
a la tardor, a mercats més allu-
nyats. 
La setmana passada es va tan-
car l’estratègia de comunica-
ció d’Anoia Turisme en temps 
post pandèmia, que té com a 
objectius principals promoure 
el territori com un destí atrac-
tiu i segur per al turisme d’ex-
periències i, en paral·lel, su-
perar definitivament l’estigma 
que va suposar per la comarca 
el confinament perimetral de 
la Conca d’Òdena. L’estratègia 
ja s’ha presentat tant als ajun-
taments com al sector turístic. 
Perseguint aquesta fita d’im-
pulsar la comarca com a refe-
rent del slow tourism, treba-
llen conjuntament el Consell 

Nova campanya promocional de 
l’Anoia de turisme de proximitat

Inici de preinscripcions 
al Campus Igualada-Udl, 
amb vuit graus i màsters

REDACCIÓ / LA VEU 

Els estudiants que vul-
guin accedir a un pri-
mer curs d’un estudi de 

grau a les universitats públi-
ques catalanes ja poden for-
malitzar la preinscripció uni-
versitària a partir del passat 
dimarts 23 de juny, i enguany 
tindran més oportunitats que 
mai d’estudiar al Campus 
Universitari d’Igualada-UdL 
ja que ha ampliat la seva ofer-
ta formativa fins a 5 graus, un 
doble grau i 2 màsters de les 
àrees de ciències de la salut, 
enginyeria i les Tic, i ciències 
socials.
Les dues novetats més desta-
cades són el nou Grau en Ad-
ministració i Direcció d’Em-
preses que s’impartirà per 
primera vegada al Campus 
igualadí i que espera donar 
sortida a l’alta demanda que 
tenen aquests estudis, i tam-
bé el nou Màster en Simu-
lació Clínica i Seguretat del 
Pacient, un màster oficial en 
modalitat semipresencial que 
cursarà la vessant pràctica al 
Centre d’Innovació en Simu-
lació 4DHealth.
A banda d’aquests nous es-
tudis, el Campus d’Igualada 
manté l’oferta formativa que 
l’ha convertit en un centre de 
referència en l’àmbit de les en-
ginyeries; els alumnes podran 
inscriure’s al Grau en Engi-
nyeria en Organització In-
dustrial i Logística –és l’única 
universitat catalana on es pot 
cursar a preu públic-, el Grau 

Comarcal, els ajuntaments, la 
Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i les 
organitzacions empresarials. 
D’aquí, precisament, neix la 
nova sectorial de Turisme de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia i, des del Consell Comarcal, 
es felicita aquesta entitat per 
aquesta iniciativa tan neces-
sària. 
Mai abans el Consell Comar-
cal havia fet un esforç econò-
mic tant important per a la 
promoció del territori com 
el que es farà en la campanya 
“Escapa’t a l’Anoia, t’ho merei-
xes”, amb accions en mitjans 
de comunicació d’àmbit naci-
onal i també en xarxes soci-
als. També s’està executant ja 
una planificació a curt i llarg 
termini i, per això, s’estan im-
pulsant noves propostes que 
posicionin l’Anoia en nous 
vectors i nous públics. Una 
primera acció és el Catalunya 
Ebike Tour, un esdeveniment 
que forma part de l’estratègia 
comarcal pel cicloturisme i 
la sostenibilitat. També s’han 
iniciat els treballs per la cons-
titució de l’ens ‘Anoia
Turisme’, l’espai de concertació 

entre el sector públic i privat, 
que ha de jugar un paper molt 
important en la consecució 
d’aquests objectius. 
Dani Gutiérrez, conseller de 
Turisme, assegura que “la 
suma és cabdal, ens fa més 
forts i ara cal que treballem 
junts per fer arribar el missat-
ge “Escapa’t a l’Anoia, t’ho me-
reixes” a tot arreu”. En aquesta 
línia afegeix que “aquest estiu 
atípic en què tot apunta que 
no hi haurà la mobilitat ha-
bitual entre països, convidem 
tothom que busqui tranquil·li-
tat, descans i experiències úni-
ques a visitar casa nostra”. 

Campanya “Catalunya 
és casa teva” 
La campanya de país “Catalu-
nya és casa teva”, com s’explica 
des de la Generalitat i les qua-
tre diputacions, les instituci-
ons que la impulsen, es basa 
en un concepte que ara més 
que mai pren tot el seu sentit: 
és el moment de moure’s per 
Catalunya i gaudir-la amb els 
cinc sentits. 
Durant el confinament, una de 
les coses que més s’han trobat 
a faltar és poder sentir de prop 
allò que emociona els sentits 
i ara, després del parèntesi, es 
podran tornar a experimen-
tar, sentir, viure i gaudir tots 
aquells racons, aromes i plaers 
que ofereix el territori. Els de-
talls de les propostes es poden 
trobar a escasateva.catalunya.
com i, a nivell local, a:
anoiaturisme.cat.

en Enginyeria Química, el 
Grau en Tècniques d’Interac-
ció Digital i de Computació, 
estrenat aquest curs passat i 
que ha tingut una molt bona 
acollida d’alumnat, i el Màster 
en Enginyeria del Cuir, únic 
a Europa Pel que fa a l’àmbit 
de la salut, la UdL imparteix 
a Igualada el Grau en Infer-
meria i una doble titulació de 
Nutrició Humana i Dietètica i 
Fisioteràpia, a més del Màster 
en Simulació Clínica.
En tots els casos, el Campus 
Universitari d’Igualada-UdL 
garanteix pràctiques en em-
preses, possibilitat de dobles 
titulacions internacionals i 
Erasmus arreu del món.
Segons un estudi elaborat 
l’any 2018 pel propi centre, 
tots els estudiants troben fei-
na en un període màxim de 
6 mesos un cop finalitzats els 
estudis.
Amb l’ampliació de l’oferta for-
mativa del Campus igualadí, 
la Universitat de Lleida (UdL) 
reafirma la seva aposta pel 
territori, i espera superar per 
al curs que ve la xifra de 372 
alumnes que té actualment.

El nou Grau en Ad-
ministració i Direcció 
d’Empreses i el Màster 
en Simulació Clínica i
Seguretat del Pacient, 

les dues novetats
 destacades del curs
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Comitè d’Empresa del Consell Comarcal
Des del Comitè de represen-
tants dels treballadors i treba-
lladores del Consell Comar-
cal de l’Anoia volem mostrar 
el nostre total desacord amb 
l’anunci de tancament de l’Es-
cola de Dansa.
L’Escola de Dansa és un ser-
vei públic, amb un valor so-
cial, que garanteix la igualtat 
d’oportunitats i facilita l’accés 
de les veïnes i veïns de la Co-
marca a la dansa. Volem re-
cordar que els serveis públics 
són un dret, no un negoci.
El tancament de l’Escola de 
Dansa suposa un atac als 
drets socials i, també, als la-
borals. Garantir aquest servei 
públic també suposa assegu-

El tancament de l’Escola de Dansa de l’Anoia genera un fort 
rebuig entre partits polítics i la societat civil 
REDACCIÓ / LA VEU 

L a decisió del govern del 
Consell Comarcal (PS-
C+JuntsxCat) de tancar 

l’Escola de Dansa ubicada al 
carrer de Sant Carles està pro-
vocant un fort rebuig social a 
les xarxes i també entre partits 
polítics i entitats. Aquesta set-
mana s’hi ha pronunciat també 
Poble Actiu, vinculat a la CUP, 
que demana a l’Ajuntament que 
ofereixi un espai alternatiu i si 
cal n’assumeixi la gestió.
“El fet que l’escola de dansa tin-
gui titularitat comarcal no ha de 
ser una excusa perquè l’Ajun-
tament d’Igualada se’n desen-
tengui, cal que exerceixi la seva 
capitalitat i que intenti buscar 
una solució al conflicte que 
afecta a molts alumnes i famí-
lies de la ciutat”.  Segons Poble 
Actiu, “aquesta és una mesura 
que intenta evitar la desapari-
ció de l’escola de dansa per tal 
que la ciutadania pugui seguir 
beneficiant-se d’una educació 
pública artística”, i assenyalen 
que “fer desaparèixer ensenya-
ments és quelcom intolerable 
especialment per la forma com 
s’ha efectuat aquest tancament, 
sense donar explicacions a les 
famílies ni als treballadors i 
sense mirar de buscar soluci-

relacionats amb el tancament.
Tanmateix, denunciem el com-
portament que ha tingut el 
Govern del Consell Comarcal 
de l’Anoia amb les treballado-
res/es del servei. És vergonyós 
que ningú hagi comptat amb 
elles en la presa de decisió i que 
s’hagin assabentat del tanca-
ment a través d’una carta del 
Govern adreçada a les mares i 
pares de l’Escola.
Davant d’aquesta situació des 
del Comitè d’Empresa hem 
sol·licitat al Govern del Consell 
Comarcal de l’Anoia, de mane-
ra reiterada, la següent infor-
mació que a dia d’avui encara 
no ens ha estat facilitada:
- Conèixer quin és el motiu 

del tancament de l’Escola de 
Dansa, així com l’accés als in-
formes corresponents.
- Conèixer quin és el futur 
dels treballadors i treballado-
res de l’Escola de Dansa.
El Govern del Consell Co-
marcal de l’Anoia no pot vul-
nerar el dret a la negociació 
col·lectiva. Els canvis organit-
zatius han de ser consensuats 
amb la representació legal 
dels treballadors i treballado-
res, tal i com estableix la nor-
mativa.
Des del comitè d’empresa vo-
lem traslladar el nostre recol-
zament i solidaritat amb les 
treballadores afectades: ens 
teniu al vostre costat. 

E nguany l’Escola de 
Dansa del Consell 
Comarcal de l’Anoia 

havia de celebrar els 65 anys 
d’existència i l’equip docent 
en preparava un festival i una 
exposició commemorativa. 
Sónmoltes les generacions que 
han passat per l’edifici del car-
rer Sant Carles i, per tant, no 
ens sembla excessiu afirmar 
que ha esdevingut la pedrera 
de la majoria d’escoles de dan-
sa locals.
La ciutat d’Igualada disposa de 
sis escoles de dansa de titulari-
tat privada que, fins ara,
convivien amb l’única escola 
de dansa pública de la comar-
ca, la qual el Consell Comarcal 
va decidir tancar dràsticament 
el 8 de juny.
El mes de gener l’escola es va 
veure obligada a buscar noves 
instal·lacions, ja que la Casa de 
Cultura -propietat de la Gene-
ralitat- no complia certs requi-
sits i l’Ajuntament d’Igualada 
en va ordenar el tancament. 
El Consell va aconseguir tro-
bar un nou espai on ubicar 

sobretot, apostant per la cultu-
ra com a forma d’expressió que 
enalteix els valors d’una socie-
tat i sense caure en l’argumen-
tació perniciosa que ens hem 
hagut de sentir a dir contínua-
ment, que és deficitària.
Haurem d’esperar a saber si 
realment l’edifici és inservible 
o amb una neteja de cara se’n 
poden aconseguir nous usos. 
Ens sembla ridícul que si se’n 
preveu una remodelació no 
s’aprofitin espais que amb una 
reforma continuarien sent và-
lids. Recordeu que estem par-
lant de diners públics: cal que 
el ciutadà que ara mateix lle-
geix aquestes línies i creu que 
aquest tema no li afecta s’adoni 
que una part del finançament 
de les obres s’obté a través del 
impostos que paguem religio-
sament. Gent d’Igualada, amb 
aquest gest el Consell Comar-
cal posa fi a l’única escola de 
dansa pública comarcal.

Equip docent de l’Escola 
de Dansa del Consell 
Comarcal de l’Anoia

Una escola de dansa perduda
temporalment les activitats 
de l’escola: el Centre Cultural 
Mont-Àgora de Montbui. Tot 
apuntava que la continuïtat en 
aquest nou espai només depe-
nia de la voluntat d’entesa de 
dues institucions, el Consell i 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui. Ens entris-
teix que no s’hagi arribat a un
acord que garanteixi la con-
tinuïtat d’un projecte d’ense-
nyaments artístics únic a la 
comarca.
Hem detectat manca de diàleg 
i voluntat política per part del 
Consell, a banda de desconsi-
deració envers la nostra tasca, 
ja que se’ns ha vetat l’assistència 
a reunions per tractar el tema. 
Ja no entrarem en la manera de 
comunicar-ne la clausura, que 
ens sembla inadequada, ni en 
la negativa de fer una reunió 
per donar explicacions tant al 
professorat com a les famílies, 
ni en el paper galdós que ens 
ha tocat fer a l’equip docent da-
vant d’aquestes.
Com a treballadores de l’escola 
ens hem sentit profundament 

menystingudes: ha estat molt
desagradable assabentar-nos 
de la notícia a través d’una 
mare que va rebre la carta en 
què es comunicava el tanca-
ment i la va posar en un grup 
de WhatsApp. Ens sembla in-
necessari esgrimir arguments 
per defensar una educació ar-
tística de qualitat, que garan-
teixi l’accés a la dansa a tota 
la ciutadania, davant d’una 
institució -el Consell Comar-
cal- que en matèria de cultura 
hauria de mostrar-se sensible i 
actuar en conseqüència. Hi ha 
qui pot pensar que 65 anys són 
suficients per demostrar cer-
ta sensibilitat vers la cultura, 
però volem deixar esment que 
l’escola ha patit les conseqüèn-
cies d’una gestió ineficient du-
rant anys, la qual no ha servit 
per altra cosa que per deixar-la 
morir lentament. Us en podrí-
em posar molts d’exemples: 
des de la manca de suport en 
la promoció fins a la deixa-
desa en les instal·lacions i, en 
resum, una falta d’interès que 
s’ha vist reforçada per una ma-

nera de treballar unilateral que 
ens blocava qualsevol intent de 
millora. No pretenem culpabi-
litzar els tècnics que han actuat 
d’intermediaris en el projecte i 
que sovint s’han mostrat pre-
disposats a col·laborar: estem 
dolgudes amb la classe polí-
tica que ens representa sense 
tenir-nos en compte, persones 
que, independentment de la 
formació que tinguin, acaben 
prenent decisions que respo-
nen a altres interessos en de-
triment de millores educatives 
i socials per a la comunitat.
La cultura és un bé col·lectiu: 
aquí no hi ha discussió que 
valgui i no ens serveix que els
membres de la classe política 
comarcal ho valorin amb pa-
raules buides o amb promeses 
de concedir beques artístiques, 
sinó que ho facin amb accions 
precises, fermes i decidides, 
com la d’apostar definitiva-
ment per una escola de dansa 
pública –a Igualada en tenim 
de teatre, música i art- amb 
una gestió eficient: promocio-
nant-la, amb espais adequats i, 

rar la qualitat de les condicions 
laborals de les professores i del 
personal no docent, unes con-
dicions dignes per al desenvo-
lupament de la seva funció.
Des del Comitè d’Empresa 
denunciem la gestió opaca i la 
nul·la transparència de la Di-
recció del Consell Comarcal 
de l’Anoia, sense comptar amb 
la representació dels treballa-
dors/es, en la gestió del tanca-
ment de l’Escola de Dansa. Els 
representats dels treballadors/
es ens vam assabentar del tan-
cament a través dels mitjans de 
comunicació i, a dia d’avui, no 
disposem de cap informació 
sobre la veritable situació ni 
tampoc dels informes jurídics 

ons consensuades entre totes les 
parts afectades”. 
Poble Actiu insisteix en la neces-
sitat de redactar un Pla d’Equi-
paments per posar ordre als 
equipaments ja existents a Igua-
lada: “cal fer una tasca d’anàlisi 
de necessitats i equipaments, 
per solucionar problemes pre-
sents i amb mirada de futur. 
Hem de poder ubicar les dife-
rents activitats en els espais més 

adients i també poder preveure 
si calen equipaments nous i, si 
és el cas, pensar bé quins i com 
haurien de ser”. Poble Actiu afir-
ma que “el cas de l’Escorxador, 
ho hem dit sempre, ens sembla 
absolutament insostenible. No 
podem tenir un equipament 
amb tantes possibilitats tancat 
i barrat mentre hi ha iniciatives 
culturals que pleguen al no tenir 
lloc a la ciutat”.
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REDACCIÓ / LA VEU 

A través d’un comu-
nicat Aigua és vida 
Anoia, la PAH Ano-

ia i CCOO de l’Anoia insten 
a l’Ajuntament d’Igualada a 
reiniciar tant aviat com sigui 
possible la Comissió d’Estu-
di de la gestió de l’aigua que, 
degut a l’estat d’alarma, ha 
quedat aturada durant aquests 
darrers mesos. Segons han ex-
plicat les entitats anoienques, 
“Igualada ha perdut més de 
tres mesos i la nova norma-
litat no impedeix reiniciar la 
Comissió”, que ha de redactar 
una memòria “que legitimarà 
quin tipus de model d’aigua 
s’aplicarà a Igualada”.
En aquest sentit, les entitats 
recorden que la Comissió 
d’Estudi tenia temps límit fins 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’entitat Rotary Club 
Igualada ha fet un pas 
més per recolzar les en-

titats igualadines en la lluita 
contra el Covid-19.
Aquesta setmana s’han lliurat 
remeses d’Epi,s, finançades 
per The Rotary Foundation. 
Aquesta Fundació és l’eina 
amb que Rotary Internatio-
nal gestiona els ajuts solida-
ris. Amb l’operació Global 
Grant, ha subvencionat amb 
150.000$ als tres districtes es-
panyols, per la compra i distri-
bució d’elements de protecció 
a sanitaris.
Aquests diners, a més de fons 
recollits per la mateixa fun-
dació, està complementada 
amb aportacions procedents 
del rotaris de Taiwan i Corea 
del Sud. Coincidència a no, 
els darrers quatre anys el Ro-
tary d’Igualada ha acollit vuit 
estudiants de Taiwan a Camp 
de Joventut que s’organitza a la 
nostra ciutat. 
El material lliurat, guants de 

Més passes de Rotary Club Igualada 
en lluita contra la Covid-19

Reobre parcialment el 
Casal de la Gent Gran 
del Passeig Verdaguer

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper diumenge 28 
de juny de les 9 del 
matí a les 2 del mig-

dia, torna a Igualada el Mercat 
d’Antiguitats, una de les fires, 
d’aquest sector, més impor-
tants de Catalunya i que degut 
a la situació viscuda va haver 
de suspendre la seva activitat 
durant uns mesos, i ara es re-
activa prenent les mesures de 
seguretat vigents.
Els 130 expositors partici-
pants estaran, com es feia ha-

CASAL GENT GRAN / LA VEU 

A cabem d’obrir, en 
part, el Casal del 
Passeig, el primer de 

tot l’oficina de Benestar So-
cial, també el Menjador, així 
com la Perruqueria  i el Po-
dòleg, però per tot cal trucar 
i concertar. Els altres espais 
amb activitats i tallers, de 
moment encara no toca, ja 
informarem.

Oficina encara tancada 
al públic
El més important és que 
aquest confinament de tres 
mesos, hagi servit per no con-
tagiar-nos tots del coronavi-
rus, i ara, encara que tenim 
més llibertat, cal vigilar i tenir 
la precaució de seguir els con-
sells de mascareta, distància i 
mans netes, sinó com ja heu 
vist, aquest virus no està de 

bitualment, al Passeig Verda-
guer però, per tal de mantenir 
les distàncies i per garantir la 
seguretat, s’ubicaran a un únic 
costat, des del C/ Santa Ca-
terina / Pl. Catalunya fins al 
carrer Lleida. Tots els visitants 
hauran de portar mascareta, 
respectar les distàncies de se-
guretat i seguir les indicacions 
del personal de control i in-
formació. S’espera que aquest 
retrobament dels amants de 
les antiguitats i del col·leccio-
nisme, sigui un primer pas per 
tornar a la normalitat.

Diumenge torna el 
mercat d’antiguitats

punyetes i si t’agafa i no estem 
prou bé, ens fa marxar...
L’Associació estem intentant 
posar-nos al dia, i cercar la 
fórmula de poder iniciar les 
activitats que siguin possi-
bles, al mateix temps que ac-
tualitzem les dades i tot el que 
va quedar aturat el dia 12 de 
març. Ara per qualsevol infor-
mació podeu trucar al telèfon 
93 803 33 12, tots els matins de 
9’30 hores fins les 13 hores. De 
moment no està oberta al pú-
blic la nostra oficina. 
De mica en mica i amb l’ajuda 
i comprensió de tots plegats 
reprendrem la vida quotidia-
na i compartirem les vivències 
d’aquesta pandèmia, tot inten-
tant trobar aquesta normalitat 
que diuen, que per desgràcia 
en el col·lectiu de les persones 
grans és on més malt a fet, per 
tant cuidem-nos i ànims que 
en sortirem de tot plegat.  

nitril, FFP2 i mascaretes, s’ha 
destinat a Acció Social de 
l’Ajuntament d’Igualada, qui 
repartirà a diferents entitats 
d’atenció a les persones. Es 
complementa així els 9.000 
guants lliurats el març passat.
A iniciativa del club igualadí, 
es va proposar la compra de 
bates impermeables fabrica-
des a la nostra ciutat. Les ba-
tes de Vinset-Velamen, són 
bates molt valorades per les 
seves homologacions i quali-
tats tècniques, reutilitzables i 

poder-les rentar 30 vegades. 
El fet que s’han repartit a 40 
ciutats espanyoles, ajuda a do-
nar a conèixer productes fet a 
casa. Una remesa  de 145 uni-
tats, s’han lliurat a la Fundació 
Sanitària Sant Josep.
Mentre, els rotaris d’Iguala-
da, continuen el programa  
d’aportacions d’aliments al 
Banc de Queviures. L’objectiu 
inicial de vuit  remeses, per 
un valor de 500€ setmanals, 
s’aconseguit prorrogar fins a 
setze setmanes.

Aigua és Vida, CCOO i PAH volen 
ja la comissió de la gestió de l’aigua

a l’actual mes, motiu pel qual 
l’estudi final ja hauria d’estar 
finalitzat, i insten a tots els 
grups municipals, especial-
ment a aquells que no els van 
permetre participar de la Co-
missió d’Estudi, a reconside-
rar la participació d’Aigua és 
vida Anoia i la PAH Anoia en 
la Comissió d’Estudi, generant 
una nova Comissió en la que 
s’ampliï la participació ciuta-
dana.

Dificultats dels tècnics
A banda, les entitats a favor 
de la gestió pública conside-
ren que els tècnics de l’Ajun-
tament tenen “moltes dificul-
tats davant la magnitud que 
suposa la Comissió d’Estudi 
de la gestió de l’aigua2. Segons 
les entitats, aquesta dificul-
tat “queda confirmada quan 

la constitució de la mateixa 
Comissió d’Estudi contempla 
una pròrroga de tres mesos 
més en un procés que hauria 
d’estar enllestit en només tres 
mesos, sumant un total de 
sis mesos”. D’aquesta manera, 
Aigua és vida Anoia, la PAH 
Anoia i CCOO Anoia consi-
deren que seria “molt adient 
i convenient” que la Comissió 
d’Estudi incorporés “ajuda ex-
terna a través de tècnics amb 
experiència”, quelcom que fa-
cilitaria la feina dels tècnics 
de l’Ajuntament i agilitzaria el 
procés de la mateixa Comissió 
d’Estudi.
Assenyalen, igualment, que la 
gestió pública és la gestió “més 
justa social, econòmica i eco-
lògicament, especialment en 
temps de crisi socioeconòmi-
ca com l’actual”.  

CRISI...
L'amenaça als negocis, té solució 

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

AUTHENTIC 
OUTLET

LIQUIDACIÓ TOTAL
TOT DES DE 

15€ FINS A 50€ 
+ 1 PEÇA DE REGAL

Aprofiteu que és l’últim any!
(em jubilo)

Tel. 93 804 26 68 - Av. Balmes, 14
Igualada

ES VEN PIS al COSTAT 
de l’ESTACIÓ TREN 

D’ IGUALADA
- Ideal per invertir.

- 80m2.
- Molt ben orientat al sol

- 3 habitacions totes amb �nestra
- Només 3 veïns

- Poques despeses de comunitat
Per només 60.000€

Interessats trucar a 636 925 298
Ref. Pis carrer Repòs.
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L’Organisme de Gestió 
Tributària de la 
Diputació reobre la 
seva oficina del carrer 
St. Carles

Des dl passat dilluns, 22 de 
juny, les oficines de l’Organis-
me de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona ja 
poden atendre la ciutadania 
de forma presencial. És l’ini-
ci del procés de reobertura de 
les oficines de l’ORGT, que 
aniran aixecant la persiana de 
forma esglaonada, garantint 
les mesures de seguretat per als 
empleats públics i els contribu-
ents.   
Aquesta atenció presencial, 
que es portarà a terme amb cita 
prèvia, complementarà l’aten-
ció no presencial, que es va re-
forçar des de l’inici de la crisi 
sanitària, i que s’està prestant a 
través del web de l’Organisme, 
l’adreça general de correu elec-
trònic d’atenció ciutadana, i les 
adreces de correu electrònic 
de les oficines i els telèfons di-
rectes, que consten publicats al 
web, així com els telèfons genè-
rics 932 029 802  i 932 029 805.
Al web de l’ORGT es poden 
fer tots els tràmits, així com 
presentar escrits per mitjà del 
Registre Telemàtic. El ciutadà 
també pot emplenar un for-
mulari deixant el seu número 
de telèfon perquè el personal 
de l’Organisme s’hi posi en 
contacte per respondre les se-
ves consultes.
Per a l’atenció telefònica, s’ha 
desplegat un servei de més de 
180 línies, des d’on es pot rebre 
i efectuat tràmits, com ara el 
pagament amb targeta de crè-
dit i la domiciliació de tributs.

Més de 435.000 
tràmits online
Des de l’inici de la crisi sani-
tària ocasionada per la CO-
VID-19, l’activitat de l’Organis-
me respecte a l’exercici de les 
funcions delegades de gestió, 
inspecció i recaptació s’està de-
senvolupant amb normalitat, 
a través de connexió en forma 
remota del seu personal, i dels 
canals telemàtics i telefònics 
d’atenció ciutadana, que van 
ser ampliats, i que han estat 
utilitzats de forma intensiva 
pels contribuents.
Tal com reflecteixen les dades 
referides aproximadament a 
l’últim més i mig d’activitat (1 
de maig-14 de juny), s’han re-
gistrat 435.193 tràmits efectu-
ats al web de l’ORGT, 34.510 
atencions per correu electrònic 
i 75.064 atencions telefòniques. 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada ha viscut aquest 
any una celebració de la 
festa de Sant Joan adap-

tada a la situació sanitària 
provocada per l’episodi de 
Covid-19. El primer canvi 
es va aplicar en la tradicio-
nal arribada de la Flama del 
Canigó. Els portadors van 
fer un recorregut des de Can 
Roca fins a l’Ajuntament, on 
va tenir lloc una recepció ofi-
cial amb aforament limitat i, 
també, l’encesa d’un peveter 
instal·lat en aquesta ocasió al 
balcó de l’edifici consistorial, 
a més de la lectura del mani-
fest. Posteriorment, va tenir 
lloc el lliurament de la Flama 
als pobles de l’Anoia, en hora-
ris establerts prèviament per a 
cada municipi per evitar aglo-
meracions.

Portada a Montserrat
Els atletes del Club Atlètic 
Igualada també van portar la 
Flama fins a Montserrat, si bé 
aquest any no ho van fer amb 
els tradicionals relleus a peu. 
En un monestir pràcticament 
buit, la delegació igualadi-
na, encapçalada per l’alcalde, 

Igualada viu un Sant Joan diferent

FLAMA CANIGÓ IGUALADA / LA VEU 

U n any més, i com ja és 
tradició la Flama del 
Canigó va arribar a 

la ciutat d’Igualada procedent 
del cim del Canigó (2784 me-
tres).
Una expedició igualadina va 
marxar dilluns 22 de juny al 
matí en direcció al petit mu-
nicipi de Fillols, a la comarca 
del Conflent, situat al peu de 
la muntanya del Canigó, per 
celebrar un dinar de germa-
nor amb els companys de la 
Catalunya del Nord. A prime-
ra hora de la tarda van iniciar 
l’ascensió al pic del Canigó des 
del mateix municipi. (enguany 
per mesures de seguretat l’ac-
cés amb vehicle al refugi de 
Cortalets, punt més habitual 
de l’ascensió a la muntanya, 
estava tallat)  
La crisi de la Covid-19 com-

Marc Castells, i els regidors 
Pere Camps i Miquel Vives, 
va ser rebuda pel Pare Abat, 
Josep M. Soler, que en una 
simbòlica cerimònia a la part 
exterior de la basílica, va des-
tacar la voluntat i el valor de 
mantenir la tradició a pesar de 
les limitacions motivades per 
la situació sanitària i va ex-
pressar la solidaritat per l’ac-
centuat patiment que la crisi 
de la Covid-19 ha provocat a 
la Conca d’Òdena.
Tanmateix, la principal no-
vetat de la festa de Sant Joan 
d’aquest any va arribar a la nit, 
quan el tradicional correfoc 
va ser substituït per l’encesa 
de pirotècnia des de quatre 
terrats de la ciutat, a càrrec de 
les colles dels Diables d’Igua-
lada, Mal Llamp i Petits Dia-
bles d’Igualada. Així, malgrat 
les limitacions imposades per 
les mesures sanitàries, Igua-
lada va viure una celebració 
diferent d’una de les celebraci-
ons destacades en el calendari 
festiu de Catalunya, amb coets 
esclatant gairebé de manera 
simultània a diferents zones 
del cel de la ciutat.

portà que la regeneració de la 
Flama del Canigó a la pica de 
la muntanya hagués estat res-
tringida a molt poques perso-
nes de la Catalunya del Nord i 
del Principat.  
A mitjanit de la nit del 22-23 
de juny es va regenerar la fla-
ma dalt de la pica d’aquesta 
muntanya, amb una breu però 
emotiva cerimònia. Un cop 
acabada la cerimònia l’expedi-
ció igualadina va seguir el seu 
camí amb l’objectiu de portar 

la flama regenerada fins al re-
fugi dels Estables situat prop 
de Prats de Molló on els espe-
rava un vehicle per portar la 
flama fins al Coll d’Ares (Prin-
cipat de Catalunya) des d’on es 
va repartir a tots els municipis 
del país. En total la travessa 
per regenerar la flama des del 
poble de Fillols fins al refugi 
dels Estables els va compor-
tar 12 hores de caminada i 
superar uns 2550 metres de 
desnivell positiu per portar la 

flama a la ciutat d’Igualada, un 
recorregut excepcional per un 
any excepcional.
La flama excepcionalment va 
ser transportada amb vehicles 
fins a Igualada on 3 corredors 
van fer relleus des de Can 
Roca fins a l’ajuntament de 
la ciutat on va ser rebuda per 
l’alcalde i els portaveus dels 
grups municipals. A partir de 
les 17.30 i fins a les 20.00 es 
va distribuir esglaonadament 
a diferents municipis/entitats 
de la comarca.
Des de l’entitat Flama del Ca-
nigó d’Igualada volem expres-
sar el nostre agraïment a totes 
aquelles persones, col·lectius 
i entitats que ens han ajudat 
a fer possible la portada de 
la Flama fins a Igualada –cos 
dels Agents Rurals de Catalu-
nya, la FEEC, Casal de Con-
flent, Ajuntament d’Igualada i 
Club Atlètic Igualada.
A  tots ell/es moltes gràcies!

El llarg camí de la Flama del Canigó fins a Igualada
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí i la UTE 
AMPANS-Intermèdia 

han signat un conveni amb 
la voluntat de col·laborar i 
participar en el programa 
de Noves Oportunitats per a 
Joves a la Catalunya Central, 
dins del marc del Pla Opera-
tiu de la Garantia Juvenil. La 
signatura ha anat a càrrec de 
l’Alcaldessa Noemí Trucharte 
i del Gerent d’AMPANS, Toni 
Espinal.
Signen el conveni, l’Alcaldes-
sa Noemí Trucharte i el ge-
rent d’Ampans, Toni Espinal
Des de l’Ajuntament, l’Alcal-
dessa Noemí Trucharte i la 
regidora de Joventut, Eva Va-
dillo, valoren amb satisfacció 
l’ampliació de l’ús de l’Espai 
Jove, que fins ara era majori-
tàriament per a joves de 12 a 
16 anys. 
Amb aquest nou projecte 
d’AMPANS, diu Eva Vadillo, 
“refermem el compromís 
municipal que vàrem fer fa 
un any: ampliar el servei a 
la joventut per esdevenir un 
referent comarcal ja que ara 
acollirà joves de tota la co-
marca de l’Anoia en temes de 
noves oportunitats laborals i 
acadèmiques, entre altres”.
En el marc d’aquest conve-
ni, l’Ajuntament cedeix a 
Can Muscons, un espai de 
coworking, aules per a tutori-
es i aules de formació, segons 

disponibilitat i prèvia reser-
va. També cedeix la connexió 
wifi i els ordinadors portàtils 
per a l’ús dels joves per al 
Programa de Noves Oportu-
nitats.
Per la seva banda, la UTE 
AMPANS-Intermèdia es 
compromet a prioritzar els 
recursos del propi territori 
i, en el cas d’incorporar per-
sonal tècnic d’atenció directe 
al servei, estableix la priori-
tat de persones ateses en el 
Servei Local d’Ocupació de 

L’Ajuntament de Vilanova del Camí 
col·labora amb AMPANS i el programa 
de Noves Oportunitats per a joves

l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, o en el seu defecte, les 
persones del municipi.
L’acte es va acabar amb una 
visita a les instal·lacions de 
l’Espai Jove Can Muscons.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La piscina municipal 
Can Titó va obrir ahir 
dijous amb algunes res-

triccions per motius d’higie-
ne, salut i control de l’afora-
ment a causa de la covid-19. 
Per entrar-hi serà obligatori 
omplir, signar i entregar la 
Declaració Responsable, un 
document que es podrà des-
carregar des del vilanovaenli-
nia.cat i que també trobareu a 
la piscina. Una vegada signat 
se n’haurà de fer una foto i 
guardar-la al mòbil per tal de 
mostrar-la sempre a l’entrada.
La piscina ofereix dos torns 
de bany, per controlar l’afo-
rament, que serà del 50%. 
El torn del matí és d’11:00 
a 15:00 h i, el de la tarda, de 
15:45 a 19:45 h. Per saber 
l’estat de l’aforament de la 
piscina, les àrees d’Esports i 
Comunicació estan treballant 
en una aplicació que serà vi-
sible des del web municipal 
i que es podrà consultar des 
del mòbil.
Aquest any, donada l’excep-
cionalitat derivada pel coro-
navirus, no s’han fet abona-
ments d’estiu. Les entrades es 
podran comprar de manera 
individual a la piscina a un 
preu bonificat al 50% per a 
les famílies empadronades 
al municipi. Caldrà acredi-
tar la condició d’empadronat 
amb el DNI o el document 
de padró. També es podran 
adquirir packs de 10 entra-
des. Aquests packs es poden 
comprar a la piscina o a les 
oficines d’Esports, a partir 
del 22 de juny i sempre que 
es pugui pagar amb targeta de 
crèdit.
Una vegada dins del recin-
te de la piscina, expliquen 
des d’Esports, també s’han 
marcat limitacions. La gent 
es podrà banyar i nedar a la 
piscina amb normalitat però 
caldrà evitar esquitxar o api-
lar-se dins l’aigua. Es podrà 
prendre el sol i acotar l’espai 
a la gespa, però no hi haurà 
servei d’hamaques.
Així mateix hi haurà servei 
de bar amb terrassa però la 
zona de pícnic estarà restrin-
gida. Tampoc hi haurà servei 
de premsa ni jocs de taula per 
motius sanitaris.

Els lavabos i les dutxes ex-
teriors estaran en funciona-
ment però els vestidors col-
lectius estaran restringits per 
mesures d’higiene i seguretat.

Condicions per entrar a la 
piscina
A banda de la Declaració 
Responsable, des d’Esports 
s’han establert altres mesures, 
seguint les indicacions i pro-
tocols marcats des de Salut. 
Així, serà obligatori portar 
mascareta per a les distàncies 
curtes; mantenir sempre que 
sigui possible la distància de 
seguretat; insistir en la higie-
ne de mans, -es disposarà de 
gel hidroalcohòlic- i respec-
tar l’horari del torn de bany. 
S’hauran de seguir les indica-
cions dels socorristes i no es 
podrà entrar i sortir del re-
cinte de la piscina.
Aquesta temporada, mentre 
les condicions sanitàries no 
ho permetin, no podran ac-
cedir a la piscina ni els abo-
nats al gimnàs ni els grups de 
Casals i entitats.

Obre la piscina de Can 
Titó amb restriccions

Vilanova del Camí 
vol ser un referent a la 
comarca en temes de 
noves oportunitats 

per als joves

Terrasses obertes. 
de dimecres a diumenge migdia 

i nits de divendres i dissabte

www.elkubb.cat
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’Ajuntament de Cas-
tellolí disposa, ja des 
d’ara, de més de 50 

mil euros per realitzar dife-
rents actuacions de millora 
del municipi i tirar endavant 
diversos projectes per aquest 
2020. La Diputació de Bar-
celona ha destinat un ajut de 
7.000 a Castellolí per al pro-
grama “Cap municipi enre-
re” de suport integral contra 
la Covid-19, i 43.200€ per al 
Catàleg de la Xarxa de Go-
verns Locals, una xifra que ha 
crescut un 25% respecte l’any 
passat.
Les actuacions que l’Ajunta-
ment de Castellolí farà amb 
els ajuts del Catàleg de la Di-
putació són ben diverses, des 
de nous passos de vianants 
al municipi (hi destinaran 
10.000 euros), la millora de 
l’habitatge de la rectoria de 
l’església per a pelegrinatge i 

habitatge social (hi destina-
ran 11.500 euros) o la instal-
lació d’un punt de recàrrega 
de vehicle elèctric (4.500 eu-
ros). D’altres projectes que 
tiraran endavant són el pro-
cés participatiu de transfor-
mació de l’antiga N-II en illa 
de vianants, la celebració de 
l’European Bike Trial Cham-
pionship, el Pla d’Actuació de 
Joventut, l’arranjament d’habi-
tatges, la inspecció d’activitats, 
l’atenció d’animals abandonats 
i un taller de teatre, entre d’al-
tres.
A banda d’aquestes partides 
de la Diputació de Barcelona, 
el propi Ajuntament de Cas-
tellolí destinarà aquest 2020 
una partida de més d’11.000 
euros per tirar endavant les 
actuacions previstes al Pla de 
Prevenció Municipal d’Incen-
dis Forestals, que inclouen el 
manteniment i la neteja de ca-
mins i l’estabilització de l’ero-
sió del torrent del Perera al seu 
pas pel camí de Can Soterons.

 

Castellolí aconsegueix 50 
mil euros de la Diputació 
de Barcelona per fer una 
vintena d’actuacions

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt ha 
decidit ajornar la Festa 

Major d’enguany, davant la si-
tuació d’excepcionalitat pro-
vocada per la pandèmia de la 
Covid-19.
La celebració de la Festa Ma-
jor 2020 de la Pobla de Clara-
munt estava prevista per la 
primera setmana de juliol, 
però el risc de contagi que 
suposen les aglomeracions de 
persones i seguint les indica-
cions de les autoritats sani-

tàries competents, ens obli-
guen a replantejar aquesta 
festivitat.
Des de la regidoria de cultu-
ra i festes s’està treballant en 
programar la festa major del 
10 al 13 de setembre amb la 
voluntat de poder celebrar 
així la festa més esperada 
pels poblatans i poblatanes, 
sempre que les condicions 
ho permetin. De la matei-
xa manera l’ajuntament està 
organitzant una sèrie d’ac-
tivitats puntuals per aquest 
mesos de juliol i agost que en 
breu s’informarà.

MONTBUI / LA VEU 

Demà dissabte el mer-
cat dels dissabtes 
“Montmercat”, ubicat 

a la pèrgola del Passeig Cata-
lunya, i que compta amb di-
ferents paradistes d’arreu de 
la geografia catalana, farà un 
pas més de retorn a la “nova” 
normalitat.
Després que durant el darrer 
mes, de forma adaptada al 
procés de desescalada, aquest 
servei hagi anant recuperant 
parcialment la normalitat, 
s’espera que aquest dissabte 
ja siguin presents a Mont-
bui la majoria de paradis-
tes. Montmercat oferirà els 
productes de proximitat en 
un espai que tindrà les me-
sures de seguretat I higièni-
co-sanitàries necessàries. Es 
vetllarà per respectar en tot 
moments distàncies de segu-
retat, s’habilitaran espais per 

S’ajorna la Festa Major 
de la Pobla al setembre

Montmercat va entrant en la nova 
normalitat

afavorir el pas de carros de 
la compra, cotxets infantils 
i pensant, alhora, afavorir el 
desplaçament de les persones 
amb mobilitat reduïda. Tam-
bé es treballarà per complir 
escrupolosament les mesures 
d’higiene que estableixen els 
protocols sanitaris.
L’Ajuntament del Santa Mar-
garida de Montbui, a través 
de l’àrea de Manteniment, ha 

treballat per aconseguir un 
espaiat més ampli entre les 
parades i disposar-les d’acord 
amb les noves garanties de se-
guretat.
Cal recordar que Montmer-
cat va estar sense servei du-
rant més de dos mesos com a 
conseqüència dels efectes de 
la pandèmia de Covid-19. Es 
realitza els dissabtes entre les 
8.30 i les 14.30 hores. 

MONTBUI / LA VEU 

Fins el 30 de juny està 
en marxa convoca-
tòria per accedir als 

microcrèdits per a empre-
ses i comerços montbuiencs 
que s’hagin vist afectats per 
la Covid-19.   L’Ajuntament 
montbuienc destina 100.000 
euros a finançar aquests ajuts 
reintegrables, o “microcrè-
dits”, que facilitin l´accés al 
finançament necessari per a 
fer front als pagaments més 
immediats a tots aquells em-
presaris i autònoms que estan 

patint dificultats per aquesta 
manca de liquiditat. Es tracta 
d’una de les línies d’actuació 
emmarcades en el pla de xoc 
municipal per tal de fer front 
als efectes socials i econòmics 
de la pandèmia. 
Amb aquests ajuts l´Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui vol donar suport al 
teixit productiu, i contribuir 
al manteniment de l´activi-
tat empresarial d´aquells que, 
durant aquesta crisi sanitària, 
han vist restringida la seva 
activitat i, com a conseqüèn-
cia, veuen perillar els seus ne-

Convocatòria de microcrèdits per a 
empreses i comerços locals afectats per 
la Covid-19

gocis i empreses.
Aquests microcrèdits es des-
tinen a empreses i autònoms 
amb la seu social i/o centre de 
treball al municipi de Santa 
Margarida de Montbui, amb 
un tipus d´interès del 0 % i 
a retornar en un termini de 
3 anys, amb 6 mesos de ca-
rència des del moment de la 
concessió, i abonant un total 
30 quotes mensuals d´igual 
quantia.
Tota la informació per trami-
tar aquesta línia d’ajuts estarà 
disponible a la pàgina web 
municipal www.montbui.cat.

MONTBUI / LA VEU 

Avancen les obres de 
construcció d’un nou 
vial per a vianants i 

bicicletes, d’una longitud de 
600 metres, que enllaça la 
sortida sud del Nucli Urbà 

montbuienc fins la rotonda 
de la C-37 que dóna accés a la 
Deixalleria Municipal.
El nou camí té 2’5 metres 
d’amplada, que permetrà di-
vidir-lo en dos carrils per a 
circulació de bicicletes, un 
per a cada sentit de la marxa. 

Les tasques d’asfaltatge con-
figuren ja el que serà aquest 
nou eix sostenible.
Les obres van a càrrec de 
l’empresa JJ Asfalcat, tenen 
un termini de realització de 
tres mesos i mig i suposen un 
cost de més de 182.000 euros.

Avancen les obres del nou vial per a 
vianants i bicicletes
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

De l’1 de juliol al 6 de 
setembre la pisci-
na municipal de la 

Pobla de Claramunt torna a 
l’activitat però, enguany, ho fa 
adaptant el seu funcionament 
per tal de fer-lo compatible 
amb la normativa i a les reco-
manacions destinades a evitar 
el contagi de Covid-19. Amb 
aquest objectiu, l’Ajuntament 
ha elaborat un pla d’obertura 
que recull un seguit de me-
sures destinades a garantir la 
seguretat de les persones.

Les principals novetats a te-
nir en consideració per a l’ús 
d’aquest equipament són:
• Es redueix l’aforament. El 
consistori ha previst dos es-
cenaris per a limitar l’accés 
al 30 % o al 50 % segons les 
recomanacions vigents.
• No es podran fer servir els 
vestidors.
• No hi haurà servei de bar.

• La distància mínima haurà 
de ser de 2 metres entre per-
sones 
• S’estableixen dues franges 
horàries: els matins, d’11 a 15 
h, i les tardes, de 16 a 20 h. 
• L’adquisició d’entrades dià-
ries es podrà fer, fins amb una 
setmana d’antelació, al web 
http://piscina.lapobladeclara-
munt.cat.
• Només les persones de 65 
o més anys podran disposar 
d’abonaments que podran 

La Piscina Municipal de la Pobla 
obrirà les seves portes prioritzant la 
seguretat de les persones

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Tot i la situació de confina-
ment  que hem passat i que 
estem superant, els pressupos-
tos participatius de La Pobla 
de Claramunt 2021 no s’han 
aturat.
Finalment, la comissió tècnica 
ha acabat de fer la valoració de 
totes les propostes rebudes i ja 
hi ha  aquelles que passaran a 
la fase de votacions. 
Les votacions es podran dur a 

terme a partir de dilluns 29 de 
juny fins el dia 12 de juliol, ja 
sigui presencialment o a tra-
vés del web de l’Ajuntament. 

Ja es pot votar als pressupostos participatius
L’Ajuntament de La Pobla de 
Claramunt, anima a tots els 
veïns i veïnes  a participar 
en la votació

comprar a les oficines de 
l’Ajuntament o telemàtica-
ment al web http://piscina.
lapobladeclaramunt.cat.
Més enllà d’aquest conjunt 
de mesures, l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt 
fa també una crida a la res-
ponsabilitat de les persones 
usuàries per tal que facin ús 
de les instal·lacions de la ma-
nera més segura possible per 
a elles mateixes i per a la res-
ta de banyistes.

JORBA / LA VEU 

L’ajuntament de Jorba 
obrirà dilluns 29 de 
juny la piscina munici-

pal seguint un protocol d’ac-
tuació i mesures que tenen 
per objectiu garantir la segu-
retat dels usuaris i usuàries 
davant la crisi sanitària pro-
vocada per la COVID-19.
Una d’elles és el control de 
l’aforament. Així, davant 
aquesta mesura i per evitar 
molèsties o esperes inneces-
sàries i tenir la plaça assegu-
rada, l’Ajuntament ha decidit 
crear una web, com a canal 
únic, per poder comprar en-
trades anticipades i també 
abonaments. Accedint a la 
web municipal jorba.cat es 
podrà anar directament al 
nou programa de compra, 
que permet comprar entrades 
individuals i abonaments i ja 
disposa d’un algoritme que 
prioritza la reserva als empa-
dronats al municipi.
Degut a la restricció en el 
nombre d’usuaris, i per tal de 
poder donar accés al major 
nombre de persones, s’han 
habilitat dues franges horàri-
es de bany, de dilluns a diu-
menge, matí de 11 a 15h i tar-
da de 16 a 20h. Es reserva la 
franja de 15 a 16h per proce-
dir a la desinfecció de les ins-
tal·lacions i el tractament de 
l’aigua que també es repetirà 
cada dia abans d’obrir l’equi-
pament.
Per accedir a la piscina, serà 
imprescindible realitzar una 
reserva prèvia, que controlarà 
l’aforament del torn, i seguir 

les mesures de seguretat fixats 
per les autoritats sanitàries. 
Un cop dins del recinte, els 
usuaris hauran de mantenir 
una distància de seguretat i 
seguir les instruccions del so-
corrista i personal del recinte.
L’Ajuntament demana la col-
laboració de tots els jorbencs 
i jorbenques per adaptar-se a 
aquest nou ús de la piscina en 
aquest estiu atípic marcat de 
la Covid-19 i agraeix d’antuvi 
la comprensió.
A la web municipal jorba.cat 
podeu trobar més informació 
del funcionament i les mesu-
res que cal seguir.

L’ajuntament de Jorba 
posa en marxa una web 
per la compra d’entrades 
a la piscina

El control de l’afora-
ment dona prioritat als 

veïns de Jorba i s’han 
habilitat dues franges 

horàries de bany

Interessats trucar:
636 92 52 98

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc

Ronda de Fàtima, 18 Igualada  ·  Tel. 938 03 13 57  /   618 12 22 76
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Un cop analitzada la 
normativa d’ober-
tura de piscines i 

després d’avaluar-ne els ris-
cos, l’Ajuntament de Tous 
ha hagut de prendre una 
decisió difícil: no obrir la 
piscina municipal aquest 
estiu. La decisió s’ha pres 
en un exercici de responsa-
bilitat després de constatar 
la impossibilitat de fer com-
plir la normativa amb totes 
les garanties per impedir la 
propagació de la Covid19.
No som els únics; un bon 
nombre de piscines de 
l’Anoia no obriran aquest 
estiu. Les mesures decreta-
des pel govern espanyol im-
pliquen, entre d’altres nor-
mes, reduir l’aforament a 
un terç (en una piscina pe-
tita com la de Tous això su-
posa que només 20 usuaris 
poden entrar a la piscina) 
i l’obertura a través de cita 
prèvia per organitzar els 
torns entre els veïns (torns 
de dues hores com a mà-

xim amb desinfecció comple-
ta entre torn i torn), fet que 
impossibilita cobrar entrades 
o oferir passis de temporada, 
ja que no es pot garantir l’en-
trada als veïns. Aquestes li-
mitacions se sumen a d’altres 
mesures com ara controlar la 
temperatura a l’entrada, man-
tenir els 2 metres de distàn-
cia entre els usuaris tant dins 
com fora de l’aigua, impedir 
l’entrada de menors de 18 
anys no acompanyats, tenir 
gels a disposició dels usuaris, 
i netejar i desinfectar cons-
tantment, tant els equips com 
les instal·lacions.
Tot aquest seguit d’obligaci-
ons fan inviable l’obertura de 
la piscina. D’una banda per-
què no podem garantir que 
es complirà, amb el rigor que 
caldria, la normativa impo-
sada. I d’altra banda pel gran 
dèficit econòmic que suposa, 
en un moment de caiguda 
dels ingressos, destinar prop 
de 40.000€ de despesa mu-
nicipal a la piscina (cal con-

Per què la piscina de Tous no pot 
obrir aquest estiu

tractar més personal per 
fer tasques de desinfecció i 
manteniment, i sense tenir 
els ingressos de les entra-
des ni els de concessió del 
bar perquè no es pot obrir). 
Diners que d’altra banda, en 
aquests moments, són molt 
necessaris en altres àrees 
com la de serveis socials.
Tot i les adversitats i el mo-
ment excepcional que ens 
ha tocat viure, mantenim 
la ferma voluntat de ser-
vei públic, prioritzant les 
polítiques que situïn les 
persones al centre i sent 
rigorosos en la gestió dels 
recursos públics. No sem-
pre és fàcil, però creiem que 
la  política reclama coratge 
per adoptar decisions que 
garanteixin la seguretat dels 
veïns i veïnes, encara que 
no siguin populars. 

Ajuntament de Sant Martí 
de Tous

S.M. DE TOUS / LA VEU 

Tot i les mesures de pre-
venció i les normatives 
pròpies del desconfi-

nament, Sant Martí de Tous va 
celebrar dimarts a la nit una 
exitosa revetlla de Sant Joan, 
amb la participació de més de 
dues-centes persones del mu-
nicipi en diferents moments 
de la nit. La Festa, organitza-
da per la Comissió 50Tous, va 
reunir al camp de futbol tots 
els ingredients imprescindi-
bles de la revetlla: una gran fo-
guera encesa per la Flama del 
Canigó que va arribar portada 
per un grup d’atletes, coca de 
Sant Joan i música a càrrec del 
grup “Pascual i els desnatats”. 
El concert es va haver de fer 
amb el públic assegut, les ca-

dires distribuïdes per nuclis 
familiars i respectant la dis-
tància de seguretat, tal i com 
marca la normativa de la Fase 
de represa.
Tot i ser un Sant Joan atípic 
pels músics, pels tècnics, per 
l’organització i també pel pú-
blic assistent, la nit de la Re-
vetlla a Tous va ser una gran 
festa, on el veïnat va poder 
celebrar la tradició de Sant 
Joan i donar la benvinguda al 
solstici d’estiu. Des de l’Ajun-
tament de Tous volen agrair 
la tasca de tots els qui ho van 
fer possible: els voluntaris 
de la comissió organitzado-
ra 50Tous, els membres de 
l’ADF, als corredors i corre-
dores que van fer arribar la 
Flama del Canigó al municipi 
i a tot el públic assistent.

 

Tous celebra una exitosa 
Revetlla de Sant Joan

MIRALLES / LA VEU 

L’artista escultora i cera-
mista Mary Gumà ha 
passat el confinament 

de la Covid-19 al seu domicili 
–i taller- la Caseta Gumà de 
Miralles, on ha fet una peça 
diària, en aquest cas, teteres, 
cadascuna d’elles amb una 
forma i una decoració dife-
rent.
Aquest treball ha donat com 
a resultat una col·lecció de 57 
peces úniques, cadascuna de 
les quals té el seu propi estil, 
color, forma de cocció i, per 
damunt de tot, es tracta d’uns 
objectes de gran bellesa. Les 
peces demostren que Mary 
Gumà no s’ha limitat a fer 
una peça cada dia, sinó que 
en cadascuna d’elles hi ha un 
treball d’estudi i disseny ju-
gant amb la geometria de la 
terra cuita, els colors minerals 
i les temperatures del forn. El 
resultat és un gaudi per als 
sentits –de la vista i del tac-
te- i a la vegada un recorregut 
pels diferents estils escultòrics 
d’aquesta artista anoienca.
Mary Gumà conscient de les 
dificultats actuals per trobar 

una sala d’exposicions oberta 
per poder mostrar la seva col-
lecció, ha aprofitat la remode-
lació de l’espai del taller que 
ha fet obligada per les recents 
inclemències climàtiques, per 
a bastir una exposició tempo-
ral on mostrar les 57 teteres 
i, a més, de peces i escultures 
ceràmiques que han format 
part de les exposicions que al 
llarg dels anys, ha protagonit-

zat l’obra de Gumà.
La mostra es va inaugurar ofi-
cialment –però de forma de-
senfadada- el dia 23 de juny, 
coincidint amb la revetlla de 
Sant Joan.
Per visitar-la només cal acos-
tar-se a la Caseta Gumà de 
Miralles on, complint tots 
els protocols de seguretat, es 
podrà gaudir de la sorpre-
nent col·lecció. 

Les teteres del confinament, a Miralles

ÒDENA / LA VEU 

Un any més, la Flama del Ca-
nigó, va encendre la foguera 
d’Òdena i l’Espelt seguint així 
la tradició. La Flama que ager-
mana els Països Catalans la nit 
de Sant Joan es va anar a buscar, 
per una cinquantena de volun-
taris del municipi al peveter de 
la plaça de l’Ajuntament d’Igua-
lada provinent del cim del Ca-

nigó.
Seguidament, corrent i en re-
lleus, la flama va ser traslladada 
fins a Òdena i l’Espelt per en-
cendre la foguera de Sant Joan.
Enguany, davant la crisi sanità-
ria de la COVID-19, la poste-
rior revetlla al parc amb el so-
par popular es va suspendre per 
evitar aglomeracions de perso-
nes i seguir així amb les mesu-
res de prevenció sanitàries. 

La Flama del Canigó 
encén la foguera a Òdena 
i l’Espelt
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PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
ha publicat les bases 
del 44è Concurs de Te-

atre Amateur Vila de Piera, 
un esdeveniment cultural 
que aquest any es veurà con-
dicionat per les mesures que 
marqui l’autoritat competent 
d’acord amb la normativa de 
la Covid19. La previsió inicial 
és que el concurs comenci el 
dia 3 d’octubre i finalitzi el 28 
de novembre. Totes les repre-
sentacions es faran al Teatre 
Foment de Piera.
Com en anteriors edicions, el 
jurat estarà format per perso-
nes vinculades directament 
al món del teatre. Hi haurà 
premi a les tres millors obres 
i reconeixements a la millor 
direcció, millor actor, millor 
actriu, millor actor de repar-
timent, millor actriu de re-
partiment, millor presentació 

escènica i un premi que serà 
escollit per votació popular. El 
jurat es reserva el dret d’ator-
gar els accèssits que consideri 
oportuns.    
Els grups interessats en par-
ticipar en el concurs tenen 
fins al dia 31 de juliol per a 
formalitzar la inscripció envi-
ant un correu electrònic a les 

adreces cultura@ajpiera.cat i 
concursteatreamateurpiera@
gmail.com. Hauran d’adjuntar 
un breu historial de la compa-
nyia, la sinopsi de l’obra que 
proposen representar, una fo-
tografia de qualitat i el repar-
timent.
Consulteu el text íntegre de les 
bases a www.viladepiera.cat.

Es publiquen les bases del Concurs de 
Teatre Amateur 2020

PIERA / LA VEU 

Tot i que la Generalitat 
ha autoritzat a obrir 
les escoles bressol en 

la fase 2 sota responsabilitat 
municipal, l’Ajuntament de 
Piera ha decidit no repren-
dre el servei aquest curs per a 
preservar la salut dels infants, 
famílies i docents del cen-
tre. El consistori s’uneix així 
a altres municipis que han 
renunciat a l’obertura de les 
escoles bressol perquè consi-
deren que amb les condicions 

actuals no es poden garantir 
les mesures decretades per les 
autoritats sanitàries pel que 
fa a l’adequació dels espais, 
el distanciament social i la 
higiene, aspectes claus tenint 
en compte la vulnerabilitat 
de l’alumnat. Així mateix, els 
municipis que han optat per 
la no obertura creuen que la 
situació no permet continuar 
amb el model educatiu actual 
i els criteris pedagògics que 
el fonamenten i que l’hora-
ri establert pel Departament 
d’Educació no ajuda als pa-

Piera no obrirà l’escola bressol 
municipal fins al mes de setembre

res i mares que segueixen 
sense poder conciliar la seva 
vida laboral i familiar. Des de 
l’Ajuntament de Piera conti-
nuen treballant per a garantir 
que el centre es pugui obrir el 
proper mes de setembre.
D’altra banda, l’escola bressol 
La Tortuga sí que ha obert 
les seves portes amb una rà-
tio d’alumnes molt menor de 
l’habitual i seguint les indi-
cacions sanitàries per a pre-
servar la salut dels infants, 
les famílies i els treballadors i 
treballadores del centre. 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

La visita guiada “Vallbo-
na, parada i fonda” pre-
vista pel 28 de juny serà 

una mostra d’agraïment als 
veïns i veïnes professionals de 
la salut, treballadors essen-
cials i voluntaris que des de 
Vallbona d’Anoia van estar a 
primera línia durant l’impac-
te de l’emergència sanitària
L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia vol donar les gràcies 
a tots els professionals que 
des dels diferents sectors es-
sencials del poble van donar 
resposta i encara donen, a la 
crisi sanitària provocada per 
la COVID-19.
Per aquest motiu, des del con-

sistori es convida als equips 
sanitaris locals, els treballa-
dors essencials del comerç 
local i als equips de volunta-
ris del poble a la visita guiada 
“Vallbona, parada i fonda”, la 
primera després del confina-
ment i que es farà el proper 28 
de juny.
L’Ajuntament vol així, do-
nar les gràcies a les tasques 
d’atenció i cura desenvolupa-
des pels professionals sani-
taris, els auxiliars i personal 
dels centres mèdics del poble. 
Al paper desenvolupat pels 
treballadors essencials dels 
comerços locals per mantenir 
l’abastiment de la població i 
a l’ajuda desenvolupada pels 
equips de voluntariat.

Vallbona d’Anoia convida als 
herois i heroïnes de la vila que 
han lluitat contra la COVID-19

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Els Hostalets de Piero-
la obre des de dissabte 
20 de juny la piscina 

municipal seguint les condi-
cions de distància i seguretat 
marcades per la situació de la 
Covid-19. Entre les mesures 
previstes es marca un circuit 
d’entrada i sortida, es tanquen 
els vestidors i només es podrà 
accedir als lavabos. Hi haurà 
zones delimitades i l’afora-
ment màxim tant a la zona 

de lleure com a l’interior de la 
piscina és d’un 75% en l’etapa 
de represa. La mesura en la 
capacitat també afecta al bar 
‘La Cresta’ que estarà operatiu 
amb tapes, entrepans, begu-
des, amanides i plats especials 
els caps de setmana.
Per saber si hi ha places dis-
ponibles a les instal·lacions de 
la piscina a temps real, en tot 
moment, hem habilitat l’apar-
tat Aforament Piscina.
Es mantindran els horaris i 
preus de l’any passat i els trà-

mits per fer els abonaments 
i comprar entrades es faran, 
com en els darrers anys, en el 
mateix recinte. Les instal·laci-
ons tancaran, cada migdia de 
15.00 a 15.30, per fer una ne-
teja a fons i desinfectar les zo-
nes comunes. Aquesta mesura 
no afectarà el servei de bar que 
també estarà disponible amb 
la capacitat adaptada al que 
marqui la normativa actual. 
Una de les principals novetats 
és que la temporada s’allargarà 
fins al 13 de setembre.

Obre la piscina municipal amb 
mesures especials FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com

Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!
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CASTELLFOLLIT R. / LA VEU 

L’Ajuntament de Castell-
follit de Riubregós s’ha 
proposat dinamitzar el 

parc d’habitatge rehabilitant 
edificis per a noves famílies.
Castellfollit és un petit mu-
nicipi de l’Alta Anoia, a la 
província de Barcelona, que 
disposa d’una bona xarxa de 
comunicacions, amb la C-25 
a 5 minuts i l’A-2 a 20 minuts.
La vila compta amb diferents 
serveis com la piscina mu-
nicipal i un recinte esportiu 
amb pista poliesportiva, pista 
de tennis i de pàdel, així com 
un teixit associatiu molt viu i 
actiu. També disposa de local 
social per a diversos actes.
Un dels actius més impor-
tants és la seva escola que 
ara compta amb deu alum-
nes, d’entre 3 i 12 anys. For-
ma part d’una ZER conjun-
tament amb altres pobles de 

l’Alta Anoia amb els quals 
comparteixen professorat, re-
cursos i organitzen activitats 
i sortides conjuntament. Tre-
ballen per projectes en un en-
torn conjunt, on petits i grans 
comparteixen un mateix en-
torn educatiu i col·laboratiu, 
fet que permet un suport in-
tegral i l’establiment d’un vin-
cle entre els alumnes, les mes-
tres i les famílies que permet 
l’atenció personalitzada.

Castellfollit de Riubregós vol animar 
noves famílies a viure-hi

Per això l’Ajuntament ànima a 
les famílies amb fills que vul-
guin viure en un entorn rural 
a presentar les seves sol·lici-
tuds per optar al pis en règim 
de lloguer social, les bases es 
troben publicades al BOPB i 
als canals oficials de l’Ajunta-
ment des d’aquest dijous i les 
famílies interessades disposa-
ran de 20 dies hàbils per pre-
sentar la documentació per 
optar a la seva adjudicació.

EL BRUC / LA VEU 

La Consellera de Salut, la 
igualadina Alba Vergés, 
s’ha reunit amb l’alcal-

dessa del Bruc, Bàrbara Or-
tuño, per posar en comú amb 
quina previsió està treballant 
el Departament per tal de re-
obrir els consultoris locals. En 
aquest sentit Vergés ha anun-
ciat que Salut té previst reobrir 
el consultori del Bruc el proper 
mes de setembre, tot i estar 
“atents” en el cas que hi hagués 
un nou rebrot i les “conseqüèn-
cies” d’aquest nou episodi.
L’alcaldessa del Bruc, Bàrbara 
Ortuño, també ha anunciat que 
“s’ampliarà el consultori del 
municipi” ja que l’ajuntament 
“cedirà i prepararà una nova 
sala per augmentar la segure-
tat i el confort  del consultori, 
plenament adaptat i preparat 

davant les noves condicions 
provocades per la COVID-19”.
La Consellera ha agraït “l’es-
forç” que han fet tots els ciu-
tadans i ciutadanes arran de la 
crisi del coronavirus així com a 
tots els professionals sanitaris 
i ha assegurat que “la situació 
excepcional que hem viscut 
de pandèmia mundial ens han 
fet reorganitzar temporalment 

La Consellera de Salut Alba Vergés 
anuncia que el consultori del Bruc 
tornarà a obrir al setembre

el sistema d’atenció sanitària 
i això ha requerit l’esforç de 
molts i moltes professionals sa-
nitaris”. En aquest sentit Vergés 
ha explicat que “els bruquetans 
i bruquetanes són atesos al 
CAP d’Esparreguera i també 
amb atenció domiciliària qui 
ho requereix” per tal de garan-
tir “una correcte atenció sani-
tària al municipi”.

VALLBONA D’A / LA VEU 

La piscina de Vallbona 
d’Anoia obrirà les se-
ves portes el pròxim 

dilluns 29 de juny fins al diu-
menge 6 de setembre amb un 
aforament del 50% i altres 
restriccions i normes a causa 
de la Covid-19. Així, si l’afo-
rament normal és de 129 per-
sones, només podran estar un 
màxim de 64 persones.
L’horari és un altre aspecte 
que també s’ha vist alterat, ja 
que l’equipament romandrà 
tancat de les 15 a les 15.30 
cada dia per a la neteja i des-
infecció dels espais i elements 
d’ús recorrent. Així, la piscina 
obrirà de les 11.00 a les 15.00 
hores i de les 15.30 a les 19.30 
hores.
La compra d’entrades espo-
ràdiques i els abonaments 
de temporada es poden fer  a 
través de la web www.equipa-
mentsvallbonadanoia.cat. El 
preu de l’entrada esporàdica 
fins a 4 anys és gratuït, fe 5 a 
17 anys són 3 € i a partir de 
19 anys són 4.50 €. Pel que fa 
als abonaments de tempora-
da individuals, fins a 4 anys 
és gratuït, de 5 a 17 anys són 
25 €, a partir de 18 anys són 
45 €, per pensionistes són 25 
€ i persones amb alguna dis-
capacitat són 20 €.  Els abo-
naments familiars tenen un 
cost de 7 € per matrimonis o 
parelles de fet, parelles amb 
fills fins a 17 anys són 80 € 
(amb un fill), 62 € (amb dos 
fills o més). L’abonament per 
les famílies monoparentals 
amb un fill és de 50 € i amb 
dos fills o més és de 62 €. Les 
persones empadronades a 
Vallbona amb problemes eco-
nòmics, podran gaudir d’una 
reducció del preu de 50 € amb 
l’informe de l’Àrea de Serveis 
Socials.
Tant si és amb entrada espo-
ràdica, com amb abonament, 
sempre s’haurà de fer la re-
serva anticipada de la plaça, 
per a controlar l’aforament 
del 50 %. Es podrà fer o te-
nir un màxim de 4 reserves 

en curs tenint en compte que 
cada franja horària es consi-
dera una reserva. Les reser-
ves es poden anul·lar en cas 
que no s’hi vagi finalment i 
així alliberar la plaça. S’haurà 
d’entrar a la instal·lació com 
a màxim 1 hora abans de la 
finalització del torn del qual 
s’ha adquirit l’entrada. No es 
podrà entrar amb menors i 
marxar deixant-los sense vi-
gilància. Les sortides es faran 
15 minuts abans del tanca-
ment del torn.

Una altra de les restriccions 
afecta als usos dels espais co-
muns, així, no es podrà fer ús 
dels vestidor, els lavabos ro-
mandran tancats i s’haurà de 
demanar la clau al personal 
de la instal·lació per poder 
fer ús. S’haurà de respectar 
la distància de seguretat de 
1,5 metres per persona ex-
cepte per a membres d’una 
mateixa unitat familiar. Se-
ran d’obligat compliment les 
mesures d’higiene i protec-
ció estableres per l’autoritat 
sanitària contra la Covid-19, 
obligatorietat de la mascareta 
per part dels usuaris en espais 
comuns.
Des de l’Ajuntament s’ha fet 
un gran esforç per a obrir 
l’equipament seguint totes 
les mesures de seguretats 
exigides, en aquest sentit, 
l’alcaldessa, Meritxell Baqué, 
manifestava que “hem pri-
oritzat poder oferir aquest 
servei, malgrat els inconve-
nients que suposa, que no 
obrir i no permetre que els 
veïns i veïnes puguin gaudir 
de la nostra piscina i refres-
car-se aquest estiu”.

Vallbona d’Anoia obre la 
piscina amb restriccions

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada.  Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es -  www.lmabogadosbarcelona.com

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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CALAF / LA VEU 

Dilluns 22 de juny el 
consistori va realitzar 
el seu segon Ple te-

lemàtic ordinari. Els primers 
punts de l’ordre del dia, van 
consistir, com va ja va passar 
en el darrer Ple, en modifica-
cions de crèdit per tal d’adap-
tar el pressupost municipal a 
subvencions concedides, noves 
necessitats i situacions sobre-
vingudes per la crisi de la Co-
vid-19.
Entre d’altres, aquestes modi-
ficacions incloïen una subven-
ció de 4.672,84 euros per part 
de la Diputació de Barcelona 
per a l’adequació acústica de 
la capella del Centre de Recur-
sos per l’Ocupació i una altra 
de 5.600 euros per a la millora 
de la senyalització turística. A 
més, també contemplaven l’in-
crement de 10.000 euros en la 
partida d’ajuts a les famílies, en 
concret a les beques de llibres i 
material escolar, que s’ha pogut 
destinar a aquesta finalitat a 
causa de no poder-se realitzar 
l’edició d’aquest any del Desfol-
ca’t. D’altra banda, també es va 
incorporar una subvenció de 

33.850 euros que es va sol·li-
citar a través del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals 2020 
i que es destinarà a la rehabili-
tació parcial de dos habitatges 
de les casetes dels mestres per 
destinar-los a lloguer social.
Un altre dels punts va ser 
l’aprovació del nou reglament 
per regular la identificació de 
les cases històriques del Nucli 
Antic. En el marc del projecte 
de la Llei de Barris, l’Ajunta-
ment ha posat en valor dife-
rents elements patrimonials 
d’interès turístic com l’Esglé-
sia, el campanar, el Castell, les 

escultures... En aquesta línia, i 
amb la col·laboració dels veïns 
i veïnes, també ha promogut 
amb la identificació de les ca-
ses històriques del nucli antic 
a través de la instal·lació de 
diferents plaques que recu-
llen el nom original, l’any de 
construcció de la casa o altres 
dades rellevants. El reglament 
aprovat pretén definir els crite-
ris de manteniment i reposició 
d’aquesta senyalització per part 
dels propietaris i garantir que 
es mantingui l’estil i els criteris 
de retolació, ja que la primera 
placa ha estat facilitada de for-
ma gratuïta pel consistori.
Després que al passat Ple 
s’aprovés l’adquisició amb rèn-
ting d’un camió compactador 
per a la recollida selectiva, en 
aquest, també es va avançar 
amb les gestions per imple-

mentar a partir del 2021 la re-
collida porta a porta a Calaf. 
En aquest cas, es va aprovar 
l’adhesió a l’Associació de Mu-
nicipis Catalans per a la reco-
llida porta a porta, formada 
actualment per 200 municipis 
i que permetrà a l’Ajuntament 
certs avantatges com disposar 
de recursos, assessorament 
tècnic, sol·licitar subvencions i 
efectuar compres conjuntes de 
tot tipus de material vinculat 
amb el porta a porta com bos-
ses compostables, cubells, etc.
D’altra banda, en aquest Ple 
també es van aprovar per una-
nimitat tres mocions presen-
tades per l’equip de govern: 
una de suport a les lluites per a 
l’eliminació de la discriminació 
racial, una altra en commemo-
ració del 28J, Dia Internacio-
nal de l’Alliberament o l’orgull 
LGTBIQ+ i una darrera en 
defensa de l’espai públic com 
un lloc de lliure expressió de 
les diferents sensibilitats i ide-
ologies amb un únic marc que 
ha de ser el de la Democràcia 
i respecte als Drets i Llibertats 
Fonamentals.
Finalment, també es va aprovar, 
amb l’abstenció de l’oposició, 
l’autorització de compatibili-
tat de l’alcalde com a professor 
associat a la UAB (Universitat 
Autònoma de Barcelona).
Durant el torn de precs i pre-
guntes Jaume Simó del GiC va 
manifestar certa deixadesa pel 

que fa a l’estat d’alguns carrers, 
mobiliari i equipaments i va 
demanar fer una reunió amb 
el cap de la brigada i el regidor. 
Jordi Biosca, regidor d’urbanis-
me i via pública, va mostrar-se 
obert a la trobada i va afirmar 
que té previst dedicar la legis-
latura a fer “manteniment” i 
no inversions perquè és cons-
cient de la situació. Per la seva 
banda, entre altres, Joan Ca-
ballol de Junts per Catalunya, 
va  exposar dubtes amb relació 
a les ajudes dels comerciants. 
La regidora Montse Mases va 
afirmar que s’estan millorant 
les bases definitives que sor-
tiran a finals de juliol després 
d’incloure els suggeriments 
fets per part dels comerciants i 
així tenir en compte el màxim 
de casuístiques  per arribar a 
tothom.

En Jordi Fitó renuncia a l’acta 
de regidor per motius perso-
nals 
Després de cinc anys com a 
regidor de Cultura i Joventut, 
Jordi Fitó va posar en conei-
xement davant del Ple la seva 
renúncia a l’acta de regidor. En 
un discurs molt emotiu, Fitó va 
enviar un missatge d’agraïment 
a totes aquelles persones que 
havien estat al seu costat du-
rant aquests anys desenvolu-
pant la seva tasca al consistori 
i va al·legar motius personals 
per prendre aquesta decisió.  

Calaf s’adhereix a l’Associació de Municipis Catalans per a la 
recollida porta a porta

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Durant aquests dies 
s’han enllestit els 
motlles que serviran 

per donar forma als busts dels 
nous gegants de Sant Martí 
Sesgueioles. Fins al moment, 
el bust de la geganta és el 
més avançat, i el del gegant ja 
compta amb el motlle fet.
La creació és del mestre artesà 
constructor d’imatgeria festiva 
de Catalunya, Toni Mujal, en-
carregat de dissenyar els nous 
gegants de Sant Martí Sesguei-
oles, que van ser escollits en el 

procés participatiu que va im-
plicar tota la població.
D’acord amb els esbossos pre-
sentats i escollits, la figura del 
gegant té la cara de cavall, el 
senyal tradicional i l’atribut de 
sant Martí, patró del poble; i, 
en funció de l’ocasió, lluirà la 
corona de l’escut del municipi 
o la barretina catalana de co-
lor lila. Pel que fa a la geganta, 
portarà una falç i espigues de 
blat a la mà.
Si tot va bé, els nous gegants 
s’inauguraran durant la Festa 
Major d’enguany, el pròxim 
mes d’agost.

Els nous gegants de 
Sant Martí Sesgueioles 
comencen a tenir forma



Toni Bou: “S’ha fet estrany estar bé físicament i no 
poder pujar a la moto”

esports
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MOTOR / MARC VERGÉS 

E l pilot pierenc Toni 
Bou va aconseguir el 
seu 27è Mundial de 

trial el passat mes de març, 
després que es donés per 
acabat el campionat a fal-
ta de dues curses i amb ell 
com a líder. Des de llavors, 
el pilot anoienc ha passat el 
confinament a Andorra, on 
té la seva residència. Amb ell 
parlem de com ho ha viscut, 
de com es celebra un mundi-
al en aquestes circumstàncies 
tan estranyes i de quines són 
les perspectives de futur en el 
mundial de trial.

Com has viscut tot el perío-
de de confinament?
Imagino que una mica com 
tothom. A l’inici amb molta 
preocupació, mirant les no-
tícies amb molt interès. A 
vegades ens pensem que no 
poden passar coses així i ara 
crec que ens hem adonat que 
s’ha de viure a tope i gaudir 
de cada moment. Com hem, 
vist tot pot canviar molt rà-
pid.

Imagino que tens familiars 
i amics que viuen a la co-
marca. S’ha fet complicat 

tot aquest temps sense po-
der tenir contacte físic?
Va ser una situació increïble. 
Com et deia abans, no m’ho 
podia acabar de creure. Enca-
ra no he pogut baixar a Piera, 
així que ja tinc moltes ganes 
de poder baixar jo o que pu-
gin ells i poder reprendre de 
nou la vida normal. 

Com ha estat el confina-
ment a Andorra?
Aquí van obrir força ràpid el 
fet de poder sortir a fer es-
port a la muntanya, caminar 
o córrer. Això es va agrair 
moltíssim, perquè com a tot-
hom, això d’estar tancats a 
casa es va fer força difícil. 
Per altra banda, per poder 
començar a entrenar amb 
moto vam trigar una mica 
més que a Catalunya, els res-
taurants també fa poc que 
han obert. Aquí s’ha anat 
amb molta cura, ja que al ser 
un país tant petit, l’hospital 
també és petit i estaven força 
espantats per si hi havia un 
brot molt gran, cosa que tro-
bo normal. 

Ha estat el període que més 
temps has estat sense pujar 
a la moto des que vas co-
mençar de petit?

Crec que sí, perquè en total 
han estat dos mesos complets 
i això no m’havia passat ni 
quan havia estat lesionat. El 
màxim que havia passat sen-
se pujar-m’hi va ser un mes i 
mig quan em vaig trencar les 
vèrtebres. Ha estat estrany 
perquè em sentia bé física-
ment, però no podia pujar a 
la moto.
Ara bé, també he pogut apro-
fitar, perquè els pilots tenim 

molt poc temps per estar a 
casa relaxats. Aquesta des-
connexió que estem tenint 
ara, en què no tenim carre-
res fins passat l’estiu, també 
s’agraeix a l’hora de viure 
sense aquesta pressió, poder 
entrenar amb tranquil·litat i 
gaudir del dia a dia. 

Ha estat desconnexió total 
o sí que has seguit algunes 
rutines d’entrenament?
Quan vam veure que anava 
per llarg sí que vaig descon-
nectar una mica més, perquè 
també tenia una petita lesió i 
així feia net del tot. Després 
de descansar les dues prime-
res setmanes, ja vaig comen-
çar a agafar una rutina de 
físic per poder estar a punt 
en el moment en què hagués 
de tornar a agafar la moto. 
Al final, m’he adonat que per 
molt físic que facis i molt fort 
que estiguis, l’entrenament 
ha de ser amb la moto, ja que 
sense pujar-hi es perd molt i 
la manera d’agafar el to és so-
bre la moto. 

Es va fer estrany tornar-hi a 
pujar després d’aquests dos 
mesos?
Sí, sí. Com la resta de la gent 
que ha d’anar a treballar, ar-
ribar amb la mascareta que 
no estem acostumats, es feia 
estrany. 

Ara al setembre torna a en-
gegar la competició, amb el 
Mundial a l’aire lliure. L’es-

peres amb ganes, imagino. 
Sí, i tant. Suposo que s’inten-
tarà fer de la manera que es 
pugui. Només farem les car-
reres d’Europa i s’intentarà 
fer quatre caps de setmana, 
amb doble carrera cadascun 
d’ells, per provar de fer un 
campionat de vuit carreres i 
amb el mínim desplaçament 
possible.

Els últims mesos de l’any hi 
haurà competició de motor 
per donar i per vendre amb 
Moto GP, Fórmula 1, el tri-
al, etc.
Sí. Fins i tot poder córrer tan 
seguit també pot ser divertit. 
També és veritat que si pas-
sa qualsevol cosa, una petita 
lesió, per exemple, serà per-
dre el campionat, perquè no 
hi haurà temps de recupe-
rar-se. Però bé, és un any que 
ja sabem que serà diferent i 
potser se’ns pot escapar el 
campionat.

L’aturada per la pandèmia 
va fer que guanyessis el teu 
27è Mundial, després que es 
suspenguessin les últimes 
proves del mundial indoor. 
Ha estat el més estrany?
Sí, a més es va anunciar el 
primer dia de confinament. 
Com moltes coses que ens 
han passat, això també va ser 
estranyíssim, sense poder-ho 
celebrar ni amb la família ni 
amb els amics. Però em guar-
do la celebració per aquest 
estiu.

Toni Bou va aprofitar el confinament per fer vídeos amb la moto de trial per tots els racons de casa seva



Santi Triguero: “ No m’esperava tantes mostres d’estima, m’han 
desbordat”
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NATACIÓ / LA VEU 

Tots els esportistes del 
Club Natació Iguala-
da van retornar a l’ac-

tivitat física el passat dilluns 
15 de juny aprofitant l’entra-
da a la fase 3 del desconfina-
ment. La tornada a les acti-
vitats s’ha desenvolupat en 3 
etapes.
La primera etapa es va inici-
ar a principis de juny, coin-
cidint amb l’entrada a la fase 
2 de desconfinament de la 
nostra regió sanitària. Així 
doncs, en grups reduïts d’un 
màxim de 15 persones, tots 
els esportistes federats ma-
jors de 14 anys van poder 
reprendre els entrenaments 
físics dins de l’Estadi Atlètic, 
espai habilitat per l’Ajunta-
ment d’Igualada.

Tot seguit, el director tècnic, 
Marc Tolosa, i el president 
del club, David Ramis, van 
continuar treballant en coor-
dinació amb el Patronat Mu-
nicipal d’Esports d’Igualada 
per habilitar un espai a la 
resta d’esportistes que encara 
no havien pogut reprendre 
les seves activitats. Un cop 
tancat l’acord i coincidint 
amb l’inici de la fase 3 de 
desescalada, els esportistes 
menors de 14 anys van poder 
reiniciar els entrenaments, 
en aquest cas  a les instal·la-
cions del camp de futbol del 
CF Igualada.
En la tercera etapa, els espor-
tistes finalment podran tor-
nar a entrenar dins l’aigua, a 
les instal·lacions municipals 

de la piscina de Les Comes, 
després de diverses setmanes 
d’entrenaments en sec.
A hores d’ara, amb la tem-
porada de competició de 
natació i waterpolo acaba-
da, el nou inici de tempo-
rada tindrà lloc a l’octubre, 
sempre amb la incertesa  de 
com evolucionarà tot plegat. 
Malgrat tot, el CNI creu con-
venientment mantenir els 
entrenaments fins a finals de 
juliol, per tal de preparar els 
esportistes per a la nova tem-
porada.
Finalment, doncs, al juliol es 
realitzaran entrenaments es-
pecials a la piscina i ja s’han 
obert places  per a la propera 
temporada en els grups de 
benjamins, alevins i infantils. 

FUTBOL / MARC VERGÉS 

El futbolista de Vilanova 
i la Geltrú i jugador del 
CF Igualada la darrera 

temporada, Santi Triguero, 
anunciava la seva retirada del 
futbol després de 25 anys ju-
gant al futbol amateur català. 
El futbolista, de 43 anys, es 
retira després de vestir la sa-
marreta de 12 equips i farà el 
pas a les banquetes de manera 
immediata, la propera tempo-
rada, entrant com a segon en-
trenador del CF Igualada. 

Com va ser l’endemà d’anun-
ciar la retirada?
La veritat és que vaig es-
tar força temps pensant-hi i 
aquesta aturada m’ha servit 
per poder reflexionar bé. Des-
prés d’anunciar-ho dissabte al 
migdia vaig començar a rebre 
moltíssimes mostre d’estima i 
d’agraïment per xarxes soci-
als i també pel whatsapp que 
si t’he de ser sincer, m’han 
desbordat. Era conscient que 
portava 25 anys jugant en 
categoria amateur, he tingut 
molts companys i entrena-
dors, m’he enfrontat a molts 
rivals, però no m’esperava 
aquesta resposta. 
Emocionalment va ser dur, 
hi havia moments que reia, 
altres que plorava, un cúmul 
d’emocions que m’està costant 
de gestionar. 

Si fins i tot se’n van fer ressò 
mitjans com TV3, Catalunya 
Ràdio o RAC1, com si fos la 
retirada del Messi! (riures)

Per què has decidit retirar-te? 
Ha estat per motius físics?
La veritat és que el físic no ha 
estat el principal motiu. M’he 
cuidat molt tota la vida i enca-
ra em sentia bé físicament. El 
que sí que volia era escollir jo 
el moment en què deixava de 
jugar. De fet, l’Igualada em va 
oferir renovar com a jugador, 
però també em va oferir l’al-
ternativa de fer de segon en-
trenador amb el Marc Cabes-
tany i després de pensar-m’ho 
em va semblar una bona op-
ció. Em va costar decidir-me, 
però cada dia que passa estic 
més convençut de la decisió 
que he pres.
M’ha quedat una mica l’es-
pineta d’acabar de cop pel co-
ronavirus, però des del club 
ja m’han dit que el dia que el 
Barça vingui a jugar a Iguala-
da, aquell dia faré de jugador. 
Així que el meu últim partit 
serà contra el Barça, que no 
està malament.

Has gaudit d’aquesta última 
temporada aquí a Igualada?
La veritat és que molt, molt. 
M’he sentit molt valorat per 
tots els responsables del club, 
des del president fins a l’entre-
nador i companys. És un club 

amb uns valors molt sem-
blants als meus, ha estat un 
bon colofó a la meva carrera.

Com va ser la proposta per 
passar a la banqueta?
Ha estat tot molt fluid i sin-
cer. Després que es donés 
per suspesa la lliga em van 
oferir totes les opcions: se-
guir com a jugador, passar 
al cos tècnic, marxar del 
club, etc. M’ho van facili-
tar tot i sense posar-me cap 
pressa.

T’has imaginat ja com serà el 
Santi Triguero entrenador?
Encara no m’ho he plantejat 
tot això. Crec que tinc molta 
experiència, sobretot en el que 
pot ser gestió de vestidors. A 
més, de tots els entrenadors 
que he tingut n’he après mol-
tíssim, tant de coses que està 
bé fer com aquelles que jo no 
faria.
Has jugat 880 partits. Et que-
des amb algun en concret?
Tots tenen coses especials, 
però si m’haig de quedar 

amb un, em quedo amb el 
partit que vaig jugar amb la 
selecció absoluta catalana, al 
Camp Nou i contra l’Argen-
tina de Messi, l’any 2008. Per 
un futbolista amateur, això és 
impensable. A nivell d’emo-
ció, no hi ha res com un par-
tit de play-off d’ascens.

I dels 322 gol, amb quin et 
quedes?
També és molt difícil, tots els 
gols generen una adrenalina 
espectacular. 

El CN Igualada retorna 
a l’activitat esportiva

ANUNCI
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en la sessió ordinària de data 22 de 
juny de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Reglament 
regulador per a la instal·lació de plaques identi�catives a les cases del 
casc antic de Calaf, i sotmetre’l a informació pública per un període de 
trenta dies.
En compliment del tràmit d’informació pública, l'acord esmentat i el 
text del Reglament es poden consultar a la seu electrònica municipal, 
durant el termini de trenta dies hàbils, des de la publicació del present 
anunci al Butlletí O�cial de la Província. Aquest mateix anunci es 
publicarà al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la Corpo-
ració.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajunta-
ment dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol 
dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el reglament esdevin-
drà aprovat de�nitivament sense cap acord ulterior, llevat de la seva 
publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei munici-
pal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 
66 del ROAS.
Calaf, document signat electrònicament.

L’alcalde

Codi Validació: 6DRDDQHPFQJ4KDHE6G6KL75HQ | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/ 
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5 



La primera prova esportiva solidària 
per la Covid19, Conca Amunt, recapta 
prop de 1.000 euros
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REDACCIÓ / LA VEU 

Òdena va acollir el pas-
sat 23 de juny, Conca 
Amunt, la primera 

prova esportiva solidària que 
ha comptat amb els i les mi-
llors atletes de la comarca i 
grans figures del running i del 
BTT d’arreu de Catalunya, a 
més dels amants i aficionats 
que tampoc s’han volgut per-
dre l’ocasió de fer esport, po-
sar-se de nou un dorsal i alho-
ra col·laborar i contribuir en la 
recuperació econòmica causa-
da per la Covid-19 al territori. 
I és que l’import íntegre de les 
inscripcions és pel Banc d’Ali-
ments de Creu Roja Anoia.
La prova, que estava limitada a 
60 participants per seguir així 
amb les mesures de prevenció 
i seguretat de la covid-19, va 
recaptar prop de 1.000 euros 
que aniran destinats al Rebost 
d’Òdena, el banc d’aliments 
que a causa de la Covid-19 ha 

vist incrementat seu nombre 
d’usuaris 
La cronoescalada, Conca 
Amunt, es va realitzar en les 
modalitats run i btt, recor-
rent des del nucli del municipi 
d’Òdena fins al cim del Puig 
Aguilera. Dimarts, a les sis 
de la tarda va sortir el primer 
biker que tenia per endavant 
6,5 Km i 325m de desnivell 
mentre que els corredors els 
esperava 4,5km i 250m de des-
nivell fins a arribar al cim. 
L’Ajuntament d’Òdena i altres 
entitats esportives i socials van 
ser els impulsors d’aquesta ini-
ciativa que té com a objectiu 
donar un missatge d’esperança 
i fer front a la realitat post Co-
vid-19 a través dels valors de 
l’esport i l’esperit solidari. Van 
ser prop d’una trentena d’em-
preses les que també hi van 
col·laborar.
La prova es va desenvolupar 
seguint totes les mesures de 
seguretat i higiene establertes 

per les autoritats, per això el 
circuit va ser en format indivi-
dual i en modalitat cronoesca-
lada, per assegurar la distància 
entre els participants.

El palmarès va ser el següent: 

BTT en categoria femenina
Noemí Moreno Castañeda 
23’00”57
Ly Castro Denuc 27’52”49
Marcel.la Solé Tomàs 30’13”05

BTT en categoria masculina
Roger Ferrer Vidal 18’40”31
Jorge Sanchez Lara 18’46”12
Raul Rubio Garcia 19’55”08

RUN en categoria femenina
Berta López 31’42”56
Elisa Mas 32’53”06
Maria Pomés 34’32”28

RUN en categoria masculina
Albert Moreno 20’09”48
Roger Roca 20’15”36
Agustí Roc 21’14”13

El CAI Petromiralles 
porta la Flama del 
Canigó a Montserrat

ATLETISME / LA VEU 

Dimarts passat, 23 de 
juny, el Club Atlètic 
Igualada Petromira-

lles va  fer un any més el recor-
regut Igualada – Montserrat 
per portar la Flama del Canigó 
al Monestir benedictí, unint 
així el Canigó amb Montser-
rat passant per Igualada, en un 
fet molt carregat de simbolo-
gia.  Enguany ha estat un any 
excepcional, així que tant el 
recorregut de Coll d’Ares fins 
a Igualada com el d’Igualada 
fins a Montserrat no van poder 
fer-se mitjançant curses de re-
lleus com és habitual, però no 
es va voler perdre la tradició i 
la flama va arribar igualment 
a Igualada i va ser repartida a 
tots els pobles i entitats de la 
comarca que ho han desitjat. 
Això sí, amb rigorosa cita prè-
via per evitar aglomeracions. 
De la mateixa manera, la por-
tada de la flama des d’Igualada 
fins al monestir de Montserrat 
es va realitzar per un grup re-
duït de representants del Club 
Atlètic Igualada que es van 
desplaçar al monestir amb ve-
hicles particulars, fent parada 
a Castellolí per lliurar, com és 
tradicional, el foc a la població, 
i arribant a 2/4 de 8 del vespre 
a Montserrat, on enguany no 
es va encendre cap foguera ni 
es va celebrar la festa popular 

tradicional.
Un cop arribats a Montserrat, 
els membres del CAI foren re-
buts a l’atri de la basílica pel 
Pare Abat, acompanyat d’una 
representació de la Comuni-
tat Benedictina, per l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells i els 
regidors Pere Camps i Miquels 
Vives. Es va llegir, com és ha-
bitual, el manifest de la flama 
del Països Catalans i l’alcalde 
Marc Castells i el pare Abat 
Josep Maria Soler van dirigir 
unes paraules als assistents, 
per  donar la benvinguda als 
portadors de la flama i recor-
dar els moments excepcionals 
què estem patint. Posterior-
ment, a l’altar major d’una 
Basílica impressionantment 
buida, els membres del CAI 
efectuaren diversos parla-
ments i pregàries, i van oferir  
a la Moreneta el ciri comme-
moratiu de la fundació del 
club. L’acte va finalitzar amb el 
cant del Virolai. 
Recordem, per als amants de 
l’estadística, que el millor “cro-
no” de l’anada a Montserrat en 
cursa de relleus es va assolir 
l’any 1987 per un grup de 29 
atletes del CAI, amb 1h. 15m. 
i 09 segons, i que enguany 
era la 61a edició de l’anada a 
Montserrat com a acte de la 
fundació del club i el 34è  que 
aquesta es fa portant la Flama 
del Canigó.

per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

fes-te subscriptor
i et portem tota 
la informació de 
la comarca a casa

Som la premsa de casa
cada setmana
 al teu costat

Truca’ns!
93 804 24 51

o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una!

2X1
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cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

MÓN CASTELLER / LA VEU 

Aprofitant el 25è ani-
versari dels Moixi-
ganguers d’Igualada, 

ha sortit a la llum el llibre 
del Pau Corcelles Hontoria 
Força, equilibri, valor i seny 
i... Moixiganguers. El llibre, 
donades les circumstàncies 
actuals, fou presentat aquest 
passat diumenge de for-
ma interna a la colla i, des 
d’aquesta mateixa setmana, 
ja es pot trobar a les llibreries 
igualadines.
Força, equilibri, valor i seny 
i... Moixiganguers té el pri-
vilegi de poder explicar el 
moment de creixement im-
portant dels Moixiganguers 
aquests darrers anys que els 
ha portat a ser Colla de 9 
des de l’octubre de 2018. Un 
creixement de Colla que ha 
vingut de bracet d’un crei-
xement en l’àmbit social, 
amb un cèntric nou local, i 
les pertinents obres que s’hi 
han realitzat i que l’han dei-
xat com un dels locals caste-

llers referència del País. Tot 
plegat també ha significat 
una obertura de la Colla a la 
ciutat i la ciutat ha guanyat 
amb el local de les Cotxeres 

Els Moixiganguers presenten el llibre de Pau Corcelles 
“Força, equilibri, valor i seny i... Moixiganguers”

La pista de l’Ateneu 
Igualadí  va tornar a 

reunir la colla Igualadi-
na per reprendre la vida 

social de l’entitat

FOTOGRAFIA / LA VEU 

La moda és un art, i des-
prés del cop fort que 
ha patit el comerç de 

proximitat a Igualada a causa 
del Covid-19, la botiga SM44 
ha decidit fer una col·labo-
ració amb l’escultora local 
Teresa Riba que respiri art, 
Igualada i proximitat.
Amb una col·lecció de 8 fo-
tografies, realitzades pel fo-

tògraf igualadí Esteve Morera
(Clicfotografia), un dels pro-
ductes de SM44 (bambes 
CETTI), es passegen per l’es-
tudi de l’artista, per les seves 
escultures i il·lustracions i ens 
mostren una bellesa que te-
nim molt a prop.
Les fotografies es publicaran a 
través de les xarxes socials de 
SM44 i estaran exposades
a la seva botiga (carrer Sant 
Magí 44).

L’escultora Teresa Riba i SM44 
protagonistes de MOD-ART, 
col·lecció de fotografies

un nou espai cultural.
Per fer-ho, les imatges van 
acompanyades d’uns tex-
tos del dramaturg i artista 
igualadí-manresà Joel Grau i 

Llucià que parlen de castells 
d’una manera molt diferent 
de la que estem acostumats. 
A més, el conegut periodista 
i moixiganguer, Jordi Còdol 
aporta uns textos més tèc-
nics que ajuden a la gent no 
castellera a entendre millor 
el món dels castells i els Moi-
xiganguers d’Igualada. Els 
diferents textos es van alter-
nant amb les fotografies tot 
lligant una història que té la 
peculiaritat de no tenir capí-
tols ni episodis.
El pròleg ha anat a càrrec del 
periodista Benet Iñigo, di-
rector de societat de RAC1, 
locutor de Castells a Rac1 i 
autor del llibre “Pit i Amunt” 
d’editorial Columna, i caste-
ller dels Castellers del Poble 
Sec.
L’Oriol Gabarró, llicenciat en 
filologia catalana i professor 
de secundària, i la Iol Sanro-
mà, professora de secundària 
en educació física i castellera 
dels Castellers de Sants han 
fet la correcció de textos, la 
dissenyadora igualadina i 

moixiganguera, Helena Apa-
risi ha dissenyat el llibre i, 
l’artista i també moixigan-
guera Núria Riba ha fet el 
dibuix de l’autor a contra-
portada.
L’objectiu del llibre és el de 
mostrar amb orgull l’alt ni-
vell adquirit per la Colla en 
aquests darrers temps, nivell 
que l’ha situat com a una de 
les millors colles castelleres 
actuals, just ara que la Colla 
acaba de complir els seus 25 
anys. El llibre també es vol 
mostrar que els grans cas-
tells que la Colla executa no 
surten perquè sí, sinó que 
darrere hi ha una gran feina 
d’assaig, una rica activitat 
social i un nou local que la 
colla fa bategar al bell mig 
de la ciutat.

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

VIATJA SEGUR PER EL COVID I EVITA AGLOMERACIONS

NETEJA REGULAR DEL VEHICLE AMB OZÓ
DONEM GEL HIDROALCOHÓLIC A TOTOHOM ABANS DE PUJAR AL VEHICLE

ÚS DE MASCARETES I GUANTS SI AL CLIENT LI FES FALTA

HIGIENITZACIÓ I DESINFECCIÓ CONTÍNUA DELS SEIENTS I DELS ESPAIS 
DESPRÉS DE CADA SERVEI

#MESQUEUNTAXI
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MÚSICA / RAMON ROBERT 

Després de setmanes de 
confinament absolut i 
de tres mesos i escaig 

de mobilitat limitada, ara ja 
ens podem desplaçar per tot 
el territori. Amb el beneplàcit 
de les autoritats autonòmiques 
i estatals, i si no hi ha ensurts 
sanitaris de darrera hora, ja 
podem anar on ens plagui. 
Podem anar al nostre centre 
comercial predilecte, podem 
anar a caminar a la munta-
nya i, amb bones prediccions 
metereològiques, ja podem 
anar a la platja!. A manera de 
celebració,  proposem un re-
corregut marítim en solfa de 
solejades i una mica xafogoses 
cançons. 

Richard Anthony – Itsy bitsy 
petit bikini
Tonada platjera sobre una 
noia vergonyosa i el seu petit 
bikini. El primer en gravar-la 
va ser Brian Hylan en anglès, 
el 1960, sent número 1 al hit 
parade de Nova Zelanda. Però 
tot seguit van sortir versions 
en francès, cantades per Dali-
da, Johnny Hallyday i Richard 
Anthony. La cançó va contri-
buir en la generalitzada accep-
tació social i moral del bikini, 
per cert inventat a l’any 1946 
per l’enginyer automobilístic 
francès Louis Reard.
https://youtu.be/4oK11jeDH-
vQ 

Loona : Vamos a la playa
Amb ritme eurodance i una 
lletra més aviat escanyolida, 
la cantant neerlandesa Loona 
va fer-se escoltar i va atreure 
moltes mirades. La lletra pot 
servir per impartir classes 
d’espanyol i anglès a alumnes 
de primer grau i, preferent-
ment, a turistes low cost de 
paella i sangria. Sigui com si-
gui, Loona va aconseguir que 

Vamos a la playa sonés a l’estiu 
de 2009 a tots els xiringuitos i 
boites de platja. 
https://youtu.be/X-77txuiVXs 

Toni Xuclà & Pemi Fortuny : 
Dia de platja 
Encara que no massa conegut 
fora del món musical, Toni 
Xuclà es un dels millors gui-
tarres catalans. És un indiscu-
tible mestre de les cordes que 
a l’any 2016 va enregistrar el 
disc De poetes, cançonetes, en 
què va posar la música a un 
grapat de versos. Cas de Dia 
de platja, sobre un poema de 
Lola Casas. Per cantar-la, s’hi 
va ajuntar Pemi Fortuny, el 
qui va ser veu solista del grup 
Lax’n’Busto. 
https://youtu.be/0ixolZNKIno 

Hermanos Rigual: Cuando 
calienta el sol
Els Rigual va ser un trio vocal 
de Guantánamo, Cuba, però 
després de la II Guerra Mun-
dial van instal·lar-se a Mèxic. 
Foren molt coneguts als anys 
50 i 60, i gairebé van ser els 
inventors de la “canción del 
verano”, llavors fonamentada 
en el gran èxit assolit el 1961 
amb l’abrusadora Cuando ca-
lienta el sol. Després voldrien 
repetir diana amb Cuando bri-
lla la luna, però llavors alguna 
cosa va fallar. (Cançó dedica-
da a Claudia Cardinale, Mo-
nica Vitti, Victorio Gassman, 
Stefania Sandrelli i Jean-Louis 
Trintignant, inoblidables ac-
tors europeus)
https://youtu.be/nBE-GNF9vII 

Joel Joan i Cia: Anem a la 
platja
“Jo vull anar a la platja perquè 
em toqui el sol, que aquest any 
he fet peses, i lluiré el meu cos. 
Jo que sóc tan guapo, així de 
normal, amb la pell torrada 
estaré brutal!”. En el capítol 
Tinc ritme, de la celebrada 

sitcom de TV3 Plats bruts 
(1999-2002), Joel Joan, Jordi 
Sànchez, Mònica Glaenzel i 
companyia interpreten en el 
seu pis compartit de l’Ensanxe 
barceloní una esbargida cançó 
platjera. 
https://youtu.be/uwa_6Zq-
zntM 

The Beach boys : Surfin’USA
Cap playlist de cançons d’estiu 

i platja pot oblidar-se de The 
Beach Boys, els nois de la plat-
ja. Aquest històric grup musi-
cal nord-americà deu de tenir 
cinc o sis dotzenes de cançons 
que parlen de sol, sorra, plat-
ja, surf i xavales  californianes. 
Però segurament cap d’elles 
resulta tan enganxifosa com 
Surfin’USA, composada per 
un dels germans Wilson, Bri-
an, que de fet va copiar-li la 
melodia a Chuck Berry. 
https://youtu.be/2s4slliAtQU 

Cheb Aziz & Sundess : Sur la 
plage 
L’argelià Cheb Aziz va ser fa-
mós als països d’Àfrica septen-
trional. Interpretaria moltes 
de les seves cançons en un gè-
nere dit staifi, i de vegades en 
una llengua bereber pròpia, 
el xawi. Acusat de blasfèmia, 
va exiliar-se a Anglaterra, i al 
1996 fou assassinat per mili-
cians fonamentalistes. Acom-
panyat per la rapper Sundess, 
el magrebí va regalar-nos una 
molt alegre tonada de platja. 
La canta, però, sense trepitjar 
la sorra.  

ht t p s : / / y o u t u . b e / D k U E -
dTTC410 

Miley Cyrus – Malibu
Sent adolescent, Miley Cyrus 
es va fer famosa gràcies al Dis-
ney Channel. Després li va ser 
molt fàcil convertir-se en una 
super estrella pop. En aques-
ta intranscendent cançoneta 
del 2017, la Miley ens explica 
que té problemes per nave-

gar i que voldria saber nadar 
com un peix, però que a prou 
fenyes pot surar sobre l’aigua. 
En qualsevol cas, es la mar de 
feliç de trobar-se de nou a les 
platges de Malibú.  
https://youtu.be/94QqIxmqrZs 

Les Luthiers: A la playa con 
mariana

Anem a la platja! Cançons d’estiu, calor i remullades

No hi hagut grup còmic i mu-
sical en llengua cervantina 
més superlatiu que Les Lut-
hiers, format a Buenos Aires a 
l’any 1967. Mestres absoluts de 
l’humor intel·ligent i refinat, 
ells també van voler anar a la 
platja. La cançó fou escrita pel 
respectat mestre Johann Se-
bastian Mastropiero, compo-
sitor habitual del grup argentí. 
Una nota final gens divertida: 
el passat mes de març va morir 
Marcos Munstock,  fonamen-
tal veu de Les Luthiers. 
https://youtu.be/2BfV1IHX-
GY8 

Pedro Capó & Farruco – Cal-
ma 
“Vamos pa’la playa pa’curar-
te el alma”. El remix de Cal-
ma, de Pedro Capó, en el que 
participa el reggaetoner Far-
ruko, va sonar fins a la sopa. 
Explicaria el propi Pedro que 
la cançó va néixer dels seus 
records d’infància, quan tots 
els diumenges  la seva mare el 
portava a passejar per les plat-
ges caribenyes de la seva natal 
San Juan de Puerto Rico. L’avi 
de Pedro va ser Bobby Capó, 
compositor als anys 50 del bo-
lero Piel Canela. 
https://youtu.be/1_zgKRBr-
T0Y 
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TEATRE / LA VEU 

Avui divendres, 26 de 
juny, tindrà lloc l’úl-
tima representació 

de l’Auditori Virtual al Teatre 
Municipal l’Ateneu. Es po-
drà veure una preestrena de 
l’espectacle Orbital de Farrés 
Brothers i cia abans de les re-
presentacions al Grec, el Fes-
tival d’estiu de Barcelona. És 
un espectacle que gira al vol-
tant de les relacions interpla-
netàries, les òrbites humanes 
i la ciència, fet amb poètica, 
amor i humor. La funció tin-
drà un preu de 5 euros. Les 
entrades s’han de comprar en 
línia al web del teatre: www.
teatremunicipalateneu.cat. 
Atesa la situació sanitària 
provocada per l’episodi de la 
COVID19, hi haurà un afora-
ment reduït i els espectadors 
hauran de seguir un protocol 
de seguretat a l’entrada i la 
sortida del teatre. L’Auditori 
Virtual del Teatre Municipal 
l’Ateneu és una iniciativa em-
marcada en el Pla de suport 
específic al sector cultural 
del Departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada. En aquest marc, 
el diumenge 27 de juny, a les 
6 de la tarda, es podrà veure 
un petit reportatge de l’es-
pectacle pels espais virtuals 
facebook, instagramtv@cul-
turaigualada, al lloc web te-
atremunicipal.cat i al Canal 
Taronja Anoia.

Orbital
La Mariona, el Yuri i el Nil 
passen les hores jugant a mar-
cians. L’univers forma part del 
seu joc, tal i com tots formem 
part de l’univers. Però arriba 
un moment en què les seves 
òrbites es bifurquen i es per-
den la pista. I passen els anys. 
Ara són adults. La Mariona és 
a punt de fer realitat el som-
ni dels tres: viatjar de veritat 
cap a l’espai. Ella no vol mar-
xar sense acomiadar-se. Ells 
volen acomiadar-se abans no 
marxi.
Es retrobin o no, la memòria 
es desperta, els jocs tornen i 
els astres tornen a fer constel-
lacions impossibles. Orbital 
gira al voltant d’una abraçada 
pendent. I del llarg viatge de 
tres amics per fer-la real. 

Farrés Brothers i cia
Farrés Brothers i cia. neix el 
2002, quan Pep Farrés, Jordi 
Farrés i Jordi Palet combinen 
els seus esforços i aptituds 
per crear Operació A.V.I, un 
tret de sortida que connecta 
molt bé amb el públic, com 
ho acrediten les més de 300 
actuacions i el premi de l’es-
pectador al millor espectacle 
de la Fira de titelles de Lleida 
2004.
Proposen un teatre per a tots 
els públics, irònic, gens en-
sucrat i carregat de diverses 
capes de lectura: els agrada 
parlar de temes potents, des 
de punts de vista inusuals, de 
forma original i no moralit-
zant. Durant els seus 18 anys 
de vida han creat 10 espec-
tacles que han voltat per tot 
Catalunya, la resta de l’Estat 
espanyol, França, Itàlia, els 
Països Baixos, la Gran Breta-
nya, Lituània, Suïssa, Alema-
nya i la Xina.
Aquesta embranzida inicial 
permet crear, tres anys des-
prés, El rei de casa, espectacle
que també gira molt per tot 
Catalunya i Espanya, i que ar-
riba a creuar fronteres, fins al
Norwich Puppett Festival 
2007 (Anglaterra). El pro-
jecte d’aquest espectacle 
va guanyar el premi Xarxa 
2004, i el 2007 aconseguí el 
premi a la millor proposta 
dramàtica de la Fira de Tite-
lles Lleida. També el premi 
del Jurat Infantil de Tolosa, 
el 2009. I un dia els va pas-
sar pel cap la idea de fer-ne 
“una de marcians”.

A partir d’aquest germen, 
van començar a imaginar 
OVNI, una producció ambi-
ciosa, estrenada el 2007, en 
coproducció amb el Teatre de 
l’Aurora. El 2007, doncs, fou 
un any molt especial, però 
també molt atapeït: van ce-
lebrar el cinquè aniversari, 
van estrenar l’OVNI, i van 
fer temporada al Teatre Na-
cional de Catalunya, i a més, 
enregistraren El rei de casa 
amb la productora Benecé, en 
una versió “cinematogràfica” 
emesa per TV3 el dia de cap 
d’any del 2008.
Per als espectacles, la com-
panyia ha comptat amb el 
mateix equip creatiu: l’Alfred 
Casas en el disseny d’esceno-
grafia i titelles, el Jordi Riera 
en la composició musical i la 
Dodiva en la confecció del 
vestuari. 
OVNI, en ser un projecte més 
complex, compta amb un 
equip més extens de col·la-
boradors, tots hi han cregut 
molt i han contribuït a expli-
car aquesta història difícil i 
emotiva. I és que les històries 
els mouen. Els agrada tocar 
temes poc tractats, de mane-
ra original i no moralitzant. 
L’humor té un pes important 
en els seus espectacles, però 

també hi tenen cabuda altres 
emocions, com ara la por, 
la tristesa o la tendresa. En 
qualsevol cas, procuren que 
tothom qui l’ha vist en pugui 
treure alguna cosa de profit, 
ni que sigui aprendre l’idioma 
dels marcians. No endebades 
OVNI obtingué el premi Bu-
taca 2008 a altres disciplines 
teatrals i el Premi del públic 
“ex-aequo” al millor especta-
cle per a Infants de la Fira de 
Titelles de Lleida 2009.
La maleta de l’Agustí és un es-
pectacle inspirat en un petit 
fragment de la vida del fotò-
graf català Agustí Centelles 
que també coproduí el Teatre 
de l’Aurora. També han estre-
nat Equilibristes interpretat 
per Pep Farrés amb música 
d’Els amants de Lulú.
D’aquests, Tripula (2013) els 
ha obert al mercat europeu 

i internacional, del qual se 
n’han realitzat més de 2.000 
representacions. 
Després d’Equilibristes 
(2011), La visita de la vella 
dama és el seu segon espec-
tacle per a adults. Interpretat 
per Vicky Peña i Xavier Cap-
det , a més dels actors Ireneu 
Tranis, Pep Farrés i Jordi Far-
rés movent la resta de per-
sonatges, i els músics Adrià 
Bonjoch i Pep Coca.
Els seus espectacles han ob-
tingut nombrosos premis i 
reconeixements, com diver-
sos premis FETEN, premi del 
públic a la Fira de Titelles de 
Lleida, premis Butaca i pre-
mis Xarxa, entre molts d’al-
tres. La companyia treballa 
amb trastos, gestos, paraules, 
ninots i històries poc transi-
tades.
El seu darrer espectacle per 
a tots els públics El silenci 
d’Hamelín -que a més utilitza 
el llenguatge de signes- va ser 
guardonat al mercat de teatre 
per a nens i nenes més impor-
tant de l’estat espanyol. Va re-
bre el premi FETEN 2018 de 
Gijón a la millor proposta de 
teatre i inclusió.
Tenien ganes de tornar a cap-
tar els ulls, orelles i cors de 
nens i nenes. I s’han pregun-
tat: Com ha de ser el teatre 
infantil del segle XXI? No 
saben la resposta, però han 
creat Orbital, envoltats d’un 
equip artístic que -com sem-
pre- s’ha implicat al cent per 
cent en el projecte. I amb la 
complicitat d’aquest equip... i 
la de tots els públics, es conti-
nuen fent la pregunta.

“Orbital”,  de Farrés Brothers i Cia, avui 
al Teatre Municipal L’Ateneu
La preestrena d’aquesta coproducció del Festival Grec tanca la programació de l’Auditori Virtual

“Orbital” gira al voltant 
d’una abraçada pen-
dent. I del llarg viatge 

de tres amics 
per fer-la real
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LLENGUA / LA VEU 

La darrera Enquesta 
d’usos lingüístics de 
la població, l’EULP 

2018, indica que al Penedès 
(àmbit territorial conformat 
per l’Alt i el Baix Penedès, el 
Garraf i l’Anoia, menys els 
municipis de l’Alta Segarra) 
un 97,2 % de la població de 
15 anys i més entén el cata-
là, un 85,3 % el sap parlar, 
un 90,3 % el sap llegir i un 
69,2 % el sap escriure. Són 
percentatges que superen els 
del conjunt de Catalunya en 
totes les habilitats. En nom-
bres absoluts, al Penedès, hi 
ha 383.403 persones de 15 
anys i més que entenen el 
català, 336.770 que el saben 
parlar, 321.100 que el saben 
llegir i 242.400 persones que 
el saben escriure. 
D’altra banda, el percentatge 
de població que usa el català 
(80,6 %) és més alt que el de 
la mitja de Catalunya (76,4 
%). Cal destacar que un 45,9 
% de la població adulta del 
Penedès l’usa al llarg del dia 
tot i que no és la seva llengua 
inicial.

L’impacte demogràfic
Catalunya presenta diferèn-
cies sociolingüístiques se-
gons l’àmbit territorial, arran 
de les diferents evolucions 
demogràfiques. Al Penedès, 
segons les dades del padró 
continu d’habitants de 2003, 
quan es va fer la primera edi-
ció de l’Enquesta, la pobla-
ció nascuda a l’estranger re-
presentava un 8,7 % (32.206 
persones) sobre el conjunt 

de la població, mentre que 
el 2018 representa un 14,7 
% (69.676) de la població. Al 
Penedès hi destaca especi-
alment el pes de la població 
nascuda a la resta de l’Estat, 
que ha anat disminuint de 
proporció en els últims anys. 
L’àmbit metropolità, el Camp 
de Tarragona i el Penedès 

són els territoris que van ex-
perimentar un creixement 
més important de població 
al llarg de la segona meitat 
del segle XX, a causa d’un 
intens procés d’immigració 
que provenia de la resta de 
l’Estat. 
Si es comparen les caracterís-
tiques de la població del Pe-
nedès amb el conjunt de Ca-
talunya hi ha gairebé 4 punts 
menys de nascuts a l’estranger 
i uns percentatges similars de 
nascuts a la resta de l’Estat. 

Els coneixements de català al 
Penedès per sobre la mitjana

Les dades de l’EULP 2018 
indiquen que al Penedès, la 
majoria de la població de 15 
anys i més declara entendre 
(97,2 %), saber parlar (85,3 
%), llegir (90,3 %) i escriure 
el català (69,2 %). Aquests 
percentatges estan per so-
bre dels nivells de coneixe-
ment de Catalunya: en el cas 

d’entendre, el Penedès està 3 
punts percentuals per sobre; 
en el cas de llegir, 5 punts per 
sobre, i en el cas de parlar i 
escriure, a l’entorn de 4 punts 
per sobre.
En nombres absoluts, al Pe-
nedès, hi ha 383.403 persones 
de 15 anys i més que entenen 
el català, 336.770 que el saben 
parlar, 321.100 que el saben 
llegir i 242.400 persones que 
el saben escriure.
Des de l’edició anterior de 
l’Enquesta, els percentatges 
de població amb coneixe-
ments de català augmenten 
en la major part del territori, 

especialment al Penedès, l’Alt 
Pirineu i l’Aran, les comar-
ques gironines i el Camp de 
Tarragona. Disminueix l’ha-
bilitat de saber parlar a les 
Terres de l’Ebre i a ponent.

Els orígens lingüístics de la 
població del Penedès
Al Penedès hi ha 136.900 

persones que tenen el català 
com a llengua inicial, 214.800 
persones tenen el castellà i 
30.100 persones que tenen 
altres llengües com a inicials.
Si relacionem aquesta dada 
amb les dades de coneixe-
ments lingüístics veurem que 
a Catalunya més de 3 milions 
de persones que no tenien el 
català com a llengua inicial 
el saben parlar actualment i 
al Penedès són 193.000 per-
sones. Aquesta dada resul-
ta de la diferència entre les 
persones que el saben parlar 
(336.800) i les persones que 
tenen el català, sol o com-

Els coneixements i usos del català en l’àmbit Penedès 
superen la mitjana de Catalunya
Política Lingüística presenta els resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics 2018 

partit amb el castellà, com a 
llengua inicial (143.800).
En percentatges, el 34,7 % 
de la població adulta del Pe-
nedès té el català com a llen-
gua inicial. Aquesta dada és 
una mica més alta que la del 
conjunt de Catalunya (31,5 
%). Per tant, com amb les 
dades de coneixement de 
català, es tracta d’una zona 
a l’entorn de la mitjana ca-
talana amb el castellà com a 
llengua més freqüent (54,4 
%). La presència d’altres 
llengües és del 6,8%.

La transmissió lingüística 
intergeneracional: llengua 
parlada amb els fills/es
Els usos lingüístics amb els 
avis, els pares i el fill o fi-
lla més gran indiquen que 
a Catalunya i al Penedès el 
procés de transmissió lin-
güística intergeneracional 
està a favor del català, ja que 
l’ús del català amb el fill més 
gran (43,1%) és més alt que 
amb la mare (33,5%), i més 
encara que amb els avis ma-
terns (31,7%).
A Catalunya el procés de 
transmissió lingüística in-
tergeneracional, mesurat 
com la diferència entre el 
percentatge de població que 
parla català amb la mare i 
el que l’usa amb el fill o fi-
lla més gran, és de 7,1 punts 
favorable al català a Catalu-
nya. Al Penedès aquesta és 
diferència és de 9,6 i és, de 
les més alta de tots els ter-
ritoris de Catalunya. La di-
ferència també supera els 9 
punts a l’Alt Pirineu i al Va-
llès Oriental.

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

E-BIKE doble suspensió 
a partir de 100€ alumini i 250€ carboni en 24 quotes sense interessos



Ki-taek (Kang-ho Song) és el 
patriarca d’una família po-
bra que malviu en un pis baix 

a Seül, pagant les factures a força de 
treballs precaris i robant el wi-fi dels 
veïns. La seva situació canvia el dia en 
què el seu fill aconsegueix que el re-
comanin per donar classes particulars 
d’anglès a casa dels Park, una família 
acabalada. Utilitzant el seu enginy, el 
jove aconseguirà guanyar-se la con-

“Parásitos”, una pel·lícula rodona

fiança de la senyora de la casa, i així 
anirà introduint, a poc a poc, a la resta 
dels seus familiars en diferents treballs 
del servei domèstic. Serà el comença-
ment d’un engranatge incontrolable, 
del qual ningú sortirà realment in-
demne.
Comèdia negra de suspens que di-
rigeix el sud-coreà Bong Joon-ho 
(Okja, Snowpiercer: Rompenieves), i 
que compta en el seu repartiment amb 

B runo (Vincent Cassel) i Ma-
lik (Reda Kateb) són dos 
amics que han passat els 

últims vint anys vivint en un món 
diferent: el dels nens i adolescents 
autistes. A el front de dues associ-
acions sense ànim de lucre, Bruno 
i Malik es dediquen a formar joves 
de barris marginals perquè puguin 
arribar a ser cuidadors de casos 
extrems, que impliquen nens que 
es troben en problemes. La tasca 
és bastant dura, però crearan una 
associació excepcional, fora dels 
entorns tradicionals, per a unes 
persones extraordinàries. Aquesta 
comèdia dramàtica l’escriu i dirigeix 
el tàndem format per Eric Toledano 
i Olivier Nakache, responsables de 
l’exitós film Intocable (2011).
L’equip Toledano-Nakache confia 
en una altra parella (Cassel-Kateb), 
els posa el braçalet de dues religions 
enfrontades (jueu-musulmà) i, en el 
que apuntava a una versió francesa 
de l’esperit de Campeones, introdu-
eix el factor de l’autisme en un grup 

“Especiales”: comèdia dramàtica

de xavals. El prejudici apuntava a 
una repetició de l’esclat de la parella 
Omar Sy-François Cluzet: una altra 
història real, un altre filó bonrot-
llista, aquesta vegada basat en dos 
treballadors socials a el front d’or-
ganitzacions que requereixen d’un 
ajut públic posada en dubte pel sistema.
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Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

2/LA POSESION DE MARY
Dv a Dj: 18:30/20:45

4/ONWARD 
Dt: 17:30
4/PERSONAL ASSISTANT 
Dv a Dll Dc i Dj: 18:00/21:00
4/LA LISTA DE LOS DESEOS (PREES-
TRENA) 
Dt: 20:15

6/ ONWARD  
Dv a Dll Dc i Dj: 17::30
6/ PERSONAL ASSISTANT
Dt: 18:00/21:00
6/ EL HOMBRE INVISIBLE
Dv Dg i Dj: 20:15
6/ BLOODSHOT
Ds Dll i Dc: 20:15

8/ONWARD
Dv a Dj: 19:00
4/ LOS SEÑORES DE LA MAFIA
Dv a Dj: 21:30

PARASITOS
Ds: 18:00
Dg: 19:50
ESPECIALES   
Dg: 18:00

Kang Ho Song (El imperio de las som-
bras), Sun-kyun Lee (2036 Apocalypse 
Earth), Yeo-Jeong Yo (The target: L’ob-
jectiu), So-dam Park (Shimajiro and 
the Rainbow Oasis) i Woo-sik Choi 
(Tren a Busan).
El cinema de Joon-ho Bong mai ha 
perdut la virulència corrosiva que va 
esgrimir en els seus primers llargme-
tratges, però a Parásitos, una de les mi-
llors pel·lícules de cinema contempo-
rani, el torna a exposar en tota la seva 
plenitud acompanyat d’una posada 
en escena harmoniosa de tots els ele-
ments que constitueixen un film, des 
de la idea original fins a la disposició 
dels personatges en l’enquadrament 
per explicar conceptes a més de narrar 
situacions. El pla en el qual una de les 
dues famílies protagonistes de Parási-
tos, la dels “servents” que volen con-
vertir-se en “amos”, beu, xerra i canta a 
la sala d’estar de la luxosa casa que no 
és la seva mentre contemplen el cap-
vespre a través de l’enorme finestral, és 
un bon exemple de com una imatge, 
un pla, un enquadrament, una elecció 
de personatges disposats enfront de la 
càmera pot ser quelcom més que una 
successió de fotogrames.

No obstant això, ni aliança de ci-
vilitzacions ni excés inclusiu ni 
sobredosi de bonhomia costumis-
ta. Especiales se surt del camí de la 
comèdia fàcil i, com els seus per-
sonatges, tampoc segueix les nor-
mes del drama lacrimogen.

Gràcies per con�ar en nosaltres

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25 de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys anteriors a 
la fundació de l’Agrupació Fotogràfica. Entitat que, a l’octubre 
d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

ANY 1910 (?).
LA CONCA D’ÒDENA DE PRIMERS DEL SEGLE XX.
EL CAMÍ D’ÒDENA, I “CAN ROCA” A LA DRETA.
Una imatge d’autor desconegut que retrata paisatges 
insòlits i ben despoblats, a excepció d’aquesta important 
finca residencial i familiar.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a histo-
riadora.
Informació sobre “Can Roca”, a l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada vol donar a 
conèixer la literatura 

LGTBI i els seus principals tí-
tols i autors, coincidint amb la 
commemoració, el 28 de juny, 
del Dia Internacional de l’Or-
gull LGTBI (lesbianes, gais, 
bisexuals, transexuals i inter-
sexuals). Per aquest motiu al 
llarg de la setmana del 22 al 26 
de juny penjarà al seu comp-
te d’Instagram (@bibliotecai-
gualada) diversos posts amb 
propostes de lectura i cinema 
seleccionades pel personal de 
la Biblioteca.
Jugant amb les sigles LGBTI 
es proposarà cada dia una tria 
concreta que inclourà des de 
novel·les a llibres sobre la te-
màtica, contes i pel·lícules. Per 
exemple del lesbianisme des-
taquen la pel·lícula La favorita 
i el conte L’Aitor té dues mares, 
de Maria José Mendieta, i amb 
G de gais, el còmic Noi coneix 
noi, d’Alice Oseman. Sobre la 
bisexualitat la guia recull la 
novel·la Beatriz y los cuerpos 
celestes, de Lucía Etxebarría, i 

la pel·lícula Colette, amb Kei-
ra Knightley. Pel que fa a la 
transexualitat, el llibre El arte 
de ser normal, de Lisa Wi-
lliamson i la novel·la juvenil 
George, d’Àlex Gino, són una 
bona manera d’endinsar-se en 
la temàtica, mentre que per 
conèixer millor la interesexu-
alitat es recomana la novel·la 
Middlesex, de Jeffrey Euge-
nides, i la pel·lícula Victor o 
Victoria, de Blake Edwards. 
A la pàgina web de la Biblio-
teca, www.bibliotecaigualada.
cat, es poden consultar tots 
aquests títols a través de l’en-
llaç al catàleg Aladí, i també a 
la plataforma www.ebiblio.cat.

La Biblioteca Central 
proposa una tria de 
literatura i cinema LGTBI 

MUSEUS / LA VEU 

El Museu de la Pell parti-
ciparà, a partir de la pri-
mera setmana de juliol, 

en la iniciativa Recuperart-19, 
una proposta dirigida al col·lec-
tiu sanitari que compta amb els 
museus com a entorns positius 
de reflexió i millora del benestar 
emocional.
Es tracta d’una iniciativa, pi-
onera a nivell internacional, 
que va ser presentada el passat 
22 de juny per les conselleres 
Alba Vergés i Mariàngela Vila-
llonga. El projecte està impulsat 
per l’Institut Català de la Salut 
amb la col·laboració del De-
partament de Cultura i busca 
complementar l’actual oferta de 
suport psicològic i emocional 
als sanitaris que ofereix l’ICS, 
mitjançant una activitat de ti-
pus comunitari fora de l’àmbit 
assistencial formal.
Amb participació anònima i 
gratuïta, el projecte proposa 
que el personal sanitari visiti el 
Museu i elabori diferents acti-
vitats, amb l’objectiu d’afavorir 
efectes positius en l’estat anímic 
i afrontar possibles seqüeles 
emocionals derivades de la situ-

ació laboral a conseqüència de 
la pandèmia.
Per participar-hi només cal-
drà que els professionals sa-
nitaris s’acreditin mostrant la 
seva identificació professional. 
Des del Museu se’ls lliurarà un 
quadern elaborat per a l’activi-
tat, amb instruccions i pautes a 
l’entorn d’una proposta d’obres, 
de la qual en caldrà triar una, i 
realitzar unes accions concretes 
d’observació, anàlisi, expressió, 
identificació i paral·lelisme de 
sentiments que els pugui gene-
rar la peça.
En aquesta iniciativa hi parti-
cipen 16 museus de totes les 
regions sanitàries i està previst 
que el nombre s’incrementi un 
cop avaluada la primera fase. 

El Museu de la Pell i Cal Granotes 
participen a Recuperart-19

Els equipaments que hi prenent 
part són el Museu de l’Empor-
dà de Figueres, el Museu d’Art 
de Cerdanyola, el Museu Arxiu 
Tomàs Balvey de Cardedeu, el 
Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, el Museu de l’Hospitalet, 
el Museu Pau Casals del Ven-
drell, el Museu de Tortosa His-
tòric i Arqueològic de les Terres 
de l’Ebre, el Museu Episcopal de 
Vic, el Museu de Lleida Diocesà 
i Comarcal, el Centre d’Art La 
Panera de Lleida, l’Ecomuseu 
de les Valls d’Àneu d’Esterri 
d’Àneu, el Museu d’Art Modern 
de Tarragona, el, el Museu d’Art 
de Girona, el Museu de la Gar-
rotxa d’Olot, el Museu de Sitges 
i el Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia.



Un incendi destrueix el Cinema Astoria, i Igualada 
passa dels 26.000 habitants
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l 17 d’agost de 1971, 
Igualada perdia el 
cinema Astoria, tam-

bé dit posteriorment Rex. Un 
incendi se’l va emportar per 
sempre. La notícia va causar 
un disgust enorme a la ciu-
tat. El Casal era el propietari 
de l’edifici del llavors inicial-
ment conegut com a Cinema 
Astoria i popularment com a 
“Modern”. El Casal va perce-
bre una escassa quantitat d’in-
demnització perquè la com-
panyia arrendatària no tenia 
assegurança contra incendis. 
Posteriorment el solar va ser 
gairebé cedit a l’Ajuntament, 
encara que constés com venut, 

1971 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

ja que Casal no va percebre ni 
una tercera part del que havia 
pagat per ell.
El Cine Moderno, es va in-
augurar el 1934, a la finca de 
Can Viñals del carrer Sant 
Josep. Es va estrenar amb la 
pel.lícula La Hermana de San 
Suplicio. El 1936, Josep Oliva i 
Cebrià va instal·lar-hi un cafè 
al costat. L’any 1943, el cine-
ma va passar a anomenar-se 
Astòria i projectava pel.lícules 
al “Salon Teatro”, i quan arri-
bava l’estiu, a l’aire lliure en 
una pista de ball, que també 
va ser on l’Igualada Hoquei 
Club va jugar els seus primers 
partits... El Casal era el propi-
etari de l’immoble, no ho era 
de l’empresa que programava 

Obres de construcció de la nova central de telèfons, al carrer Òdena. 
AFMI6575. Foto: Salvador Masachs.

El cinema Astòria, amb la pista al davant. A sota, el dia de l’incendi.

L’edifici va ser enderrocat el 2016.

les sessions, i per això se la va 
obligar a no posar pel·lícules 
de qualificació “moral”. En els 
darrers anys, el cinema també 
se l’anomenava Rex.
L’edifici, però, va aguantar una 
bona colla d’anys més, però 
en molt mal estat, fins que va 
ser enderrocat el setembre de 
2016.
Aquell any, Igualada, en plena 
expansió per la immigració in-

terna espanyola, va passar dels 
26.000 habitants. Podeu veure 
un quadre en aquesta pàgina 
sobre el lloc de naixement de 
la població empadronada. No-
més hi havia 111 estrangers, i 
la major part dels nouvinguts 
eren d’altres poblacions de 
l’Anoia i de Catalunya, Extre-
madura, Andalusia i Castella 
Lleó.



REDACCIÓ / LA VEU 

Per potenciar el gaudi del 
vi a l’estiu és realment ne-
cessari tenir en compte la 

temperatura de servei del vi. Ja 
que, més enllà que algunes regles 
o consells generals, amb la pre-
sència d’altes temperatures mol-
tes vegades és recomanable ajus-
tar una mica les temperatures per 
cuidar el vi i, sobretot el gaudi.

Beure vi quan arriba la calor de l’estiu

1. Beure a baixes temperatu-
res de servei.
Els maridatges d’estació parlen 
justament d’aquest tipus d’elec-
cions: preparacions fresques o 
fredes a l’estiu acompanyades 
amb vins que siguin servits a 
baixes temperatures. Així que 
si estàs a la platja o en un bar 
és bo exigir que es respecti la 
temperatura de servei. El vi 

blanc, rosat o escumós hauria 
d’estar conservat en una cava 
o refrigeradora a baixes tem-
peratures. I per mantenir la 
temperatura durant tot el ser-
vei haurien sempre apropar a 
la taula una frappera o galleda 
amb gel perquè les baixes tem-
peratures es conservin tot i la 
calor de l’ambient.

2. Triar vins lleugers.
Amb la calor el cos sempre es-
tarà més procliu a rebre begu-
des i aliments contraposats a la 
temperatura de l’ambient. Mo-
tiu pel qual els vins més frescos 
i lleugers són els ideals per a 
l’estiu. Blancs, rosats, escumo-
sos i negres joves són els aliats 
de l’estiu. Un consell: els negres 
els podem refrescar una mica 

més per evitar que l’alcohol 
sigui la primera sensació que 
percebem tant en nas com 
en boca. Sempre és preferible 
servir el vi una mica més fresc 
que càlid.

3. Triar vins amb acidesa
refrescant.
L’acidesa de el vi blanc jove és 
l’espina dorsal. És l’ànima de 
cada ampolla. És el que farà 
que puguem no només re-
frescar-nos a l’estiu, sinó que 
a més serà el sosteniment del 
maridatge que triem.  Recor-
dem sempre que un vi blanc 
sense acidesa és un vi sense 
vida! Perquè un vi blanc, i 
també rosats i escumosos, es 
puguin lluir a les nostres co-
pes l’acidesa ha d’estar sempre 

present.
4. Graduacions alcohòliques 
mitjanes o baixes.
Al front o a la contraetiqueta 
de cada vi que triem és obliga-
tori exhibir la graduació alco-
hòlica. A l’estiu és ideal triar 
vins que no siguin tan alco-
hòlics per no afavorir la des-
hidratació. Més enllà d’aquest 
consell, sempre és indispen-
sable beure dues copes d’aigua 
per cada copa de vi. 
Quan bevem vi (o qualsevol 
beguda alcohòlica) ens des-
hidratem en sumar alcohol 
al nostre cos, per això cada 
vegada que demanem una 
ampolla de vi sempre haurí-
em de demanar una ampolla 
d’aigua per cuidar-nos i po-
der gaudir el vi.
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Ja estem oberts
Migdia - menú

Cap de setmana a la carta 
amb productes de temporada

938 03 18 64

Benvinguts

Restaurant el Kubb 
al teu domicili

93 804 91 64
654 33 84 25 www.kubbdeliris.cat

· Menú diari i fes�us
· Servei de carta 

  amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5-  08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Productes
 de proximitat

Totes les mesures
 de seguretat

Restaurant braseria i cafeteria

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Venda i distribució de vins, caves i destil·lats
Nova botiga de venta al públic al 

Mercat Municipal  la Masuca d´Igualada 
Venda a professionals al c/ frança, 28 (poligon les comes).

REPARTIMENT A DOMICILI
tempsdevins.com   /  Botiga online: vinoexpres.com

PI
ZZ
A

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

T’HO
 PORTEM 
A CASA

93 803 93 40  /      609 420 063

Menú de dimarts a 
diumenge per 7,70€

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com



Juny/Juliol
26: Pelai;  Joan i Pau (Joanipol); David; Perseveranda.

27: Ciril d’Alexandria;Mare de Déu del Perpetu Socors.
28: Ireneu; Pau I, papa; Argimir; Marcel·la.

29: Pere; Pau (o Pol); Maria; Cir.  
30: Marçal de Llemotges; Emiliana.

1: Domicià; Aaró; Elionor
2: Procés i Martinià; Bernadí Realino, Joan-Francesc Regis;

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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ESGLÉSIA / LA VEU 

“Suposo que mai hagués 
imaginat que la meva or-
denació diaconal seria en 

un context tan estrany com el 
que ens ha tocat viure a tots. 
Els últims mesos han estat un 
temps de prova, un temps dur 
que ha portat molt sofriment 
i dolor per a moltes persones, 
en especial aquí a Igualada, 
on l’epidèmia s’hi ha acarnis-
sat més. Però enmig de tan-
ta foscor hi ha hagut moltes 
llums i la celebració d’avui 
n’és una més. Llums que ens 
mostren com Déu segueix ac-
tuant d’una forma silenciosa i 
discreta però al mateix temps, 
d’una forma real i eficaç” van 
ser paraules dites pel nou di-
aca igualadí, Mn. Lluís Vidal, 
al finalitzar la celebració en 
què va ser ordenat, diumenge, 
a la basílica de Santa Maria de 

mans del bisbe Romà.
I així va ser, tot i les limita-
cions d’aforament i l’obliga-
da distància de seguretat, la 
celebració fou joiosa, amb la 
presència de familiars i amics 
del jove igualadí de 26 anys i 
de molts feligresos que van 
seguir els rituals propis de l’or-
denació: l’elecció del candidat, 
les promeses del nou diaca, el 
cant de les lletanies, la impo-
sició de les mans, la pregària 
d’ordenació, la imposició de 
la dalmàtica, el lliurament de 
l’Evangeli i l’òscul de la pau.
En la seva homilia, el bisbe 
Romà va dir que en Lluís “és 
un home jove, amb el seu ba-
gatge, amb la seva família, 
escola, associacions... I amb 
aquesta fe amb el seu cor, que 
ha anat creixent al llarg de la 
vida. Ell va sentir com el Se-
nyor el cridava a ser sacerdot 
al servei de l’Església i de la 

«La celebració de l’ordenació és una llum entre tanta 
foscor que ha viscut Igualada»
El jove igualadí Lluis Vidal rep l’ordenació diaconal a Santa Maria

humanitat, i va acollir aques-
ta crida”. El pastor diocesà va 
demanar a en Lluís a ser evan-
gelitzador i li digué que “no 
t’avergonyissis mai de l’Evan-
geli de Crist”. Finalment, 

Romà Casanova va lamentar 
l’escassedat de vocacions i 
que “el Senyor segueix cri-
dant i molts fan oïdes sordes 
o, com a mínim, tanquen el 
cor a dir que sí”.
A l’altar, una trentena de sa-
cerdots i diaques van fer cos-
tat al nou ministre de l’Esglé-
sia. També es van fer presents 
molts companys del Seminari 
Interdiocesà. En els agraï-
ments, Lluís Vidal va posar 
accent en la seva experièn-
cia com a escolta: “gràcies a 
Scouts d’Europa, per l’experi-
ència d’una fe viscuda amb 
alegria i naturalitat. Per totes 

les fantàstiques aventures que 
hem viscut junts i que espero 
podem seguir vivint. Gràcies 
per ensenyar-me el valor del 
servei, que és tan important 
per al ministeri del diaconat. 
Com diu la nostra partida 
Rover: “Un Rover-scout que 
no ha donat tot, no ha donat 
res”.
Al final el bisbe de Vic va 
tornar a fer referència a l’epi-
dèmia: “felicitar a la ciutat 
d’Igualada, que ha viscut una 
situació tan difícil, i per tant 
també és un goig aquí aquesta 
ordenació de diaca. També us 
ho mereixíeu”.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Aquest dimecres passat 
24 de juny Montser-
rat reobria les seves 

portes després d’aquest llarg 
confinament per la pandèmia 
de la Covid-19. Des del dia de 
Sant Joan es podrà tornar a vi-
sitar el recinte del Santuari de 
Santa Maria i el Parc Natural 
de Montserrat. El cremalle-
ra, l’aeri i el funicular de Sant 
Joan tornaran a oferir els seus 
serveis de transport. També 
estarà obert el pàrquing i una 
part dels establiments del re-
cinte, que s’aniran ampliant 
segons les necessitats pel vo-
lum de visitants.
Montserrat s’ha preparat per 
ser una destinació segura, per 
la qual cosa ha adequat tots 
els seus espais a la normativa 
sanitària vigent, amb la res-
tricció de l’aforament al 50% 

de la capacitat, i així poder 
garantir les mesures de segu-
retat.
La Basílica de Santa Maria 
romandrà oberta en l’horari 
habitual d’aquesta època de 

Montserrat reobre les seves portes

l’any, com també el Cambril 
de la Mare de Déu. Les res-
triccions d’accés seran les ma-
teixes: fins a un 50% de l’afo-
rament, amb l’obligació de 
portar la mascareta posada.
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per 
donar-vos la conformitat.

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 26:  ADZET
Av. Barcelona, 9

 DISSABTE 27: SECANELL
Òdena, 84

DIUMENGE 28:  
        MISERACHS

Rambla Nova, 1
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 29: BAUSILI
Born, 23

DIMARTS 30: CASAS V.
Soledat, 119

DIMECRES 1: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 2: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25
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Un 60% de la po-
blació del nos-
tre país no pren 
la seva medica-

ció crònica adequadament. 

Aquest incompliment involun-
tari del pacient, suposa pèrdua 
d’eficàcia del tractament o l’in-
crement de reaccions adverses i 
per tant pèrdua de salut del pa-
cient. El farmacèutic hi juga un 
paper essencial,  és un professi-
onal proper i qualificat que ens 
ajudarà en el compliment farma-
coterapèutic. 

Com puc fer per prendre la me-
dicació que em prescriu el doc-
tor correctament?
Des de farmàcia M.Rosa Singla 
Vilanova fa més de vint anys que 
vàrem incloure el servei profes-
sional de “Sistema Personalitzat 
de Dosificació”. Es tracta d’un 
sistema de reacondicionament 
de la medicació prescrita pel 
metge/essa, normalment de for-
ma setmanal, que permet orga-
nitzar-la per dies i tomes, sem-
pre amb una avaluació per part 
d’un farmacèutic del conjunt de 
la medicació i evitant possibles 
problemes secundaris d’aquests.

A la farmàcia fem una primera 
entrevista al pacient o al seu cui-
dador, ens interessem tant per la 
medicació prescrita pel metge 
com per altres aspectes que hi 
puguin influir, com els seus hà-

bits, la seva dieta, els seus hora-
ris de vigília... De vegades no en 
som conscients, però hi ha cos-
tums com prendre una infusió, 
menjar un determinat aliment,  
l’hora de prendre la medicació... 
que influeixen amb els fàrmacs i 
poden modificar la seva eficàcia. 
El nostre cos no actua per igual 
en totes les hores del dia, ni tots 
els medicaments actuen igual si 
els prenem de una determinada 
forma o altra, per tant si ho fem 
de manera òptima ajudarem a 
que la medicació que prenem ac-
tuï de la manera esperada, i evi-
tarem prendre més medicació o 
dosi més alta d’aquesta mateixa. 
Moltes vegades quan comencem 
a treballar amb un pacient, ens 
adonem que si pren la medica-
ció correctament al cap d’uns 
mesos el metge li va rebaixant la 
medicació, és que el cos ho està 
agraint. 
El sistema està indicat per a pa-
cients que prenen medicació 
crònica, sobretot quan estan 
polimedicats o tenen problemes 

per gestionar la seva medica-
ció. Molt útil per a pacients que 
depenen de familiars o de cui-
dadors, pacients amb medicaci-
ons complexes (dosis alternes o 
dosis que van variant al llarg de 
la setmana), i cada cop més ens 
trobem pacients que simplement 
volen tenir la tranquil·litat d’una 
medicació preparada per pro-
fessionals de manera correcta i 
molt pràctica. 

Des de farmàcia M.Rosa Sin-
gla Vilanova fa molts anys que 
creiem que el servei de preparar 
correctament la medicació forma 
part de la nostra professió, i ens 
omple d’orgull preparar-la tant a 
pacients amb medicació crònica 
com per a grans centres residen-
cials, on alliberem al personal del 
centre d’aquesta tasca, i aquest 
temps el poden dedicar altres 
feines de valor que repercuteixen 
en el benestar dels residents. 

El sistema per preparar la me-
dicació l’hem anat actualitzant, 
avui el preparem amb un sistema 
avançat de bossetes individualit-
zades per a cada toma, i en cada 
toma sempre hi ha l’etiquetatge 
clar i visible del pacient, el dia, 
l’hora de la toma, i la medicació 
que hi conté.   A diferència d’al-
tres sistemes el segellat hermètic 
fa que es mantinguin les propi-
etats dels medicaments, i la ma-

Si has de pendre medicació, 
fes-ho correctament

nera de preparar-lo ens permet 
minimitzar  els errors de mani-
pulació. També permet al pacient 
emportar-se només una toma en 
una bosseta individual correcta-
ment segellada, si per exemple 
va a dinar fora de casa…o fins i 
tot preparar medicació per més 
de una setmana si marxa per va-
cances, ja que els medicaments es 
conserven adequadament. És un 
sistema que permet adequar-se a 
les necessitats del pacient. 
Així, amb el Sistema Personalit-
zat de Medicació aconseguim que 
el pacient prengui la medicació 
necessària, preparada i revisada 
pel nostre equip de professionals, 
amb un emmagatzematge idoni, 
evitant tenir sobreestocatge de 
medicaments a casa. 
Si has de prendre mediació, des 
de farmàcia M. Rosa Singla Vi-
lanova, t’ajudem a que la pren-
guis correctament, i tu gaudeix 
del teu temps.   

Farmàcia M.R. Singla Vilanova
+ De 45 anys treballant amb i per vosaltres
+ Informa’t al nostre canal de WhatsApp 622046936

Carrer Dr Pujades 47, 0700 Igualada
farmaciasinglavilanova@cofb.net
+93  803 38 74

Obrim 
tot l'estiu



Carles Carol /  
Director general i fundador d’Espai Gastronomia

Soc el Carles Carol Martí, tinc 37 anys vaig crear Espai Gastronomia el 2014, gestionem les finques 
de Ca n’Alzina, Can Macià, el Castell de Tous i recentment hem obert el Restaurant Amèrica Orígens 
i el Bohigas Pop Up Bar. Seure a menjar en una taula amb la companyia adequada és possiblement 
el millor plaer que em pot donar la vida. 

Què vol ser Amèrica Orígens?

Amèrica Orígens vol ser un restaurant de referència a 
Igualada, un lloc on sentir-se còmode, on els comensals 

sàpiguen que trobaran un espai confortable i ampli, amb una 
oferta gastronòmica de qualitat i un servei amable i cordial

El 2014 Carles Carol va sorprendre amb la creació del nove-
dós Espai Gastronomia. Ha complert les seves expectatives?

No tenir expectatives fa que no necessitis complir-les. M’ho he 
passat bé des del primer dia, i en tot moment he sabut que si el 
projecte s’hagués acabat l’endemà hagués valgut la pena. Tenim 
un equip increïble, del qual em sento immensament orgullós de 
formar-ne part, he vist créixer la qualitat del nostre producte 
fins a un nivell que mai hagués imaginat, tenim una estructura 
empresarial sòlida i amb uns valors inalterables. Puc dic que em 
sento molt satisfet de la feina feta.

Amb una setmana de diferència ha inaugurat dos nous esta-
bliments. Què aporten de nou a l’hostaleria anoienca?

El passat dimecres 17 de juny inauguràvem el Restaurant Amè-
rica Orígens amb una cuina mediterrània connectada amb els 
orígens de l’establiment que representa, i de llarg recorregut. I 
aquest dimarts 23 hem inaugurat el Bohigas Pop Up Bar, un pro-
jecte efímer, obert només durant l’estiu, un espai molt singular 
ubicat al pati de la de la masia de les Caves Bohigas, amb una 
cuina fresca i dinàmica, on tots els vespres de dimecres a diven-
dres a partir de les 19h es podrà prendre alguna cosa o sopar a 
base de tapes i hamburgueses de qualitat. El caps de setmana 
també obrirem els matins per fer-hi esmorzars de pagès i ver-
muts al migdia.

El seu grup gestiona llocs tan emblemàtics com: les finques de 
Ca n’Alzina (Rubió), Castell de Tous (Sant Martí de Tous) i Can 
Macià (Òdena) per a celebracions, casaments i esdeveniments 
d’empreses. Cadascun té el seu estil?

Tots quatre espais tenen una forta personalitat i una llarga histò-
ria. Ca n’Alzina és una masia centenària amb vistes increïbles a 
la vall de Rubió; el Castell de Tous és una edificació catalogada, 
amb un gran valor històric, que necessita d’una sensibilitat espe-
cial; Can Macià és un espai obert, envoltat de vinyes on els convi-
dats queden molt integrats en un espai natural; i l’Hotel Amèrica, 
és casa meva, és on he jugat de petit, on vaig educar-me i vaig 
començar a fer les primeres feines amb només 13 anys i on vaig 
decidir que volia ser hoteler.

Mantindrà l’Amèrica com a lloc de referència i trobada a Igua-
lada? 

L’Amèrica ha estat un lloc emblemàtic des de molt abans que jo 
nasqués, en la seva creació l’any 1955 als afores de Igualada i al 
peu de la NII. Amb el creixement d’Igualada, ha quedat integrat a 
la ciutat, i per la ubicació, per la singularitat i per la facilitat d’apar-
cament ha estat un punt de trobada habitual. Tan de bo sigui així 
molts anys més.

És la quarta generació de Carol. Estava cantat que es dedicaria 
a la hostaleria? 

De petit volia ser com el meu avi, i amb poc més de 10 anys ja 
deia que volia ser hoteler, però ell em deia que fos arquitecte com 
el meu pare, cosa que no em vaig ni plantejar, segurament perquè 
soc tossut com ell. Amb 12 anys el meu millor amic era l’Edu, el 
pintor de l’hotel, i vaig fer les primeres feines amb ell, als 13 em 

vaig posar a la cuina per primera vegada en unes vacances de Set-
mana Santa, i ja vaig seguir treballant en diferents feines fins els 
20. Vaig tenir de la sort de tenir dos grans exemples: l’un el meu 
avi, i l’altre el Josep Huerta, el gerent de l’hotel, qui m’ha ensenyat 
quasi tot allò que sé de l’amor a aquest ofici.

Què en va aprendre l’avi i el tiet avi, els entranyables Josep i 
Joan Carol de l’Amèrica?

Eren uns germans inseparables, que tot i que eren molt diferents 
van saber respectar-se fins l’últim dia. L’avi era una persona d’una 
enorme personalitat, no deixava indiferent a ningú, era emblemà-
tic, sabia defensar els seus, respectava i ajudava el seu equip per 
sobre de tot, era lluitador i persistent i mai es rendia.

Sota la seva direcció el grup ha superat amb èxit la greu crisi 
del 2008 amb els nous projectes vinculats a Espai Gastronomia. 
Quines sorpreses més ens té preparades?

Be, jo vaig entrar de director a l’hotel després de treballar i for-
mar-me en altres hotels, el desembre de 2008 on es vàrem su-
mar una crisi monumental, amb una manca de reestructuració 
del model de negoci que era obsolet des de feia anys. Jo tenia 26 
anys, vaig haver de prendre moltes decisions i em vaig equivocar 
en algunes d’elles, vàrem haver d’acomiadar més de la meitat de la 
plantilla, vàrem tancar els restaurants, reubicar el bar i desmuntar 
la barra que havia construït el meu besavi. Va ser molt dur però 
vaig aprendre moltíssim. El 2014 vaig deixar el negoci familiar per 
obrir Espai Gastronomia, i l’ajuda de les dues empreses va fer que 
pugéssim tirar endavant després d’aquella gran crisi econòmica. 

 

Els vídeos i documentals èpics, així com els aplaudiments de la ciutadania, van fer conèixer la tasca dels sanitaris a la Conca. Ara arriben les 
seves reivindicacions per les condicions del serveis i els salaris. Diuen “Es pateix un infrafinançament des de fa molt temps”. I també advertei-
xen que “si no arriben més recursos, es pot patir de valent si arriba un rebrot pandèmic”. No n’hi ha prou amb la decidida actuació que ha fet 
l’alcaldia igualadina per tapar forats. Les estructures de país es gestionen amb previsió i eficiència i no des de la urgència. Massa sovint ens 
recordem de sant Bàrbara quan plou i quan fa sol ens oblidem dels paraigües. És molt “saludable” que els de l’hospital es manifestin, però 
alguns treballadors es preguntaven on eren els que, no fa tant, aplaudien des de la seguretat dels balcons. Cada vegada està més clar que “qui 
vol peix s’ha de mullar el cul”. Allò de “qui no vulgui pols que no vagi a l’era” i es quedi a casa a “veure-les venir”, no només és poc solidari, 
sinó que comporta donar “carta blanca” i després patir-ne les conseqüències durant anys. 

“De petit ja volia ser hoteler com l’avi Josep, 
però ell em deia  que fos arquitecte com el pare”

  Jaume Singla @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

Matricula’t al
Campus Universitari
d’Igualada-UdL!
GRAUS
Enginyeria en Organització Industrial i Logística
Enginyeria Química
Tècniques d’Interacció Digital i de Computació
Infermeria
Doble Titulació:  Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia
Administració i Direcció d'EmpresesAdministració i Direcció d'Empreses

MÀSTERS
Enginyeria del Cuir (únic a Europa) 
Simulació Clínica i Seguretat del Pacient 

MATRÍCULES
A PREUS 
PÚBLICS

NOU

NOU


