
Simulació virtual de com es veurà la nova denominació de l’Hospital Universitari d’Igualada. La decisió final és cosa de dies.

Només 25 positius i 714 sospitosos 
en els darrers quinze dies a l’Anoia
L’acreditació d’Universitari de 
l’Hospital d’Igualada, imminent

Desinfecten el Parc de Bombers de Calaf 
per un positiu, i van reobrint consultoris
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de tothom, 
i gratis

Els homes del 
temps de 
l’Anoia funden 
AnoiaMéteo
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Tous acull des d’avui l’11a edició del 
Festival de Llegendes de Catalunya
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L’edició d’aquest any tindrà cura d’evitar les aglomeracions i respectar les distàncies de seguretat.  Pàgines 38-39
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Tot el llistat de 
les subvencions 
municipals 
a les entitats 
d’Igualada

Calaf  - Vilanova del CamíMATERIALS PER LA CONTRUCCIÓ. INTERIORISME

Creant confort...



L’EDITORIAL

Estiu diferent
A questa setmana s’ha presentat l’Euro-

pean Balloon Festival i també l’Anòlia. 
Avui també comença a Sant Martí de 
Tous el Festival de Llegendes de Ca-

talunya. Celebrem que les organitzacions de tots 
els esdeveniments que formen part del calendari 
estiuenc de la nostra comarca hagin decidit man-
tenir la seva presència, 
òbviament condiciona-
da per la situació deri-
vada de la Covid-19. 
Ja sabíem que, malau-
radament, res seria com 
abans. El coronavirus 
canviarà moltes coses, i 
ens augmentarà força el 
nostre comportament 
de prudència i segure-
tat davant tot allò que 
es pot compartir. 
Afortunadament, la situació sanitària de la pan-
dèmia està força ben controlada a la comarca, 
si bé han existit alguns petits rebrots, tots ells 
identificats i en fase de solució. Arriba l’estiu i, 
com ja es pot veure especialment a Igualada, la 
gent omple terrasses i llocs d’esbarjo amb la in-
tenció de relacionar-se, de combatre la calor i 

de recuperar, ni que sigui una mica, la situació 
que vam deixar a mitjan mes de març... “Es pot 
fer de tot”, deia la consellera igualadina de Salut 
Alba Vergés, fa uns dies, però necessàriament, 
com remarcava tot seguit, seguint les pautes re-
comanades per les autoritats, d’higiene, protec-
ció i distància. 

Serà -és- un estiu di-
ferent, però davant 
allò que tenim, no 
s’hi val la por, sinó el 
respecte. Tanmateix, 
com sempre hem fet 
davant qualsevol ad-
versitat. Cal moure 
la nostra economia 
per evitar fer encara 
més el mal més gran. 
Hem de combatre la 
lògica decepció pel 

descafeïnament de la majoria d’activitats pre-
vistes, perquè l’alternativa era deixar-ho córrer 
fins l’any que ve. Hem de gaudir-les fins allí on 
podem, esdevenir optimistes malgrat la incertesa 
que ens pot deparar la tardor i l’hivern. 
Fem d’aquest estiu diferent un motiu per recor-
dar-lo demà amb la lliçó ben apresa! 

Serà -és- un estiu diferent, 
però davant allò que tenim, no 
s’hi val la por, sinó el respecte. 

Tanmateix, com sempre hem fet 
davant qualsevol adversitat.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Quim Torra, president de la Ge-
neralitat, ha afirmat que “tinc 
molt clar quan han de celebrar-se 
les eleccions al Parlament. És una 
competència presidencial, que 
exerciré amb tota la responsabilitat, 
vetllant per les institucions catala-
nes i quan sigui el millor moment 
per al país. Una vegada encarrila-
da l’emergència sanitària, la ciu-
tadania ha d’anar a votar” I sobre 
les tensions entre JxCat i ERC, ha 
reconegut que “ja fa mesos o anys 
que les estratègies d’aquestes forces 
són diferents i que això s’ha agudit-
zat en els últims temps.” 

José Luis Rodríguez Zapatero, ex 
president del govern de l’estat va 

dir “És probable que la sentència 
de l’Estatut hagués sigut més des-
favorable. M’hauria agradat que el 
magistrat Manuel Aragón enten-
gués Espanya d’una altra manera, 
però això no és fàcil en ambients 
jurídics. Caldrà fer un acte de re-
trobament que recordi l’1-O per-
què sinó, no es curaran les ferides”.

Oriol Junqueras, líder d’ERC, 
empresonat a Lledoners, va es-
criure durant el confinament que 
“Una generació rere l’altra, els 
enemics de la democràcia s’han 
acarnissat amb els que defensen 
la justícia i la llibertat, tant si han 
nascut a Andalusia, Extremadura, 
Aragó o Catalunya. Malgrat tot, 
no ens hem rendit. Per aquesta raó 
tornem a ser a la presó. I precisa-
ment per tot això, sabrem sumar 
per guanyar.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern de l’estat, va defensar la  re-
centralització de les competències 
en sanitat dient que “les instituci-
ons no volen ocupar l’espai d’altres 
sinó que han de ser conscients de 
quin lloc ocupem cadascun de no-

saltres en la gestió d’aquesta pandè-
mia. La força no la dona el centra-
lisme, com advoquen els vells ideals 
de la dreta, ni tampoc l’egoisme 
localista dels partits nacionalistes, 
sinó la unió de totes les instituci-
ons, de tota la societat i de tota la 
representació política i social.” 

Carlos Mur, director general de 
Coordinació Sociosanitària de la 
Comunitat de Madrid en el punt 
àlgid de la pandèmia, es veu ara 
assetjat per un protocol datat el 18 
de març on es recomanava “limitar 
l’accés a les ucis, en una pràctica de 
medicina de guerra, prioritzant els 
més joves i sans. De les persones 
grans i dels discapacitats, només els 
que no tinguin deteriorament cog-
nitiu, o els que puguin moure’s pel 
seu propi peu, o no tinguin patolo-
gies com la hipertensió o la diabe-
tis.”

Chakir el Homrani, conseller de 
Treball, afers socials i famílies ha 
dit “quan sorgeixen ideologies d’odi 
que posen en dubte la diversitat, cal 
reivindicar els drets de les persones 
LGTBI”.

Conseqüències 
econòmiques
La situació sanitària de la pandèmia està 
bastant controlada, i com que el proble-
ma sanitari va minvant, ara les autoritats 
s’estan centrant a intentar apaivagar les 
conseqüències econòmiques negatives 
de la pandèmia, les quals, a dia d’avui, 
es fa difícil concretar quin abast concret 
podran tenir. Mentrestant, però, des de 
l’administració es destaca també que la 
gestió pública ha estat exemplar, fins al 
punt que ja es parla de concedir reco-
neixements públics als funcionaris que 
han tingut més visibilitat pública en la 
gestió de la pandèmia. Però de medalles 
no se’n pot concedir cap administració. 
Aquí tothom ha comès errors, i totes les 
administracions tenen la seva part de 
responsabilitat d’una gestió manifesta-
ment millorable. I a ningú se li escapa 
que, en alguns casos, serà la justícia qui 
haurà de dir l’última paraula. És el cas, 
per exemple, de la gestió i supervisió 
pública de les residències de gent gran, 
públiques i privades. Considerant les 
moltes persones mortes que en aquests 
establiments no han tingut l’assistència 
sanitària a la qual tenien dret, seria molt 
estrany que cap responsable polític aca-
bés pagant conseqüències penals per 
una gestió tan poc edificant. 
Sobre les conseqüències econòmiques 
de la pandèmia, semblaria que encara 
no som prou conscients del desastre que 
ens està caient al damunt. Fa pocs dies 
l’FMI va empitjorar dràsticament les se-
ves previsions per a l’estat espanyol, es-
timant una caiguda del PIB del 12,8 per 
cent per a aquest any. Si aquesta dada 
s’acaba confirmant, és per posar-se a 
tremolar. Per altra banda, la gestió dels 
ERTOS no ha funcionat correctament, 
i la culpa és en bona part de l’admi-
nistració que està gestionant aquesta 
eina pensada per ajudar treballadors 
i empreses. De fet, però, un ERTO no 
deixa de ser una manera d’amagar una 
situació real d’atur que més tard acaba-
rà aflorant. El fet és que transcorreguts 
més de tres mesos des que la figura dels 
ERTOS es va posar en marxa, alguns 
treballadors no han cobrat ni cinc. És 
d’esperar que es vagin resolent aquests 
problemes que estan deixant milers de 
famílies sense ingressos. 
La prova del cotó per comprovar les 
conseqüències econòmiques està a 
l’abast de tothom. Només cal sortir al 
carrer i observar la quantitat de locals 
comercials que fins al mes de març te-
nien una activitat més o menys normal i 
ara es troben tancats amb el cartell d’“es 
lloga”. La gent que treballava en aquests 
negocis s’ha quedat sense feina, i no els 
serà fàcil que en trobin una altra. Tot 
plegat no pinta bé.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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El titular geogràfic de la setmana 
passada, en clau catalana, va ser la 
proposta de l’alcaldessa de Barce-
lona de crear la Regió Metropoli-

tana de Barcelona, una regió de prop de 5 
milions d’habitants. 
L’objectiu de la proposta de l’Alcaldessa 
de Colau, és la d’ampliar el radi d’acció de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la 
qual és presidenta, i que les 
comarques del Maresme, Va-
llès Oriental, Vallès Occiden-
tal, Baix Llobregat, Garraf i Alt 
Penedès formin part d’aquesta 
nova  proposta regional.
Aparentment l’objectiu és la 
voluntat de consensuar es-
tratègies i reptes comuns dels 
territoris afectats pel fet i les 
tendències metropolitanes. 
En aquest sentit creiem que 
la proposta del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona, no 
només és pertinent i necessà-
ria sinó que també cal imple-
mentar-ho al més ràpid possi-
ble.
El que podem lamentar és el punt de vista, 
l’enfoc de la problemàtica, i la metodologia 
de la proposta, per diverses raons, i que des 
de l’òptica del Penedès podrien ser aques-
tes.
Respecte a l’enfoncament de la problemàti-
ca, creiem que rescatar el model de la Ve-
gueria de Barcelona del 2010, que des del 
2017 ja no existeix com a tal, és un error 

i que fa petita la proposta. Creiem que cal 
tenir una ambició a l’hora de tractar el fet  
i el futur metropolità. I l’ambició passa per 
entendre el fet metropolità des d’una escala 
regional que superi l’esquema comarcal.
Quan parlem de fet metropolità no podem 
pensar només en dues comarques del Pe-
nedès, cal que pensem en Vegueria, per 
les implicacions que comporta a l’hora de 

tenir en compte la funcionalitat del terri-
tori en el seu conjunt, en tant que àmbit 
territorial reconegut per la Generalitat de 
Catalunya, per exemple els temes de Mo-
bilitat, i també a l’hora d’afrontar reptes 
territorials amb el respectiu Pla Territorial 
Penedès, que engloba les 4 comarques i no 
només les dues que es proposen a la Regió 
Metropolitana de Barcelona.
Respecte a la metodologia, la taula estava 

conformada per l’Alcaldessa de Barcelo-
na i els Alcaldes de les gran ciutats de la 
“futura” regió. Creiem que en un repte 
com el del fet metropolità cal ser sensi-
bles amb les grans ciutats, però també 
amb les petites, convocar als presidents 
dels Consells Comarcals de les comar-
ques de la Vegueria de Barcelona i de la 
Vegueria del Penedès, hagués estat un 

encert. També cal ser sensibles 
a la regionalització de Cata-
lunya, i demanar la presència 
dels Delegats del Govern de la 
Vegueria del Penedès i de la de 
Barcelona hagués estat també 
molt pertinent.
En conclusió, el fet metropoli-
tà i la seva dinàmica és un fet 
incontestable. Que el repte me-
tropolità implica el conjunt de 
la Vegueria del Penedès també 
ho és. Que cal que el repte me-
tropolità superi la dicotomia 
centre-perifèria, i s’enriquei-
xi dels diferents punts de vista 
més enllà de Barcelona i els lí-

mits de l’actual Àrea Metropolitana tam-
bé és necessari i obligat. Des del Penedès 
cal que treballem aquesta òptica metro-
politana i aquest fet metropolità des del 
nostre propi punt de fuga, aquesta també 
és una obligació, tota nostra.
Esperem que des dels òrgans directius del 
Pla Estratègic Metropolità siguin sensi-
bles a la diversitat, i entre tots enriquim 
un gran projecte.  
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La Vegueria Penedès i la Metròpoli

Com creus que ha actuat el Consell Comarcal amb 
l’Escola de Dansa?

 Bé 18,3%  Malament 81,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JAUME CASAÑAS
@jaumecasanas



DELLEGENDES, FESTIVAL DE LLEGENDES DE CATALUNYA

Sant Martí de Tous acull un any més, el Festival de Llegendes de 
Catalunya, això sí, en un format diferent i controlat d’acord amb el 
que marquen les normes sanitàries. Endavant!.

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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Fa un mes el Consell Comarcal de l’Anoia va 
anunciar el tancament de l’Escola de Dansa. 
Va ser una decisió molt difícil de prendre per 
part del govern. Una decisió no desitjada. 

Una decisió no volguda. Però l’única decisió possible 
davant el carreró sense sortida al qual ha anat a pa-
rar, des de fa anys, aquesta escola i la impossibilitat 
de seguir mantenint la seva activitat a causa de dues 
realitats: la falta d’un espai adequat i l’enorme dèficit 
acumulat.
Pel que fa a l’espai, la ubicació del carrer de Sant Car-
les va haver-se de clausurar precipitadament al mes 
de desembre per la impossibilitat d’obtenir la llicèn-
cia d’activitats. I com a govern, a diferència, dels an-
teriors responsables del departament d’Ensenyament 
del Consell, coneixedors d’aquesta realitat, vam ser 
ferms a l’hora de no permetre fer activitat sense les 
condicions necessàries. Alguns afectats ens van dema-
nar fer la vista grossa i seguir-hi fent activitat, però 
hauria estat inadmissible. Som un govern seriós i vam 
ser ferms davant el risc que hi havia pels infants i les 
conseqüències que podia comportar obrir sense les 
garanties necessàries.
Vam córrer a buscar una ubicació alternativa i durant 
setmanes vam fer reunions i valoracions per a trobar 
un lloc. Finalment, vam aconseguir tancar un acord 
amb l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 
per a poder disposar del Centre Cultural Mont-Àgo-
ra. Una decisió que era temporal i que, val a dir, ja va 
tenir l’oposició de coordinadora i d’alguns pares i ma-
res, que volien que es quedés a Igualada. És un fet que 
no vam comprendre, ja que és una Escola de Dansa 
Comarcal i creiem que sempre cal actuar amb una vi-
sió de comarca i Montbui era una excel·lent solució, la 
qual cosa van acabar reconeixent. Cal aquí, doncs, un 
agraïment a la bona disposició i ajuda de l’ajuntament 
de Santa Margarida de Montbui.
La Generalitat de Catalunya és la propietària de l’edi-
fici del carrer de Sant Carles d’Igualada. Per això, des 
del primer moment que vam saber que no s’hi podia 
seguir fent activitat, hem demanat reiteradament la in-
versió per reformar l’edifici i tornar-hi a ubicar l’Esco-
la de Dansa i les entitats que hi havia. Una insistència 
que hem augmentat davant la impossibilitat de seguir 
al Mont-Àgora, el curs que ve, per la no disponibilitat 
d’espais. Malgrat les peticions reiterades i setmanals 

Per què tanca l’Escola de Dansa?

CARME ZARAGOZA vicepresidenta de Serveis a les Persones / RAFEL GALVAN conseller de Cultura i Esports del Consell Comarcal

que hem fet, la Generalitat no ha fet absolutament cap 
pas per a reformar l’edifici i el Consell no disposa dels 
recursos per fer front a les obres, a banda que no li 
correspon, perquè l’edifici no és de la seva propietat.
A tot això, cal sumar-hi l’important dèficit que arros-
sega l’Escola de Dansa i que volta els 40.000 euros. El 
Consell Comarcal és una administració que no recap-
ta impostos i, per tant, la seva capacitat econòmica es 
veu altament condicionada per a fer front a aquestes 
despeses i ha d’esperar a obtenir subvencions. Pel que 
fa a l’Escola de Dansa, encara s’està pendent de cobrar 
les subvencions de l’any 2017 i el Consell no pot seguir 
aportant-hi recursos perquè, senzillament, no té d’on 
treure’ls.

Aquest darrer mig any, el govern del Consell s’ha reu-
nit amb els pares i mares i l’equip docent. Hi va haver 
una reunió presencial a les antigues instal·lacions, una 
altra de la coordinadora i alguns pares al despatx de 
presidència i encara una altra amb el cap del depar-
tament per avaluar l’estat de l’Escola i les possibles so-
lucions. Sempre que s’ha requerit, se’ls ha rebut amb 
totes les explicacions i amb la màxima transparència, 
perquè fossin conscients de la greu situació i dels anys 
d’inacció d’altres governs del Consell que ara paguem.
Sense l’Escola de Dansa del Consell Comarcal, però, 
l’Anoia no es queda sense escoles de dansa. A més, 
seguirà tenint escoles de dansa homologades per la 
Generalitat. Fa uns anys, la del Consell era l’única ho-
mologada però això ha canviat. Per tant, es seguirà ga-
rantint una formació reglada per tots els alumnes que 

vulguin obtenir un títol oficial. No seran escoles pú-
bliques però això no voldrà dir que siguin més cares, 
ja que pel que fa als preus, hi ha escoles que en aquests 
moments són més econòmiques que la del Consell.
Tancar un equipament no és fàcil ni desitjable i fa que 
en la manera de comunicar-ho potser hi hagi qui se 
senti menystingut. Per això demanem disculpes si 
algú s’hi ha sentit. El Consell ha estat escrupolós co-
municant-ho a tothom: es va convocar una reunió 
amb els portaveus dels diferents partits a la qual l’únic 
grup que no hi va assistir va ser la CUP. Un grup que, 
per cert, ni va assistir a aquesta reunió ni ha demanat 
cap informació sobre l’Escola de Dansa però, en canvi, 
ha sigut el grup que més comunicats de premsa ha fet 
sobre la qüestió. Curiós. Molt curiós. En un moment 
en el qual no es podien fer reunions presencials per les 
mesures de seguretat, vam recórrer a la carta per in-
formar als pares i vam fer una comunicació directa a 
la coordinadora del servei perquè pogués explicar-ho 
a la resta de l’equip, cosa que algunes professores asse-
guren que no va fer i lamentem.
Estar en política vol dir prendre decisions. Moltes són 
agradables de prendre però n’hi ha algunes que no. El 
tancament de l’Escola de Dansa és d’aquestes últimes. 
Per responsabilitat i per la viabilitat de la institució, és 
l’única solució possible.
El Consell Comarcal seguirà apostant pels ensenya-
ments artístics però d’una altra manera. Impulsarem 
el primer programa de beques per ensenyaments ar-
tístics per infants que, per raons socials i econòmi-
ques, ara els és impossible accedir a aquests estudis. Ja 
sigui música, teatre, pintura, dansa o qualsevol especi-
alitat artística. Tenim l’objectiu de despertar la vocació 
per la cultura de molts nens i joves de la comarca que 
ara es veuen privats d’accedir-hi. És una actualització 
de l’aposta pels ensenyaments artístics que es corres-
pon amb la vocació d’utilitat pública que han de tenir 
les institucions: enlloc de concentrar aquesta aposta 
en un únic lloc de la comarca i en una única discipli-
na, l’obrim a tota la comarca i a totes les disciplines, 
prioritzant les famílies vulnerables.
Des del govern del Consell Comarcal de l’Anoia sa-
bem que fer polítiques culturals i educatives fortes és 
la millor inversió per una societat crítica i formada i, 
amb aquest principi, ara creem el primer programa de 
beques per ensenyaments artístics de l’Anoia. 
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L’única lluita que tinc l’ab-
soluta seguretat que el 
feixisme de Vox i el PP 
mai guanyarà, és la que 

té contra el feminisme. Si no esti-
guessin tan obcecats en recuperar 
el govern de l’Estat, que conside-

ren de la seva propietat, s’adonarien que lluitar con-
tra el feminisme està abocat al fracàs.
Quan a tot el món la Covid-19 és deguda a un coro-
navirus generat en el mercat d’animals vius de Wu-
han, per a l’extrema dreta i per a la dreta extrema 
espanyola, la responsabilitat de la pandèmia es deu 
a les manifestacions del 8 de Març, Dia de la Dona. 
És l’acusació més bèstia i rastrera que he vist mai. 
Més quan el mateix VOX i amb el secretari general 
infectat per la Covid-19, aquell dia va fer un gran 
acte multitudinari en un recinte tancat de Madrid.
S’ha de ser molt penques per culpabilitzar a les do-
nes de la pitjor pandèmia sanitària ocorreguda al 
món en el segle XXI. És justament el contrari: les 
dones han estat qui més i millor ha actuat per a su-
perar la pandèmia. Començant per les metgesses, 
infermeres i personal de neteja als hospitals –que 
són majoria entre el personal sanitari- i seguint per 
les esposes, mares, àvies i fins i tot veïnes que han 
ajudat als malalts i malaltes confinats a casa, a su-
perar els efectes de la malaltia.
En aquest reconeixement també hi ha inclosos 
molts homes, naturalment, però estadísticament 
està acreditat que la major part de la tasca en l’àm-
bit familiar ha anat a càrrec de les dones de la casa. 
És un fet.

Però si ens mirem les estadístiques i analitzem els 
resultats per països, ens adonarem que les dones 
governants han sabut prendre mesures que han es-
talviat moltes vides humanes als seus països. Fins i 
tot una dona a qui s’atribueix una certa duresa de 
plantejaments polítics com és Angela Merkel, ha 
demostrat una sensibilitat i un sentit comú que ha 
fet que Alemanya –a diferència del que ha passat a 
Itàlia, Espanya o França- estigui passant una pan-
dèmia amb molta menys mortalitat que el conjunt 
dels països europeus.
El mateix es pot dir, per exemple, de Nova Zelanda 
on la seva Primera Ministra Jacinda Ardern no so-
lament ha aconseguit superar la pandèmia amb el 
mínim de morts, sinó que s’ha reduït un 20% el sou 
durant sis mesos, per tal d’ajudar –i donar exem-
ple- a la millora dels recursos sanitaris del país.
No cal comparar-ho amb la gestió dels més mas-
clistes i ultradretans com Trump, Bolsonaro, Pu-
tin... per adonar-se que comença a ser hora que la 
dona ocupi les màximes responsabilitats de govern 
a tot el món. La situació que ens ve al damunt, 
dubto que pugui ser gestionada amb l’excés de tes-
tosterona que demostren la majoria d’homes que 
arriben al poder. 
Dones al poder.... ens hi pot anar la vida. 

Les dones han estat qui més i 
millor han actuat per a superar la 
pandèmia. Les dones governants 

han sabut prendre mesures que han 
estalviat moltes vides

JOSEP M. CARRERAS

Dones al poder No és això, companys, no és això!

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

He dubtat molt abans 
d’escriure aquest arti-
cle, perquè mai havia 
cregut que ho hauria 

de fer. Però ara no puc més, he de 
buidar tota l’angoixa i la decepció 
que m’han amarat l’ànim en els 

darrers temps. Com molta gent del meu entorn amb 
qui he parlat, estic desorientat, decebut, emprenyat.
Des que m’ha estat permès votar –és a dir, després 
de la mort del dictador- sempre he donat el vot al 
partit que creia que més s’esforçaria per fer de Ca-
talunya un país lliure i independent. Érem quatre 
gats que anàvem amb el clauer de l’estelada, però 
estàvem convençuts 
de lluitar per una cau-
sa difícil, però justa.
Va venir l’Estatut del 
2006 i la sentència del 
2010 que el deixava a 
les beceroles, però vè-
iem amb il·lusió com 
anava prenent peu la 
idea d’una república 
catalana. Ja no érem 
quatre gats, érem mi-
lions que sortíem a 
defensar els nostres 
drets. Aquells Onzes 
de Setembre no els oblidarem mai.
I va venir la gran data: el referèndum de l’1 d’Oc-
tubre del 2017. Mai m’hauria imaginat res del que 
va passar ja des dels dies anteriors. Era tot el poble 
conxorxat, que deixava en no-res els esforços dels 
que havien d’impedir-ho. Ni una sola urna varen 
trobar. Es veia la il·lusió en els rostres. Sentíem par-
lar de la “revolució dels somriures”. Aviat ens con-
vertiríem en una república lliure que tindria relaci-
ons fraternals amb els altres pobles del món. 
Confiàvem en Europa per defensar-nos dels em-
bats de l’estat espanyol que com una piconadora no 
deixava racó per escrutar. La violència de les seves 
porres passarà també a la història com un signe de 

brutalitat i barbàrie. Resultat: mig govern a l’exili i 
l’altre mig a la presó. I Europa no hi era. 
Aquí és on comença l’ensulsiada. En comptes de fer 
front comú contra un enemic molt més poderós, 
els partits han començat a llepar-se les ferides i vo-
ler salvar  cadascú els seus mobles. S’ha posposat la 
idea de proclamació de la independència, en comp-
tes de plantar cara i mostrar la nostra força, avalada 
per tot un poble. S’ha començat a rebaixar plan-
tejaments, a ajornar sine die el referèndum d’au-
todeterminació condicionant-lo a aconseguir uns 
acords amb l’estat. Però que no tenen ulls a la cara? 
Han perdut la memòria? No veuen com les gasten? 
Creuen de veritat en un canvi d’actitud i en una vo-

luntat de diàleg? No 
s’adonen que a més de 
jugar brut ens prenen 
el pèl? Com poden ser 
tan mesells?
Però el més greu no 
és això. “Divideix i 
venceràs” diu l’adagi. 
Això han fet. I no ho 
han fet pas els nostres 
adversaris, tots solets 
han muntat unes ba-
ralles que els haurien 
de fer vergonya. Pri-
mer intentant guardar 

les formes, després ja d’una manera descarada, amb 
desqualificacions i insults. Estan desintegrant l’in-
dependentisme amb raons rastreres i mesquines. 
Per si no n’hi hagués prou, ara la  guerra ja és entre 
els membres d’una mateixa formació política. Qui-
na ruta marquen per al futur? Realment volen la 
independència? O només pretenen augmentar les 
quotes de poder del seu partit (o de seva fracció)? 
Qui volen que els segueixi? 
Sempre havia votat el partit que creia més indepen-
dentista, però ara, sense lideratge ni full de ruta, 
estic perplex, desorientat, emprenyat. Abans érem 
quatre gats amb ganes de canviar-ho tot: ara  és un 
orgue de gats que no canviarà res. 
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Sempre al teu costat

i comença a pagar
a l’octubre*
*Consulta condicions a la botiga

Compra avui

C/ SANT CARLES 89, IGUALADA
Truca’ns al 938 06 86 60 @euronicstiendas

#JoSócDePetitComerç
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L’European Balloon Festival tindrà només vols de bon matí i 
una festa infantil, sense Night Glow ni iglús de vent

Igualada Comerç participarà 
activament amb l’European 
Baloon Festival 2020, a més 
de donar suport i col·labo-
rar amb una de les entitats 
de nens/es afectats per les 
malalties minoritàries de les 
Lisosomals i Síndromes rela-
cionats MPS, amb seu a Igua-
lada.
La idea es l’edició de glo-
bus grocs amb el logotip de 
l’Igualada Comerç i de MPS 
que es repartiran amb les bo-
tigues associades perquè es 
posin als aparadors amb un 
desig positiu.

Igualada

“L’alternativa era no fer 
res, però al final encara 
ens vindran més globus 

dels que teníem 
previst”, diu Josep 

Maria Lladó

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Covid-19 ha afec-
tat de ple a l’European 
Balloon Festival. La 

prudència i el seguiment es-
tricte de les normes de segu-
retat provoquen que s’hagin 
d’evitar a tota costa les aglo-
meracions. Per això l’EBF 
d’aquest any, que arriba a la 
24a edició, només durarà dos 
dies -divendres i dissabte de 
la setmana vinent- i només es 
podrà veure el cel ple de glo-
bus de bon matí -a partir de 
les 7-. No hi haurà globus a la 
tarda, ni tampoc el multitudi-
nari Night Glow, ni els iglús 
repartits per la ciutat. Sí que es 
faran, però, algunes activitats 
infantils, de petit format.
Dimecres se’n va fer la presen-
tació a l’Ajuntament d’Iguala-
da. L’EBF d’aquest any tindrà 
el lema “Amunt, Igualada!” i 
serà un homenatge als sani-
taris. L’eslògan, també, és un 
gest de complicitat per marcar 
l’inici de l’enlairament meta-
fòric de la ciutat d’Igualada 
després de superar els difícils 
mesos de la pandèmia de la 
Covid-19. 

Vol inaugural davant 
l’Hospital
El vol inaugural de divendres 
sortirà de davant de l’Hospital 
d’Igualada i no des del Parc 
Central com era habitual. A 
més, tindrà com a passatgers 
una trentena de sanitaris; tre-
balladors de l’Hospital i dels 
Centres d’Atenció Primària, 

entre d’altres equipaments 
de salut. “Volem agrair així 
la seva tasca durant la pan-
dèmia que va assetjar amb 
especial duresa la Conca 
d’Òdena”, explicava la regi-
dora Patrícia Illa. “Els vols no 
es faran a la tarda perquè no 
podem arriscar-nos a que hi 
hagi concentracions de gent”, 
afegia la tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament.
L’endemà dissabte dia 11 els 
globus s’inflaran i s’enlairaran 
des de diferents places de la 
ciutat perquè tots els iguala-
dins puguin veure’ls de prop 
des de balcons i terrats de 
casa mateix, o bé des de llocs 
alçats i propers de la ciutat 
d’Igualada, com el mirador 
de Montserrat, la munta-
nya del Pi o d’altres punts de 
l’Anella Verda, sempre evitant 
la concentració d’espectadors. 
Algunes de les places des d’on 
s’enlairaran els globus seran 
la Plaça de l’Ajuntament, la 
Plaça de Cal Font, el Parc del 
Xipreret, el Camp de Futbol 
del barri de Fàtima, el Pati de 
l’Escola Ramon Castelltort, 
o el mateix Parc Central. La 
voluntat dels organitzadors és 
distribuir geogràficament els 

enlairaments perquè es pu-
guin veure els globus des dels 
diferents barris de la ciutat.

25 globus
Des de la comissió organitza-
dora, Josep Maria Lladó expli-
cava que “pot ser que aquesta 
programació decebi a algú, 
però l’alternativa que teníem 
era que el Festival no es fes. Al 
final fins i tot venen més glo-
bus dels previstos”. Efectiva-
ment, aquest any no es convida 
a pilots internacionals, ja que 
a causa de la pandèmia no ha 
estat possible fer la tramitació 
dels passatges i visats, però sí 
que hi seran els pilots catalans 
que habitualment hi partici-
pen i també d’altres de fora del 

país que es puguin desplaçar 
amb mitjans i recursos propis 
i que han mostrat interès a 
participar al Festival tot i no 
estar convidats per l’organit-
zació. En total, l’organització 
calcula que seran uns vint-i-
cinc els globus que ompliran 
de colors el cel d’Igualada els 
dies 10 i 11 de juliol.  
Sí que s’ha volgut mantenir la 
festa infantil de dissabte a la 
tarda. Enlloc de celebrar-se a 
l’avinguda Catalunya aquest 
any les activitats es repartiran 
per diferents punts de la ciu-
tat per evitar aglomeracions, 
com ara l’Escorxador, l’Esta-
ció Vella, el pati del Museu 
Comarcal de l’Anoia i els patis 
de les escoles Garcia Fossas i 

Ramon Castelltort.  Es faran 
un circuit outdoor, un taller 
de circ, inflables i activitats 
esportives i comptaran amb 
la implicació d’entitats com 
Protons, Dessota i l’entitat de 
malalties rares MPS.
Un any més, s’anima a tot-
hom a penjar les imatges dels 
globus a les xarxes socials 
amb les etiquetes #veigglobus 
i #EbfIgd perquè els globus 
siguin presents no només al 
cel sinó també a les xarxes.
L’European Balloon Festival 
està impulsat per l’Ajunta-
ment i Ultramagic, amb el su-
port de Globus Kon-Tiki, Ca-
mins de Vent, Anoia Balloons 
i el patrocini de Vitogas.  

També en posaran globus i 
desitjos a l’Hospital d’Iguala-

da, als CAPS, Bombers i Mos-
sos d’Esquadra com a home-
natge i suport per la feina feta 
durant el confinament.
El dissabte hi haurà un taller 
per als més petits dintre de les 
activitats que s’organitzen des 
del Festival.
MPS és l’associació de les 
Mucopolisacaridosis i Sín-
dromes Relacionades. Les 
mucopolisacaridosis són de-
sordres lisosomals de l’em-
magatzematge causat per una 
anomalia genètica. Es tracta 
de malalties hereditàries poc 
freqüents.

Igualada Comerç hi participarà amb 
la iniciativa Desitjos Enlaire

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)
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Marisa Vila, Carles Capdevila, Marc Castells, Ferran Garcia i Fermí Capdevila, dimecres a l’Ajuntament.

La UdL no descarta 
en un futur assumir 

estudis de Medicina al 
Campus d’Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

T ot depén ara de la 
signatura digital d’un 
conveni, i la publica-

ció d’un decret per part de la 
consellera igualadina d’Em-
presa i Coneixement, Àngels 
Chacón. Llavors, amb tota 
seguretat en els propers dies, 
l’Hospital d’Igualada passarà 
a tenir la consideració d’Uni-
versitari. 
El Consell Rector del Consorci 
Sanitari de l’Anoia (CSA), que 
gestiona l’Hospital, va aprovar 
dimarts el conveni en l’àmbit 
docent, assistencial i investi-
gador entre l’Hospital d’Igua-
lada, el Departament de Salut 
de la Generalitat i la Universi-
tat de Lleida per a l’acreditació 
de l’Hospital d’Igualada com a 
hospital universitari.

Sis anys de treball
L’alcalde, Marc Castells, el 
gerent de l’Hospital, Ferran 
Garcia, i el delegat del rector 
de la Universitat de Lleida al 
Campus Igualada-UdL, Carles 
Capdevila, van comparèixer 

L’acreditació d’Hospital Universitari d’Igualada, imminent

dimecres, amb els regidors 
Marisa Vila i Fermí Capde-
vila, per valorar amb “molta 
satisfacció” aquesta entesa. 
“Portem a l’entorn de sis anys 
de treball per aconseguir-ho, 
i no ha estat gens fàcil”, deia 
Castells. “Serà un gran pas 
endavant per a nosaltres però 
també pel país, perquè l’eix de 
l’A-2 és la columna vertebral 
que ha de servir per a relligar 
tot el nostre teixit social i eco-
nòmic. El país s’enforteixi  la 
UdL agafa un protagonisme 
preeminent”.
Per a Capdevila “la UdL està 
convençuda que la universitat 
ha d’estar descentralitzada, no-
saltres hem fet una gran apos-
ta per l’àmbit de la salut, i que 
l’hospital sigui Universitari 
serà un “plus” molt important, 
perquè ara no només serà un 
centre assistencial, sinó també 
docent i de recerca. 

Hospital de cinc estrelles
Garcia recordava que l’Hos-
pital d’Igualada ja té una tra-
jectòria docent des del 2006, 
quan van arribar els primers 
metges residents. “Ara en 
formem 48, podem dir que 
tenim un hospital de qua-
tre estrelles, i ara esperem la 
cinquena. Ens permetrà anar 
més lluny.  Sense la innova-
ció i la recerca no podríem 

afrontar noves fites que la 
Universitat ens ajudarà a as-
solir i que després es traslla-
daran també, en la manera 
com atenem els nostres pa-
cients”.
Capdevila no va descartar 
que, en un futur, el campus 
d’Igualada compti amb es-
tudis de Medicina. “Són uns 
estudis cars, però la decisió 
depèn d’altres organismes 

superiors. Si és per nosaltres, 
estaríem disposats a assu-
mir-ho”.
La tramitació de l’acredita-
ció com a hospital universi-
tari entra, doncs, en la seva 
part final. Quan hi hagi llum 
verda, la nova denominació 
també es podrà observar a 
l’exterior del recinte hospita-
lari, on es canviaran les lle-
tres existents en l’actualitat.

Marc Castells, implicat de ple a la crisi interna del PDeCAT
JP / LA VEU 

L a crisi interna al PDe-
CAT, oberta a la llum 
pública gairebé cada dia, 

ha posat a l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, al bell mig de 
l’actualitat política del país. El 
temps dirà si en sortirà o no ben 
parat.
Tot plegat es deu a la necessitat 
d’aclarir, de cara a les eleccions, 
què passa amb Junts per Catalu-
nya, la formació creada i lidera-
da per Carles Puigdemont, dins 
de la qual hi ha el PDeCAT, que 
en té el registre de la marca.

Fa un dies, els presos Turull, 
Forn i Rull, i l’exiliat Lluís Puig, 
tots de Junts per Catalunya, 
amb el suport de Puigdemont, 
van proposar a la direcció del 
PDeCAT, on hi ha un “nucli 
dur” format pel president Da-
vid Bonvehí, el diputat Ferran 
Bel i els alcaldes de Mollerussa 
i Igualada, Marc Solsona i Marc 
Castells, que el partit s’incorpo-
rés a Junts per Catalunya com 
a única marca, i que, d’aquí un 
temps, els militants decidissin 
si el Partit Demòcrata acabava 
desapareixent. Aquesta era una 
proposta ben vista per molta 

gent del partit i del Govern del 
país, però no per la direcció, que 
va refusar-la -només va votar la 
meitat de l’executiva- en consi-
derar que el PDeCAT no podia 
ni diluir-se ni desaparèixer.  La 
decisió va causar un terratrèmol 
ben visible a les xarxes. No va 
tardar en aparèixer un mani-
fest dels qui donaven suport a 
Puigdemont i els presos, que ja 
portava ahir gairebé 3.000 sig-
natures -sense gairebé ningú de 
l’Anoia- i un altre d’alcaldes i re-

Marc Solsona i Marc Castells, a la porta de la seu del PDeCAT.

gidors, favorable a la decisió de 
Bonvehí i el seu equip, on, entre 
d’altres, hi són tots els alcaldes 
i caps de llista de la nostra co-
marca, en una inequívoca mos-
tra de suport a Marc Castells. 
En aquesta “guerra” també apa-
reix, segons alguns mitjans, Àn-
gels Chacón, que estaria al cos-
tat de la direcció del PDeCAT. 
De fet, algunes de les decisives 
reunions dels darrers mesos 
s’han fet a Igualada.
Al final, els presos van fer un es-

crit on rebaixaven la seva postu-
ra. Algú va entendre que això 
significava una victòria de la  
direcció del PDeCAT, però no. 
Enmig d’aquest enrenou, ahir 
dijous es publicava que Puigde-
mont posava la directa i celebra-
ria l’assemblea constituent de la 
nova organització política de 
Junts per Catalunya el proper 25 
de juliol, que integrarà la Crida 
de Jordi Sánchez i altres forma-
cions. Decisió unilateral sense 
esperar què hi diu el Consell 
Nacional del PDeCAT previst 
pel mateix dia. 
Sembla que els dies de Junts per 
Cat i el PDeCAT com un sol re-
ferent tenen les hores compta-
des. Veurem també com afecta 
això als ajuntaments, tota vega-
da la nova situació no tindrà res 
a veure amb la que hi havia a les 
eleccions de l’any passat, quan 
en tots els municipis la marca 
Junts era “la del partit de Puig-
demont”. Què passarà ara?

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Concentració davant el Consell Comarcal. / JOAN GUASCH

La meitat dels nous 
casos positius són a 

Igualada. Ara mateix 
hi ha 1.662 anoiencs 

en tractament 
 7.012  sospitosos

EVOLUCIÓ DELS CASOS POSITIUS I SOSPITOSOS DE COVID-19 A L’ANOIA

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

El coronavirus segueix 
present entre nosaltres. 
Afortunadament, mal-

grat l’existència de petits re-
brots a la comarca, la situació 
està controlada. Així ho reflec-
teixen les dades que proporci-
ona diàriament el departament 
de Salut de la Generalitat. Tot i 
això, en els darrers quinze dies, 
s’han detectat 25 nous casos 
positius confirmats, i 714 de 
sospitosos a la comarca, la ma-
joria d’ells a Igualada.
Així, des del 18 de juny s’han 
donat 14 positius més a la capi-

25 positius i 714 sospitosos més de 
Covid-19 en els darrers quinze dies

Concentració contra el 
tancament de l’Escola 
de Dansa del Consell

REDACCIÓ / LA VEU 

P rop d’un centenar de 
persones s’han concen-
trat aquest dilluns al 

vespre a les portes del Consell 
Comarcal de l’Anoia per pro-
testar en contra del tancament 
de l’única escola de dansa pú-
blica que hi ha al territori. El 
Consell Comarcal va decidir el 
passat 8 de juny tancar l’Escola 
de Dansa, ja que l’espai on es 
venia fent l’activitat estava molt 
deteriorat i el centre acumula-
va un dèficit important. La co-
ordinadora pedagògica de l’es-
cola, Glòria Ros, ha lamentat 
que el Consell “ha anat deixant 
de banda les seves obligacions 
de tenir l’escola en bones con-
dicions” i ha criticat que veuen 
l’escola “com un negoci”. L’Es-
cola de Dansa hagués complert 
enguany 65 anys i comptava 
amb una seixantena d’alumnes.
El govern del Consell -format 
per PSC i Junts per Catalunya- 
va adduir que era impossible 
mantenir l’activitat davant de 
la manca d’un espai físic adient 
on dur-la a terme i l’important 
dèficit que acumula l’escola.
La coordinadora pedagògica 
del centre, Glòria Ros, ha la-
mentat que el Consell Comar-
cal havia anat “abandonant” 
mica en mica l’escola de dansa 
i “en els darrers mesos s’havi-
en tancat totalment en banda 
i només veien el tancament de 
l’escola com a solució”. Alhora 
ha criticat que al·leguin motius 
econòmics pel tancament, ja 
que “l’escola és pública i, per 
tant, no hi hauria d’entrar el 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l llum Mood, dissenyat 
per l’igualadí Ricard 
Vila i produït per Si-

mon Electric, segueix el seu 
recorregut d’èxit i continua 
acumulant premis i nomina-
cions. La darrera ha estat la 

discurs de si hi guanyem o hi 
perdem”.
Des del comitè d’empresa del 
Consell Comarcal, la seva 
presidenta, Clara Fernàndez, 
s’ha mostrat en “total des-
acord” amb el tancament i 
ha lamentat que es van assa-
bentar de la decisió a través 
dels mitjans de comunicació. 
“Vam sol·licitar uns informes 
per conèixer els motius del 
tancament i a data d’avui en-
cara no se’ns han facilitat”, ha 
criticat Fernàndez.
Fa uns mesos, el Consell Co-
marcal es va veure obligat a 
traslladar temporalment l’ac-
tivitat de l’escola a unes instal-
lacions del centre Mont-Àgo-
ra, al municipi veí de Santa 
Margarida de Montbui, ja que 
el local on es feia al carrer Sant 
Carles d’Igualada, propietat de 
la Generalitat, necessitava una 
inversió de seguretat i mante-
niment. Segons fonts del Con-
sell, a dia d’avui la Generalitat 
no contempla fer aquesta in-
versió i, per tant, veuen invi-
able la continuïtat.
 
Canvi de posició de PSC 
i JuntsxCat a Igualada 
i al Consell
Si al Consell PSC i JuntsxCat 
van decidir optar pel tanca-
ment, dimarts, en una moció 
en el ple municipal, per una-
nimitat es va decidir mante-
nir l’escola. En aquesta ocasió, 
socialistes i postconvergents 
van votar a favor, entre ells, 
el  vicepresident del Consell i 
portaveu de Som-hi a Iguala-
da, Jordi Cuadras.

27 maig 18 juny 1 juliol 27 maig 18 juny 1 juliol 27 maig 18 juny 1 juliol
Positius Positius Positius Dif. Sospitosos Sospitosos Sospitosos Dif. Taxa Taxa Taxa

ARGENÇOLA 0 5 5
BRUC, EL  11 14 14 0 46 74 81 7 71,45 88,2 88,2
CABRERA D'ANOIA 8 8 8 0 31 39 51 12 65,33 65,33 65,3
CALAF 29 31 33 2 105 154 181 27 79,68 84,55 90,6
CAPELLADES   83   93   95   2   195   246   280   34   137 156,62 160
CARME   6   7   7   -     23   34   37   3   58 70,3 70,3
CASTELLOLÍ   8   9   9   -     20   24   27   3   142 157,2 157,2
COPONS   2   2   2   -     11   12   14   2   57 56,5 56,5
HOSTALETS PIEROLA   27   28   29   1   90   117   132   15   126 130,5 138,7
IGUALADA   677   700   714   14   1.961   2.437   2.666   229   164 169,3 172,8
JORBA   12   12   12   -     30   40   43   3   153 153,4 153,4
LA LLACUNA   10   10   10   -     20   28   36   8   107 107 107
MASQUEFA   34   42   42   -     228   352   408   56   41 51 51
ÒDENA   37   42   43   1   132   188   206   18   108 124,5 127,5
PIERA   109   124   125   1   730   949   1.043   94   73 83 83,6
POBLA CLARAM.   24   24   24   -     78   109   120   11   120 120,3 120,3
PRATS DE REI   37   37   37   -     24   30   31   1   771 771,2 771,2
PUJALT   -     4   6   8   2 
RUBIÓ   -     1   1   -   
ST. MARTÍ TOUS   9   9   8 - 1   41   56   61   5   84 83,5 77,3
ST. M. SESGUEIOLES   3   3   3   -     11   15   17   2   127 126,7 126,7
STA. M. MONTBUI   142   148   151   3   364   485   559   74   146 151,9 155,6
TORRE CLARAM.   33   40   40   -     142   192   222   30   106 132,17 132,1
VALLBONA   13   15   16   1   35   47   55   8   93 109,5 116,1
VILANOVA CAMÍ   230   239   240   1   529   664   729   65   203 210,5 211,3
TOTAL   1.544   1.637   1.662   25   4.850   6.299   7.013   714 91,88 97,07 97,96

1

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

tal de l’Anoia, i 229 sospitosos. 
Ara mateix a la ciutat es comp-
tabilitzen 714 positius i 2.666 
sospitosos, tots ells en tracta-
ment.
Exceptuant Igualada, els 11 
positius restants de la comarca 
estan molt repartits. A Piera, 
segona població de l’Anoia en 

habitants, només s’ha registrat 
un únic positiu més, quedant 
ara en 125 el nombre d’infec-
tats per Covid-19. En la majo-
ria de municipis, la xifra gaire-
bé no s’ha mogut, quedant-se 
ara mateix en 1.662 positius a 
tota la comarca, i 7.013 sospi-
tosos, amb 94 casos més a pie-
ra, 74 a Montbui i 65 a Vilano-
vca del Camí.
Al quadre de dalt podeu veu-
re l’evolució de casos positius 
i sospitosos en els dies 27 de 
maig, 18 de juny i 1 de juliol, 
amb dades oficials. La diferèn-
cia que publiquem és des del 18 
de juny a l’1 de juliol.

El llum Mood del dissenyador 
Ricard Vila, nominat al premis Delta

nominació als premis Delta 
dels ADI Awards 2020, en les 
categories de bronze, plata i or. 
Des del 1961, els prestigiosos 
Premis Delta reconeixen la tas-
ca de dissenyadors industrials 
i empreses productores, i po-
sen en valor l’excel·lència com 
a mecanisme per a generar ri-
quesa en una economia indus-
trial. Es celebren bianualment 

a Barcelona i han esdevingut 
un important canal de promo-
ció i una valuosa plataforma 
de reconeixement públic. La 
propera tardor es celebrarà la 
cerimònia d’entrega de les me-
dalles.
El llum Mood ja va guanyar 
al març d’aquest any un Red 
Dot Design Award, on es va 
valorar el “design concept” i 
la capacitat innovadora. Al 
febrer, Mood també es va em-
portar un IF World design 
Award 2020. Aquests premis 
internacionals suposen un 
important reconeixement a 
Ricard Vila Studio, l’estudi 
ubicat al barri del Rec.

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, 
pisos, pàrquings, o�cies, 

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /

 93 116 05 56
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AQUESTA 
PÀGINA 
POT SER 

TEVA!

publicitat@veuanoia.cat     Tel.  667 50 04 05

Tens una botiga, comerç o ets un autònom?
           Participa en el sorteig de 
Envia les teves dades a publicitat@veuanoia.cat 

(Nom, cognoms, telèfon i sector al qual et dediques), 
amb l’assumpte “PÀGINA LA VEU”.

El guanyador s’endurà una plana de publicitat, 
per anunciar el seu negoci, valorada en 500€,

 totalment gratuïta 
a l’edició del 4 de setembre de 2020. 

Aquest sorteig està obert a les empreses, comerços, negocis o autònoms que operin dins l’àmbit de la Comarca de l’Anoia. En base al Reglament de Protecció de Dades (RGPD, UE 2016/679 
i altres actualitzacions) el participant queda informat que LA VEU podrà utilitzar les dades cedides per a realitzar actuacions comercials, ja sigui per telèfon o per correu electrònic, en 
campanyes sectorials. En cap cas aquestes seran cedides a tercers. El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions podent exercir els drets que el RGPD 
atorga quant al tractament de les seves dades, adreçant la seva petició a publicitat@veuanoia.cat



 “És molt important garantir els llocs de treball del segle XX, però 
també els del segle XXI; tenim suficients elements per a ser un subjec-
te en aquesta nova economia del coneixement del segle XXI”

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Els preus pugen al juny per primera vegada en quatre mesos

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“Som aquí i ara, a tot arreu...
Ens ho hem de gravar amb foc”

economia i empresa Espai patrocinat per
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Intel.ligència emocional
 i el lideratge empàtic

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

Consumidors resignats en temps de Corona-
virus? No donem per perdut allò que es pot 
recuperar

Mireia Ferre 
Grup Carles Advocats
@grup_carles

He de seguir pagant les quo-
tes del gimnàs si està tan-
cat i no hi puc anar? 
Què passa amb el viatge 

que vaig contractar i que no podré re-
alitzar en les dates previstes a causa de 
la COVID-19? 
I els productes adquirits, quin termini 
tinc per desistir-ne?

Des de la declaració de l’estat d’alarma 
a tot l’estat espanyol, el passat 14 de 
març, mitjançant la publicació al But-
lletí Oficial de l’Estat del Real Decret 
463/2020, per a la gestió de la crisis 
sanitària causada per la COVID-19, 
molts són els dubtes que ens sorgeixen 
en la nostra posició de consumidors.

Les mesures adoptades pel que fa als 
serveis de tracte successiu, és a dir, 
aquells que són de llarga durada (o in-
definits), i que generalment es paguen 
mitjançant quotes (acadèmies d’idio-
mes, gimnasos, etc.), són la suspensió 
del pagament d’aquestes quotes, en 
cas que el servei no sigui prestat. Així 
doncs, no es podran cobrar mentre 
duri l’estat d’alarma i l’empresa està 
obligada a mantenir la relació con-
tractual, no podent rescindir el con-
tracte. En cas que alguna ja s’hagi co-
brat i el servei no s’hagi pogut prestar, 
es pot optar per altres tipus de com-
pensacions (canvis de dates o horaris, 
descomptes quan es torni a reactivar 
el servei, etc.) o bé per reclamar la de-
volució de les quotes o la part propor-
cional corresponent, si s’ha prestat el 
servei durant part del període.

Les mesures són diferents quan es 
tracta de quotes socials satisfetes a en-
titats esportives i culturals, ja que en 
aquest cas, aquest tipus d’aportacions 
no són retornables. No obstant, sí que 

ho són les quotes addicionals que s’ha-
gin pogut satisfer a la mateixa entitat.

Per tal de reclamar les devolucions in-
dicades, es disposarà d’un termini de 
14 dies, computables a partir de la fi-
nalització de l’estat d’alarma.

El termini previst per a la devolució de 
productes adquirits, que és de 14 dies, 
també queda suspès mentre duri l’es-
tat d’alarma, reactivant-se una vegada 
finalitzat. Aquesta suspensió s’aplica 
a la devolució de productes adquirits 
mitjançant compres a distància o fora 
d’una botiga, però no als productes 
personalitzats o fets a mida, a aquells 
que es fan malbé ràpidament o a ser-
veis que es presten en una data con-
creta.

Finalment, quant als viatges combi-
nats contractats, que no es podran 
dur a terme a causa de l’emergència 
sanitària, es recomana cercar una 
solució amb l’empresa que presta el 
servei i, per exemple, canviar-ne les 
dates. En cas que no s’arribi a cap 
solució o es prefereixi anul·lar el 
contracte, es disposa d’un termini 
de 14 dies una vegada finalitzi l’estat 
d’alarma, per contactar amb l’empre-
sa. En aquest sentit, cal remarcar que 
únicament es té dret a recuperar els 
imports que hagin estat satisfets, tot i 
que l’empresa només té l’obligació de 
retornar els diners encara no pagats a 
proveïdors (com per exemple, hotels 
o bitllets d’avió) o aquells que ja hagi 
recuperat d’aquests. 
Per la quantitat restant, l’empresa eme-
trà un val per utilitzar en el termini 
d’un any des de la finalització de l’estat 
d’alarma. En cas de no utilitzar el val 
en aquest termini, el client podrà sol-
licitar la devolució dels diners.  

La incertesa és un tret característic de totes les crisis, però en 
l’actual pandèmia #Covid19 és especialment elevada. 

Parlar d’intel·ligència emoci-
onal és parlar de persones. 
La visió és des de la totalitat 
de l’ésser. Hi ha líders o caps 

que tenen l’hàbit de veure números, 
resultats o eines en comptes de per-
sones i això, lamentablement, passa 
molt sovint. En els éssers humans 
podem diferenciar diversos camps i 
nivells, entre els quals hi ha el men-
tal i l’emocional.
Aquesta frase em va quedar gravada: 
“Les nostres cames ens porten a tot 
arreu”.
Què vol dir?:
• El que experimentem a la feina, ho 
portem a casa.
• El que experimentem a casa, ho 
portem a la feina.
• El que experimentem a casa o la 
feina, ho portem a l’oci o viceversa.
• El que experimentem al nostre dià-
leg intern, ho manifestem.

Quan som a qualsevol entorn hi som 
de forma completa, sentim, pensem i 
tenim conductes en conseqüència. Si 
he tingut una situació difícil a casa i 
marxo a la feina, és molt possible que 
el meu rendiment baixi. Això és un 
resultat negatiu. En camí contrari ens 
podem trobar amb el mateix, si tinc 
una discussió amb l’encarregat i mar-
xo a casa, el meu estat d’ànim molt 
segurament estarà baix i amb alguna 
emoció negativa. Així el conflicte es 
pot allargar a l’àmbit domèstic.
Som aquí i ara, a tot arreu... Ens ho 
hem de gravar amb foc. Som perso-
nes i tenim emocions, sensacions, 
sensibilitats, pensaments de tot tipus 
i uns comportaments externs especí-
fics per a cadascuna d’aquestes acti-
vitats internes.
Així doncs, apreciar i valorar la pos-
sibilitat de tenir l’espai  necessari per 
regular-se, òbviament després d’un 
aprenentatge que ens ajudi a fer-ho 

eficientment, serà propici per tornar 
a l’estat anterior o el més semblant 
possible. Això ho aconseguim amb 
la intel·ligència emocional. Podem 
desenvolupar la part intrapersonal i 
la interpersonal, l’autogestió i a tra-
vés de l’auto observació “caçar” els 
nostres estats emocionals i/o pensa-
ments negatius per regular-los i  no 
perdre de vista el focus, objectiu o 
propòsit, ja sigui personal o profes-
sional. 
Tenir un estat d’ànim alt ens dona un 
punt extra per mantenir un bioritme 
òptim que ens ajudi en diverses co-
ses, com per exemple:
1. Salut
2. Rendiment
3. Resolució de conflictes
4. Regulació emocional
5. Motivació, disposició i actitud 
proactiva

Hi ha habilitats que són imprescindi-
bles a l’hora de tractar amb persones 
des del lideratge, que ens ajudaran a 
aconseguir un rendiment alt i mante-
nir l’emoció grupal i personal en els 5 
punts anteriors. 
Aquestes són:
• Empatia
• Escolta activa
• Assertivitat

Realment el que volem són resul-
tats, rendiment i números positius 
per créixer, això sí, no oblidem que 
tractem amb persones i posar-nos al 
NOSALTRES en comptes del JO, fa 
que es generi una força intangible i 
molt humana que en comptes de su-
mar, multiplica.
Així doncs, convido a humanitzar els 
equips, a ser assertius des de “TOTS 
SOM IMPORTANTS” i així potenci-
arem els entorns professionals i per-
sonals.
Recorda: “l’estat d’ànim és el nostre 
tresor”, posem-hi molta atenció.  

Roger Bascones
coach i formador 
www.gonature.es 

“Les mesures són diferents quan es 
tracta de quotes socials satisfetes a enti-

tats esportives i culturals”
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El passat mes de setembre de 
2019, Essència Alquímica, 
centre d’estètica i cosmètica 
natural, va obrir les portes a 

la Rambla General Vives 8 d’Igualada.  
Aquest espai uneix el benestar físic i 
emocional per arribar a la bellesa i a 
la salut amb un respecte absolut per la 
natura que ens envolta, mitjançant les 
teràpies d’aromateràpia (olis essenci-
als), fitoteràpia (plantes) i fototeràpia 
(llum) per tractar les necessitats de 
cada client.

L’equip d’Essència Alquímica està for-
mat per la Sònia Vélez i l’Eli Fernández, 
les quals detallen quin és el funciona-
ment del centre i les seves particulari-
tats i característiques que ofereixen als 
seus clients.

En aquest sentit, quan ve un client per 
primera vegada, realitzen un diagnòs-
tic amb l’analitzador facial, una tecno-
logia que permet detectar les carèn-
cies de la pell i per així poder aplicar 
el tractament o combinació de trac-
taments més adients. Tanmateix, els 
tractaments de cabina i també el segui-
ment des de casa, són eixos imprescin-
dibles per poder arribar als objectius 
proposats: s’ha de tenir en compte que 
la pell és un òrgan viu, el més extens 
del nostre cos, i és el que ens protegeix 
de l’ambient extern, d’aquí rau la im-
portància de la seva cura.

Tot i que la pell es regeneri cada mes, 
des d’Essència Alquímica, reafirmen 
la importància i el valor de seguir cui-
dant-la a través de les següents pautes: 
- Neteja i exfoliació: tenir els porus 
oberts per tal que els productes que 
hi apliquem, puguin actuar adequada-
ment i siguin eficaços
- Hidratació: perquè la pell pugui rea-
litzar les seves funcions és imprescin-
dible que la pell estigui correctament 
hidratada. En aquest punt hi ha molta 
confusió: una pell greixosa pot estar 
deshidratada, aquí es fa palesa la ne-
cessitat de l’analitzador facial, per tal 
de detectar aquestes situacions i perso-
nalitzar els tractaments
- La protecció solar. Sigui hivern o es-
tiu, s’ha d’utilitzar de forma diària: el 
sol afecta a la pell contínuament, i pot 

provocar taques, cremades i envelli-
ment prematur
- Hàbits saludables: Beure aigua i ali-
mentar-nos a través d’una dieta rica 
en fruites i verdures perquè aportin les 
quantitats necessàries de vitamines i 
antioxidants, dormir les hores necessà-
ries i evitar hàbits tòxics com l’alcohol i 
el tabac, farà que la teva pell llueixi més 
hidratada i lluminosa. 

La transformació natural

Essència Alquímica se sustenta prin-
cipalment de tres eixos vertebradors 
per oferir a les seves clientes i clients 
un seguit de tractaments i productes 
basats en l’aromateràpia, la fitoteràpia 
i la fototeràpia.

Pel que fa a l’aromateràpia (olis 
essencials), treballen amb Alqvimia, 
marca gironina que té més de 30 anys 
de recorregut, oferint productes i 
tractaments facials, corporals i Spa.

D’altra banda, pel que fa la fitote-
ràpia (basada en productes d’origen 
vegetal), aquest centre estètic igualadí 
treballa amb la marca italiana Vagheg-
gi, amb més de 40 anys d’experiència, 
amb productes i tractaments facials i 
corporals , maquillatge i esmalts.

La fototeràpia ve de la mà de 
l’aparatologia Lipoled, llum infraroja 
atèrmica que aporta l’energia directa-
ment utilitzable per les cel.lules que 
els hi permet la auto regeneració, pro-
duint, a la vegada, efectes en el teixit 
biològic. Les aplicacions son enormes 
des de la estètica, la tricologia i la fisio-
teràpia.

Altres Serveis

En aquest centre també s’ofereixen ser-
veis de manicura i pedicura, sempre 
dins de la mateixa filosofia:
ORLY, marca pionera en el colorit d’es-
malts i tractaments naturals per la un-
gla, vegà 12 i 13 Free.
BCL SPA, creadors de la 1a línia com-
pleta de Manicura i Pedicura Orgànica 
Certificada.
I serveis de depilació, cera convencional 
i pasta de caramel (pel col·lectiu vegà i 
pells més sensibles).

Productes Naturals

També hi trobareu tot tipus de pro-
ductes naturals: colònies, desodorants 
o sabons naturals amb marques com 
Pure Eden, Sabé Masson, Honoré Des 
Pres i la Fabrica Artigianale.

Primer centre estètic de Ca-
talunya en tenir un sistema 
de desinfecció mitjançant io-
nització

Una de les novetats d’Essència Alqu-
ímica és que esdevindrà en el primer 
centre de Catalunya en tenir un sis-
tema de desinfecció d’aire mitjançant 
ionització. 

Aquest sistema de ionització bipolar 
per plasma en fred, certificat pel Mi-
nisteri de Defensa i l’Institut Nacional 
de Tècnica Aeroespacial, minimitza la 
presència del virus a 99% de l’aire i su-
perfícies. Per tant, des del centre s’ha 
decidit implantar-lo dins el seu proto-
col per garantir la seguretat sanitària 
dels seus clients.
Idili Lizcano, fundador d’Alqvimia 
afirma que:
“No hi ha millor tractament 
de bellesa que la felicitat”, 
amb aquest leitmotiv, Essència Alquí-
mica conclou a través d’aquesta cita que 
resumeix a la perfecció la seva filosofia, 
l’amor per la seva feina i per poder con-
tribuir a fer-vos una mica més feliços.

Amb la col·laboració de:Essència Alquímica

L’empresa esta situada a: 
la Rambla General Vives 8 
d’Igualada.  

Sector: Salut / estètica
Ubicació: Igualada
Treballadors: 2
Any fundació: 2019

Benestar físic i emocional per arribar a la bellesa i a la salut amb un respecte absolut per la natura
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Entitat    Subvenció i Motiu
Ampa Ramon Castelltort 2.365
Ampa Pere Vives Vich   1.045
Apa Fundació Escola Mowgli 2.315
Ampa Maristes Igualada  3.265
Ampa Ins Joan Mercader 100
Ampa Col·legi Jesús Maria 495
Apa Garcia Fossas   3.345
Ampa Gabriel Castellà  3.365
Ampa Escolàpies  730
Ampa Emili Vallès  3.355
Ampa Emili Vallès  1.447 Foment Mobilitat Més Sostenible 
Ampa Escola Pia  2.230
Escola Pia Igualada   500 del Bàsquet.
Escola Pia Igualada   2.100 Mengem Plegats
Escola Pia Catalunya   1.541,25 Coneguem Fonts del nostre entorn
Ampa Dolors Marti I Badia 880
Ampa Escoles Ateneu  1.450
Apa Ramon Castelltort  1.300 Fent Realitat la Inclusió
Associació Esclerosi M.  1.000 “Moute Per L’esclerosi” i “Mulla’t”
Dones Amb Empenta   2.000 Salut de les dones. Diversitats i Realitats
Ass. Catalana Parkinson  500 Intervenció Multidisciplinar 
Ass. Contra El Càncer  1.200 Sensibilització hàbits de vida saludable 
Associació Salut Mental  4.000 Programa D’acompanyament Integral
Ass. Mps Anoia   1.000 Llars Mps
Cruz Roja Española  600 Promoció d’hàbits Saludables
Cruz Roja Española   2.000 Joc Solidari “The Real Pursuit
Cruz Roja Española   9.000 Èxit Escolar i Temps De Lleure
Ass. Hemoglobinuria Hpn 500 Viure Amb Hpn
Associacio Diabetics  500 Programa Educatiu 
Afada     900 Projecte: Sisena Alzheimer Race
Ass. Afectats Fibromialgia 600 Programa D’activitats De Suport 
Ass. Dany Cerebral Adquirid 500 Projecte Dany Cerebral Adquirit Anoia
Fund. Sociocultural Atlas 6.000 Tallers “Canvia El Xip” A Les Escoles
Fund. Sociocultural Atlas 6.000 Roda El Món 2020
Fund. Sociocultural Atlas 2.300 Oficina De Voluntariat
Fund. Sociocultural Atlas 1.250 Formació en el Lleure
Acaps Amics Poble Sahrauí 1.210 Igualada i el Poble Sahrauí, 25 Anys
Llar Del Sant Crist  2.600 Teràpia Ocupacional
Ass. Quatrecantonades  745 Concurs Artístic Literari “Diversitarts”
Caritas    6.000 Acollida A Migrants
Casal d’avis de Fàtima   825 Programa D’activitats 2020
Dones amb Empenta   6.000 Compartir I Créixer
Fund. Privada Àuria   2.545 Que Res Ens Desconnecti
Fund. Inclusio Social  9.000 La Peça
Fund. Tutelar De L’anoia  3.000Acompanyament a persones tutelades 
Penya Blaugrana Igualada 165 Diada del Soci Solidari
Associació Club Isard   600  
Uecanoia   676 Raid Popular Ciutat d’Igualada
Uecanoia   1.200 
Jove Orquestra Simfònica 600 Projecte Musical Simfònica per a Joves
Jove Orquestra Simfònica 2.000 30è. Aniversari
Gremi de Constructors  500 Edició i Difusió Revista “Bastir”
Ass. Botiguers De La Masuca 2.790 
Ass. Nou Centre  11.000 Activitats de Dinamització 
Ass. Empreses Les Comes 6.000 Dinamització
Ass. Impuls Sector Tic   4.375 Comissió Tic Dones, Mschools
Agrupació Tèxtil Fagepi   7.250 Campanya Igualada Moda
Ugt Sindicat   6.000 Assessorament Tècnic 
Ass. Disseny=Igualada  10.800 Programa 2020
Ass. Disseny=Igualada  1.000
Associació Disseny Marked 5.200 Programa 2020
Gremi d’Electricitat i Afins 500 Revista Agremia’t
Unió de Pagesos   500 Dinamització Sector Agrari 
Unió de Botiguers Igualada 17.250
Ass. Agermanaments   3.200
Apinas     2.450 Activitats de Lleure
A.E. J. Caresmar - M.A. Salvà 2.450 
A. E. Torxa    2.450 
Ass.promotora Llengua  400
Associació Revista Igualada 3.000 Edició Núm. 64, 65 i 66 de la Revista
Fund. Abadia de Montserrat 300 “Milliarium Montserrat” 1025 - 2025
Union C. Extremeña Anoia 200
Trabucaires “Els Voladors” 1.000 10è. Aniversari de la Tronada
Priors del Sant Crist  500
Moixiganguers   6.900 Col·laboració lloguer i 25è aniversari
Fundació Del Traginer   2.500 Conservació béns i museu obert públic

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Ple de l’Ajuntament 
d’Igualada, ha aprovat 
aquest dimarts l’ator-

gament de subvencions a en-
titats sense ànim de lucre per 

L’Ajuntament aprova les subvencions a les entitats
a projectes i activitats d’inte-
rès social, en tirar endavant la 
proposta de l’equip de govern, 
que ha tingut el vot favorable 
de tots els grups municipals, 
tret del de Ciutadans, que s’ha 
abstingut. 

En conjunt s’atorguen sub-
vencions per un import total 
de 365.322,75 €, però hi ha 
entitats que no han rebut ni 
un euro, per diverses causes. 
Així, el Departament d’Es-
ports informa de la necessitat 

de posposar l’atorgament de 
subvencions relacionades amb 
la pràctica de l’Esport Escolar, 
ja que no es tenen les dades 
de participació. El Depar-
tament de Cooperació In-
ternacionaltambé ajorna les 

subvencions presentades per 
a projectes de cooperació, 
tota vegada que cal la revisió 
dels projectes esmentats per 
part de l’entitat col·laborado-
ra Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament.

Entitat    Subvenció i Motiu
Federació Seguici Festhi  500
Esbart Igualadí    700 Celebració dels Pastorets 
Ass. Diables d’Igualada  1.000
Ass. Gegantera Bisbalet  300
Cofradia de Fàtima   450
Ass. Ball de Sant Miquel  900 Vestuari
Ass. Ball de Pastorets  100
Ass. Ball de Cercolets  450 10è. Aniversari
Ass. Sta. Caterina-Mal Llamp 1.000
Ass. Virgen del Rocio  100
Ass. Cultural Dessota  1.200
Ass. Gegants Vells   200
Festa de L’arbre De Maig  300
Agrupació Sardanista  2.000
Bitrac Dansa    650
Ateneu Igualadí   10.000 Festival Zoom 2020
Unicoop Cultural  10.000 Programació i manteniment edifici
La Xarxa    1.500
Cineclub Ateneu   1.900 40è. Aniversari
Ass. Cultural Galàxia  300
Agrupació Fotogràfica  2.500 
Rec On Fire    500
Igualada Gospel Choir   500
Associació Tocats de Jazz 1.000 Estival De Jazz
Coral Infantil Gatzara   800  “Llenguatge De Signes”
Coral Infantil Verdums  500
Cor d’homes    500
Ass. Cor de Noies Exaudio 500
Coral Mig To    500
Capella de Musica Tossa  500
Coral Juvenil Xalest  500
Coral Mixta d’Igualada   800
Schola Cantorum   800
Coral de Santa Maria  800
L’Olla Expressa    200
Associació Puntaires  200
Comissió Barri Font Vella 350
Aa Vv Barri De Fàtima   250
Associació Montserratin@S 150
Associació Veinal Poble Sec 350
Aavv I Comerç St. Agustí 350
Aavv Santa Caterina  350
Aa Vv Barri del St. Crist  350
Aa Vv Barri Montserrat  350
Alcer de Barcelona   300 
Ass. Micologica de l’Anoia 400 Catàleg Micològic de la Comarca.
Col.lectiu Eixarcolant   4.500 Jornada Gastronòm. Plantes Oblidades
Anoia Club Gimnastic   1.600
Artística I Natació Sincro 1.600
Ateneu Igualadí   300
Seccio Futbol de l’Ateneu 1.700
Club de Bitlles Igualada  350
Igualada Hoquei Club   23.750
Club Atlètic Igualada   10.200 Suport a la Duatló d’Igualada
Club Bàsquet Igualada   11.850
Club Frontennis Igualada 6.000  Neteja i Control 
Club Handbol Igualada   4.750
Igualada Volei Club   4.263,50 Volei Sorra.
Patinatge Artístic Igualada 900
Unio Deportiva Montserrat 1.200
Club Ping Pong Igualada 750
Club Natació Igualada   3.350
Club Petanca Fàtima  300
Futbol Club Fàtima   10.500I Neteja i Control.
Ass. Petanca Fàtima   400
Anoia Rugby Club   1.000
Club Escacs Igualada   600
Egan Espeleo Grup  500 Suport Curs Espeleologia.
Igualada Femení Hoquei 5.000
Pescadors Esportius  500
Tim Comarca Slot  300
Club Físic-Culturisme  750

En els casos que no apareix el motiu de la subvenció, s’entén que és 
per a les activitats pròpies de l’entitat.



Joan Mateu i Paula Arias, durant la roda de premsa.
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E l passat estiu del 2019, 
l’entitat Per la Conca va 
organitzar la primera 

edició de Revela la Conca, un 
concurs fotogràfic centrat en 
la Conca d’Òdena. Enguany, 
des del col·lectiu proposen 
fer un mapa paisatgístic de la 
Conca a partir de les fotografi-
es fetes durant els darrers me-
sos per part dels veïns i veïnes 
del territori. Demanem a tot-
hom qui vulgui col·laborar-hi 
que comparteixi les seves fo-
tografies a les xarxes socials 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia ha presentat di-
marts una pàgina web 

sobre Economia Circular, un 
dels conceptes amb els quals 
més ha treballat la patronal 
anoienca en els darrers anys, i 
que s’acompanya amb un Mer-
cat d’Intercanvi al qual podrà 
accedir tothom que hi vulgui. 
La web compta amb interes-
sants eines per a les empre-
ses, documentació, agendes, 
recursos, opinions d’experts, 
i consells per a incorporar 
aquest tipus d’economia soste-
nible en les corporacions de la 
comarca. “Volem que tothom 
qui vulgui, també les entitats, 
ens facin arribar els seus pro-
jectes. La voluntat d’aquesta 
iniciativa és incorporar totes 
aquestes accions a les nostres 
empreses”, indicava en roda de 
premsa Paula Arias, gerent de 
la UEA. “Tant des de la UEA 
com des d’AEPIC creiem que 
té molt de sentit donar una 
segona vida útil a materials i 
productes, evitant que es con-
verteixin en rebuig. Permetent 
a les empreses que guanyin un 
valor més al seu core business, 
implicant-se activament amb 
l’economia circular. Agraïm 
la col·laboració de l’AEPIC en 
aquesta iniciativa”, deia Arias.
Joan Mateu, president de l’As-
sociació d’Empresaris del Po-
lígon Industrial de les Comes, 
afirmava que “la nostra inten-
ció és que el nostre polígon 
sigui el màxim de sostenible 
possible, portem mesos treba-

La UEA crea un portal on les
empreses ofereixen de franc 
material que ja no utilitzen

Arrenca el procés 
participatiu del Pla 
Director de la Conca
REDACCIÓ / LA VEU 

Ahir dijous al vespre, 
en el moment de tan-
car la nostra edició, 

arrencava el Procés partici-
patiu del Pla director urba-
nístic d’activitat econòmica 
de la Conca d’Òdena, amb la 
primera sessió de debat, que 
es va fer en format virtual a 
través del portal Youtube. Els 
participants podien adreçar 
les seves preguntes i aportaci-
ons a través del mateix canal 
durant la sessió.
 
Document d’Avanç
La sessió, que portava com a 
títol “Presentació del docu-
ment d’avanç del PDUAECO”, 
tenia com a objectius presen-
tar la proposta de PDU als 
col·lectius interessats, presen-
tar les conclusions de l’infor-
me ambiental, debatre criteris 
mediambientals que cal tenir 
en compte pel desenvolupa-
ment econòmic del territori i 
resoldre dubtes en relació al 
PDU.
 El debat anava a càrrec de Jo-
sep Armengol, Sub-director 
General d’Acció Territorial de 
la Generalitat de Catalunya i 
de Ramon Queralt, director 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi ha ce-
lebrat el Dia de l’Orgull 
LGTBI amb una matinal 

al Parc de l’Estació Vella. La 
trobada ha servit per mostrar 
una ciutat diversa i reivindi-
car els drets de lesbianes, gais, 
transsexuals, bisexuals, inter-
sexuals i totes les persones del 
col·lectiu. Un dels elements 
de l’acte ha estat una caixa a 
la qual s’hi apropava tothom 
qui passava i on es podia lle-
gir “Obre la caixa i veuràs la 
primera persona a qui has de 
fer feliç”. Dins hi havia un mirall 
amb el títol “La diversitat ens 
enriqueix. Estima com vulguis”.

llant amb la UEA en aquesta 
direcció. “L’economia té molts 
beneficis per al planeta, però 
òbviament també per a les em-
preses, perquè podem aprofi-
tar coses d’altres, i això és més 
factible en un polígon concen-
trat com el nostre. Aquí no 
es tracta de vendre res ni fer 
diners amb això, si no ans al 
contrari, d’intercanviar i de 
compartir. Volem fomentar la 
implantació de l’economia cir-
cular, que les empreses s’ho fa-
cin seu. Amb la web facilitem 
molt l’intercanvi de recursos”.

Les empreses no poden 
anar a la deixalleria
Mateu afegia que “les empre-
ses no poden anar a la deixa-
lleria, d’aquesta manera pots 
donar servei a una cosa útil i 
t’estalvies diners, perquè eli-
minar-ho ens costa diners”.
Els oferents hauran de regis-

trar-se per poder oferir un 
producte, però tothom qui ho 
vulgui, podrà sol·licitar-los, 
ja sigui empresa, particular o 
organització. El servei  estarà 
disponible per als particulars, 
però es prioritzaran les escoles 
i entitats sense ànim de lucre. 
Les empreses també en poden 
ser beneficiaris. Ara mateix ja 
hi podeu trobar ordinadors, 
calaixos arxivadors, llums, 
mobles i telèfons.
“No hi ha cap contrapresta-
ció econòmica pels produc-
tes, i com a comprovant de 
la transacció del producte o 
material, l’empresa oferent 
elaborarà un albarà d’entrega. 
Els articles que s’ofereixin en el 
mercat d’intercanvi han d’estar 
en bon estat de conservació i 
tenir una qualitat mínima”, ha 
especificat Mateu.
Ja hi podeu entrar a https://
economiacircular.uea.cat/

Som-hi celebra el Dia de l’Orgull LGTBI

El regidor portaveu d’Iguala-
da Som-hi, Jordi Cuadras, ha 
explicat que “durant la cam-
panya electoral vam compro-
metre’ns a celebrar i visualit-
zar el Dia de l’Orgull LGTBI 
perquè volem una Igualada 

diversa i amb tots els colors. 
El d’Igualada Som-hi ha estat 
l’únic acte del Dia de l’Orgull 
LGTBI que s’ha fet Iguala-
da, el que mostra que encara 
queda molt camí per recór-
rer a la ciutat.

tècnic de La Llena, consulto-
ria de serveis i projectes am-
bientals.
Per altra banda, a la pàgina 
web https://participa.gen-
cat.cat/processes/PDUAE-
COConcaOdena  hi ha un 
espai habilitat per recollir 
totes aquelles  propostes i 
comentaris que la ciutadania 
vulgui aportar en relació al 
PDU. Al web, també s’hi po-
den recuperar les gravacions 
dels debats realitzats i consul-
tar-hi les properes sessions de 
debats amb experts previstes, 
que tindran lloc els dies 7, 16 
i 23 de juliol, també en format 
digital.
Amb el mateix objectiu, al se-
tembre s’estan organitzant uns 
tallers participatius per treba-
llar les àrees on es poden im-
plantar les activitats econòmi-
ques de la Conca a partir de la 
proposta plantejada al PDU. 
Serà una nova oportunitat per 
recollir la veu i l’opinió de la 
ciutadania. Aquests tallers 
es duran a terme de manera 
presencial o online, en funció 
de les circumstàncies del mo-
ment.
Trobareu el resum d’aquesta 
sessió d’ahir en el nostre por-
tal www.veuanoia.cat

Per la Conca elabora 
un mapa paisatgístic

(Instagram, Facebook i Twit-
ter) amb l’etiqueta #perlacon-
ca, la ubicació de la imatge 
i, opcionalment, una petita 
descripció o comentari.
Amb totes les aportacions 
s’elaborarà un mapa virtual 
de paisatges, que es publicarà 
a principis d’agost i quedarà 
disponible al web de l’entitat.
Les fotografies presentades 
a la primera edició de Re-
vela la Conca, que va tenir 
el format de concurs, es 
troben també disponibles 
al web (https://perlaconca.
org/concursfotografic/).  

Es busca personal per portar el 
“Cafè del Poble de Montmaneu”.

Condicions immillorables.

Interessats trucar al telèfon 938092010 o enviar 
currículum a montmaneu@montmaneu.cat
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L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) segueix 
impulsant accions per 

ajudar i acompanyar a un dels 
col·lectius més vulnerables per 
la crisi sanitària, econòmica i 
empresarial causada pel coro-
navirus: els i les professionals 
autònomes.
En aquest sentit, una de les ac-
cions impulsades per la patro-
nal anoienca va ser la realitza-
ció d’un manifest per defensar 
i vetllar pels drets i interessos 
d’aquest col·lectiu, així com 
que la moratòria de la quota 
dels autònoms es convertís en 
una suspensió de la mateixa 
amb efectes retroactius, que 
les administracions acceleres-
sin el pagament de les seves 
factures al col·lectiu dels autò-
noms, un aplaçament d’impos-
tos i tributs generals,  suport 
en l’endarreriment de les seves 
factures, que es tinguessin en 

Es crea una Borsa de Professionals 
per a ajudar als autònoms

Trobada del govern 
municipal amb les escoles
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde, Marc Castells, 
i la regidora d’Ense-
nyament, Universitats 

i Joventut, Marisa Vila, es van 
reunir dijous a la tarda amb 
les direccions de tots els cen-
tres educatius d’Igualada, a 
qui han transmès l’agraïment 
per part del govern municipal 
a la tasca feta per les escoles 
durant la gestió de l’episodi 
d’alarma sanitària provocada 
per la Covid-19. Durant la 
trobada, que ha tingut format 
virtual, l’alcalde i la regidora 
també han ofert informació 
sobre les diverses qüestions 
tractades en la reunió celebra-
da aquest mateix matí amb el 
conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, i diferents dirigents 
del seu Departament.

REDACCIÓ / LA VEU 

E nguany Igualada comp-
ta amb quatre escoles 
bressol municipals, que 

són l’Espígol (2 línies), La Ro-
sella (dues línies),  La Lluna 
(una línia) i la recentment in-
corporada l’Ateneu (una línia). 
Això ha permès oferir un total 
114 places, tenint en compte 
que les ràtios són de 8 infants a 
P0; 10 infants a P1 i 20 infants a 
P2. El nombre total de preins-
cripcions ha estat de 110. En 
concret, hi ha hagut 18 sol·lici-

Durant la sessió, els respon-
sables dels centres educatius 
han agraït l’acompanyament 
de l’Ajuntament durant aquest 
episodi i han traslladat al 
Govern municipal les seves 
inquietuds, bàsicament rela-
cionades amb les incerteses 
que envolten l’inici del proper 
curs, amb especial preocupa-
ció per la necessitat d’adaptar 
nous espais per garantir les 
mesures de seguretat sanitàri-
es i per d’altres qüestions com 
la neteja o els menjadors esco-
lars.
La reunió ha comptat amb la 
participació de representants 
de centres de llars d’infants, 
educació infantil, primària i 
secundària, formació profes-
sional, cicles formatius, en-
senyament d’adults, artístics i 
educació especial.

110 preinscripcions per a 
114 places de les escoles 
bressol municipals

tuds per a P0 (per a 31 places); 
65 sol·licituds per a P1 (per a 
47 places) i 27 sol·licituds per a 
P2 (per a 36 places). Les famí-
lies de P1 que han demanat en 
segones opcions o successives a 
l’Espígol podran obtenir plaça 
en aquesta llar.
El dijous 23 de juny es va fer 
el sorteig per resoldre les si-
tuacions d’empat i ordenar 
l’admissió. El número de des-
empat va ser el número 53 i 
a partir d’aquí s’han ordenat 
les llistes que, s’han publicat 
aquest dimecres, 1 de juliol.  

compte per ajudes i prestaci-
ons, entre altres.
Amb l’objectiu de seguir acom-
panyant aquest col·lectiu, la 
UEA ha creat una Borsa de 
Professionals: una eina que té 
per objecte donar visibilitat als 
seus negocis i serveis que ofe-
reixen, un canal per aconseguir 
noves oportunitats laborals. 
“Ara més que mai és important 
comunicar i donar a conèixer 
els productes i serveis d’una 
empresa i a través de la Borsa 
de Professionals és una plata-
forma creada en aquest sentit”, 
explica Paula Arias, gerent i se-
cretària general de la patronal 
anoienca. I és que segons l’In-
forme Econòmic Anual L’Anoia 
2019, la comarca compta amb 
un total de 7.957 professionals 
autònoms: “Els autònoms són 
una part molt important del 
teixit empresarial del nostre 
territori, i per això, des de la 
UEA, volem ajudar-los a tenir 
més visibilitat, a ampliar la seva 

xarxa de contactes i crear nous 
vincles laborals”, explica Arias.
La Borsa de Professionals bus-
ca ser el connector de les opor-
tunitats laborals que sorgeixin 
a la comarca entre empreses 
i autònoms: “per això, d’una 
banda, és una plataforma ober-
ta a tots els professionals autò-
noms, i per l’altra, consta d’un 
directori complet de consulta 
per a les empreses del territori 
que tinguin la necessitat de co-
brir un punt de feina, que ne-
cessitin un professional expert 
per algun projecte específic o 
per externalitzar un departa-
ment”, raona Arias.
Des de l’entitat empresarial 
s’anima a tots els i les autòno-
mes que publiquin la seva ofer-
ta de serveis i a les empreses a 
participar en aquesta iniciati-
va. El servei està adreçat als so-
cis i sòcies de l’entitat i poden 
inscriure’s a la Borsa a:
www.uea.cat.  
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E l ple municipal va de-
batre i aprovar dimarts 
cinc mocions. Abans 

d’entrar en el debat, s’ha fet 
lectura del Manifest del Con-
sell Nacional LGBTI de la Ge-
neralitat de Catalunya amb 
motiu del 28 de juny, Dia In-
ternacional de l’Orgull LGBTI. 
Després, el ple ha aprovat, per 
unanimitat, una moció d’Es-
querra per declarar Igualada 
lliure de racisme. Els republi-
cans també han presentat una 
moció de suport a la petició al 
Congrés de Diputats de la cre-
ació d’una comissió d’investi-
gació que permeti investigar 
les presumptes irregularitats 
comeses per membres de la fa-
mília real; la proposta ha tin-
gut el vot favorable de tots els 
grups, tret de Ciutadans, que 
s’ha abstingut.
El Ple ha aprovat també una 
moció presentada per Igua-

Igualada es declara lliure de racisme

lada Som-hi i Poble Actiu de 
suport als treballadors i em-
preses auxiliars afectades pel 
tancament de Nissan a l’Ano-
ia, que també ha estat vota-
da favorablement per tots els 
grups, amb l’única abstenció 
de Ciutadans. Tot seguit, el Ple 
també ha aprovat, per unani-
mitat, una moció presentada 
conjuntament per Poble Actiu 

i Esquerra per mantenir l’Es-
cola de Dansa Pública a Igua-
lada.
Finalment, Igualada Som-
hi ha presentat una moció 
resolutiva per nombrar la 
nova escola bressol muni-
cipal amb el nom d’Escola 
Bressol Municipal El Rusc. 
La proposta ha rebut el vot 
favorable de tots els grups
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S’aplicaran estrictes 
mesures de seguretat a 
l’entrada, d’acord amb 
la normativa contra el 

Covid-19
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D es del dia 1 de juliol, 
la Residència Pare 
Vilaseca torna a ad-

metre de forma general les 
visites als residents del centre, 
que es faran amb cita prèvia i 
amb un protocol que ha pre-
parat el centre seguint les “Re-
comanacions sobre les visites 
de familiars a persones que 
viuen en centres residencials” 
publicades pel Departament 
de Salut. Durant l’epidèmia 
de coronavirus les visites es 
van restringir exclusivament 
a situacions de final de vida i 
posteriorment es van ampliar 
a residents amb descompen-
sació crònica.
A partir d’ara les visites caldrà 
que estiguin autoritzades pel 
centre mitjançant cita prèvia, 
que es pot sol·licitar per telè-
fon 93 804 5515  o per correu 
electrònic cssi@cssi.cat. Les 
visites tindran una durada 
màxima de 30 minuts i les 
franges horàries en les que es 
podran realitzar són de 10:00 
a 12:30 i de 15:00 a 18:30, en 
laborables, caps de setmana 
i festius. En la fase inicial es 
permetrà una visita setmanal 
per resident i es recomana que 
el visitant sigui el mateix en 
períodes no inferiors a 14 dies 
i que sigui un familiar molt 
proper o tutor del resident. En 
les visites que es facin a les sa-
les de visites, es permetrà un 
visitant per resident i en les 
que es facin al jardí es perme-
tran  3 visitants per resident.
Es disposarà de 2 sales a l’in-
terior de l’edifici i de 3 espais 
al jardí del centre per a fer 
les visites. Els residents de les 
plantes groga i verda disposa-
ran de la Sala de Visites A, a 
la que accediran des de l’entra-
da de vianants de l’Avinguda 
Gaudí, i els de les plantes bla-
va i rosa disposaran de la Sala 

Reobertura dels centres del CSSI i 
de visites a la Residència P. Vilaseca

Càritas agraeix 
les donacions de 
particulars i empreses
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’emergència sanitària 
de la COVID-19, ha 
tingut un impacte soci-

al que a Càritas hem viscut en 
primera línia. Durant aquests 
mesos l’activitat de Càri-
tas s’ha vist afectada, suspe-
nent-se tota l’activitat forma-
tiva, la formació ocupacional 
laboral, els tallers, i les classes 
de llengua.
Des de l’entitat expliquen que 
“l’acollida i acompanyament, 
l’hem hagut de fer en les pri-
meres setmanes telefònica-
ment, atenent un gran nom-
bre de consultes de persones 
amb necessitats d’alimentació, 
ajudes per la llar, medicines. o 
consultes d’orientació davant 
la situació d’atur”.
D’altra banda “s’ha evidenciat 
la precarietat  de les persones 
que malvivien de l’economia 
submergida i que amb l’estat 
d’alarma s’han vist abocades a 
una situació de supervivència 
que ha fet que requerissin de 
nou el suport de Càritas”.
En aquest context de dificul-
tat s’ha pogut viure la solida-
ritat de particulars, persones 
anònimes, entitats i empreses, 
compromeses amb la tasca de 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l curs que ve Igualada 
comptarà amb quatre 
escoles bressols mu-

nicipals, després que l’Ajun-
tament hagi incorporat la 
llar d’infants de l’Ateneu a 
la xarxa pública a través de 
proposta que el grup muni-
cipal d’Igualada Som-hi va 
aconseguir introduir al Pres-
supost de l’Ajuntament per 
aquest 2020. Amb el canvi de 
titularitat, el centre passa a 
tenir un nou nom i a partir 

Càritas, ja sigui a través dona-
tius econòmics, convenis de 
col·laboració, fent-se socis,... 
que fan possible mantenir i re-
forçar el seu objectiu d’estar a 
costat de qui més ho necessita.
“Per això volem donar les grà-
cies més sinceres a la Funda-
ció Mútua Igualadina, la Cai-
xa, Espai Econòmic, Iguana 
Comunicacions SL, Despell 
SA, Meritem S.A. o Cartronat-
ges La Plana, que amb el seu 
suport material ens permeten 
donar resposta a les persones 
més vulnerables, en aquests 
moments de tanta complexi-
tat”, expliquen des de l’entitat 
benèfica.
 
Com hi puc col·laborar?
Pots fer el teu donatiu fent 
una transferència bancària al 
següent número de compte: 
ES47 2100 0001 0702 0022 
1597
Si ets una empresa i vols fer 
una aportació material o al-
tre tipus de col·laboració pots 
contactar a través del correu  
caritasigualada@gmail.com
Pots fer-te soci/a de Càritas 
entrant a la nostra web: http://
www.caritasanoiasegarra.org 
o trucant al telèfon 92 803 
2747.

de Visites B a la que accediran 
per una porta situada al carrer 
de l’Espelt. Els residents de la 
planta lila no rebran visites 
mentre estiguin en període de 
quarantena.
Les dues sales de visites te-
nen 2 entrades independents, 
una a la part interior del cen-
tre (pels residents) i una altra 
ubicada a la part exterior (pels 
familiars) i disposaran de: ter-
mòmetre, gel hidroalcohòlic 
per rentat de mans, alfombre-
ta i desinfectant per el rentat 
de calçat, taula, cadires i una 
planxa de metacrilat transpa-
rent com a separació física en-
tre resident i visitant. Es rea-
litzarà ventilació i desinfecció 
entre visita i visita.
Les visites al jardí mantindran 
les distàncies de seguretat amb 
línies de separació al terra de 
l’espai habilitat. El resident 
s’ubicarà en una cadira de jar-
dí i la família en un banc de 
jardí. Després de cada visita es 
realitzarà neteja i desinfecció 
del banc i les cadires
Tots els visitants hauran d’en-
trar portant una mascareta 
quirúrgica i faran un rentat de 
mans i desinfecció del calçat 
a l’entrar al centre residencial 
i un rentat de mans a l’aban-
donar el mateix. El personal 
del centre rebrà els visitants a 
les portes exteriors de la resi-
dencia i faran la instrucció i 
el cribratge previ a l’inici de 
la visita. S’omplirà i signarà 
un qüestionari i es confirmarà 
que els visitants no tenen febre 
i que en els darrers 14 dies no 
han tingut simptomatologia 
ni han estat en contacte amb 
casos confirmats o probables 

de COVID-19. Els visitants 
hauran de visitar el resident 
directament en arribar i sor-
tir immediatament després de 
la visita, sense transitar per la 
resta del centre. El personal 
supervisarà les visites per as-
segurar que les distancies de 
seguretat es mantenen.

Reobertura de centres
També han tornat a obrir les 
portes el Centre de dia Mont-
serrat, a Igualada, i el Centre 
de dia Mar i Cel, a Piera, però 
inicialment ho faran amb un 
nombre reduït d’usuaris i amb 
un horari inicial que es limi-
tarà als matins. En fases que 
duraran 2 setmanes s’anirà 
ampliant el nombre d’usuaris 
i l’horari de servei, i a finals 
d’agost es revisarà la situació.
L’Hospital de dia Sant Jordi 
d’Igualada també obrirà les 
portes  amb aforament limitat. 
El Centre de dia Pare Vilaseca 
està previst que obri les por-
tes quan rebi l’autorització del 
Departament de Treball i del 
Departament de Salut. A la 
Residència Pare Vilaseca per 
ara no s’ha fixat data per po-
der fer nous ingressos.
Les obres d’ampliació de la 
residència es van aturar la 
segona setmana de març i es 
van reiniciar amb data de 1 
de juny, amb un nou protocol 
que sectoritza l’espai on poden 
treballar els operaris, els quals 
accedeixen a l’obra pel carrer 
posterior i no poden creuar-se 
amb els treballadors, usuaris i 
visitants del centre.
Per altra banda, els edificis 
ViuB1 i ViuB2 de pisos de 
lloguer per a persones grans 
tornen a admetre ingressos de 
nous llogaters seguint la seva 
llista d’espera. El SAD (Servei 
d’Atenció a Domicili) a Igua-
lada i comarca de l’Anoia ha 
recuperat un nivell d’activitat 
proper a la normalitat.

El Rusc, nou nom de la 
llar d’infants de l’Ateneu

d’ara es dirà “Escola Bressol 
Municipal El Rusc”.
El Ple ha votat l’adopció 
d’aquest nom per assimi-
lar-la a la resta d’escoles 
bressol municipals que tam-
bé compten amb un nom 
prop: La Lluna, La Rosella, 
L’Espígol i, ara, El Rusc. El 
nou nom s’ha acordat amb 
l’Ateneu Igualadí i està inspi-
rat en la terminologia i argot 
simbòlic propi que tenen els 
ateneus. El rusc i l’abella són 
dos símbols del moviment 
ateneístic.  
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A questa setmana ha 
finalitzat la instal·la-
ció a la coberta de 

l’Espai Cívic Centre d’unes 
plaques fotovoltaiques que ge-
neren energia elèctrica per a 
l’autoconsum i que, per tant, 
permeten que l’edifici consu-
meixi energia que ell mateix 
produeix. 
La instal·lació permetrà un 
benefici mediambiental d’11 
tones de C02 a l’atmosfera, 
que és l’equivalent a la com-

Finalitza la instal·lació 
de plaques solars a 
l’Espai Cívic Centre

Hi haurà benedicció de vehicles per 
Sant Cristòfol, el 10 de juliol
JOSEP MARIA VIDAL / LA VEU 

E ls efectes de la Co-
vid-19 estan causant 
uns importants es-

tralls econòmics a tots ni-
vells i no cal dir del mal que 
ha fet, fa i farà a nivell sani-
tari i humà.
La tradicional Festa de Sant 
Cristòfol enguany també es 
veurà afectada, doncs el gre-
mi, ja sigui de concessionaris 
i tallers ho estan passant ma-
lament pel que fa a vendes i 
reparacions de vehicles.
Així, la majoria d’actes que 
cada any es fan per celebrar 
la diada de Sant Cristòfol 
enguany no es faran, però sí 
que hi haurà la tradicional 
benedicció de vehicles.
No hi haurà ni el traspàs de 
la bandera del gremi entre 
els banderers sortint i l’en-
trant ni tampoc el sopar. El 
divendres dia 10, festivitat de 
Sant Cristòfol a les nou del 
matí a la basílica de Sant Ma-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’ONCE ha repartit 
25.000 euros a Igualada, 
al sorteig del Cuponazo 

de divendres 26 de juny.
Francisco Oliver, agent vene-
dor dels jocs responsables de 
l’Organització, és qui va portar 
la sort a Igualada des del quiosc 
ubicat a la Rambla Sant Isidre, 
6. Francisco, persona amb dis-
capacitat com tots els venedors 
de l’ONCE, va vendre un cupó 
electrònic per TPV, premiat 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a 39a edició del Con-
curs BBVA de Dibuix 
Escolar, adreçat a alum-

nes de primària i d’educació 
especial d’escoles d’arreu de 
Catalunya, ha tingut una parti-
cipació de 155 escoles de tot el 
territori català, procedents de 
96 poblacions d’arreu de Ca-
talunya. Entre els premiats hi 
figura l’alumne de l’Escola Àu-
ria Mohamed Ahmadi Kossiri, 
de 16 anys d’edat. També, de la 
veïna comarca del Bages, Roc 
Fraile Just, de 12 anys, alumne 
de l’Escola de Maians de Cas-
tellfollit del Boix.
Han participant 83 escoles de 
40 poblacions de la província 
de Barcelona, 10 escoles de 10 
poblacions de Girona, 31 esco-
les de 25 poblacions de Lleida, 
i 31 escoles de 21 poblacions de 
Tarragona. 21 d’aquestes esco-

bustió anual de 5 tones de fuel. 
A més, en cas d’excés de pro-
ducció, que l’energia que no 
s’utilitza també es pot comer-
cialitzar a la xarxa elèctrica.
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives, destaca que 
aquesta instal·lació és la pri-
mera d’un seguit d’interven-
cions que s’han projectat en 
edificis municipals per do-
tar-los d’energia d’autocon-
sum i que “fan que Igualada 
sigui una ciutat amable també 
amb el medi ambient, i cada 
dia més sostenible”.

El Cuponazo deixa a 
Igualada 25.000 euros

amb 25.000 euros. 
Igualada pertany administrati-
vament a l’agència de l’ONCE 
a Manresa, que presta serveis 
a 405 afiliats i compta amb 
87 agents venedors. Enguany, 
l’ONCE ja ha repartit 21 mili-
ons en premis a Catalunya. El 
Cuponazo ofereix tots els di-
vendres un premi major de 9 
milions; sis segons premis de 
100.000 euros i 134 premis de 
25.000 euros a les cinc xifres 
del primer premi (40.000 a la 
modalitat XXL). 

ria hi haurà la missa i de dos 
quarts d’onze a les dos quarts 
de tres de la tarda, en el lloc 
habitual o sigui davant de 
l’oficina del Banc Sabadell del 
passeig Verdaguer hi haurà la 
benedicció de vehicles.
Per altra banda, i per aquest 
dissabte dia 4 de juliol, està 
previst el retorn de la com-
petició després del confina-

ment amb motiu de l’onze-
na edició del ral.li Solsonès 
de terra organitzat pel Biela 
Club Manresa amb trams 
cronometrats secrets.
A l’hora d’escriure aques-
tes línies a la web de l’entitat 
manresana, continua vigent 
la seva data de celebració tot 
i que en el reglament del ral.
li consta pendent d’aprovació.

Mohamed Ahmadi, de l’Escola Àuria, 
premi BBVA de Dibuix Escolar

les són d’educació especial.
Les poblacions amb més es-
coles participants han estat 
Terrassa, Barcelona, Sabadell, 
Lleida, Tarragona, Reus, Rubí, 
Amposta i Granollers.
Dels dibuixos realitzats pels 
alumnes participants, es van 
seleccionar 1.860 en una pri-
mera fase que van dur a terme 
les pròpies escoles.
El concurs és un dels 8 premis 
culturals que impulsa la Fun-
dació Antigues Caixes Catala-
nes (FACC), amb el suport de 
BBVA, i té per objectiu contri-
buir a desenvolupar habilitats 
dels infants en el camp del di-
buix i la il·lustració, i fomentar 
l’interès per la lectura.
En total, s’han concedit 57 
premis, entre primers, segons 
i tercers en les dues categories 
establertes d’alumnes entre 6 i 
12 anys (una per als cursos de 

1r, 2n i 3r de primària, i l’altra, 
per als cursos de 4t, 5è i 6è). 21 
dels quals han estat accèssits 
procedents de centres d’educa-
ció especial.
Aquest any l’acte d’entrega dels 
premis, previst per al mes de 
maig, es va haver de cancel-
lar i els guanyadors rebran el 
diploma acreditatiu, un pack 
de dibuix i pintura, i el llibre 
il·lustrat del concurs amb els 
dibuixos premiats, a les seves 
respectives escoles.
Les escoles guanyadores obte-
nen com a premi un ajut eco-
nòmic en funció dels reconei-
xements obtinguts i per la tasca 
pedagògica realitzada.
En aquest 39è concurs, els es-
colars s’han hagut d’inspirar 
en Sis contes de sempre, es-
crits per Júlia Prunés, escrip-
tora especialitzada en educa-
ció emocional.

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

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.

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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E l ple municipal ha 
aprovat aquest dimarts 
les bases que regulen 

els ajuts que convoca el De-
partament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament i que són espe-
cíficament per a Llibres i Ma-
terial escolar i Escolarització i 
Menjador de les escoles bres-
sol. El termini s’obrirà del 6 al 
24 de juliol, ambdós inclosos.
Els ajuts per als llibres de text 
estan dotats amb 75 € per 
l’alumnat de primària i 100 € a 
secundària. També s’ha obert 
la convocatòria per la sol·lici-
tud d’ajuts per a material es-
colar adreçat a alumnes de P3, 
P4 i P5 i dotada amb 40 €.

Diverses accions del 
Consell Comarcal a 
l’entorn del dia LGTBI

Ja es poden demanar els ajuts per a 
llibres, material i escoles bressol

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb motiu de la ce-
lebració del Dia de 
l’Orgull LGTBI, que 

se celebra cada 28 de juny, el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
ha programat un seguit d’acci-
ons per visualitzar el col·lectiu 
i commemorar aquesta data. 
Per això, els colors de l’arc de 
Sant Martí, que són el sím-
bol LGTBI pengen, durant 
aquests dies, de la façana del 
Consell, a la plaça de Sant Mi-
quel d’Igualada, i l’ens comar-
cal s’ha adherit al manifest del 
Consell Nacional LGTBI de 
Catalunya. 
A través de la Comissió LGT-
BIQ+, creada al mes d’octubre 
i integrada per una trentena 
de joves de la comarca, s’han 
preparat aquesta setmana set 
entrevistes a persones joves 
del col·lectiu que es poden 
seguir al compte d’Instagram 
@lgtbiqanoia. L’acció busca 
donar veu i fer conèixer la re-
alitat d’aquelles persones de la 
comunitat LGTBIQA+ més 
invisibilitzades. 
S’ha gestat conjuntament en-
tre joves de diferents munici-
pis de la comarca i tècniques 
municipals i comarcals. Les 
entrevistes van a càrrec del co-
municador Antoni de Febrer, 
que serà l’encarregat de mode-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l turisme i la restaura-
ció són una de les ac-
tivitats econòmiques 

principals en l’entorn de la co-
marca de l’Anoia. Establiments, 
allotjaments, restauració i es-
deveniments són peces claus 
del territori i amb la pandèmia 
de la COVID-19 s’hi han vist 
afectades.
Des de la sectorial UEA Tu-
risme, la Unió Empresarial de 
l’Anoia ha impulsat una en-
questa per conèixer quina és 
la seva situació, l’afectació i les 
necessitats per tal de determi-
nar quines millores i accions 
els poden ajudar a reprendre 
l’activitat amb garanties. 
Gairebé la meitat de les empre-
ses enquestades (el 49%) afir-
ma haver presentat un ERTO, 
mentre que el 47,1% ha hagut 
de cessar l’activitat, però sen-

Pel que fa a la convocatòria 
d’escolarització a les llars d’in-
fants, adreçades als infants de 
P0, P1 i P2, la dotació és de 30 
€ per mensualitat, xifra que 
representa 330 € anuals per 
cada fill o filla matriculat en 
una escola bressol de la capital 
de l’Anoia. El darrer ajut que 
s’ha convocat és el de menja-
dor per als alumnes de les es-
coles bressol municipal, dotat 
amb 5€ per àpat i 3 € a les es-
coles bressol concertades.
Per agilitzar el procés de pe-
tició, enguany totes les perso-
nes que durant el curs 2019-
2020 van ser beneficiàries de 
qualsevol dels ajuts que es 
van atorgar des del departa-
ment i des del Patronat Garcia 

Fossas podran renovar-los, 
sempre que confirmin que la 
seva situació econòmica és la 
mateixa. Les persones rebran 
un missatge al telèfon mòbil 
en què seguint l’enllaç podran 
confirmar la seva sol·licitud 
per al curs 2020-2021.
Paral·lelament, també s’habi-
litarà un e-tràmit al web de 
l’Ajuntament per a totes les 
persones que vulguin sol·li-
citar l’ajut per primera vega-
da, Tot i que la sol·licitud es 
farà preferentment de mane-
ra telemàtica, també s’obrirà 
un període de cita prèvia per 
aquelles persones que tinguin 
dificultats per fer-ho en línia. 
Podeu trobar tota la informa-
ció a www.igualada.cat

rar-les. 
També s’ha elaborat un vídeo 
en què es reivindiquen els 
drets de les persones LGT-
BIQ+ i es posa en valor la 
diversitat de l’Anoia amb les 
intervencions de diferents 
responsables polítics i agents 
socials de la comarca que hi 
han participat per reivindicar 
els drets i donar visibilitat la 
diversitat. 
La consellera de Feminisme i 
LGTBI del Consell Comarcal, 
Carme González, explica que 
“fem costat a la visualització 
del col·lectiu i a les seves rei-
vindicacions, perquè el fet que 
tinguin tots els drets és un dels 
objectius del govern d’aquesta 
institució. De fet, aquest man-
dat 2019-2023 és el primer 
mandat en el qual vam batejar 
una conselleria amb el nom 
de LGTBI. Volem que sigui 
una política transversal a tots 
els departaments del Consell. 
Gràcies a la implicació de tèc-
nics i tots els membres de la 
Comissió LGTBIQ+ s’estan 
fent passos endavant. Un dels 
darrers exemples és que la 
campanya de Turisme d’aquest 
estiu, que incorpora imatges 
on es veuen famílies de dues 
mares o dos pares. L’adminis-
tració hem de ser exemple en 
l’absoluta normalització de la 
diversitat”.

El CSSI cedeix un ecògraf 
portàtil al CAP Nord
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consorci Sociosani-
tari d’Igualada (CSSI) 
ha adquirit recentment 

un ecògraf portàtil i ha cedit el 
seu ús al Consorci Sanitari de 
l’Anoia (CSA) per tal que l’equip 
d’atenció primària que gestio-
na -el CAP Igualada Nord- el 
pugui utilitzar en l’atenció que 
ambdues institucions presten 

a les residències i domicilis. 
Aquest equip permet diagnos-
ticar pneumònies causades pel 
COVID-19 i altres tipus de pa-
tologies. L’ecògraf s’ha adquirit 
amb fons provinents de la do-
nació que l’empresa Reale Segu-
ros ha fet al CSSI per fer front a 
l’epidèmia de coronavirus.
El conveni de cessió l’han signat 
els presidents del CSSI i CSA, 
Marc Castells, i Javier Niño.

El 47% de les empreses turístiques de 
l’Anoia va cessar l’activitat pel Covid-19

se tancar definitivament l’em-
presa. Això no obstant, les 
empreses manifesten haver re-
alitzat altres mesures davant la 
COVID-19 com sol·lictar l’aju-
da a microempreses (el 15,7%), 
organitzant-se mitjançant el 
teletreball (13,7%), realitzant 
una reducció del pressupost 
en promoció  i contractació de 
publicitat (13,7%) o ajustant 
preus (10%).
 
Cancel·lacions 
Tanmateix, també han fet mo-
dificacions en la política de 
cancel·lacions o en els termes 
i condicions de les reserves 
(29,4%). I és que fent referèn-
cia a les cancel·lacions, la pràc-
tica totalitat de les empreses ho 
ha experimentat, sobretot pels 
mesos de maig i juny. Pel que fa 
a altres reserves fetes abans de 
la pandèmia, més del 75% de 
les reserves del juliol realitza-

des amb anterioritat també han 
sofert cancel·lacions. L’agost re-
gistra el 50% i als mesos de tar-
dor, s’ha arribat entorn el 25% 
de cancel·lacions.
Tot i que una part important 
de les empreses enquestades 
no reben ni comandes ni sol-
licituds, gairebé la meitat de 
les empreses continuen rebent 
alguna reserva; i majoritàri-
ament, han estat pels mesos 
d’estiu de juliol i agost, el 65% 
i 57,7%, respectivament.
Segons les empreses enques-
tades, el tipus de turista que 
visita i gaudeix de la comarca 
de l’Anoia és majoritàriament 
català, i en menor mesura es-
tatal, procedent de Països Bai-
xos i de França, amb menor 
presència d’altres nacionali-
tats.
La meitat de les empreses en-
questades han pensat en di-
versificar la seva activitat.
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comarca

ANOIA / LA VEU 

L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha fina-
litzat les actuacions de 

manteniment i conservació 
de lleres previstes a les comar-
ques de la Catalunya Central i 
que han suposat una inversió 
superior als 176.000 euros.
En total s’han dut a terme 
onze actuacions en quatre 
comarques (Bages, Berguedà, 
l’Anoia i Osona), consistents 

en la desbrossada selectiva de 
vegetació que obstaculitzava 
el pas de l’aigua, la retirada 
d’arbres morts i caiguts, la re-
tirada de terres i l’eliminació 
d’espècies vegetals invasores 
com la canya americana, en-
tre d’altres.
Els treballs, duts a terme en 
trams de cursos fluvials que 
transcorren fora de zona ur-
bana dels municipis de Bal-
sareny, la Nou de Berguedà, 
Manresa, Prats de Lluçanès, 
Prat de Rei, Igualada, Sant 
Sadurní d’Anoia, Sant Quintí 
de Mediona i Santa Marga-
rida de Montbui, tenen l’ob-
jectiu de garantir el pas de 
l’aigua, minimitzar el risc de 
desbordaments i potenciar el 
creixement de les espècies ve-
getals autòctones.

Més de 22 actuacions entre 
2020-2021
Pel que fa al programa de 
manteniment i conservació 
de lleres per al 2020-2021, 

Municipi   Comarca  Llera     Import  Tipologia treballs

Balsareny   Bages   Riu Llobregat    1.833 euros  Desbrossada general de vegetació de manera selectiva.

Manresa   Bages   Riu Cardener    67.170 euros  Eliminació de canyes i rizomes. Plantació d’arbres i arbustos 
           autòctons.

La Nou de Berguedà Berguedà  Torrent de la Nou   10.368 euros  Tala d’arbres i arbustos al·lòctons.

Prats de Lluçanès  Osona   Rec Merdinyol    14.368 euros  Desbrossada general de vegetació de manera selectiva, retirada
           d’arbres morts o caiguts, retirada de terres de la llera, d’esllavissades  
           i/o d’obstruccions locals, esbrossada de vegetació al·lòctona, 
           eliminació de canyes i rizomes, plantació d’arbusts o arbres 
           autòctons.

Prats de Rei   Anoia   Afluent del torrent de l’Anoia 13.440 euros  Retirada de sediments del curs fluvial.

Igualada   Anoia   Riu Anoia    32.198 euros  Retirada de terres de la llera, fruit d’esllavissades i obstruccions.

Sant Sadurní d’Anoia Anoia   Riu de Bitlles    3.564 euros  Desbrossada general de vegetació de manera selectiva, retirada
           d’arbres morts o caiguts, eliminació de canyes i rizomes, plantació
           d’arbusts o arbres autòctons.

Sant Quintí de M. Anoia   Riu de Bitlles    3.566 euros  Desbrossada general de vegetació de manera selectiva, retirada
           d’arbres morts o caiguts, eliminació de canyes i rizomes, plantació  
           d’arbusts o arbres autòctons.

S. M. de Montbui Anoia   Riu Anoia    29.789 euros  Desbrossada general de vegetació al·lòctona, eliminació de canyes i
           rizomes.

ACTUACIONS DUTES A TERME, INVERSIÓ I LA NATURALESA DELS TREBALLS

L’ACA destina més de 176.000 euros per adequar una 
desena de cursos fluvials de la Catalunya Central

aprovat recentment pel 
consell d’administració de 
l’ACA, hi ha previstes a les 
comarques de la Catalunya 
Central (Bages, Anoia, Oso-
na i Berguedà) més de 22 
actuacions en trams no ur-
bans, amb una inversió pre-

Les mesures han consistit en retirar acumulacions de vegetació que obstaculitzaven el pas de l’aigua 
i la retirada d’espècies vegetals invasores

vista de 164.287 euros.
Les actuacions en trams 
urbans, per la seva ban-
da, s’articularan mitjançant 
subvencions amb els ajunta-
ments. Aquestes actuacions 
seran finançades íntegra-
ment per l’Agència.

Són actuacions de man-
teniment de lleres que 

beneficiaran a nou mu-
nicipis de les comarques 
del Bages, el Berguedà, 

l’Anoia i Osona



ANEM A 
SOPAR A 
LA FRESCA?
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DE DIMARTS A DISSABTE

Can Planell, s/n - 08710
Sta. Margarida de Montbui

691 57 89 13

Lloguer de barbacoes a 7€ 
i sopars a la fresca

ANEM A SOPAR A LA FRESCA?

Menú diari de dimecres a 
divendres 13,20€

Menú cap de setmana 25€
Cuina diària de mercat, 

rebosteria casolana.
Tenim una de les cartes de vins 

i whisky més extenses de la 
comarca.

Terrassa oberta divendres i 
dissabte nit.

Sopars a la terrassa totes 
les nits d’estiu.

Menú, tapes, coques i 
servei a la carta. 

També menús per a grups.

Restaurant
Braseria 

i Cafeteria
· Menú diari i festius

· Servei de carta 
  amb secció de tapes

· Esmorzars

Pg. Jacint Verdaguer, 6
IGUALADA

636 19 09 18

Av. Catalunya, 
LA POBLA DE CLARAMUNT

93 808 60 00
  info@hotel-robert.com

c/ del Traginers, 5
Igualada

93 805 01 63
racodeltraginer@gmail.com

EL MIRALL

Hotel Robert

racó del traginer
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ANEM A SOPAR A LA FRESCA?

Terrasses 
obertes 

de dimecres a 
diumenge migdia 
i nits de divendres 

i dissabte

www.elkubb.cat

Fes la teva reserva
info@grupjardi.com

93 904 91 64 Ctra. C241c, Km. 0,9 08719 Jorba (Igualada – Barcelona)
Tel. 93 801 91 79    hotel@moliblanchotel.cat

Sopars a la fresca, 
reserva la teva taula!

Cafeteria restaurant

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)

  93 805 41 84
  658 179 897

  info@restaurantaqua.es

Sabors mediterranis, 
qualitat i bon preu

Descobreix a Aqua una nova 
forma de degustar els sabors 

mediterranis de la nostra 
gastronomia, des d’un enfoca-

ment original.

C/ Galícia 13 (plaça de cal Font)
Tel. 938233182

Sopars a la fresca
Especialitat en fustes d’embotit i formatges 

de Menorca, i entrepans tècnics. 

TORNEM A OBRIR
nou horari de 8.00 a 23.00 h

cuina non-stop : tasta els nostres esmorzars, dinars, entrepans, 
plats combinats, nova carta, el millor menú de la ciutat

Av. Països Catalans, 105, 08700 Igualada
Tel. 937 68 15 14

t'esperem!

Cuina fresca, plats originals, produc-
tes de proximitat i ecològics. Una 
manera propera, oberta, radical i 

natural d’entendre la gastronomia. 
Trobareu tapes i croquetes, pizzes 
sorprenents, burguers increïbles, 

arrossos i amanides úniques, i pos-
tres delicioses. 

Cuina 100% Natural i Vegetariana. 
Obert de dilluns a dissabtes de 10 
a 15,45 i també les nits de dijous a 

dissabtes fins les 23,45.

Av. Països Catalans, 99-101
IGUALADA

Reserves corverd.cat  i 
686 072 071 / 645 787 654

COR VERD
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ANEM A SOPAR A LA FRESCA?

Cuina tradicional 
i creativa, 

plats  elaborats.

Av. Europa, 11, 08700 
IGUALADA

931 35 42 00
www.insitulounge.com

insitu lounge

Plaça del Pilar, 12, 08700
IGUALADA

 938 04 53 27

EL ROVELL DE L’OU

HAMBURGUESES,
TAPES 

I PLATS DEL MÓN.

 C/ de l’Aurora, 76  
 IGUALADA     

931 26 35 15

BITØK

Refresca’t a la 
terrassa 

del Rovell de l’ou

Restaurant Cal Frare de Maians
 Afores, s/n, 08251 Maians, Barcelona

Tel. 938 35 60 93
www.calfrare.cat
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MONTBUI / LA VEU 

Durant la propera set-
mana està previst que 
iniciï la seva tempo-

rada de banys la piscina d’es-
tiu de Montbui. Aquest servei 
ha vist molt condicionada la 
seva reobertura per les dife-
rents mesures sanitàries vin-
culades a la crisi sanitària de 
la covid-19, que condicionen 
la gestió de l’equipament, i 
que s’han de seguir de forma 
exhaustiva per tal de garantir 
el control de la pandèmia.
Després d’una licitació deser-
ta, la gestió de la piscina d’es-
tiu durant aquesta temporada 
tornarà a anar a càrrec de 
l’empresa municipal Montbui 
Activa SL, responsable també 
de la gestió de l’Espai de la 
Salut i Esports Mont-aQua. 
Ja es pot avançar que hi hau-
rà dos torns diaris de banys: 
un de 11 a 15 hores i un altre 
de 16 a 20 hores. Entre les 15 
i les 16 hores, diàriament, es 

procedirà a una neteja i des-
infecció a fons de les instal·la-
cions, operació que es tornarà 
a realitzar sempre en finalit-
zar cada jornada. 
Tenint en compte que l’afo-
rament de l’equipament de 
banys estarà limitat, no hi 
haurà tampoc cap mena 
d’abonament. Es preveu que 
els preus per accedir a la 
piscina siguin reduïts i infe-
riors als que es pagaven en 
anteriors temporades per les 
entrades individuals. S’es-
tà acabant de treballar en la 
implantació de sistemes àgils 
d’informació de l’aforament a 
la ciutadania (via app mòbil). 
També s’avança des de l’òrgan 
gestor que es vol prioritzar en 
tot moment el pagament amb 
tarja per part dels usuaris. 
Des dels departaments mu-
nicipals d’esports i serveis 
tècnics s’ha treballat durant 
les darreres setmanes per tal 
de posar a punt la instal·lació, 
malgrat els múltiples condici-

La propera setmana obrirà la temporada la piscina 
d’estiu de Montbui

onants tant d’aforament com 
de serveis, i es vol garantir la 
distància de seguretat míni-
ma d’1’5 metres.
La previsió és que a inicis de 
la propera setmana comenci 
la temporada de la piscina. 
Des del Departament de Co-

municació de l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
i des de Mont-aQua s’infor-
marà puntualment a la ciu-
tadania a través de les xarxes 
socials i de la pàgina web so-
bre la data final i condicions 
final d’obertura

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
perllongarà, mitjançat 

un decret, fins el 15 de juliol 
el termini perquè les empreses 
i comerços locals afectats per 
la covid-19 puguin adherir-se 
la convocatòria per accedir als 
microcrèdits que millorin la 
liquiditat d’aquestes empreses. 
Des del 19 de juny està en 
marxa aquesta convocatòria, 

que destina en total 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 també con-
tribuir al manteniment de 
l´activitat empresarial d´a-
quells que, durant aquesta cri-
si sanitària, han vist restrin-
gida la seva activitat i, com a 
conseqüència, veuen perillar 
els seus negocis 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 carència 
des del moment de la conces-
sió, i abonant un total 30 quo-
tes mensuals d´igual quantia.
Tota la informació per trami-
tar aquesta línia d’ajuts està 
disponible a partir d’aquest a 
la pàgina web municipal :
www.montbui.cat.

Fins el 15 de juliol es podran formalitzar els 
microcrèdits per a empreses i comerços locals

MONTBUI / LA VEU 

Fins el dia 20 de juliol 
es poden demanar els 
ajuts municipals per-

què les famílies montbuien-
ques puguin fer front a les 
despeses econòmiques d’es-
colarització durant el curs 
2020-2021. 
La sol·licitud d’aquesta beca 
es podrà tramitar preferent-
ment de forma telemàtica a 
través d’aquest tràmit especí-
fic, o també amb cita prèvia 
trucant al telèfon 93 804 09 
09. 
Poden ser beneficiàries de 
les subvencions les famílies 
que compleixin els següents 
requisits: estar empadronats 
en el municipi de Santa Mar-
garida de Montbui ( tant el 
pare, la mare i el/a fill/a com 
en el cas de famílies mono-
parentals el pare o la mare i 
el/a fill/a ); que l’alumne pel 
qual es sol·licita l’ajut esti-
gui matriculat en un centre 
educatiu de Sta. Margarida 
de Montbui el curs escolar al 
qual es refereix la convocatò-
ria; estar inscrits al progra-
ma de reutilització de llibres 
de text del centre escolar (en 
el cas que hi hagi); tenir una 
renda per càpita neta men-
sual no superior a la definida 
per la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalu-
nya per a l’exercici anterior 
al de la convocatòria en rela-
ció amb l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya 
(569,12 euros mensuals) en 
aquest cas multiplicada per 
1,2 (682,94€). 

Ajuts municipals 
per a despeses esco-
lars durant el pro-
per curs

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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CALAF / LA VEU 

La detecció de dos posi-
tius de covid-19 al parc 
de Bombers de Calaf  va 

portar a tancar les instal·laci-
ons aquest dimecres i aquest 
dijous al matí s’hi estan duent 
a terme treballs de desinfecció 
i neteja per poder-lo reobrir en 
les pròximes hores, segons han 
explicat des del cos.  Així ma-
teix, per precaució s’han confi-
nat set bombers i tres ajudants 
d’ofici forestal (AOF) amb els 
quals les dues persones que 
van donar positiu van compar-
tir la mateixa guàrdia.
També s’ha detectat un cas de 
coronavirus al parc de Bom-
bers de Mollerussa i un altre 
al parc de Bombers voluntaris 
de les Borges Blanques. En el 
cas de Mollerussa, ha portat a 
confinar quatre bombers i tres 

Tanquen el parc de Bombers de Calaf 
per desinfectar-lo després de detectar-
s’hi dos positius de coronavirus

AOF, mentre a les Borges són 
quatre els bombers voluntaris 
confinats.
Des del cos de Bombers es va 
aplicar el protocol establert per 
aquests casos en els tres parcs 
i també mantenen un con-
tacte directe amb Salut. Això 

ha comportat el confinament 
del personal que van estar en 
contacte amb els positius en la 
darrera guàrdia i la neteja de 
les instal·lacions. Des del cos 
assenyalen que no és un fet ex-
traordinari i remarquen que es 
tracta de tres casos “localitzats”.

MONTBUI / LA VEU 

Des de l’Ajuntament 
de Santa Margarida 
de Montbui s’estan 

ultimant els preparatius de la 
Festa Major, que es celebrarà 
enguany de forma adaptada i 
tenint en compte les limitaci-
ons dels protocols de seguretat, 
davant l’emergència sanitària 
de la covid-19.
La Festa Major montbuienca es 
durà a terme entre el divendres 
17 i el dilluns 20 de juliol i in-
clourà preferentment activitats 
a l’aire lliure i amb aforaments 
limitats. 
Una de les novetats serà l’adap-
tació de diferents escenaris pa-
ral·lels, que estaran ubicats a 
l’Avinguda de l’Esport, al pati 
de l’ Institut Montbui, a la pla-
ça José Fernández (a tocar bar-
ri del Pi) i a la Plaça Can Lledó 
(barri Vista Alegre). 
L’objectiu de la regidoria de 
Cultura i de l’entitat col·labo-
radora “Viu la Festa” és di-
versificar les activitats, que 
estaran molt limitades pel 
que fa a l’aforament. Ja es pot 
confirmar que tots els actes 
al Nucli Urbà seràn gratuïts, 
però caldrà accedir-hi de for-
ma exclusiva, amb entrada 
anticipada. Aquestes entrades 
anticipades es podran recollir 
a Mont-Àgora els dies 9 de ju-
liol de 18.00h a 20.00h, el 10 de 
juliol d’11.00h a 13.00h, el 13 
de juliol de 18.00h a 20.00h i el 
14 de juliol de 18.00h a 20.00h. 
Sense entrada no es podrà ac-
cedir a cap de les actuacions. 
Es lliuraran dues entrades com 
a màxim per persona i per dia.

Doble concert de Nuria Fer-

gó, els dies 17 i 18 de juliol
Entre les activitats destacades 
cal remarcar la presència a 
Montbui de Nuria Fergó, una 
de les primeres veus del tele-
visiu programa “Operación 
Triunfo”, la qual farà dos con-
certs a Montbui, el divendres 
17 i el dissabte 18 de juliol a les 
23 hores en ambdós casos, a 
l’escenari tancat ubicat a l’Avin-
guda de l’Esport. Com hem 
explicat abans, en tots els actes 
de la Festa Major 2020 hi haurà 
aforament limitat per garan-
tir les distàncies de seguretat 
i només es podrà accedir amb 
invitació.

Al Nucli Antic, activitats 
adaptades 
Al Nucli Antic montbuienc 
també es duran a terme dife-
rents activitats adaptades als 
condicionants sanitaris actuals 
i amb noves ubicacions adap-
tades a la necessitat de dispo-
sar d’espais més oberts com el 
pati de l’escola Montbou. No hi 
faltaran el pregó, gegants, dife-
rents trobades de germanor i 
concerts. 
Des de l’organització, AAVV La 
Margarida, es treballa per ga-
rantir el compliment de totes les 
mesures d’aforament i de dis-
tàncies de seguretat i s’ha apos-
tat clarament per dur a terme 
les activitats a l’aire lliure. 

Montbui ja té a punt un 
programa de Festa Major 
amb activitats adaptades 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Agència Tributària de 
Catalunya està fent re-
queriments a les per-

sones beneficiàries d’una 
concessió administrativa per 
part de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí per autoliqui-
dar l’impost per transmissió 
patrimonial. Aquesta és la 
primera vegada que l’Agèn-
cia Tributària ho demana i la 
mesura ha provocat malestar 
entre les persones afectades. 
Durant el mes de març, l’Agèn-
cia Tributària ja va requerir a 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí la comunicació de les 
dades de les concessions ad-
ministratives i altres negocis 
equiparats atorgats o modifi-
cats durant el 2018 i 2019.
Aquests dies, les persones 
beneficiàries d’aquestes con-
cessions administratives que 
afecten les places al pàrquing 
municipal, les parades del 
Mercat de Sant Hilari i del 
mercat ambulant, les terrasses 
de bars i restaurants, els bars 
d’edificis públics, quiosc… 
estan rebent les notificacions 
perquè facin efectiva aquesta 
autoliquidació en el termini 
màxim de 15 dies. 
L’import del tribut en qües-

tió és del 4% del valor real de 
la concessió administrativa 
concedida. És a dir, que si la 
concessió s’ha atorgat per 10 
anys, l’import a liquidar és 
el 4% d’aquests 10 anys. Una 
mesura que ha ocasionat mol-
tes queixes de les persones 
concessionàries que se sen-
ten “enganyades” ja que fins 
ara no se’ls ha facilitat cap 
informació al respecte. Tro-
ben “abusiu” el fet que se’ls 
faci pagar per la totalitat de la 
concessió i no de manera anu-
al, ja que “la concessió es pot 
rescindir abans del termini 
assenyalat”, diuen.
Des de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí també han 
mostrat desconcert sobre la 
mesura que ha pres l’Agèn-
cia Tributària, ja que fins a la 
data, mai s’havien demanat 
aquestes autoliquidacions. 
L’Alcaldessa Noemí Trucharte 
s’ha mostrat sorpresa davant 
el requeriment imminent de 
l’Agència Tributària de Cata-
lunya “i aquest afany recapta-
tori”. “Lamentem que l’Agèn-
cia no s’hagi comunicat amb 
l’Ajuntament prèviament ja 
que ens  ha impedit que po-
guéssim informar correcta-
ment a les persones afectades” 
ha dit Trucharte.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquesta setmana s’han acabat 
d’instal·lar cinc lluminàries a la 
zona de les barbacoes del Parc 
Fluvial a Vilanova del Camí. 
Quatre fanals amb una alçada 
de tres metres i un fanal doble 
amb un pal de set mestres, tots 
amb lluminària led. Les tas-
ques d’instal·lació han anat a 
càrrec d’UTE Anoia i el projec-
te ha tingut un cost d’11.000 € 
IVA inclòs.
“Amb aquesta inversió, explica 
l’alcaldessa Noemí Trucharte, 
millorem una zona amb molta 
afluència de públic que a partir 
d’ara també podrà gaudir en 
millors condicions”. 
Aquesta actuació es comple-
mentarà amb la il·luminació 
d’un tram del Parc Fluvial, el 
que està comprès entre la zona 
agility i la zona esportiva de 
Can Titó. Aquest segon pro-
jecte s’emmarca en el Procés 
Participatiu de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí i contempla 
la instal·lació de vuit fanals so-
lars. 
El projecte s’ha adjudicat a 
l’empresa Ledsol, SL, per un 
import de 9.700 € IVA inclòs.

La zona de 
barbacoes del Parc 
Fluvial ja disposa 
d’il·luminació per 
als vespres

L’Agència Tributària vol liquidar 
l’impost de transmissió patrimonial 
a les concessionàries municipals
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí fa dies que 
ha començat a posar fil 

a l’agulla per a l’organització 
de la Festa Major 2020. Des 
de la regidora de Festes apos-
ten per mantenir aquesta ce-
lebració tradicional, tot i que 
enguany la situació obligarà a 
reformular el programa d‘ac-
tes per garantir les mesures de 
seguretat. 
Segons ha anunciat la regidora 
Eva Vadillo l’aposta per orga-
nitzar la Festa Major és ferma, 
tot i que també insisteix que 
s’haura de “reformular per 
adaptar-se a les mesures sani-
tàries”. La incertesa, reconeix, 
és evident, però també les ga-
nes de realitzar la festa i oferir 
un bon programa d’actes a la 

ciutadania. 
La realitat, però, s’imposa i 
per tant haurà de ser una fes-
ta adaptada per complir els 
protocols sanitaris vigents. 
“Volem fer una Festa Major 
que estigui el més a prop de 
la normalitat” diu la regidora, 
“però està clar que l’haurem 
de fer segons les possibilitats; 
així doncs, serà una festa atí-
pica, perquè no volem caure 
en irresponsabilitats”.
El handicap és que l’escenari 
sanitari i en conseqüència la 
normativa poden anar can-
viant i per tant caldrà ajustar 
els actes, com també fan al-
tres municipis, guiant-se per 
l’actual situació i preveient 
l’evolució. En qualsevol cas, 
la Festa Major no podrà ser 
la de sempre i alguns actes 
fins i tot hauran de ser sim-

L’Ajuntament de Vilanova del Camí 
aposta per organitzar la Festa Major 2020

bòlics per tal de combinar la 
celebració amb la seguretat 
sanitària. 
En els propers dies s’anuncia-
ran alguns aspectes i novetats 
relacionats amb la festa. Un 
dels primers anuncis, segons 
avança Eva Vadillo, serà la 
convocatòria d’un concurs 
per a la portada del programa 
d’actes.
L’acte d’obertura de la Festa 
Major 2020 està previst pel 
divendres 4 de setembre, amb 
la proclamació de les pubi-
lles. Ara fa uns dies que es va 
anunciar la convocatòria per 
trobar la pubilla i hereu, pubi-
lleta i hereuet, de Vilanova del 
Camí. Les sol·licituds s’han de 
fer arribar a través del formu-
lari habilitat a la pàgina web 
municipal. Hi ha temps fins el 
proper 15 de juliol.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Passada la primera set-
mana d’activitat a les 
piscines municipals, i 

veient que l’afluència està sent 
encara molt baixa, l’Ajun-
tament de Vilanova posarà 
a prova l’horari sencer i el 
permís d’entrada puntual de 
grups reduïts d’activitats mu-
nicipals esportives i de lleure 
a piscina.
A partir de l’1 de juliol que-
daran sense efecte els dos 
torns de bany que s’havien 
previst per aquest estiu. És a 
dir, es posarà a prova la jor-
nada sencera d’11:00 a 20:00 
h com es feia en temporades 
anteriors.

El preu, es manté intacte amb 
la bonificació del 50% per a 
persones empadronades, i 
les famílies que ho desitgin 
podran accedir matí i tarda 
mostrant el tiquet de l’entrada 
o bonus10 d’aquella jornada.
A partir de la propera setma-
na també es provarà l’accés de 
grups reduïts d’esplais muni-
cipals a piscina, una activitat 
molt esperada pels infants, 
que aquest any caldrà anar 
adaptant als nous protocols 
i les exigències sanitàries de 
cada moment.
L’Ajuntament es reserva el 
dret d’ampliar o tornar a re-
duir aquestes mesures en fun-
ció dels resultats i de les cir-
cumstànies sanitàries.

Des de l’1 de juliol, les 
piscines Can Titó no 
tancaran a migdia

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Unión Cultural Extre-
meña Anoia ha escollit 
per majoria una nova 

Junta directiva presidida per 
Cruz Granado. Una vinte-
na de persones, entre elles 
els dos darrers presidents de 
l’entitat, David Borrega i Paco 
Nevado, l’acompanyen en 
aquesta nova etapa.
L’assemblea celebrada el pas-
sat 27 de juny va aprovar per 
majoria la Junta que dirigirà 
a partir d’ara la casa regio-
nal. Cruz Granado presidirà 
l’entitat i es farà càrrec tam-
bé de la gestió d’altes i baixes 
dels associats així com de la 
confecció de pressupostos i 
subvencions juntament amb 
la persona responsable de fi-
nances, un tema que se li ha 
encomanat a David Borrega, 
fins ara, president de l’entitat. 
Gregoria Cruz serà la Secre-

tària de l’associació i Ángel 
Borrega s’ocuparà de Cultura. 
Paco Nevado, serà el porta-
veu de la UCE Anoia i també 
coordina els diferents grups 
de treball. Keta Borrega, con-
tinuarà ocupant-se dels viat-
ges, els assumptes eclesiàstics 
i el grup de Playback i Natalia 
Mora, serà la responsable del 
grup El buen yantar, que ges-

Cruz Granado és escollit per majoria 
com a nou president de la Unión 
Cultural Extremeña Anoia

tiona tots els actes gastronò-
mics de l’entitat mentre que  
Julia Escalante i Margarita 
Granados són les noves res-
ponsables de vestuari.
La nova junta de la Unión 
Cultural Extremeña Anoia es 
complementa amb una quin-
zena de persones més que 
donaran suport als diferents 
grups de treball.

VILANOVA DEL C / LA VEU 

Aquest matí, una vui-
tantena de nois i noies 
ha iniciat el primer 

dia d’Esportiguay a Vilanova 
del Camí. Aquest serà un estiu 
atípic degut a la situació excep-
cional derivada per la crisi de 
la covid-19 i a l’Esportiguay 
també s’han pres mesures ex-
traordinàries.
Un equip de 12 monitors han 
rebut els infants a Can Titó a 
on s’han habilitat 3 punts d’en-
trada diferenciats per poder 
seguir de forma correcta el 
protocol de distàncies i la higi-
ene de mans. Un cop fetes les 

presentacions i les explicacions 
de caire organitzatiu a càrrec 
del Servei d’Esports, els grups 
han passat a gaudir de les ac-
tivitats, en una rotació de fins 
a 9 espais esportius al voltant 
dels equipaments municipals 
de Can Titó. 
Durant el mes de juliol i fins el 
7 d’agost, els nois i noies gaudi-
ran d’una quinzena d’activitats 
diferents que inclouen sortides 
a la natura i activitats especials, 
com ara algunes excursions.
Aquest any, l’Esportiguay s’ha 
plantejat d’una manera dife-
rent per complir totes les exi-
gències sanitàries i les mesures 
de seguretat. 

Ha començat un 
Esportiguay diferent

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix



30  |  COMARCA Divendres, 3 de juliol de 2020

ÒDENA/TOUS / LA VEU 

Els consultoris locals 
(CL) Sant Martí de Tous 
i Barri Sant Pere recu-

peraran progressivament la 
seva activitat a partir d’aquest 
dimecres, 1 de juliol. El CL 
Sant Martí de Tous obrirà cada 
dimarts al matí per a activitat 
programada i el CL Barri Sant 
Pere ho farà els dimecres, en 
horari de matí.
Per poder gestionar les deman-
des de la ciutadania, abans de 
desplaçar-s’hi cal trucar-hi 
o bé contactar-hi a través de 
l’eConsulta o de l’opció Com et 
podem ajudar, contacteu amb 
mi de la pàgina web de progra-
mació de visites, amb l’objectiu 
de concretar els detalls de la vi-
sita. El telèfon de contacte per 
gestionar les visites és el 93 808 
65 00.

Manifest per la reobertura to-
tal del CAP de Tous 
La CUP de Sant Martí de Tous 
ha emès un comunicat on es 
demana la reobertura amb 
normalitat del consultori del 
municipi.
“Arran del terrabastall provo-
cat per la Covid-19, el Depar-
tament de Salut va reordenar 
els serveis sanitaris per tal 
d’optimitzar els recursos. Tant 
és així que a tot Catalunya a 
principis d’abril es van tancar 
46 CAP i 462 consultoris lo-
cals. El nostre poble va ser un 
d’aquests casos. 
La nostra comarca s’està diri-
gint cap a un escenari de de-
sescalada, per tant, un cop su-
perada la situació d’emergència 
entenem que s’ha de revertir el 
pla de contingència de la nos-
tra regió sanitària: els diferents 
CAP i consultoris haurien de 
recuperar la seva activitat nor-
mal.
Amb la no obertura dels dife-
rents CAP i consultoris moltes 
persones han d’efectuar despla-

çaments a poblacions veïnes 
per tal de poder-se visitar. So-
vint es tracta de gent gran amb 
diferents patologies, pels quals 
és important minimitzar els 
desplaçaments i garantir una 
atenció la més directa possible.
En una reunió amb companyes 
de la CUP de Vallbona d’Ano-
ia, la Delegada de la Catalunya 
Central de l’ICS va confir-
mar-los que fins setembre no 
començaran a reobrir els CAP i 
consultoris tancats. Finalment, 
el CAP de Tous reobre, però 
només els dimarts i sense ser-
vei de pediatria.
Davant la falta de transparèn-
cia de l’ICS i veient la lentitud 
del procés, volem manifestar 
que el fet de no tornar a obrir 
els CAP i consultoris per re-
cuperar l’activitat prèvia en la 
seva totalitat, és una retallada 
encoberta del Departament de 
Salut que perjudica greument 
els veïns i veïnes del nostre 
municipi.
D’acord amb tot això i per de-
mostrar a les institucions del 
Govern de Catalunya que la 
gent de Tous no està disposa-
da a prescindir d’una atenció 
sanitària de qualitat al seu mu-
nicipi, iniciem una recollida de 
firmes per donar suport a la 
moció presentada perquè el Ple 
de l’Ajuntament de Tous aprovi 
els següents acords:
Primer. - Instar el Departa-
ment de Salut a la reobertura 
i posada en funcionament del 
consultori de Tous, garantint 
totes les mesures de seguretat.
Segon. - Instar el Departament 
de Salut a recuperar de forma 
efectiva tots els serveis que 
abans es prestaven.
Tercer. - Informar d’aquests 
acords als Serveis Territorials 
de Salut de la Catalunya Cen-
tral, al Departament de Salut, 
al Govern de la Generalitat, als 
grups parlamentaris del Parla-
ment i a totes les entitats muni-
cipalistes”. 

Els consultoris locals 
de Sant Martí de Tous i 
Barri Sant Pere a l’Anoia 
reobriran progressivamentÒDENA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Òdena, 
amb la col·laboració 
de l’associació Harmo-

nics in Caelum i el suport 
de la Diputació de Barce-
lona, ha organitzat a partir 
d’aquest juliol un nou cicle 
de concerts ‘Música i patri-
moni’. El cicle, que a les sis 
edicions anteriors ha tingut 
les capelles com a escenari, 
pretén crear una simbiosi 
cultural i artística entre his-
tòria, monument i música. 
Aquesta combinació de mú-
sica i patrimoni  està lliurant 
una bona resposta per això 
apostem per enriquir aquest 
cicle obrint noves mirades 
amb la inclusió d’altres ri-
queses patrimonials en el 
format.  Tot i així, aquest any 
ha hagut d’adaptar-se a les 
mesures de prevenció deri-
vades de la crisi sanitària 
de la COVID-19 i ha buscat 

nous espais a l’aire lliure.
La primera proposta arriba 
aquest divendres 3 de juliol 
a l’exterior de l’església Verge 
de la Pau, amb el concert del 
Trio Vintage. La propera cita 
serà divendres 24 de juliol a 
l’esplanada del casc antic de 
l’Espelt, amb el Duet Pinyol. 
I divendres 4 de setembre, a 

la plaça Major, serà el torn del 
Duet ReAcords. El cicle de 
concerts ‘Música i patrimoni’ 
té previst programar noves 
actuacions durant la tardor. 
Tots els concerts tindran lloc 
a les 20.30 h, seran d’entrada 
gratuïta i comptaran de servei 
de bar, amb Cervesa artesana 
els Minairons.

Òdena organitza a partir del juliol el VII 
Cicle de concerts ‘Música i patrimoni’

ÒDENA / LA VEU 

Òdena podrà gaudir 
aquest final de juny 
i juliol d’alguns actes 

adaptats seguint totes les me-
sures que permeten garantir el 
distanciament social i les con-
dicions de seguretat davant 
la pandèmia de la covid-19. 
Aquesta programació que in-
clou cinema a la fresca, concerts 
i espectacles infantils i familiars, 
vol ser una alternativa a la cele-
bració de la Festa Major i festes 
dels nuclis que enguany no es 
podran celebrar. 
Així cada divendres tindrà lloc 
una nova activitat. La primera 
va ser divendres, 26 de juny 
amb cinema a la fresca “Juras-
sic World”. Després dilluns es 
va convidar a tothom a gaudir 
d’un castell de focs des del bal-
có en motiu de Sant Pere, patró 

del municipi i que dona nom 
al barri on es va realitzar. En 
concret des de l’església Ver-
ge de la Pau. Avui divendres 3 
de juliol a les 20.30h s’oferirà 
un concert del Trio Vintage a 
l’exterior de l’església Verge de 
la Pau. Aquest s’emmarca dins 
el cicle de concerts a les cape-
lles que cada any s’organitza al 
municipi. La propera cita serà 

L’Ajuntament d’Òdena programa els 
primers actes adaptats a la Covid-19

divendres 17 de juliol i serà 
amb l’espectacle infantil “ope-
ració A.V.I” a càrrec de Farrés 
Brothers a la plaça Major. Fi-
nalment divendres 24 de juliol 
a les 20.30h tindrà lloc un nou 
concert. Aquest serà a càrrec 
del Duet Pinyol i se celebrarà 
a l’esplanada dels nucli antic de 
l’Espelt.
Totes les activitats són gratuïtes.

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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BRUFAGANYA / LA VEU 

Malgrat tot, la música 
continuarà present 
a la Brufaganya.

Fa mes d’un mes que vam 
comunicar la suspensió de-
finitiva del festival de músi-
ca clàssica “Nits Musicals de 
la Brufaganya” d’aquest any 
donades les circumstàncies 
sanitàries. Tot i que el cicle, 
tal com estava plantejat, con-
tinua sent inviable, no re-
nunciem a que puguem tenir 
concerts de petit format, amb 
la qualitat a que estem acos-
tumats.
Les condicions que regiran 
seran les següents.
1.- Els concerts es faran a 
l’aire lliure, concretament a 
l’esplanada de davant del san-
tuari de Santa Magí de la Bru-
faganya. Només en cas de mal 
temps es traslladaran dintre 
del l’església, amb un afora-
ment del 50%.
2.- El nombre màxim d’as-
sistents serà de 125 persones 
que es correspon al 50% an-
terior.
3.- No es podrà assistir al 
concert sense reserva prèvia.
4.- Les reserves s’han de fer 
en grups de entre 1 i 6 per-

sones màxim i han de pertà-
nyer al mateix entorn: família 
o amics. Preferentment s’ha 
d’enviar un correu electrònic 
a amicssantmagi@tinet.cat 
indicant el nom de les perso-
nes que hi assistiran. També 
per correu es confirmarà la 
reserva. Si no teniu correu 
electrònic podeu telefonar al 
659.44.34.67
5.- Cada grup de persones 
seurà en taules petites, col·lo-
cades entre elles a distància 
de seguretat, on hi haurà po-
sat el nom de les persones que 
han fet la reserva.
6.- El preu serà de 20€ per 
persona que, en tots els ca-
sos, comprendrà l’entrada, 
el berenar i, naturalment, la 
xocolata desfeta després del 
concert.
7.- El berenar estarà preparat 
en bosses individuals per a 
cada assistent.

En cas de que la resposta del 
públic sigui l’esperada con-
tinuarem programant altres 
audicions durant els mesos 
d’estiu.

Primer concert
El proper dia 11 de juliol, 
dissabte, a dos quarts de deu 
de la nit, tindrem un primer 
concert amb el quartet de sa-
xos Kebyart Ensemble, con-
junt de cambra de renom in-
ternacional.
Kebyart Ensemble neix el 
2014 a Barcelona. Està inte-
grat per quatre joves compro-
mesos i apassionats pel món 
de la música de cambra. Han 
estat guardonats amb impor-
tants premis com el Primer 
Palau 2016, l’Orpheus Swiss 
Chamber Music Competiti-
on, el Premi BBVA de Mú-
sica-Montserrat Alavedra i 
el Concurso Permanente de 
Juventudes Musicales de Es-
paña, entre d’altres. Han ac-
tuat a sales de prestigi d’arreu 
del territori nacional i inter-
nacional. Des de 2017 són ar-
tistes Selmer i Vandoren

Música a la fresca a la Brufaganya

El diumenge 11 de juliol 
tindrà lloc el primer 
concert amb Keybart 

Ensemble

ANOIA / LA VEU 

Unió de Pagesos ha 
aconseguit l’autorit-
zació del Departa-

ment de Territori i Sostenibi-
litat perquè puguin circular 
tractors per la C-15 entre 
Igualada (Anoia) i Puigdàl-
ber (Alt Penedès), en els dos 
sentits, des del 26 de juny 
fins al 20 d’octubre, coinci-
dint amb les setmanes de la 
collita de cereal i la verema, 
com recull la Resolució del 
25 de juny del director ge-
neral d’Infraestructures de 
Mobilitat, F. Xavier Flores 
Garcia.
El sindicat ha denunciat rei-
teradament que la prohibició 
suposa més temps de tra-
jecte, i més risc, perquè en 
molts casos s’ha de circular 
per carreteres estretes, amb 
revolts pronunciats i poca vi-
sibilitat. A més, les vies alter-
natives passen per dins dels 
nuclis urbans dels municipis.
Unió de Pagesos va reclamar, 

en les al·legacions al projecte 
de millora general i condici-
onament de la C-15, presen-
tades al gener del 2019, que 
les obres d’aquesta carretera 
tinguin en compte que hi 
puguin circular els tractors 
i vehicles agraris en tots els 
trams. El sindicat proposa 
millores en els trams de la 
via de servei on actualment 
hi ha problemes per a la cir-
culació dels tractors. En el 
tram de Sant Pere Riudebit-
lles (Alt Penedès) a Cape-
llades (Anoia), on per l’oro-
grafia del terreny no hi pot 
haver via de servei, Unió de 
Pagesos ha proposat vies al-
ternatives que el projecte ha 
de millorar per tal de fer-hi 
viable la circulació amb ve-
hicles agrícoles.
Cal recordar que Unió de 
Pagesos va posar en marxa 
la campanya No ens barreu 
el pas el 2013 per reclamar 
la circulació dels tractors per 
les noves infraestructures en 
les èpoques de collita.

Ja és permesa la circulació 
de tractors per la C-15

#rogerbascones
www.gonature.es     Tel. 607 923 159

T'impulsem a l'acció...
Formacions en PNL, Intel·ligència 

Emocional i lideratge.

Life & Business 
Coaching

Parlem?
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PIERA / LA VEU 

Aquest estiu, Piera es 
tornarà a omplir de 
música en directe 

amb el cicle de concerts «Mú-
sica en Viu». Tot i l’emergèn-
cia sanitària, l’Ajuntament ha 
programat una nova edició 
de la popular iniciativa cul-
tural tenint en compte totes 
les mesures de prevenció i se-
guretat obligades. Així doncs, 
tots els divendres del mes de 
juliol, els pierencs i les pie-
renques podran gaudir de 
noves propostes musicals en 
directe. Enguany, els concerts 
comptaran amb una nova 
ubicació al Gall Mullat i co-
mençaran puntualment a les 
22 hores. 
Els primers en actuar, diven-
dres 3 de juliol, seran Made 
in Black, un trio de versions 
en format acústic que vol re-
tre homenatge als principals 
estils de la música negra i a 
aquells emblemàtics artistes 
que l’han defensada al llarg 
de la història. El dia 10 seran 
The Hanfris Quartet els que 
arrencaran l’espectacle amb 
un estil barbershop i amb una 
proposta dinàmica, alegre i 

d’alta connexió amb el pú-
blic, presentant versions de 
cançons de rock&roll, jazz, 
swing, musicals i temes en 
català. El dia 17 serà el torn 
de Vocal Groove, un grup 
de gòspel amb cantants d’alt 
nivell que harmonitzen a la 
perfecció el gòspel més ac-
tual. Aquest concert comp-
tarà amb la col·laboració del 
grup Gospel Meeting, amb 
cantaires de l’Aula Municipal 
de Música de Piera i de Cas-
tellbisbal. El dia 24 de juliol, 
Neus Mar ens transportarà a 
la banda sonora de les nos-
tres vides, amb les lletres i les 
cançons de Lluís Llach. Final-
ment, divendres 31 de juliol, 
el grup Teatre Nu presentarà 

Nova edició del cicle Música en Viu

Mrs. Brownie, un homenat-
ge a la música negra ameri-
cana que comptarà amb la 
veu i la interpretació de l’ac-
triu i cantant Laura Guiteras 
i el virtuosisme del pianista 
i actor Abel Boquera. 
A causa de la COVID-19, 
s’han establert un seguit de 
mesures: per a assistir al 
Música en Viu 2020, serà 
obligatori l’ús de mascareta 
i caldrà respectar les distàn-
cies de seguretat marcades 
per l’organització. Hi haurà 
un únic punt d’entrada al 
recinte, que s’habilitarà 30 
minuts abans de l’inici dels 
concerts per a evitar aglo-
meracions, i l’aforament es-
tarà limitat a 200 persones.

PIERA / LA VEU 

E l proper dia 5 de juli-
ol es posarà en mar-
xa una nova proposta 

turística i cultural a la vila. 
Cada primer diumenge de 
mes, a les 12 hores, s’organit-
zarà una visita guiada gratu-
ïta de la mà d’una persona 
dinamitzadora que ens des-
cobrirà anècdotes, històries 
i detalls del patrimoni de la 
vila. L’activitat «Piera Medi-
eval: dues viles en una» re-
correrà els principals indrets 
del municipi i traslladarà el 
públic a la vida dels segles X 
al XVI. I és que, encaixada 
entre el Montserrat i el Pene-
dès, Piera va néixer al voltant 
de dos espais diferents: el 
Castell de Fontanet i el Camí 
Ral d’Aragó, dos senyors que 
van fundar dues viles en un 
mateix espai i amb trets co-
muns. 
La primera visita guiada 
d’aquest proper diumenge 
serà una activitat inaugural, 
reservada als veïns i les veï-

nes de Piera. Per a participar-hi 
cal inscriure-s’hi enviant un 
correu electrònic a l’adreça vi-
sitesguiades@visitapiera.cat. 

Nova proposta turística per a 
descobrir la Piera medieval

A partir de l’agost, la proposta 
s’obrirà a tothom i les inscrip-
cions es faran a través del web 
www.anoiapatrimoni.cat.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Institut Català de la 
Salut (ICS) continu-
arà centralitzant el 

personal sanitari als centres 
d’atenció primària de les àre-
es bàsiques, com els de Ca-
pellades o Piera, i mantindrà 
tancats els centres dels altres 
municipis, com el consulto-
ri local de Vallbona d’Anoia, 
fins el setembre. Així ho han 
fet saber a l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia la directora 
de l’àrea central del CatSalut, 
Teresa Sabater i la responsa-
ble de l’ICS Anoia Carme Ri-
era en una reunió mantingu-
da el passat 19 de juny amb 
l’alcaldessa Meritxell Baqué, 
el regidor de Sanitat Roc 
Farreras i el regidor d’ERC 
Carles Vila.
Des de l’inici de l’estat de 
l’alarma a causa de la crisi 
sanitària provocada per la 
pandèmia de la COVID-19, 
el consultori mèdic de Vall-
bona és tancat per la cen-
tralització dels recursos. La 
continuació d’aquesta con-

centració durant l’estiu ser-
virà per permetre que dismi-
nueixi el volum de feina als 
centres sanitaris i perquè el 
personal faci vacances, da-
vant la possibilitat que tingui 
lloc un rebrot de la pandè-
mia de COVID-19 durant la 
tardor.
A principis d’abril l’ICS va 
tancar 462 consultoris lo-
cals de Catalunya, un 75 
per cent del total. Molts 
d’aquests centres van conti-
nuar fent tasques assisten-
cials com visites per telèfon, 
e-consultes o seguiment de 
malalts crònics.

L’Ajuntament demana a 
l’ICS la reobertura del 
consultori mèdic

PIERA / LA VEU 

L’Oficina de Gestió Tri-
butària a Piera (ORGT) 
tornarà a atendre al 

públic de forma presenci-
al a partir de dimecres dia 1 
de juliol. L’horari d’obertura 
serà els dilluns, dimecres i 

divendres de 8.30 a 14 hores. 
El servei, però, s’oferirà amb 
cita prèvia obligatòria.
Les persones que necessitin 
ser atesos poden demanar 
dia i hora a través del web 
www.orgt.cat/cites o trucant 
als telèfons 934 729 223 o 
932 029 802.

L’Oficina de Gestió Tributària 
reprèn l’atenció presencial

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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CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta és la primera 
setmana d’activitat al 
Casal d’estiu de Ca-

pellades, organitzat des de 
l’Ajuntament de Capellades a 
través de Fundesplai.
Com totes les activitats, en-
guany l’habitual casal d’estiu 
s’ha adaptat a la normativa i 
les circumstàncies generades 
pel Covid-19. L’objectiu ge-
neral ha estat protegir la sa-
lut dels infants, tot oferint un 
espai educatiu de lleure, joc i 
diversió en format estiuenc. 
Així, per exemple, malgrat 
no s’anirà a la Piscina Blava, 
es faran activitats amb aigua. 
Els infants que s’han estrenat 
aquests primers dies ja han 
pogut veure com s’incorpora 
a la rutina diària qüestions 

com la neteja de mans, la dis-
tància física i l’ús de la mas-
careta.
Una altra proposta d’aquest 
estiu és que la preinscripció es 
fa per setmanes. Així, si algú 
vol apuntar els seus fills per la 

setmana següent, pot fer fer la 
inscripció directament des de 
la pàgina web de Fundesplai.
Ara com ara hi ha nens ins-
crits per a totes les setmanes 
d’activitats, que s’allargaran 
fins al 7 d’agost.

Primera setmana del Casal d’Estiu

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dilluns 29 de 
juny s’ha obert la Pis-
cina Blava de Capella-

des. 
Aquest estiu l’excepcional si-
tuació generada pel Covid-19 
ha fet obrir la instal·lació de 
manera molt diferent als anys 
anteriors, posant la seguretat 
en els usuaris com a objectiu 
més destacat.
Avui dilluns, primer dia de 
bany, molts els usuaris habitu-
als de la Piscina ja han apro-
fitat per refrescar-se dins l’ai-
gua. Ara, la capacitat és de 200 
persones, que hauran d’entrar 
fent reserva de plaça a través 
de la web piscinablava.cape-
llades.cat.
Aquí es podran comprar les 
entrades individuals i també 
els abonaments. Els preus os-
cil·len entre el mig euro i l’eu-
ro i mig, en funció de l’edat i 
les diferents situacions. Els 
abonaments també tenen en-
guany un preu ben reduït, en-
tre els 12 i els 20 euros.
En aquestes primeres hores 

La Piscina Blava ja és 
oberta

d’ús, la valoració del servei és 
positiu. Els usuaris arriben a 
la instal·lació amb la reserva 
feta, i la mostren o bé impresa 
o bé a través de l’app. Mentre 
s’espera torn, es netegen i as-
sequen les sabates a les estores 
i es fa servir el gel hidroalco-
hòlic. Un cop mostrat el codi 
QR a recepció els acomoda-
dors mostren l’espai on es pot 
ubicar l’usuari, amb l’objectiu 
de garantir que hi hagi una 
correcta distància social entre 
persones.
Per això no es pot fer servir les 
casetes, els vestidors i el bar. 
La resta de l’espai s’ha habilitat 
amb més gespa artificial.
Tal com explica la regidora 
d’Esports, Anna Xaus, “hem 
treballat sempre amb l’opció 
de poder obrir i oferir aquest 
servei. És molt diferent als al-
tres anys però està pensat per 
primar la seguretat per sobre 
de tot. Entenem que tothom 
ha pogut fer el seu registre 
sense massa problemes, però 
si algú necessita suport, a la 
recepció de la Piscina li dona-
ran l’ajuda que calgui”.

CAPELLADES / LA VEU 

L’edifici de la llar d’in-
fants del carrer Sarrià 
de Ter tenia filtracions 

d’aigua de la teulada, des de 
feia anys. Aquest mes de maig 
es va començar una actuació 
per anul·lar la canal encastada 
dins la teulada, que provocava 
aquestes filtracions d’aigües 
pluvials,  per una nova canal 
exterior vista. 
La Brigada d’Obres de l’Ajun-
tament de Capellades ha pro-
cedit en primer lloc a aixecar 

la part on hi havia la canal, ex-
treure-la i tornar-ho a tancar 
amb una nova coberta imper-
meabilitzada i acabada amb 
rajoles exteriors, que donaran 
un aire modern a l’edifici. 
D’altra banda també s’està ac-
tuant al pati de sorra de l’esco-
la on s’instal·la unes arquetes 
de drenatge per evitar que l’ai-
gua s’hi entolli i també que no 
entri a dins l’edifici.
Les pluges d’aquests dies estan 
endarrerint els treballs, que es 
reprendran tan aviat com si-
gui possible.

S’està treballant a la teulada 
de la llar d’infants

CAPELLADES / LA VEU 

Les entitats juvenils de 
Capellades interessades 
per la convocatòria de 

subvenció de l’Ajuntament po-
dran presentar els seus projec-
tes a partir del proper dissabte 
27 de juny i fins el següent dis-
sabte, 16 de juliol. 
En aquesta convocatòria s’ha 
destinat un pressupost de 
2.500€ i podran acollir-se totes 
aquelles entitats que durant el 
2020 realitzin activitats desti-
nades al jovent de Capellades. 
Enguany, i davant de la com-

plexitat de moltes entitats per 
avançar amb els seus projectes, 
l’Ajuntament de Capellades ha 
apostat per una pròrroga en 
les justificacions, per tal que 
totes les activitats executades 
fins a 31 de desembre puguin 
ser justificades fins al març del 
2021, completant així l’any na-
tural des de l’inici de la pandè-
mia. 
Les bases es poden consultar 
durant els propers dies a la 
pàgina web de l’Ajuntament 
de Capellades i, per qualsevol 
informació, les entitats es po-
den posar en contacte a través 

del correu electrònic abenito@
anoiajove.cat o a través del te-
lèfon 679964684. 
Les sol·licituds hauran de pre-
sentar-se amb la documen-
tació requerida al Registre 
d’Entrades de l’Ajuntament de 
Capellades, situat al C/Ramon 
Godó, 9, de dilluns a divendres 
de les 9h a les 15h. 
Com ha afirmat el regidor de 
joventut, Miquel Sabaté: «Les 
subvencions per als projec-
tes d’entitats juvenils són una 
aposta ferma des que vam es-
tablir la regidoria de joventut, 
i reforça les actuacions que fa 

el teixit associatiu juvenil de la 
vila. Estem molt satisfets per-
què, malgrat les circumstànci-
es actuals, es pugui mantenir 
aquesta aposta, que de ben 
segur tindrà un impacte molt 
positiu per a la vila».

Convocatòria oberta de subvencions per als projectes 
d’entitats juvenils

En aquesta convoca-
tòria s’hi ha destinat un 
pressupost de 2.500€ en 

una aposta ferma per 
les entitats juvenils 
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Les visites al CAP dels 
Hostalets de Pierola 
continuaran derivades 

al centre de Piera  que conti-
nua obert les 24 hores del dia 
amb l’atenció programada de 
dilluns a divendres de 8.00 a 
20.00 i dissabtes, diumenges i 
festius únicament per a aten-
ció urgent. Per concertar cita 
s’ha de fer prèviament pels 
canals habituals: ics.gencat.
cat, 93 778 84 95 o accedint 
a l’espai digital de La Meva 
Salut i contactant amb el seu 
metge/essa o infermer/a de 
referència mitjançant l’eCon-
sulta.
Si es precisa atenció urgent, 
es recomana contactar amb 
el CAP directament per via 
telefònica. Les qüestions 
burocràtiques (baixes per 
malaltia, informes clínics, 
actualització de medicació 
crònica) es recomana fer 
servir l’eina eConsulta de La 

Meva Salut. En cas que no es 
pugui fer mitjançant aquesta 
via, excepcionalment, es pot 
enviar un correu electrònic 
al CAP de Piera: eappiera.
cc.ics@gencat.cat.
Si per a qualsevol motiu 
s’acudeix directament al CAP, 
a l’entrada del centre, el per-
sonal sanitari valorarà la ne-
cessitat de visita urgent i, en 
el cas que no es precisi de 
forma presencial, en aquell 
moment, s’indicarà la conve-
niència de demanar cita per 
via telefònica o telemàtica.
Posteriorment, el professio-
nal sanitari de referència va-
lorarà la modalitat de la visita 
(telefònica, per videoconsul-
ta, presencial o domiciliària) 
i ho comunicarà al pacient.
Recordem que per accedir al 
CAP cal acudir-hi sol (excep-
te menors de 14 anys, perso-
nes dependents o amb estat 
de fragilitat), portar mascare-
ta i arribar a l’hora indicada 
de la visita (no abans).

El CAP dels Hostalets no 
obrirà fins al setembre

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Des d’aquest 1 de juli-
ol Serra Alta activa 
el servei postal que 

ofereix Correos gràcies a la 
distribució de diverses bús-
ties en les tres casetes situ-
ades a la urbanització. Una 
mesura que s’havia previst fa 
una dècada i que s’ha desen-
callat a través de la gestió del 
regidor d’Urbanitzacions, 
Xavier Alberich. Aquest sis-
tema, finalment, comença a 
funcionar amb claus perso-
nalitzades i ja no caldrà que 
els veïns vagin a recollir les 
cartes a Esparreguera com 
fins ara.
Per altra banda, Serra Alta 
comptarà també amb la ne-
teja específica d’una escom-
bradora i bufadora amb una 

Serra Alta i Can Fosalba recuperen 
serveis

periodicitat de quinze dies 
amb l’objectiu de mantenir 
els carrers i espais comuns 
amb higiene i netedat.
Mentrestant, aquest dimarts 
s’ha restablert l’atenció ciu-
tadana a Serra Alta i Can Fo-

salba a través de l’oficina fixa 
del Casal Montserrat on s’ha 
instal·lat una placa actualitza-
da identificativa de metacrilat 
a l’entrada. Els veïns poden 
fer-hi consultes i gestions els 
dimarts de 9.00 a 12.00 hores.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Diumenge 5 de juli-
ol de 10.00 a 14.00, 
a l’Auditori de Cal 

Figueres, un equip del Banc 
de Sang i Teixits s’ocuparà de 
l’acapte de sang al nostre mu-
nicipi en una campanya es-
pecial en diferents punts del 
país que es fan aquests dies. 
Es tracta d’un moment on els 
hospitals reprenen l’activitat 
en operacions i tractaments 
després d’uns mesos d’aturada 
on s’ha prioritzat l’atenció a la 
pandèmia provocada pel co-
ronavirus.

El Banc de Sang, organisme 
del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, 
segueix les mesures de pre-
venció i seguretat i les aplica 
al conjunt de les seves cam-
panyes. Entre d’altres accions, 
els donants disposen de gel es-
terilitzant en arribar a l’espai, 
han de guardar una distància 
mínima d’un metre amb la 
resta de persones i tenen un 
bolígraf d’un sol ús per emple-
nar el qüestionari, entre d’al-
tres. En aquesta ocasió també, 
cal fer la reserva prèvia per 
donar sang a través de la pàgi-
na web donarsang.gencat.cat.

Campanya especial de 
donació de sang als 
Hostalets

PIERA/HOSTALETS / LA VEU 

Agents de la Policia de 
la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la 

comissaria d’Igualada van de-
tenir el dia 20 de juny dos ho-
mes, de 51 i 48 anys, de naci-
onalitat espanyola i veïns dels 
Hostalets de Pierola i Piera, 
com a presumptes autors d’un 
delicte contra la salut pública.
La investigació va iniciar-se el 
passat mes de març quan els 
mossos van saber que en un 
pis d’Hostalets de Pierola es 

podria estar portant a terme 
venda de droga al detall.
Els agents van estar fent diver-
ses indagacions i van detectar 
que, fins hi tot durant el con-
finament de l’estat l’alarma, 
l’activitat continuava funci-
onant. Per aquest motiu van 
denunciar diversos clients i 
van decomissar un total de 
10,11 grams de cocaïna i 10,01 
grams de marihuana.
Amb l’autorització correspo-
nent, els mossos van fer una 
entrada al domicili on van 
identificar els dos homes i hi 

van trobar un total de 425 eu-
ros, 13,06 grams de cocaïna 
i 13 pastilles d’èxtasi. També 
van trobar una bàscula de pre-
cisió i bossetes petites per pre-
parar les dosis.
Per aquest motiu els agents 
van detenir els dos homes 
com a presumptes autors d’un 
delicte de tràfic de drogues.
Els detinguts, que tenien an-
tecedents, van passar el dia 22 
de juny a disposició del jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada, el qual va 
decretar el seu ingrés a presó.

Ingressen a presó dos homes per 
vendre droga des d’un domicili dels 
Hostalets de Pierola

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Aquest curs 20-21 els 
alumnes de Vallbona 
d’Anoia, de Cabrera 

d’Anoia i de la Pobla de Clara-
munt que cursen Batxillerat 
a l’Institut Molí de la Vila, de 
Capellades, ja disposaran ofici-
alment de la ruta de transport 
escolar no obligatori. 
El Consell Comarcal de l’Ano-
ia vist els resultats de la prova 
pilot l’any passat i la demanada 

de les responsables dels ajun-
taments dels tres municipis i 
de l’AMPA ha decidit tirar de 
nou endavant la proposta i in-
coporar la ruta dins les rutes de 
servei de transport escolar no 
obligatori que oferix l’ens co-
marcal.
Així, els interessats han de for-
malitzar la seva sol·licitud a 
través del web del Consell Co-
marcal de l’Anoia, www.anoia.
cat dins l’apartat de beques 
menjador i transport escolar.

La ruta ja es va posar a prova 
l’any passat a petició de l’Ajun-
tament de Vallbona vist que 
l’autocar que portava a l’Institut 
de Vallbona els alumnes d’ESO 
de Vallbona, Cabrera i la Pobla 
tornava buit i per tal d’aprofi-
tar el viatge de tornada, va de-
manar al Consell Comarcal la 
possibilitat que aquest mateix 
vehicle servís per transportar 
els alumnes de Batxillerat dels 
tres municipis fins a l’Institut 
Molí de la Vila de Capellades. 

Transport escolar per als alumnes de 
Batxillerat al Molí de la Vila
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ANOIA / LA VEU 

El divendres 26 de juny, 
membres de la xarxa 
AnoiaMéteo es van tro-

bar a l’Observatori de Pujalt 
per tal de definir els estatuts 
i constituir l’associació Ano-
iaMéteo. L’associació té per 
objectiu recollir i difondre la 
meteorologia de la comarca 
de l’Anoia i tindrà la seu social 
a l’Observatori de Pujalt. 
Ja a principis d’any es va pre-
sentar la xarxa i va comen-
çar a funcionar la web www.
anoiameteo.cat a on es van 
recollint la informació de 15 
municipis de la comarca de 
l’Anoia. Des d’AnoiaMéteo es 
recorda que encara queden 
municipis per cobrir i que per 
tan estan oberts a totes aque-
lles persones que vulguin 
recollir aquesta informació 
i vulguin formar part de la 
xarxa.

La xarxa també està oberta a 
les escoles que recullen dades 
meteorològiques de forma 
periòdica per tal de poder uti-
litzar les eines de l’associació 
i poder compartir aquesta in-
formació meteorològica. 
Les dades recollides per Ano-
iaMéteo ajuden a tenir una 
més bona resolució de la 
meteorologia que succeeix a 
la comarca i com ens afecta 

Es constitueix l’associació AnoiaMéteo

cada episodi concret. Les da-
des recollides de precipitació 
ja s’han fet arribar a caps de 
bombers i agents rurals per 
tal que tinguin més informa-
ció del territori davant de la 
campanya d’estiu. 
Aquelles persones o escoles 
interessades en formar part 
de l’associació cal que es posin 
en contacte via mail a info@
anoiameteo.cat 

PUJALT / LA VEU 

D es de divendres pas-
sat l’Observatori 
de Pujalt reobre les 

seves portes a les visites i ho 
farà amb observacions as-
tronòmiques. L’observació es 
farà amb la seguretat adient, 
a l’aire lliure i amb petit grup. 
A partir d’aquest cap de set-
mana des de l’Observatori 

de Pujalt s’aniran fent ob-
servacions astronòmiques 
setmanals els divendres i 
dissabtes. 
També a partir del dijous 16 
de juliol tornen els sopars 
sota les estrelles al jardí de 
l’Observatori amb la col·la-
boració del restaurant La Fi-
guera de l’Astor. Per reserves 
cal enviar un correu a:
observatoripujalt@gmail.com.

L’Observatori de Pujalt 
torna a obrir 

CALAF / LA VEU 

Amb l’entrada a la re-
presa, s’han tornat a 
obrir la majoria d’ins-

tal·lacions, espais o elements 
públics on hi pot haver una 
concurrència important de 
persones i un contacte fre-
qüent amb les mans. En aquest 
sentit, l’Ajuntament de Calaf 
ha adquirit tres màquines per 
realitzar tasques de desinfec-
ció, basant-se amb la normati-
va i recomanacions del Depar-
tament de Salut.
Segons aquesta, la desinfecció 
d’espais com els carrers o mer-
cats no es recomanable, ja que 
la presència de matèria orgà-
nica i brutícia en aquests es-
pais pot desactivar l’acció dels 
desinfectants. Tot i això, sí que 
cal actuar de forma periòdica 
en zones com: 
- Àrees, elements i instal·laci-
ons de joc dels parcs infantils
- Contenidors i papereres
- Mobiliari urbà
- Elements i instal·lacions per 
fer esport a l’aire lliure
- Baranes i agafadors 
- Instal·lacions relacionades 
amb el transport
- Poms i manetes de portes
- Botoneres d’ascensors i altres 
superfícies o elements de con-
tacte freqüents
En aquest sentit,  ja s’han re-
alitzat les tasques de neteja i 

desinfecció als parcs infantils 
de Calaf i es continuaran fent 
de forma periòdica per man-
tenir aquests espais en bones 
condicions higienicosanità-
ries en funció del disseny, ti-
pus de materials, superfícies i 
tenint en compte el seu grau 
de freqüentació. A més, també 
s’han penjat cartells on s’indi-
quen algunes de les mesures 
que s’han de tenir en compte 
per minimitzar el risc de con-
tagi com: tenir una higiene 
freqüent de mans, evitar tossir 
a l’aire i tapar-se la boca amb 
la cara interna de l’avantbraç 
en fer-ho, respectar una dis-

L’Ajuntament de Calaf adquireix tres 
màquines per desinfectar instal·lacions

tància física interpersonal de 
seguretat d’1,5 m i utilitzar la 
mascareta les persones de més 
de 6 anys quan no sigui possi-
ble mantenir la distància.
D’altra banda, el personal mu-
nicipal també farà tasques de 
neteja i desinfecció de forma 
periòdica a la resta d’espais, 
elements i instal·lacions mu-
nicipals recomanades pel De-
partament.  
Tot i això, des del consistori es 
demana prudència, responsa-
bilitat i col·laboració a la ciu-
tadania en el compliment de 
les mesures de seguretat esta-
blertes i que són obligatòries.

CALAF / LA VEU 

Durant el confina-
ment, l’Espai Jove ha 
tancat les portes tot 

i que ha mantingut l’activitat 
de forma telemàtica a través 
de diferents tallers i activitats 
per les xarxes socials. Cada 
dilluns i divendres de maig 
i juny, a les 17h, a través del 
canal d’instagram de calaf_
jove s’ha realitzat en directe 
o compartit en vídeo un ta-
ller de manualitats o cuina. 
A més, s’han proposat altres 
activitats de sensibilització, 
emocionals, jocs, etc.
A partir del mes de juliol, tor-
na l’activitat presencial amb 
les activitats de l’”Estiu Jove” 
que enguany aposten per un 
format a l’aire lliure i on les 
propostes esportives en seran 
un dels  eixos  centrals.  
Caldrà inscripció prèvia a 
totes les activitats enviant un 
whatsapp al 679964662 o a 
través del formulari en línia i 
hi haurà places limitades. 

Proposta d’activitats Estiu 
Jove 
- Dilluns 6 i 20: Sortida amb 

bicicleta*
- Dilluns 13 i 27: Sortida per 
anar a córrer
(*) Totes els sortides compta-
ran amb la col·laboració del 
Club Esportiu Bike Calaf i si 
no es disposa de bicicleta des 
de la Bacicleta col·laboraran 
en facilitar-ne una. 
- Dimecres 8: Assemblea so-
bre la Festa Major jove 2020. I 
a tu, què t’hi agradaria?
- Dimecres 15: Fem un mural
- Dimecres 22: Segona assem-
blea sobre la Festa Major jove 
2020. I a tu, què t’hi agrada-
ria?
- Dimecres 29 i dijous 30: Mi-
nitorneig esportiu de bàsquet 
i vòlei
- Divendres 10,17, 24 i 31: 
Gimnàs al carrer, aprèn a fer 
exercicis de musculació amb 
un monitor expert

Torna l’’Estiu Jove’ 
a Calaf

Les activitats es faran 
durant el mes de juliol. 

Seran a l’aire lliure, 
amb places limitades

 i  es prioritzarà
 l’activitat física



150 ciclistes combinen esport i turisme 
per l’Anoia amb l’E-bike Tour

esports
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CICLISME / LA VEU 

L’Anoia va acollir, els 
passats 27 i 28 de juny, 
la primera edició del 

Catalunya E-bike Tour. Un 
esdeveniment de cicloturis-
me no competitiu que, du-
rant dos dies, va permetre als 
seus 150 participants, arri-
bats d’arreu del país, recórrer 
els pobles, camps i boscos de 
la comarca, amb bicicleta de 
muntanya o bicicleta de mun-
tanya elèctrica. Això els va fer 
conèixer i gaudir del patri-
moni, els paisatges, la cultu-
ra, els allotjaments rurals i els 
productes de proximitat del 
territori.
La primera jornada, de 76 
quilòmetres, es va celebrar 
dissabte i la segona, de 45 
quilòmetres, va tenir lloc 
diumenge. Els ciclistes van 
passar per una quinzena de 
municipis i van conèixer al-
guns dels principals elements 
patrimonials i naturals de la 
comarca.
El Catalunya E-bike Tour 
forma part dels E-bike tours, 
una sèrie d’esdeveniments 
amb rutes organitzades, que 

tenen l’objectiu de descobrir 
el territori, degustant els mi-
llors productes, gaudint dels 
paisatges i amb tots els serveis 
necessaris: lloguer de bicicle-
tes, servei de mecànica, avitu-
allaments amb productes de 
proximitat, allotjaments de 
qualitat i servei de càrrega de 
bateries en ruta.
El conseller de Turisme del 
Consell Comarcal, Dani Gu-
tiérrez destaca que “els parti-
cipants s’han endut una visió 
molt completa de la diversitat 
del nostre territori i han mar-
xat encantats amb el tracte 
rebut per part de la gent de 
l’Anoia”. Considera, a més, 
que “la suma d’esforços per 
part de tots els actors impli-
cats, públics i privats, ha per-
mès dur a terme amb èxit una 
primera experiència que ens 
ha fet tornar a bategar com 
a territori, després d’una si-
tuació molt complicada”. Per 
això, afirma que “aquest és el 
camí que hem de seguir des 
d’ara per a consolidar-nos 
com un referent del turisme 
tranquil, segur i amb experi-
ències de qualitat”.
Jordi Marcé, regidor de Di-

namització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada, afe-
geix que “aquesta experièn-
cia ha permès constatar la 
viabilitat d’iniciatives que fan 
compatibles la pràctica es-
portiva, de lleure i sostenible, 
amb la promoció del paisatge, 
de la gastronomia i del patri-
moni històric de la comarca; 
l’Anoia té molt per oferir i 
aquesta és una fórmula que 
demostra l’eficàcia d’inicia-
tives que són possibles quan 
pedalem junts”.
L’esdeveniment l’impulsaven 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia i l’Ajuntament d’Igualada, 
amb la implicació d’Anoia 
Turisme i el Consorci de Tu-
risme de l’Alta Anoia, i amb 
la col·laboració especial dels 
ajuntaments de Pujalt, Car-
me i Rubió, que van acollir 
els avituallaments. La prova 
s’havia de celebrar el passat 
mes de maig però es va haver 
d’ajornar per l’alerta sanitària 
provocada per la COVID-19 
i, aquest mes de juny, s’ha 
celebrat amb les mesures de 
prevenció i seguretat adients 
i un format adaptat al context 
actual.

PATINATGE / LA VEU 

Un cop superada la 
fase de confinament 
i amb la nova etapa 

de represa vigent, el Club Pa-
tinatge Artístic Igualada va 
tornant a la normalitat, i el 
divendres 26 de Juny va or-
ganitzar una de les activitats 
estrella que va haver de sus-
pendre per la pandèmia.
Es tracta de la tecnificació 
impartida pel tècnic interna-
cional Joan Jané, actual entre-
nador del subcampió mundi-
al Pere Marsinyach. 
Un autèntic luxe pels pati-
nadors/es del club que van 
participar a la tecnificació 
separats per grups i complint 
amb totes les mesures de se-
guretat, aprofitant al màxim 
els consells i ensenyaments 
d’un dels millor entrenadors 
del món del patinatge artístic.
Els entrenaments del club ja 
havien començat esglaonada-
ment feia uns dies i s’allarga-
ran durant tot el juliol.
Enrere han quedat tres mesos 
de confinament, amb la sus-
pensió del segon Trofeu del 
club previst per l’abril i del 

tercer festival previst pel juny. 
Des del club ja s’està treba-
llant per buscar noves dates 
per ambdues activitats.
Igualment cal remarcar que 
durant el confinament tots 
els patinadors/es del club han 
tingut l’oportunitat de realit-
zar entrenaments telemàtics 
setmanalment, gràcies al llo-
able treball de l’entrenadora 
del club Ester Torrabadella, 
tasca molt agraïda tan pels 
pares com pel club, i que va 
permetre que tots els nens/es 
poguessin continuar gaudint 
del seu esport preferit encara 
que fos d’una manera dife-
rent.
Un cop organitzats els entre-
naments de juliol, la Junta 
Directiva del Club ja està cen-
trada en la planificació de la 
temporada posterior a l’estiu, 
per poder oferir uns entrena-
ments de qualitat, participar 
als màxims trofeus possibles i 
prendre part a les competici-
ons oficials organitzades per 
la Federació Catalana de Pati-
natge, i així continuar elevant 
el nivell del club tal i com ha 
passat des de la seva fundació 
fa quatre anys.

El CPA Igualada torna 
als entrenaments

BÀSQUET / LA VEU 

El Sènior Masculí A del 
Club Bàsquet Igua-
lada ja té la plantilla 

tancada per a la propera 
temporada 20/21. L’equip 
que ha aconseguit arribar 
més lluny en la història del 
club comptarà amb pràcti-
cament tots els jugadors i el 
cos tècnic, i a més incorpora 
un nou jugador.
Jordi Martí, que ha portat 
l’equip als primers llocs de la 
classificació de la lliga EBA, 
seguirà liderant l’equip per 
cinquena temporada conse-
cutiva, i per a fer-ho tindrà 
l’ajuda altre cop dels entre-
nadors Àxel Renau, Marc 
Rovirosa i Pau Castelltort, 
a més del preparador físic 
Eloi Sadurní. 
L’equip estarà format per els 
mateixos jugadors que les 
dues darreres temporades 
han aconseguit omplir Les 
Comes: Eduard Burgès, Ser-

gi Carrion, Miquel Benito, 
Carles Fonts, Eduard Teje-
ro, Pau Camí, Oriol Mateu, 
Jordi Torres, Jaume Torres i 
Roger Pérez.
Com a gran novetat per a 
reforçar l’equip, el Monbus 
CBI incorpora a Salvador 
Farrés, un jugador iguala-
dí de 21 anys, que juga en 
posició aler-pívot i que va 
començar en el bàsquet al 
mateix CBI i que en la dar-
rera temporada ha format 
part de l’equip de l’Almeda. 
Farrés forma part d’una nis-

saga de jugadors de bàsquet 
que han deixat petjada al 
Club Bàsquet Igualada. El 
Salvador torna a casa molt 
il.lusionat i amb ganes de 
donar-ho tot. 
El Monbus CBI va acabar 
aquesta temporada tan es-
pecial en la segona posició 
del seu grup de Lliga EBA, 
per darrere del CB Vic. Va 
ser una temporada molt 
curta però aquest equip va 
demostrar un joc extraordi-
nari que esperem que torna-
rem a gaudir ben aviat. 

El Sènior Masculí A del CBI manté el 
bloc i incorpora un nou fitxatge
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

MÚSICA / LA VEU 

El festival igualadí Anò-
lia, un dels referents al 
país, arriba enguany en 

un format diferent, amb un ac-
cent especial a les formacions 
locals, per qui l’Ajuntament 
d’Igualada ha volgut fer una 
aposta en aquests moments 
de restriccions d’aforament 
i mesures de seguretat arran 
de l’episodi Covid-19. També 
per aquest motiu, en l’edició 
d’enguany hi haurà control de 
temperatura i gel hidroalco-
hòlic a l’entrar, caldrà portar 
mascareta, l’aforament serà 
limitat a 350 persones, el pú-
blic haurà de seure en cadires 
separades per 1,5 metres de 
distància i no hi haurà servei 
de bar.
Els concerts d’aquest any es 
concentraran tots al pati del 
Museu de la Pell i les entrades, 
que seran gratuïtes, es podran 
obtenir al web www.tiquetsi-
gualada.cat a partir del dia 9 
de juliol a les 10 h. Les entra-
des seran nominals i només 
es podran obtenir de en línia. 
Les localitats portaran imprès 
el nom de la persona que les 
ha reservat i es podrà obtenir 
un màxim de 4 entrades per 
operació.
Amb aquestes restriccions 
s’ha pogut garantir la conti-
nuïtat d’un festival que es va 
celebrar per primera vegada el 
juliol de 1989. Per tant, és un 
festival que arriba a la 32a edi-
ció aquest 2020.
Des de llavors l’Anòlia ha es-
devingut un clàssic de les nits 
d’estiu a Igualada i ha anat 
creixent fins a protagonit-
zar una trajectòria de més de 
trenta anys que l’ha consolidat 
com una de les cites més im-
portants de l’agenda cultural 
estiuenca. 

Programació diversa amb 
grups locals
El Departament de Promo-

ció Cultural, que organitza el 
festival des de l’any 2012, amb 
el suport de diverses entitats 
i institucions, ha presentat 
aquesta setmana el cartell de 
l’Anòlia 32, que recull, com 
és habitual, una programació 
eclèctica, amb diversitat d’es-
tils i oberta a tothom.
- Dilluns 13 de juliol, a les 20h 
- Itinerant 
BUS DEL BARÇA AMB HO 
PETA STREET BAND 
Fusió explosiva de brass band 
i percussió. Una xaranga 
nascuda fa 5 anys a la ciutat 
d’Igualada, formada per mú-
sics polifacètics de la comarca 
i rodalies. La passió per la mú-
sica i les ganes de transmetre 
alegria i diversió els van unir 
per oferir espectacles, que 
combinen la coneguda xaran-
ga amb la batucada.
Al llarg de la seva trajectòria 

han actuat arreu de Catalu-
nya, tant en festes privades 
com populars, així com tam-
bé a Aragó, Castella i Lleó i 
França. Han actuat 4 vegades 
representant Catalunya en 
concursos de xarangues es-
tatals, i han acumulat més de 
200 actuacions des de la seva 
fundació. L’objectiu: fer gaudir 
a tot tipus de públic de la mú-
sica de carrer i de l’espectacle.

- Dimarts 14 de juliol, a les 
22h. - Pati del Museu. 
XILLONA, grup musical 
d’Igualada format per 8 joves 
de la ciutat i els seus voltants. 
El grup treballa creant versi-
ons de cançons de tots els es-
tils, elaborant així un reperto-
ri variat i festiu. Presenten un 
format diferent experimen-
tant amb diverses veus princi-
pals i sonoritats. Han portat la 
seva música a diverses pobla-
cions de Catalunya, festivals 
com Acampada Jove, Anòlia, 
Pàmpol Roig, entre molts al-
tres. Enguany celebren la seva 
quarta gira de rodatge musical 
i pròximament presentaran la 
seva primera cançó pròpia.

- Dimecres 15 de juliol, a les 

22 h – Pati del Museu. 
B-BACK, un viatge al passat 
que rememora els grans èxits 
de la història i vol fer honor a 
les llegendes a qui fa tribut.
Des de Queen fins a Micha-
el Jackson, passant per Stevie 
Wonder, Tina Turner, Bon 
Jovi i molts més! Qui són? 
Lluc Torreguitart, bateria; Òs-
car Ferrer, guitarra; Marta
Bossa, veu i Gerard Cuadras, 
teclat, Roc Riba, baixista i 
Adrià Tort, trombonista 

- Dijous 16 de juliol, a les 22h 
– Pati del Museu. 
MARINA FREIXAS. Jove 
cantautora igualadina que es-
criu i compon les seves pròpi-
es cançons en català, castellà i 
anglès. S’ha format des de ben 
petita en dansa, teatre musical 
i recentment en piano. Ha ac-
tuat durant tres anys seguits 
com a solista al Certamen de 
Música Jove de la Kaserna 
d’Igualada.

- Divendres 17 de juliol a les 
22h - Pati del Museu. 
INIC, neix a Igualada a prin-
cipi del 2018 de la mà d’Àlex 
Sabaté (bateria) i Aitor Jimé-
nez (veu i guitarra). El pro-

Anòlia 2020: aposta ferma per les formacions locals

jecte s’inicia amb les ganes 
de crear una música de rock 
enèrgic amb les influències 
més marcades del rock anglès 
actual. Durant el 2019 el duo 
es dedica a crear un repertori 
propi i posteriorment s’acaba 
completant la formació amb 
la incorporació de Xavi Do-
mingo (guitarra i cors) i Edu-
ard Soto (baixista i cors). La 
banda presenta el seu primer 
treball d’estudi la primavera de 
2020, un EP titulat EGO (Red 
Factory Studio 2020); el resul-
tat és un treball de curta dura-
da i alta intensitat que combi-
na ritmes molt ballables, amb 
melodies fàcils i guitarres con-
tundents.

- Dissabte 18 de juliol, a les 23 
h - Pati del Museu. 
QUERALT LAHOZ. Jove 
cantant nascuda a Santa Colo-
ma de Gramanet, nucli de mi-
gració andalusa on va emigrar 
gran part de la seva família de 
Granada. Ella va aprendre a 
parlar cantant a l’oïda de la seva 
àvia Maria, que li demanava 
que cantés coplas, flamenco, 
boleros a casa, on sempre hi 
havia la ràdio sonant. Després 
d’un llarg recorregut, el passat 
novembre va estrenar 1917, 
el seu primer EP, en què han 
col·laborat alguns dels músics 
i productors més exquisits de 
l’escena de la música urbana 
local. El resultat són 5 cançons 
que barregen el flamenco i els 
sons més urbans. Amb “1917” 
Queralt desafia convenciona-
lismes amb una veu capaç de 
transmetre la força i la delica-
desa pròpia d’una supervivent. 

Les entrades -gratuïtes- 
seran nominals i només 
es podran obtenir en lí-

nia i les localitats porta-
ran el nom de la perso-
na que les ha reservat

Tots els concerts 
seran al Pati del Mu-

seu, amb un afora-
ment de 350 persones i 
amb totes les mesures 
de seguretat sanitària

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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TEATRE / LA VEU 

DeLlegendes, el Festival 
de Llegendes de Ca-
talunya arriba aquest 

cap de setmana a Sant Martí de 
Tous en la seva onzena edició 
i amb la reformulació dels ac-
tes i espais per adaptar-se a la 
situació ocasionada per la co-
vid-19. 
En total es veuran una vinte-
na d’espectacles professionals 
de companyies d’arreu del ter-
ritori català i una producció 
comunitària (l’aclamada Apa-
gada) en què hi participen més 
de vuitanta actors i músics del 
municipi, una trentena més 
que en edicions anteriors. Hi 
haurà quatre espais d’actuació: 
L’Espai Llegendes, el castell, 
l’església i la plaça de l’Ajunta-
ment, i la programació s’estruc-
turarà en diferents seccions:

- El Concert de llegendes que 
comptarà amb les actuacions 
musicals del duet David Mur-
gadas i Àngel Núñez amb Des-
muntant Llobet, un homenatge 
al guitarrista Miquel Llobet, un 
dels més importants a cavall 
dels segles XIX i XX; Arnau 
Obiols amb Tost, un solo molt 
personal que a través de la can-

çó, la percussió i l’electrònica 
transporta al Pirineu ancestral; 
i la Coral Noctes, formada per 
joves estudiants de cant d’arreu 
del país, que oferirà Les històri-
es es fan música creada especi-
alment pel festival amb un re-
pertori de peces populars dels 
Països Catalans. 
Tindrà lloc el divendres 3 i els 
dissabtes 18 i 25 de juliol, res-
pectivament, a les 20h.

- L’Espectacle de llegendes a 
la plaça amb les propostes El 

repòs de la transhumància de 
Xip Xap Teatre, l’adaptació a 
plaça d’aquest muntatge inici-
alment itinerant que mostra a 
través d’un ramat de titelles la 
migració estacional d’ovelles, 
cabres i pastors a la cerca de 
pastures; i Històries i melodies 
del Pirineu amb què el Duet 
Daura divulga didàcticament 
la tradició oral cantada i narra-
da i un ampli ventall d’instru-
ments de muntanya. 
Es farà el dissabte 4 i diumenge 
5 de juliol al matí, respectiva-

ment, amb passis a les 11h, 12h 
i 13h.

- La Tarda familiar de llegen-
des amb l’espectacle de titelles 
El faune, el drac i el dimoni de 
Cia. Eudald Ferré reconvertit 
en un calderer ambulant que, 
per tenir clientela, conta aven-
tures plenes de màgia i misteri 
que, assegura, ha viscut en pri-
mera persona. Se celebrarà el 
dimecres 15 de juliol a les 19h.

- Els Racons de llegendes, un 

dels moments més esperats del 
festival que brinda l’oportuni-
tat d’escoltar les riques varietats 
de la llengua catalana. Enguany 
les narradores seran Marina 
Mulet al Racó de les llles Ba-
lears, Marina Collado al Racó 
del País Valencià i la tousenca 
Mònica Torra al Racó del Prin-
cipat. Se celebrarà el dimecres 
22 de juliol a les 19h.

També hi haurà un Circuit de 
llegendes al castell que s’inte-
grarà de cinc espectacles dife-
rents les tardes de dissabte 4 i 
diumenge 5 de juliol amb re-
presentacions a les 17h, 18h, 
19h i 20h. 
Dissabte s’hi podran veure El 
meu amic Brutus dels tousencs 
La companyia del príncep Toti-
lau, una obra de carrer, actors, 
músics i titelles protagonitzada 
per un enorme os bru curiós, 
afable i divertit; El bavastell 
antic de Galiot Teatre, un es-
pectacle de titelles dins un te-
atret ambulant que narra les 
aventures d’un antic reialme; 
la peça de dansa D’ona d’aigua 
de Les Trementines, el projecte 
en solitari de la ballarina tous-
enca Júlia Martínez a partir de 
l’encàrrec que el festival fa cada 
any a un creador diferent per 

Les llegendes tornen a Sant Martí de Tous
DeLlegendes, el Festival de Llegendes de Catalunya, s’adapta a la situació actual de prevenció

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
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La implicació del ve-
ïnat de Sant Martí 
de Tous i comarca és 

cabdal. Cada any participen 
en l’organització del festival 
un centenar de voluntaris i 
voluntàries. Enguany seran 
més de 160, molts dels quals 
actuen també a L’Apagada.

Poema Senyora de Tous
La gent gran de Tous coneix 
la llegenda de la seva senyo-
ra. Fins i tot Mossèn Cinto 
(Jacint Verdaguer) en va fer 
un poema, i els avis i àvies 
l’han recitat. S’ha enregistrat 
en un vídeo difós a través de 
les xarxes socials del festival.

Les llegendes visiten les 
àvies i els avis de Tous
Avui divendres 3 a partir de 
les 17h els personatges de les 
llegendes de Tous obriran el 
festival passejant pel mu-
nicipi i visitant els avis i les 
àvies, la memòria del poble, 
tot portant-los pa amb nous. 
Un petit i festiu homenatge 
amb capgrossos a la gent 
gran per agrair-los la trans-
missió de les històries que 
ara podem conèixer. A més, 
aquest any el festival els de-
dicarà d’una manera molt 
especial tot el seu suport i 
escalf. També se’n gravarà 
un vídeo per difondre-ho a 
les xarxes.

Recerca de llegendes pel 
nucli antic
Per primera vegada, l’Ajun-
tament de Sant Martí de 
Tous ha repartit per dife-
rents racons del nucli antic 
diverses il·lustracions de lle-
gendes dibuixades per l’ar-
tista local Assumpta Codi-
na. Es convida a les famílies 
a trobar-les, descobrir-ne 

les històries, fotografiar-les 
i compartir-les a les xar-
xes socials amb l’etiqueta 
#dellegendes. Entre tots els 
participants se sortejaran 
obsequis i activitats.

Mapa interactiu de llegen-
des dels Països Catalans a 
Google Maps
En la fita per difondre el 
patrimoni oral en llengua 
catalana, el Festival de Lle-
gendes de Catalunya lidera 
un projecte per recollir i 
ubicar al territori (aprofi-
tant la tecnologia de Go-
ogle Maps) els diferents 
relats que han anat passant 
de generació en generació. 
El procés per configurar 
aquest mapa interactiu de 
llegendes dels Països Cata-
lans és lent i requereix d’un 
treball de recerca minuciós. 
Per ampliar-ne l’abast, de-
Llegendes ha fet una crida 
perquè, qui vulgui, col·la-
bori al projecte aportant els 
seus coneixements.
Per mitjà d’un formulari 
disponible al web del fes-
tival tothom pot participar 
activament d’aquesta tasca 
de recopilació tantes vega-
des com desitgi. El formu-
lari recull dades com el títol 
de la llegenda, el poble i l’es-
pai concret on s’ubica (una 
casa, un castell, un bosc...), 
una breu descripció de la 
història i enllaços a internet 
per trobar-la explicada.
Es calcula que durant el 
festival ja n’hi haurà prop 
d’un centenar, moltes de 
les quals s’emmarquen a la 
localitat de Sant Martí de 
Tous –rica en la matèria–, 
per la qual cosa tots els visi-
tants al festival podran gau-
dir-ne in situ.

Activitats paral·leles
reproduir a través del movi-
ment aquests éssers mitològics 
que habiten en zones aquoses; 
Contes de la Mediterrània amb 
què, amb l’ajut d’uns barrets i 
uns quants titelles, L’Estenedor 
Teatre explicarà una rondalla 
mallorquina; i Cançó Fugaç 
de Corrandes són corrandes, 
una formació que rima versos 
a l’instant seguint la poètica i 
les tonades tradicionals de la 
Catalunya Vella i emocionant 
amb cada paraula, so i gest.
Diumenge serà el torn de 
L’agència secreta de les paraules 
d’El Somni del Drac, una pro-
posta per descobrir la glosa, 
un gènere poètic i musical que 
consisteix a improvisar versos 
a partir d’un patró mètric i de 
rima sobre una melodia; l’es-
pectacle El Far de Sant Sebastià 
de la Companyia Titelles Ver-
gés –una autèntica llegenda del 
teatre de titelles que enguany 
celebra 110 anys– que presenta 
una història de putxinel·lis in-
teractiva, fresca i divertida dins 
un preciós castellet; l’estrena 
absoluta de La Lloba de Cia. 
Sifó, una peça de teatre de mo-
viment inspirada en diferents 
llegendes que giren al voltant 
de la maternitat; La Bossa de 
bou de Lo Sacaire del Llobregat 
que, convocant el públic amb 
el seu sac de gemecs, captivarà 
petits i grans amb la seva músi-
ca i les seves històries; i, final-
ment, el jove duet femení Tarta 
Relena presentarà Ora pro no-
bis, un concert a cappella que 

abraça des de la tradició oral 
fins a les cançons d’autor de la 
Mediterrània i que explora les 
sonoritats dels timbres de la 
veu i de diferents estils musi-
cals amb bases rítmiques elec-
tròniques.

L’Apagada: Tous és misteri
Un any més, L’Apagada es con-
vertirà en l’acte central i icònic 
del festival. El poble apagarà 
l’enllumenat públic i il·lumi-
narà part del nucli antic amb 
milers d’espelmes. El gruix de 
l’espectacle es durà a terme a la 
plaça Manuel Girona, conegu-
da com a Espai Llegendes. Es 
faran quatre representacions 
tant la nit de divendres 3 com 
la de dissabte 4 de juliol a les 
22:15h, 23:15h, 00:15h i 1:15h.
Enguany, a causa de la situació 
sanitària, els actes comunitaris 
L’Apagada de misteri i Tous és 
llegenda –dos dels principals 

Sens dubte, davant l’excep-
cionalitat del temps que vi-
vim, serà una edició diferent 
que tindrà especialment en 
compte la distància de segu-
retat, l’aforament dels espais, 
l’ús de la mascareta i la higie-
ne de mans (es dispensarà gel 

hidroalcohòlic).
Per evitar la congregació de per-
sones en un mateix espai –anys 
anteriors el festival ha registrat 
fins a 4.000 assistents– no es 
programaran espectacles simul-
tàniament, sinó que la majoria 
d’espectacles oferiran diversos 

passis per a un número redu-
ït d’espectadors. S’evitaran les 
cues i el temps d’espera previ 
a la funció i es regularan els 
fluxos de persones entre espais 
d’actuació amb uns recorreguts 
senyalitzats i la coordinació 
dels voluntaris

Totes les mesures de seguretat

reclams del festival– es fusi-
onaran en la nova proposta 
L’Apagada: Tous és misteri que 
descobrirà terrenys creatius 
inexplorats. Així, l’habitual re-
corregut de llegendes misterio-
ses es transformarà per acollir 
el misteri que envolten les lle-
gendes de Tous en una combi-
nació de teatre, música i mo-
viment a càrrec, com sempre, 
del veïnat de Tous i les seves 
entitats. Enguany comptarà 
amb més de 80 participants.
Com a nota curiosa, moltes 
de les escenes es construiran 
amb persones del mateix nucli 
familiar per, així, poder ome-
tre la distància de seguretat i 
dotar de més realisme els qua-
dres. D’altra banda, els dos 
dies de L’Apagada comptaran 
amb un repartiment d’intèr-
prets diferent, però simètric 
pel que fa a la composició dels 
personatges.
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CINEMA / RAMON ROBERT 

En els darrers mesos, a 
resultes de la covid-19, 
el Cineclub Ateneu va 

haver d’aturar les seves ha-
bituals projeccions, algunes 
d’elles integrades dins de la 
celebració del seu 40è ani-
versari. Aquest més de juliol, 
però, el Cineclub vol repren-
dre l’activitat amb una pro-
posta de cinema al aire lliure. 
Al llarg de quatre setmanes, 
tots els dimarts a les 10 de la 
nit, a la pista de l’Ateneu s’hi 
projectarà una selecció de 
pel·lícules per riure de valent. 
Són comèdies o títols clara-
ment optimistes i còmics de 
totes les èpoques. 
Tenint molt en compte les ne-
cessàries distàncies i precau-
cions sanitàries, es podran 
veure les pel·lícules tot pre-
nen un refresc o menjant un 
entrepà. Certament, és una 
proposta refrescant en què 
es convida a gaudir de la nit 
estiuenca i a riure amb quatre 
títols plens de bon humor i de 
garantida qualitat cinemato-
gràfica. Per aquestes projecci-
ons, el Cineclub compta amb 
la col·laboració de l’Ateneu 
Igualadí, del Cafè de l’Ateneu 
i de la regidoria de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada. Plegats han fet 
pinya per donar una mica 
de color i d’alegria a una ciu-
tat que ha estat especialment 
castigada per la pandèmia. 
Podrem veure des de la molt 
còmica El guateque a la ja 
històrica Una noche en la 
ópera, amb els genials ger-
mans Marx. I sense oblidar 
la comèdia romàntica Cuan-
do Harry encontró a Sally o 
la comèdia negra Un funeral 
de muerte.  Cal dir que ca-
dascuna d’aquestes comèdies 
té un tipus d’humor diferent 
a la resta. Totes les pel·lícu-
les es veuran en versió do-
blada. Aquest és el programa 
de projeccions que es faran 
aquest mes de juliol a la pista 
de l’Ateneu:

EL GUATEQUE
Pel·lícula de l’any 1968. Es 
projectarà el dimarts 7 de 
juliol.
Una de les pel·lícules més 
originals i divertides del cine-
ma dels anys seixanta, amb 

un formidable Peter Sellers 
d’indiscutible rei de la co-
mèdia. Realitzada per Blake 
Edwards, la pel·lícula té molt 
poc diàleg, ja que el seu model 
són les antigues comèdies del 
cinema mut protagonitzades 
per Charlie Chaplin i Buster 
Keaton. Clar que aquesta és 
en color, format Panavisión i 
amb una celebrada banda so-
nora musical de Henry Man-

cini. El director nord-americà 
Blake Edwards i l’actor anglès 
Peter Sellers formen una de 
les grans aliances còmiques 
de la història de cinema. Van 
fer junts sis pel·lícules, sent 
la més coneguda de totes La 
pantera rosa, en la que Sellers 
va caracteritzar per primera 
vegada al molt incompetent i 
destraler Inspector Clouseau. 
Carregada d’un humor a pro-
ba de bombes, cinquanta anys 
després de la seva realització, 
El guateque segueix sent una 
comèdia peculiar i extraor-
dinària. Dues curiositats: 1a. 
Elvis Presley va comentar que 
era una de les seves pel·lícu-
les favorites. 2a. La pel·lícula 
es va estrenar a Estats Units 
el mateix dia en que Martin 
Luther King va ser assassinat.

UNA NOCHE EN 
LA ÓPERA
Pel·lícula de l’any 1935. Es 
projectarà el dimarts 14 de 
juliol.
Una de les cimeres, potser la 
més exorbitant i esbojarrada, 
de la hiperbòlica comicitat 
dels germans Marx. Aquests 
germans, amb Groucho Marx 
al capdavant, van ser els més 
genials comediants del cine-
ma de Hollywood dels anys 
30. Amb filosofia àcrata, 
caòtica disbauxa i exaltada 
absurditat, els Marx es dei-
xen caure sobre alguns dels 
passatges còmics més recor-
dats de la seva època, cas de 
la inenarrable seqüència de 
la molt concorreguda cabina 
58, que es va omplint de gent 
fins a la desmesura, o aquella 
altra que succeeix en les dues 
habitacions de sorprenents 
mobles canviants. I no obli-
dem l’incombustible diàleg 
entre Groucho i Chico sobre 

les clàusules d’un contracte 
i les seves respectives “parts 
contractants de la primera 
part de la part contractant”. 
L’aparatós desenllaç entre 
bambolines escèniques no és 
menys frenètic ni exasperat. 
I és que la delirant pertorba-
ció còmica batega de mane-
ra permanent en cadascuna 
de les seqüències d’aquesta 
endimoniada producció de 
1935, una pel·lícula plena 
de formidables gags visuals 
i verbals. La grossa  Marga-
ret Dumont, en el paper de 
acabalada senyora Claypool, 
suporta amb estoïcisme els 
clamorosos disbarats dels 
més sonats, sorneguers i ico-
noclastes germans de tota la 
història de cinema.

CUANDO HARRY 
ENCONTRO A SALLY
Pel·lícula de l’any 1989. Es 
projectarà el dimarts 21 de 
juliol
Si haguéssim de triar quina 
és la millor comèdia romàn-
tica dels darrers quaranta 
anys, ben segur que Cuando 
Harry encontró a Sally estaria 
entre les cinc primeres. I si 
tinguéssim d’elegir-ne una de 
l’específica dècada dels anys 
80, aquesta seria una ferma 
candidata pel lloc primer.  Es-
crita per una dona molt sagaç 
i intel·ligent (Nora Ephron) i 
hàbilment realitzada per Rob 
Reiner, aquesta és una mag-
nífica comèdia americana 
sobre les relacions de parella, 
en aquest cas formada per 
Harry (Billy Crystal) i Sally 
(Meg Ryan). Harry i Sally 
s’embarquen en una relació 
que els portarà per diferents 
etapes a través dels anys en 
aquest encantador film sobre 
l’amistat, la guerra de sexes i 
la vida mateixa. La química 
entre els dos protagonistes es 
gairebé perfecta i qui coneix 
la pel·lícula ben segur que no 
ha oblidat el comentat gag de 
l’orgasme fingit de la Sally al 
restaurant. La pel·lícula com-
bina amb gran encert ten-
dresa, ironia, bon humor, ro-
manticisme i alguns passatges 
prou delirants i divertits.

UN FUNERAL DE MUERTE
Pel·lícula de l’any 2007. Es 
projectarà el dimarts 28 de 
juliol
Pot ser possible que una 
pel·lícula sobre la celebració 
d’un funeral resulti hilarant 
i divertida?... La resposta és 
que sí. Això és constatable en 
aquest notable divertiment 
de producció britànica. La 

El Cineclub Igualada proposa nits de comèdia als 
jardins de l’Ateneu

pel·lícula es mou a mig camí 
entre la comèdia negra, l’hu-
mor amb mala bava i la befa 
políticament incorrecte. Tot 
comença quan una tradicio-
nal família anglesa prepara el 
funeral del patriarca familiar. 
Tothom sembla molt honora-
ble, educat i respectuós, però 
la tensió creix a mesura que 
surten a la llum les antigues 
malfiances i picabaralles en-
tre els fills. L’aparició d’un 
desconegut que afirma que el 
difunt ocultava un fosc secret 
contribueix a empitjorar les 
coses, el que obliga a la famí-
lia a prendre mesures dràsti-
ques per evitar que el funeral 
es converteixi en un desastre 
total. És una pel·lícula realit-
zada amb molta elegància per 
Frank Oz, però en algunes se-
qüències la sofisticació deixa 
pas a l’absurditat i el pur deliri 
còmic. Els actors que hi parti-
cipen no són massa coneguts, 
però plegats reafirmen la con-
tundència còmica de la pel·lí-
cula. Més endavant es va fer 
una versió nord-americana, 
amb personatges afro-ameri-
cans, però no és gens com-
parable amb aquest original 
britànic. 

Es projectaran quatre pel.lícules per riure de valent
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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.

PRINCIPIS DEL SEGLE XX. FOTOGRAFIA “POSTAL” 
DEL CARRER DE LA SOLEDAT (ANTIC CAMÍ: BAR-
CELONA- IGUALADA-LLEIDA)

Instantània, procedència del taller fotogràfic ATV, A. Tol-
drà, de Barcelona; especialitzat en fotografies antigues de 
Catalunya.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora.

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

MUSEU / LA VEU 

El proper 5 de juliol 
el Museu de la Pell 
d’Igualada reprèn 

l’agenda d’activitats amb una 
visita guiada a l’adoberia de 
Cal Granotes, després de set-
manes de l’aturada causada 
per la pandèmia. Per garantir 
la seguretat i el confort dels 
visitants es faran dos torns 
de visites en grups de màxim 
10 persones. La primera vi-
sita tindrà lloc a les 11.30 h 
i la segona, a les 12.30 h. Per 
assistir-hi caldrà fer inscrip-
ció prèvia trucant al telèfon 
938046752. Durant la visi-
ta caldrà seguir les mesures 

sanitàries d’higiene, d’ús de 
mascareta i distància de segu-
retat interpersonal. Aquesta 
activitat s’anirà duent a terme 
cada primer diumenge de mes 
sempre que les condicions sa-
nitàries ho permetin.
Cal Granotes, antiga adoberia 
del Pla del Cornet, que data 
del segle XVIII, està situada 
a pocs metres de Cal Boyer, 
seu central del Museu, i a 
frec del Rec, canal medieval 
que abastia les fàbriques de la 
zona. Dins del edifici es viu la 
posada en escena de l’ofici ar-
tesanal de l’adob de la pell, i la 
visita ens transporta a la Igua-
lada preindustrial a través 
d’un ofici encara viu la ciutat.

Tornen les visites guiades 
del primer diumenge de 
mes a Cal Granotes

LLIBRES / LA VEU 

Dijous vinent, dia 9 de 
juliol, a 2/4 de 8 del 
vespre als Jardins de 

l’Ateneu Igualadí es podrà gau-
dir de la  presentació del darrer 
llibre de Mireia Boya i Busquet, 
Trencar el silenci editat per  Ara 
Llibres. Amb pròleg de Marta 
Rovira i epíleg de Tamara Car-
rasco l’autora relata de manera 
profunda i transparent des de 
les perspectives política, social, 
personal i íntima, i sense estal-
viar detalls en la seva anàlisi, 
la convulsa història del nostre 
país en els darrers dos anys. De 
la mà d’una dona que ho ha vis-
cut en pròpia pell i en primera 
fila es desvel.len secrets que  
focalitzen l’imprescindible i fo-
namental paper que van tenir 
les dones més implicades en els 
moments més crítics el setem-
bre i octubre del 2017 posant 
en valor el fet que foren dones 
que van patir les conseqüènci-
es més devastadores d’aquells 
fet, per profundes conviccions 
i sovint d’acord amb decisions 
que es prenien on elles mai hi 
eren malgrat que les van acatar 
i defensar a primera línea del 
front.  No només és un llibre 
que posa l’accent en la sorori-

tat femenina i les complicitats 
naturals que es donen, molt 
més enllà de les lluites de partit 
i de colors ideològics, sinó que 
la mirada és tan calidoscòpica 
que ara per ara gairebé només 
les dones són capaces de te-
nir-la: una mirada on el cos, la 
vida, el paper dels vincles amb 
la mare, amb els que estimem, 
les emocions i les múltiples 
contingències del dia a dia in-
tervenen en un conglomerat, 
on allò privat i allò públic con-
figuren a cada moment el teixit 
de la realitat.  L’acte, que comp-
tarà amb la presencia de l’auto-
ra i serà presentat per Concep-
ció Ramió, és organitzat per 
Llegim...? Llibreria amb la col-
laboració de l’Ateneu Igualadí, 
Òmnium Cultural i l’associació 
l’Aplec. Caldrà tenir en compte 
que l’aforament serà limitat i 
comptarà amb totes les mesu-
res de seguretat.

Mireia Boya, als Jardins 
de l’Ateneu, dijous

LLIBRES / LA VEU 

Avui divendres dia 3 de juliol 
a partir de 2/4 de 8 del vespre 
a Llegim...? llibreria, hi haurà 
signatura d’exemplars del llibre 
Força, equilibri, valor i seny i... 
MOIXIGANGUERS,  a càrrec 
del seu autor, Pau Corcelles. El 
llibre és un reportatge gràfic 
d’alta qualitat editat en motiu 
del 25è aniversari de la Colla 
d’Els Moixiganguers d’Igualada 
que fou presentat per la colla el 
diumenge 21 de juny  i ara ja el 
podem trobar a les llibreries de 
la nostra ciutat. Un treball foto-
gràfic de gran significat històric 
i humà, amb una narrativa de 
fons que fa altament atractiva 
la publicació que no hauria de 
faltar a cap llar igualadina. Per 
a la seva elaboració Pau Corce-
lles ha comptat amb la col·la-
boració d’artistes i experts, la 
majoria igualadins com  Joel 
Grau pels textos narratius o de 
Jordi Còdol, pels explicatius, 
així com Oriol Gabarró i Iolan-
da Sanromà per la correcció de 
textos, Helena Aparisi, pel dis-
seny, Xavier Domènech, per la 
imatge i adaptació a imprem-
ta i Núria Riba, pel dibuix de 
l’autor a contraportada. 

Pau Corcelles sig-
narà llibres d’Els 
Moixiganguers a 
Llegim...? Llibreria



Ki-taek (Kang-ho Song) és el pa-
triarca d’una família pobra 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 recomanin 
per donar classes particulars d’anglès a 
casa dels Park, una família acabalada. 
Utilitzant el seu enginy, el jove aconse-
guirà guanyar-se la confiança de la se-
nyora de la casa, i així anirà introduint, 
a poc a poc, a la resta dels seus famili-

“Parásitos”, una pel·lícula rodona
ars en diferents treballs del servei do-
mèstic. Serà el començament d’un en-
granatge incontrolable, del qual ningú 
sortirà realment indemne.
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 elements 
que constitueixen un film.

Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

2/ZAPATOS ROJOS Y LOS SIETE TROLLS
Dv a Dg: 17:00/19:20
Dll a Dj: 19:00
2/EL HOMBRE INVISIBLE
Dv a Dg: 21:40
Dll a Dj: 21:30

4/ZAPATOS ROJOS Y LOS SIETE TROLLS 
Dv a Dj: 18:00
4/THE GENTLEMEN: LOS SEÑORES DE 
LA MAFIA 
Dv a Dg: 20:20
Dll a Dj: 20:30

6/ LA LISTA DE LOS DESEOS  
Dv a Dg: 17:15/19:45/22:05
Dll a Dj: 17:35/19:45/22:00

8/ONWARD
Dv a Dj: 17:30
8/ PERSONAL ASSISTANT
Dv a Dg: 20:00
Dll a Dj: 19:35
8/ LA POSESION DE MARY
Dv a Dg: 22:25
Dll a Dj: 21:55

PARASITOS
Dg: 19:50
HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE   

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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Jardins de l’Ateneu
Igualada

CINECLUB

EL GUATEQUE   
Dt: 22:00

Mickey Pearson (Matthew 
McConaughey), home 
de negocis i expatriat 

nord-americà, ha triomfat a Londres, 
gràcies al tràfic de drogues. Ara vol 
vendre el seu rendible imperi de ma-
rihuana valorat en milers de milions, 
però no li posaran gens fàcil. Això 
desencadenarà tota mena de conspi-
racions, intrigues, suborns i xantatges, 
en què es veuran implicades organit-
zacions russes o la màfia xinesa. Tot 
per tal d’intentar robar la seva valuosa 
propietat. Aquest thriller d’acció i co-
mèdia l’escriu i dirigeix el realitzador 
Guy Ritchie, responsable de films com 
Aladdín (2019), Rey Arturo: La leyenda 
de Excalibur (2017) o Sherlock Holmes: 
Juego de sombras (2011).

“The Gentlemen”, una de gàngsters

David (Gary Oldman) és un 
pare de família que està tra-
vessant grans dificultats eco-

nòmiques. Per sortir de la misèria que 
els ha sobrevingut, David, un humil i 
expert mariner, buscant una vida mi-
llor per a la seva dona Sarah (Emily 
Mortiner) i les seves dues filles, Lind-
sey (Stefanie Scott) i Mary (Chloe 
Perrin), decideix comprar un vaixell 
en una subhasta i començar un nego-
ci de lloguer.
Però el que semblava una font d’in-
gressos i el detonant que canviaria 
les seves vides, es converteix en tot el 
contrari. Quan comencen a navegar, 
estranys i inquietants successos es 
desencadenen en ell, provocant que 

“La posesión de Mary”, terror dalt el vaixell

s’enfrontin uns contra els altres. Aviat 
s’adonaran que el vaixell s’ha fet ingo-

vernable i que amaga un fosc secret 
cap al qual la família està sent atreta.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historia-
dora i fotògrafa

Jonatan  Carbó,  a  Montserrat, interpretant un 
esplèndid i commovedor concert d’orgue en homenatge 
a les víctimes del coronavirus

El cicle de concerts d’orgue de l’Abadia de 
Montserrat previst per a aquest estiu, tot 
un producte de rúbrica Nacional, que porta 

per nom Festival Internacional Orgue de Montser-
rat Cassià M. Just, in memoriam, ha estat objec-
te d’una significada alteració, aquest 2020, com a 
conseqüència de la pandèmia. Això és, si bé aquest 
any s’havia disposat de celebrar el desè aniversari 
d’aquesta singular i proverbial  convocatòria; l’es-
tranya situació sanitària sobrevinguda ha obligat a 
posposar tot el calendari de celebracions d’enguany, 
amb músics de prestigi de diversos països, i progra-
mar-les per al proper 2021. 
I, com a alternativa, i, en substitució, l’insigne or-
ganista Jonatan Carbó ha estat el capdavanter a 
estrenar un cicle de concerts d’estiu, a la Basíli-
ca de Santa Maria de Montserrat, que comptarà 
amb artistes que resideixen i exerceixen professi-

onalment a Casa Nostra. 
Aquest primer concert, 
sobrenomenat Festival de 
proximitat, va tenir lloc 
el passat dissabte, 20 de 
juny, i va ser tot un emo-
tiu homenatge a  les  vícti-
mes  de la Covid-19; d’una 
manera molt especial, 
emperò, als veïns i veïnes 
de la Conca d’Òdena, que 
han patit la malaltia. Per 
a aquesta avinentesa, amb 
una total adaptació a les 
estrictes mesures de segu-
retat i d’aforament, impo-
sades per l’estat d’alarma, 
el concert va anar a càrrec 
d’aquest reputat músic vi-
lafranquí i professor del Conservatori de Música 
d’Igualada i de l’Escola de Música de El Vendrell, 
Jonatan Carbó; tot un cervell de la música, qui  va 
oferir un programa marcat també per  la  proximi-
tat  en el repertori, no sense manifestar amb senti-
ment aquestes paraules: “De la tristesa viscuda els 
darrers mesos, també en neix l’alegria i l’esperança, 
que faran que ens en sortim, malgrat tot”.
Amb les seves notes, l’orgue de Montserrat –tot un 
tresor perquè és el més gran de Catalunya i un dels 
més grans d’Europa- va ressonar com mai, en una 
combinació  harmònica espectacular, que anava 
més enllà de la potència sonora d’aquest instru-
ment. Versatilitat i diversitat de matisos i una certi-
ficada voluntat d’explorar; alhora que unes insòlites 
imaginació, ambició i autoexigència convidaven a 
una solvent representació política i a un públic molt 
sol·lícit i lliurat a endinsar-se per uns inescrutables 
camins de la musica d’orgue, compartits amb unes 
famoses peces dels clàssics. Efectivament, bo i pre-
servant les llicències pròpies de cada artista, Carbó 
va encaminar l’orgue a afrontar un nou repte tècnic 
i interpretatiu, amb l’objectiu de consolidar una re-
copilació pròpia, mostrant alhora aquelles llibertats 
d’interpretació sobre els teclats que permet aquest 
instrument polifònic de vent. Per a aquesta avinen-
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tesa, doncs, l’orgue, tan lligat a la tradició culta i 
litúrgica, va poder mostrar nota rere nota la seva 
versió més sentida i expressiva. La popular Tocata  
i  fuga  en  re  menor,  de  Johann  Sebastian Bach, 
seguida de peces  d’Arvo Pärt  i  de  Max  Reger, i 
com a punt i final l’obra Pastoral,  del  P.  Antoni  
Massana,  i  la  Fantasia  en  fa  menor  de  Wolfgang  
Amadeus Mozart, van constituir tot un repertori 
d’excepció.
En summa, Montserrat, una vegada més ha obert 
les seves portes al món de la cultura i ha apostat per 
a presentar de forma alternativa el que s’endevina 
com a un més que valuós programa musical, aquest 
anomenat Festival de proximitat, amb la participa-
ció d’alguns distingits artistes de Casa Nostra i tam-
bé de relleu internacional que, en l’edició de la seva 
obra, s’han acomodat plenament a les exigències 
del moment. Cadascun  dels  concerts del  Festival  
de  proximitat  s’ha  titulat  “De  Bach  a…”,  per  
la  qual  cosa  tots  inclouran  en  el  seu  repertori,  
d’inici, alguna partitura de Bach, fins a arribar als 
autors de major contemporaneïtat. La intenció és  
no només comptar amb organistes “de  proximitat”, 
sinó que  també  es  pugui  gaudir  d’un repertori 
de músics amb sentiments propers a la nostra més 
viva quotidianitat. 

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



Neix l’Escola Sant Jordi, l’Agrupament Escolta Torxa, i 
comencen les obres de la N-II al Bruc
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1972 va néixer 
una escola que, amb el 
temps, va adquirir un 

notable prestigi a la ciutat: l’Es·
cola Sant Jordi, que ocupava 
l’edifici gestionat per l’obra so·
cial de Caixa de Catalunya, al 
costat del mercat de la Masuca 
d’Igualada, al carrer Santa Joa·
quima de Vedruna, avui centre 
de dia dels malalts d’Alzheimer. 
L’escola va funcionar fins l’any 
1994, i fa tres anys se’n va fer un 
llibre recordatori titulat Una Es-
cola, una Il.lusió. 
Aquest centre es va posar en 
funcionament el setembre de 
1972, i formava part de la xarxa 
de col·legis a nivell de tot el país 
que impulsava Caixa Catalunya. 
Posteriorment, es va reconvertir 
el l’actual Hospital de Dia Sant 
Jordi, obert el 2006 i gestio·
nat pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada.
També el setembre de 1972 els 
germans maristes Àngel Bene·
dé, Enric Planes, Jaume Miar·
nau i Crescenciano Rodríguez 
van repartir una circular als 
alumnes de tercer i quart de 
Batxillerat i cinquè i sisè d’EGB 
del col·legi Maristes Igualada.  
En aquesta, s’explicava la forma·
ció d’un grup de muntanyisme 
anomenat “Club de Montaña”, 
que més tard es diria Agrupa·
ment Escolta Torxa, avui un dels 
més actius d’Igualada. Durant 
aquest primer període s’alterna·
va un cap de setmana d’excursió 
i un en el qual es feia Cau, en 
els quals es seguien els principis 
morals i educatius del fundador 
dels Germans Maristes Marcel·
lí Champagnat i l’ideari escolta 
de Baden Powell.
Inicialment el grup excursio·

1972 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Imatge del llibre “Una Escola, una Il.lusió” sobre l’Escola St. Jordi.

nista només permetia l’accés als 
alumnes del Col·legi Maristes 
Igualada, però es va generalitzar 
i es va obrir a la resta de gent 
d’Igualada.
L’any 1977 es va crear el Centre 
Marista d’eScoltes (CMS) i el 
Club de Montaña canvià el nom 
i va passar a anomenar·se Cen·
tre Escolta Maristes Igualada 
(CEMI). A partir de llavors, es 
va produir un important crei·
xement de l’entitat motivat per 
l’acceptació de nenes a l’agrupa·
ment i el canvi de local social. 
També es va editar el llibre “Un 
riu anomenat Anoia” que gua·
nyà el premi Baldiri i Reixach 
el 1980. A mitjans de la dècada 
dels 80 hi va haver una escissió 
que es va reintegrar amb diver·
sos canvis estructurals i amb 
un nou canvi de local al Carrer 
Sant Roc. Durant aquesta dèca·
da es van crear les branques de 
Castors i la de Ròvers.
Els anys 90 van representar el 
començament d’un període 
d’estabilitat per a l’agrupament 
amb un nombre d’escoltes situat 
entre els setanta i noranta nens 
i nenes. Posteriorment, es va 
ampliar el local ja existent amb 

Obres de la variant del Bruc de la N-II. AFMI6869

Imatge del llibre “Una Escola, una Il.lusió” sobre l’Escola St. Jordi.

Inauguració de les oficines de Banca Catalana, a  la Rbla. St. Isidre. 
AFMI6886. Salvador Masachs.

la incorporació del 1r pis i es va 
editar el llibre “Anoia, terra de 
camins”, guanyador del segon 
premi en la modalitat “En la mi·
llora de l’entorn natural” del cer·
tamen Jaume Ciurana (2001). 
Finalment, el cau va inaugurar 
les noves instal·lacions al carrer 
del Bruc núm. 9 d’Igualada.

Excavacions als 
Prats de Rei
L’any 1972 es van iniciar exca·
vacions arqueològiques a Prats 
de Rei i el seu entorn, cosa que 
va portar al descobriment d’un 
poblat ibèric, els iltirkes, i a la 
confirmació de l’existència del 
municipi romà de Sigarra. Avui, 
en el Museu Municipal Josep 
Castellà Real s’exposen tots els 
materials procedents de les ex·
cavacions arqueològiques dutes 
a terme entre 1972 i 1975, i tam·
bé de posteriors investigacions.
També el 1972 van iniciar·se 
les obres de construcció de la 
variant de la N·II al Bruc, que 
havia d’evitar el pas pel port de 
muntanya. Per això es va cons·
truir el túnel i també un enorme 
viaducte.
  

Anunci dels camions Ebro, bressol de la futura Nissan Motor Ibèrica SA
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients
Per a 2 persones:
•  Espàrrecs de marge 12
•  Formatge Mozzarella 120 g
• Oli d’oliva verge extra 15 ml
• Pa ratllat 15 g
• Sal
• Pebre negre mòlt

Netejar els espàrrecs i tallar la part inferior de la 
tija. Escampar oli d’oliva sobre una safata apta per 
a forn i col·locar els espàrrecs. Salpebrar. Picar el 
formatge mozzarella el més finament possible i es-
campar sobre els espàrrecs. Escampar el pa mòlt. 
Ajustar amb més sal en cas de ser necessari i una 
mica d’oli d’oliva.

Col·locar en forn calent a 200 º C durant uns 20 mi-
nuts aproximadament o fins que el formatge sigui 
fos i daurat.

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 · 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

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

Restaurant

Tel. 93 808 40 03

SERVEI A DOMICILI
Comanda 

mínima 30€ PI
ZZ

A

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

T’HO
 PORTEM 
A CASA

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 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 

Restaurant braseria i cafeteria

Productes
 de proximitat

Totes les mesures
 de seguretat

Espàrrecs al forn 
gratinats amb mozzarella



Febrer
3: Tomàs, apòstol; Heliodor; Jacint.
4: Isabel de Portugal; Laureà; Berta. 

5: Antoni-Maria Zaccaria; Miquel dels Sants; Filomena.
6: Maria Goretti ; Isaïes; Ròmul  

7: Ot; Fermí; Edilberga; Marçal, .
8: Adrià III, papa; Àquila i Priscil·la; Edgar;  Eugeni  

9: Mare de Déu Reina de la Pau; Zenó; Joan de Colònia

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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Encara que no ho sem-
bli, ja som a l’estiu. La 
situació sanitària que 

estem vivint no ens permet 
quasi ni saber en quin temps 
som. Hi ha tantes coses di-
ferents, que ens costa de si-
tuar-nos: l’escola dels més 
petits de casa, les celebraci-
ons religioses familiars, els 
projectes de vacances i, àd-
huc, l’oratge que tenim, més 
semblant a la tardor que no 
pas a la fi de la primavera o 
al principi de l’estiu. Tot ple-
gat ens costa, però per les 
dates del calendari ja som 
a l’estiu. I els cristians, què 
hem de fer en aquest estiu 

tan diferent? Evidentment, 
viure’l com un temps de grà-
cia de Déu. Aquest temps ja 
no tornarà; per això l’hem 
de viure amb intensitat per a 
glòria de Déu i per al bé dels 
germans.
Una primera actitud és la de 
la prudència i vigilància en 
el tema sanitari, tant per al 
nostre bé com per al bé dels 
altres.
Prudència, vigilància i seny, 
combinats amb la necessitat 
de viure i d’estimar. La vida 
sempre porta en si mateixa 
el risc i el servei generós. 
Haurem de combinar tots 
aquests elements, i això no 

és pas una qüestió fàcil. Ca-
dascú ha de trobar la seva 
mesura i ha de respectar els 
altres sempre.
Un altre consell és retornar 
a les celebracions als nostres 
temples. Durant el temps de 
confinament s’ha afavorit, 
amb gran esforç i dedicació, 
que les celebracions pogues-
sin arribar a les llars, con-
vertint les nostres famílies 
en Església domèstica, lloc 
de pregària i de testimoni-
atge.
Això ha estat una cosa molt 
bona, però hem de vèncer 
l’engany fàcil de pensar que 
és més còmode seguir les 

celebracions des de casa. És 
clar que les persones que per 
edat o malaltia no poden 
anar a la celebració presen-
cial en els temples tenen, en 
les celebracions pels dife-
rents mitjans de comunica-
ció, una gran eina per a san-
tificar el dia; però res no pot 
substituir la celebració de la 
missa amb la comunitat cris-
tiana per als qui poden assis-
tir-hi.
Comprenc que, en aquest 
temps de prudència que 
se’ns demana, alguns encara 
no veuen oportú d’anar-hi. 
Però hem de caminar vers la 
participació presencial.

La caritat de la visita als fa-
miliars més grans i als ma-
lalts, en els moments opor-
tuns, ha de formar part de la 
vida del cristià durant l’estiu. 
Que la gent gran no estigui 
sola.
I, juntament amb la caritat, 
també la necessitat de for-
mació. Des de la comissió 
del Sínode Diocesà s’oferiran 
materials diversos assequi-
bles a tothom per a apro-
fundir en els temes sinodals. 
Fareu bé d’acollir-los i de 
compartir-los amb altres.

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

Ja som a l’estiu

SOLIDARITAT / LA VEU 

El síndic de greuges, jun-
tament amb represen-
tants d’algunes de les 

principals entitats d’atenció 
social de Catalunya, ha pre-
sentat aquest dimarts 30 de 
juny al matí una declaració al 
president de la Generalitat i al 
Parlament de Catalunya da-
vant la crisi de la COVID-19.
L’11 de juny passat es va cons-
tituir la Taula d’Emergència 
Social, de la qual també for-
men part representants de la 
Taula del Tercer Sector, Cà-
ritas Catalunya, Creu Roja, 
Amics de la Gent Gran, Banc 
dels Aliments i Comunitat de 
Sant’Egidio. La Taula va néi-
xer per abordar la urgència 
assistencial i la detecció de 
necessitats i prioritats per fer 
les recomanacions de canvi i 
millora a les administracions 
afectades i al Parlament de 
Catalunya en el marc del con-
text actual.

En la declaració s’hi recullen 
un seguit de mesures urgents 
i immediates, entre les quals 
destaquen:

1. Per assegurar un nivell 
adequat i unes condicions de 
vida amb dignitat
- Garantir la cobertura dels 
fons alimentaris, finançats i 
amb instal·lacions i mitjans 
per distribuir-los.
- Fomentar els programes 
ocupacionals per als col·lec-
tius més vulnerables.
- Fer modificacions normati-
ves en la renda garantida de 
ciutadania, amb l’objectiu de 
coordinar-la amb l’ingrés mí-
nim vital i revisar les incom-
patibilitats que preveu aquest 
instrument.

2. Mesures per garantir l’ha-
bitatge digne
- Cal reforçar les polítiques 
d’habitatge d’emergència i fer 
front als efectes socials dels 
desnonaments, i també les 
mesures de suport al lloguer, 
l’ampliació del parc d’habi-

tatge públic i social, i un pac-
te nacional per a l’habitatge 
d’emergència.

3. Mesures relatives a les per-
sones grans
- Posar fi a l’opacitat informa-
tiva sobre la gestió de les resi-
dències en la crisi de la CO-
VID-19 i conèixer el nombre 
exacte de persones grans mor-
tes a les residències i a casa 
seva a Catalunya.
- Continuar desenvolupant el 
model d’atenció centrat en la 
persona, enfortint la conne-
xió entre salut i residències 
perquè totes les persones resi-
dents tinguin ple dret a l’aten-
ció sanitària.

4. Mesures relatives als drets 
dels infants
- Crear fons extraordinaris per 
a polítiques d’infància i d’aten-
ció social per als col·lectius 
més vulnerables i promoure 
mesures per a una interven-
ció integral en el nucli familiar 
dels infants.
- Analitzar la reducció de de-
núncies amb relació al mal-
tractament infantil i d’ober-
tura d’expedients de risc per 

determinar si durant la pan-
dèmia s’ha invisibilitat encara 
més el maltractament infantil 
i adoptar mesures per fer-hi 
front.
- Establir mesures per garan-
tir la compensació de l’efecte 
confinament en les trajectò-
ries educatives dels infants, 
especialment en infants amb 
necessitats específiques, i tam-
bé mesures de lleure educatiu.
- Fomentar els permisos re-

tribuïts per a les famílies que 
s’han d’ocupar dels infants a 
casa.

5. Mesures per fer front a 
l’emergència sanitària
- Dotar de manera immediata 
el sistema sanitari de mitjans 
suficients.
- Millorar la coordinació en-
tre els diferents nivells d’aten-
ció.
- Millorar-ne el finançament.

El Síndic i les entitats socials fan un crit d’alerta per fer front la 
crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19

S’estableix la Taula 
d’Emergència Social, 

que va néixer per 
abordar la urgència 

assistencial
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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:

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 3:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

 DISSABTE 4 :  LA CREU
Pl. de la Creu, 7

DIUMENGE 5:  
  BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)

MR SINGLA
Pujadas, 47

DILLUNS 6:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMARTS 7: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMECRES 8:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIJOUS 9: ADZET
Av. Barcelona, 9



Javier Luque /  
Gerent, director i professor de l’autoescola Montauto. 

Soc en Javier Luque, gerent, director i professor de l’autoescola Montauto. En el 
nostre centre de formació vial  impartim  tots els permisos de conduir, així com 
també  tots els cursos relacionats amb el transport (cursos CAP i ADR)

Com heu viscut la situació de l’estat d’alarma al no 
ser considerats servei de 1a necessitat? Heu hagut 
de fer un ERTE?

Al no ser considerats servei de primera necessitat les nostres 
autoescoles van haver de tancar de cara al públic des del pri-
mer dia que l’estat d’alarma va ser declarat fins a la fase 2 de la 
desescalada. La qual cosa ens a suposat una aturada d’unes 12 
setmanes que implicava continuar afrontant pagaments sen-
se comptar amb cap mena d’ingrés durant tot aquest temps, 
situació que ens ha portat ha fer un ERTE de tots els treba-
lladors.  

Què ha passat amb DGT? Han funcionat amb normalitat o 
han estat parats?

La DGT ha estat parada respecte a totes les nostres gestions 
i exàmens. El que han estat realitzant és un aplicatiu que ens 
serveix per presentar els alumnes telemàticament per tal que 
no sigui de forma presencial com es feia amb anterioritat. 

La gent que tenia previst examinar-se i no ho han pogut fer, 
com s’han reincorporat? Ja hi ha dates d’exàmens?

La incorporació dels alumnes que es van quedar sense exami-
nar està sent de forma molt progressiva, ja que el dia que vam 
poder reobrir les nostres portes no teníem encara cap calenda-
ri d’exàmens previst, el que feia que la gent que havíem deixat 
preparats per examinar-se al març no volguessin reprendre les 
pràctiques de recordatori tan aviat. D’altra banda, a causa de les 
mesures sanitàries que s’han de complir, no tenim a la nostra 
disposició la mateixa capacitat d’examen de què disposàvem 
anteriorment. Això suposa que no tots els alumnes que teníem 
citats a examen abans de l’estat d’alarma es podran examinar en 
una única convocatòria, com es tenia programat anteriorment, 
la qual cosa ho allarga tot una mica més. 

Els que estudiaven, han pogut fer tests des de casa?

Tots aquells alumnes que teníem estudiant la teòrica de qual-
sevol permís a la nostra autoescola, han disposat de l’aplicatiu 
web o mòbil on han pogut continuar amb la seva formació a 
través de videoclasses i test online. 

I les pràctiques? Entenc que no s’han pogut fer durant el 
temps que hem estat en estat d’alarma. Com ho organitza-
reu perquè tothom pugui fer-les?

Com bé dius durant tot aquest temps no ha estat possible re-
alitzar pràctiques. Actualment, s’han tornat a posar en marxa 
les pràctiques respectant totes les mesures de seguretat. La 
majoria dels alumnes que havien començat abans de l’atura-
da ja han reprès les seves pràctiques i a poc a poc també ho 
aniran fent els alumnes que havien de començar. Tot i que la 
capacitat d’examen després de l’estat d’alarma s’ha vist molt 
reduïda i no podem preparar i presentar tots els alumnes que 
a nosaltres ens agradaria.

Tenint en compte que molt del vostre target de carnet de 
conduir és gent jove i la selectivitat ha començat més tard, 
això ha influït en el vostre negoci? Heu hagut de canviar 
coses a nivell d’organització?

Sí que és cert que molts dels alumnes que s’han trobat en 
aquesta situació ens ho han fet saber i ens han demanat aturar 
l’aprenentatge fins que finalitzin l’estudi de la selectivitat. Per 
aquest motiu els nostres intensius d’estiu s’allargaran duran 
tot el mes de juliol, tant al matí com a la tarda.

A l’agost treballeu? Hi ha exàmens també?

Sí, es preveu que continuarem treballant durant el mes 
d’agost, ja que de forma excepcional hi ha dues dates d’exa-

men programades durant aquest mes tot i que la capacitat 
dels alumnes serà bastant reduïda. 

Com veus el futur de l’autoescola? Teniu por si hi ha un 
rebrot? Quines mesures d’actuació teniu pensades fer si la 
història es repeteix?

El futur de l’autoescola és una mica incert, ja que no depenem 
totalment de nosaltres mateixos, sinó que estem a expenses 
de la capacitat d’alumnes que podem presentar a cada exa-
men.  Sincerament, sí que tenim una mica de por que hi hagi 
un rebrot ja que ens tornaria a deixar tancats de nou i, per 
tant, ens hauríem de tornar a acollir a un ERTE.

Quines mesures de seguretat sanitària heu de mantenir en 
els exàmens, les classes i en les cabines dels cotxes quan feu 
pràctiques o us examineu?

Als exàmens les principals mesures sanitàries són mantenir la 
distància de seguretat i portar mascareta. De forma més espe-
cífica a l’examen teòric els alumnes han de portar guants i al 
pràctic dins el cotxe l’examinador només va amb un alumne 
i quan es fa el canvi d’alumne es realitza una desinfecció del 
cotxe de forma rigorosa.  D’altra banda nosaltres com a auto-
escola ens hem adherit al protocol proporcionat per la Con-
federació Nacional d’Autoescoles (CNAE) per tal de seguir les 
mesures sanitàries de la millor manera. Aquest protocol im-
plica un control rigorós de la neteja de totes les instal·lacions 
del centre, on s’inclouen els vehicles, així com l’ús obligatori 
de mascareta, tenir a disposició dels alumnes gel desinfectant 
i mantenir un aforament a l’aula que permeti respectar la dis-
tancia de seguretat entre alumnes. 

La parella que presumia d’haver fet un ‘frugal viatge de noces’ per terres hispanes, amagava que els havien ‘regalat’, a través d’una societat 
en pèrdues, la meitat d’una lluna de mel de les Mil Meravelles voltant per tot el món. La premsa explica que els hi havia fet un amic del pare, 
afeccionat als vaixells i al tir al plat, aquesta activitat compartida amb anoiencs també destres amb les escopetes. Es diu que, una de les “seves 
propietats”, Can Termens, situada molt a prop de la pista principal que va del Bruc a Collbató, era un amagatall freqüentat pel qui sovint també 
apareix en els mitjans estrangers a causa dels seus tripijocs econòmics.  A la finca s’hi arriba per un camí ample, on no es fa estrany el movi-
ment de cotxes i escoltes. Són coses de les relacions forjades en la confiança fraternal, ‘cosint’ un entramat de circumstancies amb el fil d’una 
llarga relació, on s’hi barregen interessos, confidències, aventures, negocis, amistats i lleure. Molts es pregunten com és possible tot això. Coses 
d’aquella “inviolabilitat” que predica que tots som iguals davant la llei i tapa el que convé. Fins que s’acaba, diu el gendre.

  Pia Prat Jorba @PiaPrat
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Espai patrocinat per:

Igualada: 
C/Òdena 33. Tel.  93 1161646 – 671 694 462 
Av. Balmes, 61 Tel. 646 558 595

Santa Margarida de Montbui: 
Ctra. De Valls, 34 baixos. 
Tel: 683 358 172

 

Vilanova del Camí: 
C/ Jacint Verdaguer, 33 
930137402 - 615 120 355

CURSOS 
CAP i ADR

@autoescolamontauto

Montauto(de dll-dv d’11 
a 13h i de 17 a 19h)

INTENSIUS 
de teòrica 

segueix-nos! 

“La DGT ha estat parada”


