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L’EDITORIAL

Emmascarats
E ls anoiencs hem vist com, de la nit al 

dia, es decidia el confinament perime-
tral del Segrià. De seguida ens va venir 
al cap el record, encara recent i que mai 

marxarà de les nostres ments, de les circumstàn-
cies que ens va tocar viure a la Conca d’Òdena, 
encara més dures, durant unes quantes setma-
nes de la passada pri-
mavera. Tot el què ara 
sentim des de l’interior 
de la comarca lleidata-
na ens sona a música 
coneguda. Malaurada-
ment.
Aquesta setmana, tot i 
que no ha estat objec-
te de notícia -no calia- 
hem tingut un ensurt 
en un poble de l’Anoia. 
D’un dia per l’altre es 
van disparar totes les alarmes per por a un brot 
que, al final, ha quedat en un no res en conèixer 
els resultats negatius dels temuts PCR. Afortu-
nadament.
El que ens ha tocat viure aquest 2020 no és cap 
broma. Per això ens dol -per no utilitzar un verb 
més dur i brut- que hi hagi qui s’ho prengui com 

si res. L’incivisme ha arribat a tal grau que hi ha 
persones que han fet de la hipocresia i la desí-
dia el seu modus vivendi i, amb tota la patxoca, 
són capaços de continuar tossint sense protecció 
davant d’una persona i, davant les lògiques quei-
xes, escridassar-les com volent tenir tota la raó... 
No entrarem a valorar si la decisió de mante-

nir-nos emmascarats  
cada vegada que sor-
tim de casa és o no 
una bona decisió. 
Igualment, no ens 
farà cap mal, i, està 
clar que, ara per ara, 
ens porta més bene-
ficis que problemes. 
És molt possible 
que  haguem d’estar 
emmascarats molt 
de temps. Molt. La 

imatge habitual dels asiàtics amb mascareta ja 
no se’ns farà extranya mai més.
El que no podem deixar passar és l’incivisme en 
un moment així. Bé farien els nostres represen-
tants públics de no tenir contemplacions en apli-
car les sancions que calguin davant els qui fan 
perillar la nostra salut, i les nostres vides. 

No podem deixar passar 
l’incivisme. Bé farien els nostres 
representants públics d’aplicar 
les sancions que calguin davant 

els qui fan perillar la nostra 
salut, i les nostres vides.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Isidre Fainé i Ricard Fornesa, ex-
presidents de la Caixa, així com An-
toni Brufau, president de Repsol, 
van percebre salaris milionaris com 
a consellers de les filials Repsol, Te-
lefónica, Abertis, SegurCaixa i Gas 
Natural (actual Naturgy). Ara el TS 
ha sentenciat que “són il·legals els 
sous cobrats entre el 2004 i el 2006 
ja que només podien cobrar les di-
etes per assistir als consells d’admi-
nistració de les empreses participa-
des i la resta ho havien d’haver cedit 
a l’entitat financera.”
 
Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, ha dit “la justícia espanyola 
pot arribat a ser la més ràpida del 
món quan es tracta de jutjar inde-
pendentistes catalans”.
 

Oriol Junqueras, Carme Forca-
dell, Jordi Sànchez, Jordi Cui-
xart, Dolors Bassa, Josep Rull, 
Joaquim Forn, Jordi Turull i Raül 
Romeva  han sabut que “les jun-
tes de tractament de les presons 
de Lledoners, Puig de les Basses i 
Wad-Ras han proposat per unani-
mitat que passin al tercer grau, un 
cop ja han transcorregut els sis me-
sos que preveu la llei des que van 
ser classificats en segon grau”. La 
decisió ha de ser valida el Servei de 
Classificació de la Generalitat.” La 
fiscalia vol recórrer la decisió al TS.
 
Javier Zaragoza, fiscal del TS, un 
dels que va actuar en el judici del 
1-O, va ser invitat per Maria Euge-
nia Gay, degana del col·legi d’ad-
vocats de Barcelona. Davant les 
queixes provocades els que s’hi van 
inscriure van rebre una nota on 
deia “tant els ponents com l’orga-
nitzador de la ponència prohibei-
xen expressament l’enregistrament 
audiovisual i posterior difusió i 
exhibició de la seva imatge en qual-
sevol suport material o electrònic”.
 
José Antonio Urrutikoetxea, àlies 
Josu Ternera, dirigent històric 
d’ETA, ha sabut que el Tribunal 

d’Apel·lacions de París ha decidit 
“denegar la demanda de la titular del 
jutjat central d’instrucció número 3, 
María Tardón,  per considerar que 
l’euroordre emesa per l’Audiència 
Nacional contenia moltes impreci-
sions, entre les quals la qualificació 
dels fets i les dates en què es van pro-
duir, tot recordant que el delicte de 
lesa humanitat no existeix al Codi 
Penal francès.”
 
Alba Vergés, consellera de Salut, ha 
dit “no ens preocupa el volum dels 
brots, sinó el de casos. Això no és 
cap broma i cal seguir sempre les 
mesures. No es descarten mesures 
més estrictes al Segrià”.
 
Neus Torbisco, anoienca, doctora 
en dret i experta en drets humans ha 
explicat que Omnium Cultural ha 
sol·licitat a la presidenta del Consell 
Federal de Suïssa, Simonetta Som-
maruga, “que s’utilitzin les funci-
ons que els atorga la llei federal per 
instar a la congelació de valors pa-
trimonials d’origen presumptament 
il·lícit del rei emèrit”. Marcel Mauri, 
vicepresident de l’entitat ha anunci-
at que “hem presentat una querella 
contra el rei emèrit al Tribunal Su-
prem.”

Justícia lenta i 
repressió exprès

L a repressió de l’Estat no ces-
sa, no es confina. L’Estat actua 
des de la posició de força amb 
la qual ha actuat al llarg dels 

darrers anys i instrumentalitza les insti-
tucions i els poders públics. És evident 
que no li molesta utilitzar el Congrés dels 
Diputats ni el Tribunal Suprem, quina 
importància li pots donar a suposades 
institucions democràtiques quan estan 
al servei de la monarquia més corrupta 
d’Europa i del règim autoritari nascut de 
Franco?
I ara et toca a tu, Laura. I li toca al Josep; 
i li tocarà l’Arià i als que lluiten pel futur 
del país. 
En el país on la justícia va lenta, la repres-
sió és exprés . El Tribunal Suprem et cita 
a declarar menys d’un mes després que el 
Congrés t’aixequés les prerrogatives par-
lamentàries, vulnerant el dret fonamen-
tal a la representació política.
No hi ha col·lapse judicial que valgui per 
tu, Laura. I mentre treballadors de jut-
jats de primera instància van amb l’aigua 
al coll de feina, a tu et volen depurar de 
pressa. Els fas por. Els fem por. Saben que 
hi ha gent que si no hi ha camí, se’l fan 
sota els peus i sense parar d’avançar.
Exigim de forma urgent tancar files amb 
la Laura Borràs. No pot ser justa una cau-
sa en la qual, en ple col·lapse judicial, es 
triga sols un mes a començar la depura-
ció política de la diputada.
Demanem a la resta de forces polítiques i 
socials del país que abandonin espais de
comoditat o equidistàncies. Que s’ aline-
ïn amb l’estratègia de la persona que està 
sent oprimida. Ho fem des del ple con-
venciment que ens tocarà rebre a tots i 
a totes, i voldríem que ens fessin costat.
Instem a l’Ajuntament d’Igualada i al 
Consell Comarcal de l’Anoia a donar su-
port a aquest manifest en les seves prò-
ximes sessions plenàries. Reivindiquem 
a la Laura Borràs que s’estima aquesta 
ciutat i aquesta comarca, li enviem tot 
l’escalf des d’un racó de món que també 
és el seu.
Reclamem el retorn imminent dels par-
tits i totes les organitzacions autode-
terminacionistes catalanes a la via uni-
lateral; no es pot negociar res amb una 
pistola a sobre de la Taula d’Imposició. 
Qualsevol pot ser el següent i no hi pot 
haver pau social quan es depura i s’em-
presona a la dissidència. Pau injusta no 
és pau. 
Mai caminaras sola, Laura. Prepa-
rem-nos!

Firmen aquest comunicat l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) de l’Anoia i les 
seves assemblees territorials.

ANC ANOIA
@ANCAnoia
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A ra fa justament quatre mesos 
que l’Anoia, la nostra comarca, 
va ser afectada per la Covid-19. 
Diuen, que després de la tem-

pesta ve la calma,  i és el que esperem, que 
aquesta quietud es mantingui davant dels 
nous brots d’una epidèmia per ara impara-
ble. Curiosament, aquest cap 
de setmana, Igualada simbo-
litzarà la força que té la nos-
tra ciutat alçant, com cada 
any, els esperats globus, però 
aquesta vegada, en homenat-
ge als professionals sanitaris 
de la Conca d’Òdena. Amb 
un format diferent adaptat a 
la situació actual, però amb la 
coincidència de celebrar-ho el 
10 de juliol, festivitat de Sant 
Cristòfol.
 
Segons ens va deixar escrit 
Joan Amades al seu Costu-
mari Català, el motiu de ce-
lebrar-se Sant Cristòfol el 10 
de juliol, ve de molts segles 
enrere. Segons l’etnòleg i folk-
lorista català, l’any 1592, amb 
motiu de la terrible catàstro-
fe de la pesta, el Consell de 
la ciutat de Barcelona va demanar ajuda 
a Sant Cristòfol, i curiosament, l’epidèmia 
va acabar-se, de sobte, aquell 10 de juliol. 
Des d’aquell any, cada 10 de juliol va de-
clarar-se dia festiu pel “Consell dels Cent 
jurats” de la ciutat, tal com explica el Cos-

tumari. Aquesta festa va ser molt popu-
lar a la ciutat de Barcelona, amb una fira 
pel carrer del Regomir, que donava inici 
a l’estiu. Era típic dels rebesavis dels bar-
celonins anar a visitar Sant Cristòfol a la 
seva capella del barri del Regomir,  els que 
creien que si li feien una caritat, quedarien 

guardats de dolor gràcies al Sant.  El barri, 
que era carregat de manyans i serrallers, i 
que aquest dia tenien prohibit tocar el fer-
ro, feien una festa grossa, i es banyaven a 
les aigües de la ciutat, just a les 12 del mig-
dia, hora  en què es creia que Sant Cristò-

fol havia travessat el riu amb l’infant Jesús 
a collibè. Una bonica anècdota, és que la 
gent d’aquell temps que volia banyar-se se-
guint la tradició, hi anaven abans de les 12 
del migdia, ja que deien que en passar-hi 
els serrallers i manyans, l’aigua quedava 
negre de la pols de ferralla. L’any 1906, les 

festes del barri es van suprimir 
per ordre de l’Ajuntament de 
Barcelona, i en quedar el barri 
trist, desanimat i sense festa, va 
oferir a partir de l’any següent, 
tal com feien a altres països, 
la idea de beneir els vehicles, i 
d’aquí ve que a Catalunya Sant 
Cristòfol sigui el patró dels con-
ductors.
 
No serà pas per aquesta encisa-
dora història de la nostra terra, 
amb un final feliç, que podem 
preveure un acabament proper 
de l’epidèmia mundial, i la nos-
tra comarca, així com la resta 
del país, s’haurà de mantenir 
una bona temporada a l’aguait i 
dormint amb un ull obert. Men-
trestant però, aquest divendres 
i dissabte, a Igualada, mirarem 
al cel i gaudirem de l’espectacle 

que ens oferiran els globus aerostàtics, tot 
recordant, ara més que mai, les paraules 
que ens va deixar escrites Jacint Verda-
guer: 
“Sempre que miro el cel, me sembla casa 
meva”.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Ens en sortirem!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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Igualada vola per Sant Cristòfol

Aprofitaràs el nou Pla Renove per 
canviar-te el cotxe?

 Sí 16%  No 84%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JENNIFER ROCA CIVIT
Periodista.



L’EQUIP DE VOLUNTARIS “RADARS”

Radars és una xarxa ciutadana de prevenció i detecció de la solitud 
i l’aïllament de les persones grans, en què participen veïns, comer-
ciants, voluntaris i serveis vinculats als diferents barris d’Igualada. 
Durant l’etapa del confinament, han fet una feina espectacular. Fe-
licitats i 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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Abans de presentar la 
meva visió personal so-
bre el nou Pla Director 
Urbanístic d’Activitat 

Econòmica de la Conca d’Òdena, és 
necessari que m’aturi un instant en 
analitzar les aspiracions desgracia-

dament majoritàries d’una població conservadora i 
temerària al progrés com és la població de la Conca 
d’Òdena. A causa d’aquesta por al progrés ja s’ha de-
mostrat any rere any que el deixar les co-
ses tal i com estan no és un mètode útil 
per avançar, sinó que és una manera de 
fer que tan sols impulsa èxodes de per-
sones emprenedores cap a comunitats 
on es pugui cultivar el seu talent, fet que 
no és possible en un entorn estàtic rece-
lós als canvis i satisfet amb la monotonia 
com és el nostre.
És per això, per tant, que és més neces-
sari que mai implementar un revulsiu a 
la Conca que capgiri la forma de viure i 
pensar de tots i totes per tal de ser pio-
ners en el progrés industrial i tecnològic 
a Catalunya tal i com ho vam ser amb el 
sector de l’adoberia en una època dau-
rada que molts recorden amb enyorança 
però que no s’atreveixen a tornar a re-
produir. És obvi, doncs, que sense valen-
tia i decisió mai farem realitat unes idees 
que, per desgràcia, tan sols són utopies 
pels que apostem pel desenvolupament. 
Des de la perspectiva d’una persona 
jove que no veu el desenvolupament del 
seu futur a la Conca, intentaré trans-
metre quant d’important és la redacció 
d’aquest pla i què hauria d’incloure per 
tal d’evitar que moltes persones como jo 
acabem marxant de la nostra llar.
Centrant-nos inicialment en el model industrial, és 
imprescindible que el nou PDUAECO introdueixi a 
la Conca l’acabada de néixer indústria 4.0 i no només 
la ja tradicional indústria 3.0, ja que sense apostar 
per la Quarta Revolució Industrial serem (de nou) 
irrellevants en el mapa al llarg d’uns anys. La “Quarta 
Indústria”, però, no pot tornar a estar assentada so-
bre grans hectàrees de formigó, és de vital importàn-

De la por al progrés, al floriment dels somnis
VICTOR RECIO RODRÍGUEZ, Estudiant de 18 anys.

cia que aquest nou model sigui capaç de conviure 
amb l’entorn natural i la sostenibilitat a partir d’es-
tar impulsat per energies renovables provinents 
de panells solars instal·lats en la mateixa zona. Un 
exemple d’aquest tipus d’activitat industrial són 
les factories de Tesla, grans superfícies enmig de 
la natura que estan potenciades per energies re-
novables alhora que manufacturen productes no 
contaminants.

Aquesta forma de produir, però, no ha de ser l’úni-
ca, ja que seria de gran riquesa cultural i artística 
el cedir un espai, probablement el més proper als 
nuclis de població, per a l’assentament de start-
ups tecnològiques i design labs capaços de produir 
contingut majoritàriament digital, tot basant-nos 
en exemples pioners com Silicon Valley als EUA 
o Rhine-Main-Neckar a Alemanya. Els clústers 
tecnològics basats en les TIC són, en poques pa-
raules, el futur i, en conseqüència, una aposta del 

Govern de la Generalitat de la mà del 
Govern Central pel potenciament 
d’aquest tipus d’activitat a la Conca 
podria convertir el nostre territori en 
el principal centre de R+D+I del sud 
d’Europa.
Un cop presentades les aspiracions, i 
imaginant que aquestes es fan realitat, 
serà també de necessària implantació 
un trajecte ferroviari entre la Conca i 
l’Àrea Metropolitana que sigui capaç 
de transportar mercaderies i persones 
de manera eficaç i ràpida. Encara que 
el principal objectiu sigui assolir els 
punts nomenats prèviament, és im-
portant recordar que actualment a la 
Conca d’Òdena el transport públic, 
eix vital de la sostenibilitat, és una 
eina poc útil que, per exemple, triga 1 
hora i 30 minuts en efectuar el trajecte 
de 68km entre Igualada i Barcelona o 
44 minuts en el trajecte de 35km entre 
Igualada i Martorell.
En definitiva, les aspiracions descrites 
al llarg d’aquest article no deixen de 
ser més que petits grans somnis que, 
probablement, s’oblidaran amb el pas 
del temps, aconseguint així que el ter-
ritori visqui eternament en la melan-

còlica mirada a un passat industrial en què vam 
ser pioners a Europa i que, per desgràcia dels pro-
gressistes, pot no repetir-se.
La Conca d’Òdena podrà ser un lloc on viure, 
treballar i ser feliç. Lamentablement, sense arris-
car-nos continuarem molts anys vivint en els mo-
nòtons i avorrits blancs i negres d’una societat que 
té por a somiar, deconstruir-se i evolucionar. 

La Conca d’Òdena podrà ser un 
lloc on viure, treballar i ser feliç. 

Lamentablement, sense arriscar-nos 
continuarem molts anys vivint en els 
monòtons i avorrits blancs i negres 
d’una societat que té por a somiar, 

deconstruir-se i evolucionar.
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Inauguració
ampliació

    A partir de dilluns us esperem a les noves instal.lacions
Estem a la mateixa adreça



U na de les primeres co-
ses que va revolucio-
nar Internet, va ser la 
compra d’entrades a 

espectacles, les reserves d’hotels i 
els bitllets d’avió. En definitiva va 
dinamitzar l’accés als viatges, fent 

possible que des de casa, tothom podia dissenyar el 
seu itinerari.
Al llarg del temps jo mateix m’he organitzat viatges 
per tot el món... però cada vegada ho faig menys. És 
cert que des de casa o des de la oficina pots navegar 
per Internet buscant xollos o racons amagats per a 
fer especial –i més barat- el teu viatge, però mai de 
mai, he aconseguit organitzar un viatge, ni que si-
gui un cap de setmana, sense emprar hores i hores 
de temps i ordinador. I moltes vegades la publicitat 
de l’hotel no s’acostava a la realitat o, per exemple, 
algunes companyies aèries m’han fet pagar un so-
brecost per l’equipatge que tu comptaves com “de 
mano” i ells el consideren “el baul de la Piquer” i et 
claven 50 euros a la porta d’embarcament. Els que 
han viatjat amb Ryanair o Vueling segurament ho 
han viscut alguna vegada.
Quan busquem per Internet no ho hem fet tant per 
a dissenyar un gran viatge, com per a poder pre-
sumir de “lo barat que l’he aconseguit” encara que 
l’estalvi no passi dels 50 euros. Si hagués cobrat a 
20 euros l’hora de feina invertida en aconseguir “la 
millor habitació” en un hotel o el millor seient en 
un avió, segurament m’hauria pogut pagar la tota-
litat del viatge.

Recordo una vegada que vaig reservar habitació en 
un hotel de Calais per 180 euros la nit i al llit no hi 
havien ni coixins i per a esmorzar havies d’anar al 
bar de la cantonada on et servien pastisseria indus-
trial.... i no del mateix dia.
Els millors viatges que he fet, estaven organitzats 
per professionals, ja fossin agents de viatges o com-
panys d’alguna de les associacions de periodistes 
de turisme de les que formo part. Quan m’ho he 
muntat jo, en un lloc o altre m’ha sortit el desastre. 
En un viatge a Nova Iork, em va costar molt trobar 
una oferta d’hotel acceptable però vaig acabar pa-
gant molt mes perquè la ciutat no té tarifes estables: 
varien segons la oferta i la demanda de cada dia. 
I la finestra al carrer que em prometien donava a 
un carreró de dos metres d’ample i tot el que podia 
veure era la paret mitjanera de l’edifici del davant 
que a Nova Iork no deixa de ser una llàstima.  
Per això des de fa temps he optat per contractar 
els viatges a través d’una agència. No només sa-
ben quines companyies compleixen, sinò que et 
desaconsellen determinats destins en moments de 
crisi i quan tens un problema lluny de casa o en 
mig d’un aeroport i els truques, t’escolten, et donen 
solucions i et defensen davant les empreses turís-
tiques.
Viatjar es el millor que hi ha .... i fer-ho tranquil i 
segur, ho és encara més. 

Quan busquem per Internet no ho 
hem fet tant per a dissenyar un gran 
viatge, com per a poder presumir de 

“lo barat que l’he aconseguit” encara 
que l’estalvi no passi dels 50 euros.

JOSEP M. CARRERAS

Viatjar és viure Errar l’objectiu

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Fins fa pocs dies al meu po-
ble hi havia el darrer testi-
moni directe d’un fet que 
va marcar la vida de Santa 

Coloma durant dècades: l’entrada 
de les tropes italianes que lluita-
ven amb Franco. En prendre la vila 

després de tres dies de bombardejos, varen omplir 
les parets de pintades. Amb el temps varen anar 
desapareixent totes menys una: la paraula DUCE, 
escrita amb calç a la façana d’una casa. Es va dema-
nar a l’Ajuntament que la protegís amb un simple 
metacrilat com a part de la història de la vila. No 
es va fer en el seu moment i ara, algú, amb més cor 
que cap, hi ha escrit al 
damunt: “Ni oblit ni 
perdó”.
Penso que actituds 
com aquesta formen 
part d’un gregarisme 
inconscient, que se-
gueix corrents  que 
corresponen a altres 
situacions. Concreta-
ment em refereixo a 
la destrucció d’estàtu-
es que s’ha escampat 
per Amèrica i Europa, 
sense tenir en compte 
el context en què va-
ren viure els personat-
ges.  
No vull que se m’interpreti malament. Únicament 
pretenc posar les coses al seu lloc. Em guardaré 
prou bé de defensar el feixisme (representat pel 
Duce) o justificar l’explotació i esclavitud dels indí-
genes d’Amèrica portats a terme pels europeus. Per 
això, aplaudeixo que s’hagi retirat a Barcelona l’es-
tàtua d’Antonio López, marquès de Comillas, que 
en el segle XIX es va enriquir amb el comerç d’es-
claus. El mateix podria dir de tantes altres fortunes 
que s’amassaren amb l’explotació de les persones.
Però no es pot posar tot en el mateix sac. Cristòfol 

Colom, per exemple, va ser un cartògraf i navegant, 
aventurer ambiciós que va canviar la història de 
la humanitat amb el descobriment d’un nou con-
tinent. Sens dubte no va ser un sant i va haver de fer 
front a moltes revoltes, tant dels indígenes com dels 
mateixos expedicionaris que no aconseguien l’en-
riquiement fàcil que havien somniat. Però no em 
consta que fos un explotador esclavista. De fet, va 
morir  més pobre que una rata a la presó de Valla-
dolid. Culpar-lo ara de tots els disbarats que perpe-
traren després els “conquistadores” em sembla ex-
cessiu. Seguint l’actitud dels que pretenen esborrar 
la memòria històrica, els colomins hauríem d’eli-
minar el record del comte Dalmau III de Queralt, 

virrei de Catalunya 
durant la Guerra dels 
Segadors o bé l’obra 
històrica de mossèn 
Joan Segura pel fet de 
ser capellà i situar-se 
en posicions conser-
vadores.
En realitat, les per-
sones s’han de jutjar 
globalment al llarg 
de la seva vida i en el 
context en què varen 
viure. I no deixa de 
ser curiós que tantes 
vegades la història si-
gui objecte de contro-
vèrsia, normalment a 

causa d’una posició prèvia presa per qui la inter-
preta. La veritat només és una, la que es basa en 
els esdeveniments, i no podem fer-la a la mida de 
cadascú. Però per desgràcia massa sovint –també 
en l’anàlisi de fets històrics- es parteix de criteris 
preconcebuts i després es busca la manera de tro-
bar arguments per justificar-los. La base no pot ser 
mai la ignorància, la mala fe o la manca d’un criteri 
equilibrat perquè aleshores passen fets com els que 
han donat peu a escriure aquest article. 
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European Balloon Festival 2020

REDACCIÓ / LA VEU 

A munt, Igualada!” és 
l’eslògan de l’Euro-
pean Balloon Festi-

val d’enguany, una edició que 
servirà per marcar l’inici de 
l’enlairament metafòric de la 
ciutat d’Igualada després de 
superar els difícils mesos de 
la pandèmia de la Covid-19. 
Per evitar aglomeracions, en-
guany el festival no celebrarà 
els vols de tarda ni el Night 
Glow de dissabte a la nit, però 
sí que mantindrà els vols ma-
tinals d’avui divendres dia 10 
i dissabte dia 11 de juliol a les 
7h del matí perquè tothom en 
pugui gaudir des de balcons i 
terrats.
El Festival d’aquest 2020, que 
arriba a la 24ena edició, serà 
un homenatge als sanitaris de 
la Conca d’Òdena, i és per això 
que el vol inaugural d’avui di-
vendres sortirà de davant de 
l’Hospital d’Igualada i no des 
del Parc Central com era habi-
tual. A més, tindrà com a pas-
satgers una trentena de sanita-
ris; treballadors de l’Hospital i 
dels Centres d’Atenció Primà-
ria, entre d’altres equipaments
de salut. L’organització del fes-
tival vol agrair així la seva tas-
ca durant la pandèmia que va 
assetjar amb especial duresa 
la Conca d’Òdena. De manera 
excepcional, la premsa segui-
rà l’enlairament des de terra i 
no pas des de dalt dels globus 
com s’havia fet en les anteriors 
edicions del certamen.
Demà dissabte dia 11 els glo-
bus s’inflaran i s’enlairaran des 

La 24a edició de l’EBF  
arriba avui marcada, 

com tot, pel Covid-19, i 
per això no hi haurà el 
sempre esperat Night 
Glow i el concert que 

l’acompanya... Haurem 
d’esperar a l’any que ve

Veurem els globus des del balcó

El gerent de l’Hospital, Ferran Garcia; un membre de l’equip de Pep Valls, 
dissenyador del cartell;  l’alcalde Marc Castells; Josep Maria Lladó, de l’organització, 

i la regidora Patrícia Illa, durant la presentació de l’EBF 2020. / AI

de diferents places de la ciutat 
perquè tots els igualadins pu-
guin veure’ls de prop des de 
balcons i terrats de casa ma-
teix, o bé des de llocs alçats i 
propers de la ciutat d’Iguala-
da, com el mirador de Mont-
serrat, la muntanya del Pi o 
d’altres punts de l’Anella Ver-
da, sempre evitant la concen-
tració d’espectadors. Algunes 
de les places des d’on s’enlai-
raran 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.
L’altre canvi d’enguany és que 
el festival no convidarà 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 participen i 
també d’altres de fora del país 
que es puguin desplaçar amb 

mitjans i recursos propis i que
han mostrat interès a parti-
cipar al festival tot i no estar 
convidats per l’organització. 
En total, l’organització calcula 
que seran uns vint-i-cinc els 
globus que ompliran de colors 
el cel d’Igualada.
L’European Balloon Festival 
està impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’empresa fabri-
cant de globus Ultramagic, 
amb el suport de les empreses
de vol Globus Kon-Tiki, Ca-
mins de Vent, Anoia Balloons 
i el patrocini de Vitogas. Els 
horaris i les activitats es poden 
consultar a la pàgina web ebf.
cat i a les pàgines del festival 

a les xarxes socials Facebook, 
Twitter i Instragram. 
Un any més, s’anima a tothom 
a penjar les imatges dels glo-
bus a les xarxes socials amb les
etiquetes #veigglobus i #Eb-
fIgd perquè els globus siguin 
presents no només al cel sinó 
també a les xarxes.

Nou format de 
la festa infantil
Tot i que enguany no es po-
den programar les activitats 
als Iglús de Vent a causa de 
la normativa de la Fase de 
represa que requereix espais 
amplis i ben ventilats, sí que 
s’ha volgut mantenir la festa 

infantil de dissabte a la tarda. 
Enlloc de celebrar-se a l’Avin-
guda Catalunya aquest any les 
activitats es repartiran per di-
ferents punts de la ciutat per 
evitar aglomeracions, com ara 
l’Escorxador, l’Estació Vella, 
el pati del Museu Comarcal de 
l’Anoia i els patis de les escoles
Garcia Fossas i Ramon Cas-
telltort.
Amb aquesta decisió, l’Ajunta-
ment d’Igualada vol oferir un 
entreteniment a l’aire lliure als 
infants de la ciutat tal i com 
era habitual, i alhora donar 
suport a les empreses i entitats 
dels sectors de l’esport, l’oci i la 
cultura.



Un globus s’enlaira des de la plaça de l’Ajuntament, l’any passat, a primera hora del matí. Aquest any serà diferent. / LIDERA COMUNICACIÓ
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Els organitzadors han 
preparat un programa 
senzill, amb un parell 
de volades a primera 
hora del matí, i una 

festa infantil per demà 
dissabte a la tarda

Algunes de les activitats de lleu-
re programades per dissabte 11 
a la tarda són un circuit outdo-
or, un taller de circ, inflables i 
activitats esportives i compta-
ran amb la implicació d’entitats 
com Protons, Dessota i l’entitat 
de malalties rares MPS.

Programació
Divendres 10 de juliol
Vol inaugural de l’European
Balloon Festival
7h / davant de l’Hospital 
d’Igualada. Vol inaugural en 
honor als professionals sani-
taris.

Dissabte 11 de juliol
Vol de ciutat
7h / places i carrers d’Igualada
Enlairament des de diferents 
places i carrers de la ciutat 
d’Igualada com 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 Ra-
mon Castelltort, o el mateix 
Parc Central.

Festa infantil
tarda / Igualada
Activitats infantils repartides 
per diferents espais d’Iguala-
da, com ara l’Escorxador, l’Es-
tació Vella, el pati del Museu 
Comarcal de l’Anoia i els patis 
de les escoles Garcia Fossas i 
Ramon Castelltort.
Algunes de els activitats que 
es faran són un circuit outdo-
or, un taller de circ, inflables i 
activitats esportives.
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La nostra és una terra 
lligada al món 

aerostàtic des de fa 
molts anys, i tant és 

així que veure el cel ple 
de globus no se’ns fa 

extrany... i ens relaxa i 
enorgulleix

REDACCIÓ / LA VEU 

C ertament, l’Anoia és 
terra de globus. Veu-
re’ls al cel és relativa-

ment habitual, i, quan anem 
acompanyats d’algun foraster, 
és normal veure’l embadalit 
observant-los mentre nosal-
tres continuem l’activitat que 
estem fent com si tal cosa... La 
nostra és una terra lligada al 
món aerostàtic des de fa molts 
anys, i tant és així que veure 
el cel ple de globus no se’ns fa 
extrany... i ens relaxa i enorgu-
lleix.
Per fer-lo més interessant en-
cara, aquest paisatge és també 
un model de negoci. I ve de 
lluny. Més o menys quatre dè-
cades!
Probablement, els “culpables” 
de tot això són tres amics igua-
ladins que van decidir creuar 
Àfrica en globus inspirats per 
Jules Verne i la seva novel·la 
“Cinc setmanes en globus”. 
L’aventura va durar onze me-
sos, va comportar 40 vols des 
de Zanzíbar fins al Congo, i 
a la tornada va donar com a 
fruit el naixement de l’empresa 
Ultramagic, fundada per Jo-
sep Maria Lladó, Joan Come-
llas, Jaume Llansana i Carles 
Lladó. La fàbrica fundada per 
aquells quatre joves és avui lí-
der mundial de fabricació de 
globus aerostàtics i l’única a 
tot l’Estat que fabrica globus 
d’aire calent. En Josep Maria, 
a més, és avui, podríem dir, 
l’ànima de l’European Balloon 
Festival. 
Ubicada just al costat del nos-
tre aeròdrom, Ultramagic 
Balloons fabrica cada any uns 
120 globus que exporta a tot 
el món, a països com França, 

Terra de globus, orgull de l’Anoia

Regne Unit, Japó, i darrera-
ment va en augment la venda 
a Turquia (Capadòcia), Egip-
te i Tanzània. La plantilla de 
l’empresa està formada per 56 
persones que realitzen tot ti-
pus de tasques (des del dis-
seny, passant per la tecnolo-
gia, fins a la confecció de les 
teles o la construcció artesa-
nal de les cistelles).
El preu mitjà per a un glo-
bus de 8 o 9 passatgers està 
al voltant dels 55.000 euros, 
i pot variar en funció de fac-
tors com si porta publicitat o 
no, si es tracta d’alguna for-
ma especial, la quantitat de 
bombones de gas, etc. Des 
d’Ultramagic es mostren 
molt satisfets de l’evolució 
del negoci, que els ha por-
tat a superar el seu principal 
competidor mundial amb 
seu a Bristol. Asseguren que 
l’Anoia es pot considerar la 
capital de l’aerostació del 
sud d’Europa gràcies a tota 
la suma d’elements que la fan 
imbatible.
Ultramagic va obrir camí, 
però amb els anys d’altres 
empreses han volgut afe-
gir-se a l’aventura, i així 
consolidar un “clúster” que 
és tot un referent mundial. 
Deu fer prop de tres dècades 
que Àngel Aguirre i Miquel 
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Un pilot prepara el globus per poder-se enlairar al Parc Central d’Igualada, l’any passat. / LIDERA COMUNICACIÓ

Mesegué fundaven Globus 
Kon-Tiki, actualment una de 
les empreses de vol en globus 
més importants de l’Estat 
que ofereix tot tipus de rutes i 
travesses arreu de Catalunya 
com els Pirineus o la Costa 
Brava, amb molta demanda 
de vols tant de particulars 
com d’empreses, i amb molta 
influència en clients de Xina 
i els Estats Units. Globus 
Kon-Tiki va ser la primera 
empresa de veure i explotar 
el negoci del vol en globus, 
que no ha parat de créixer. 
En podeu llegir una àmplia 
entrevista amb un dels seus 
fundadors en aquest mateix 
especial.
Més recentment, fa quinze 
anys naixia una altra em-
presa de vol en globus: Ca-
mins de Vent, amb el pilot 
Xavier Aguilera al capda-
vant. A banda dels vols tra-
dicionals ha ampliat la seva 
oferta per oferir vols per per-
sones amb mobilitat reduïda 
i gairebé tots els seus globus 
disposen de cistelles adapta-
des amb porta o bé amb cis-
telles amb vistes, on els pas-
satgers poden volar asseguts 
mentre fan degustacions gas-
tronòmiques. Té clients pro-
cedents d’Índia, Anglaterra i 
Estats Units, entre d’altres. 
Hi ha encara una tercera 
empresa de vol, de la mà del 
pilot Jordi Rodríguez: Anoia 
Balloons, d’unes dimensions 
molt més petites però que 
busca donar resposta a una 
demanda creixent; en un 
moment en què es valoren 
més els regals d’experiències 
que no pas els regals físics, 
l’experiència de volar està 
entre les més preuades.  
Avui, les tres empreses igua-
ladines disposen, sumades, 
d’una flota de 17 globus, 
facturen prop de 900.000€ 
i cada any fan volar més de 
6 mil passatgers d’arreu del 
món en diferents rutes i tra-
vesses i en diferents formats 
de vol. A més, donen feina a 
24 treballadors, tot i que la 
xifra puja en determinades 
èpoques. Malauradament, 
aquest no serà un any ric en 
activitats, però els globus hi 
són, hi continuaran, ens es-
peren per enviar-nos amunt 
de seguida que el Covid-19 
sigui només un mal record.

Des de la creació 
d’Ultramàgic, altres 

empreses han ajudat 
a fer de l’Anoia tot un 

referent de l’aerostació

Calaf  - Vilanova del Camí
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Un pollastre, un ànec 
i una ovella van ser 

els primers tripulants 
vius d’un globus ae-

rostàtic... l’any 1783, 
davant la cort francesa 

de Versailles.

La passió per volar... des de 1709

REDACCIÓ / LA VEU 

L es primeres passes en 
la història dels globus 
no van ser, com mol-

tes vegades es diu, gràcies als 
germans Montgolfier. Aquest 
honor correspon a un inven-
tor i sacerdot jesuïta anome-
nat Bartolomeu Lourenço de 
Gusmão. Segons es diu la idea 
d’un instrument més lleuger 
que l’aire es va presentar per 
casualitat. Un dia va observar 
com s’elevava una bombolla 
de sabó en passar per damunt 
d’una espelma. Immediata-
ment va intuir les possibilitats 
d’aquella idea i va sol·licitar 

fins i tot el privilegi de patent 
al rei de Portugal, Joan V.
La primera demostració pú-
blica, davant la cort, es va 
realitzar el 8 d’agost de 1709 
a la Casa d’Índies de Lisboa. 
L’artefacte es va elevar qua-
tre metres per sobre de terra, 

abans que s’incendiés. El seu 
invent va ser denominat Pas-
sarola. Posteriorment lluny de 
rebre el reconeixement que es 
mereixia, va ser difamat per la 
Santa Inquisició, perseguit i 
obligat a fugir. Es va refugiar 
a Espanya i va morir a Toledo, 
a causa d’unes febres, als 39 
anys d’edat.
Van haver de transcórrer més 
de 70 anys perquè es donés el 
següent pas en la història dels 
globus. Aquest cop sí, de la 
mà dels germans Montgolfier. 
Concretament Joseph-Michel 
i Jacques-Étienne Montgolfi-
er. Ells van fer famosos davant 

Vol de Jacques Charles en solitari, l’1 de desembre de 1783. Gravat de 1887.

                         93 804 24 51 
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els seus altres nou germans en 
fer un senzill experiment en 
l’avantpassat dels actuals glo-
bus aerostàtics.
Mentre jugaven amb unes 
bosses de paper, col·locant-in-
vertides sobre el foc, van ob-
servar que aquestes pujaven 
fins al sostre. Amb bosses més 
grans i buscant materials més 
lleugers van realitzar l’any 
1782 les primeres proves amb 
seda i lli. El 14 de desembre de 
1782 van aconseguir elevar a 
250 metres una bossa de seda 
de 18 metres cúbics. La seva 
primera demostració pública 
es va realitzar el 4 de juny de 
1783. Van fer pujar una esfera 
de paper de 800 metres cúbics 
i un pes proper als 225 kg. ple-
na d’aire calent. Durant un vol 
de 10 minuts, en què l’esfera 
aconseguir una altitud esti-
mada de 1600 a 2000 metres, 
el seu artefacte va recórrer 2 
quilòmetres.
Ningú sabia que li passaria 
a un ésser viu a l’elevar-se en 
l’aire a aquella altura així que 
van decidir provar primer 
amb animals. Van reclutar una 
ovella, un pollastre i un ànec, 
que tindrien l’honor de ser els 
primers tripulants d’un globus 
aerostàtic. Honor que segura-
ment ells haguessin declinat 
d’haver pogut fer-ho. 
Aquest vol es va realitzar a 
Versalles a l’octubre de el ma-
teix any, el primer tripulat de 
la història. Va ser el pas previ 
per sol·licitar el permís de Luís 
XVI de França per al següent 
gran pas, el vol amb humans 
a bord.

Primer vol tripulat 
per humans
Jean-François Pilâtre de Ro-
zier, un altre francès encara 
que aquesta vegada professor 
de física i química i inventor, 
va presenciar aquest primer 
vol dels germans Montgolfier. 
Després d’algunes proves el 21 

de novembre de 1783, Pilâtre 
de Rozier i el Marquès d’Ar-
landes van realitzar el primer 
vol tripulat per humans. 
Van desenganxar des del Châ-
teau de la Muette als afores 
de París. Van recórrer, en poc 
menys de mitja hora, uns 13 
quilòmetres i a una alçada de 
més de 900 metres. S’havia fet 
un gran pas en la història dels 
globus, i en la de la humanitat.
Als globus d’aire calent se’ls va 
batejar montgolfiere o mon-
golfiera. 
Joseph Montgolfier, Pilâtre de 
Rozier i altres quatre aventu-
rers van protagonitzar el se-
gon vol tripulat. Va ser el 19 de 
gener de 1784, amb un globus 
de 13.000 metres cúbics, re-
corrent poca distància.
Pilâtre de Rozier va participar 
en un altre vol el 23 de juny de 
1784, juntament amb Joseph 
Proust, en una versió modifi-
cada de l’globus Montgolfier. 
Aquest globus, en honor a la 
reina, es va batejar com La 
Casa-Antoinette. Els especta-
dors d’honor van ser el rei de 
França i Gustavo III de Suècia. 
El vol els va portar per sobre 
dels núvols a uns 3.000 metres 
i van recórrer 52 quilòmetres 
en 45 minuts. Amb aquest vol 
establir un rècord de velocitat, 
altura i distància recorreguda. 
Els seus èxits podrien haver 
estat encara més espectaculars 
si no fos per les turbulències i 
les baixes temperatures que els 
van obligar a baixar.

El primer globus mixt
Però Pilâtre de Rozier no es 
va aturar aquí, volia creuar en 
globus el Canal de la Manxa, 
des de França fins a Anglater-
ra. Va pensar que no podria 
fer-ho amb un globus Mont-
golfier causa de la quantitat 
de combustible necessari per 
escalfar l’aire. 
Aquí es donaria un altre gran 
pas en la història dels globus. 

Va escollir per tant un globus 
mixt d’aire calent i hidrogen, 
globus que des de llavors es di-
uen Rozier en honor seu. Però 
abans d’aconseguir-ho, i des-
prés d’un retard per diferents 
problemes, un altre equip se li 
va avançar. Jean-Pierre Blanc-
hard i John Jeffries, van creuar 
el Canal, en sentit invers, en 
un globus d’hidrogen el 7 de 
gener de 1785.

Auge dels globus de gas
Als segles XIX i XX els globus 
d’aire calent van quedar mig 
oblidats utilitzant-més els de 
gas. En 1861, per exemple, 
Thaddeus Lowe va utilitzar el 
seu globus per atalaiar l’horit-
zó i així descobrir a les tropes 
confederades durant la Guer-
ra Civil Nord-americana. 
Però en la guerra i el comerç 
era necessari controlar la tra-
jectòria. La pregunta que es fa 
la majoria de la gent quan se li 
explica el funcionament d’un 
globus d’aire calent és... però 
de veritat no es pot dirigir? A 
aquesta inevitablement li se-

Primer vol del globus creat pels germans Montgolfier a Versalles, el 19 de setembre de 1783. Biblioteca 
d’Arts Decoratives, París.

gueix la de...i si se li posa una 
hèlix o alguna cosa? Les pre-
guntes van donar en el seu dia 
resposta els dirigibles. Aques-
tes aeronaus van tenir el seu 
auge però van perdre interès 
després de l’incendi de l’Hin-
denburg el 6 de maig del 1937.

El renaixement dels globus 
d’aire calent
A l’octubre de 1960 Raven In-
drusties li va donar una bona 
empenta a l’aerostació en fa-
bricar el cremador de propà 
i utilitzar niló per a la vela. 
Això suposaria una altra fita 
en la història dels globus i el 
renaixement dels globus d’aire 
calent.
Jean-Pierre Blanchard va ser 
el primer a plantejar-se creuar 
l’Atlàntic en globus al segle 
XVIII. Aquesta empresa era 
molt més complexa i arriscada 
que la que li va costar la vida, 
tractar de creuar el Canal de la 
Manxa. Haurien de transcór-
rer gairebé 200 anys i nom-
brosos intents fallits perquè 
tal gesta fos realitzada. 

Els que van creuar l’Atlàntic en 
globus van ser Maxie Ander-
son, Ben L. Abruzzo i Larry 
Newman en el «Doble Àguila 
II”. El primer Doble Àguila va 
acabar al mar prop de Gro-
enlàndia en la seva primera 
temptativa. Ho van fer des de 
Presque Isle als Estats Units, 
a Miserey a França, en un vol 
de 137 hores. Totes aquestes 
temptatives s’havien realit-
zat en direcció oest-est doncs 
oferia més garanties d’èxit. 
Així que quedava encara pen-
dent la travessia inversa, l’en-
creuament de l’Atlàntic en di-
recció Est-Oest. Aquesta gesta 
la van realitzar dos espanyols, 
Jesús González Green i Tomàs 
Feliu el 1992. Amb el seu vol 
van batre alhora 16 rècords 
mundials.
Set anys després, l’1 de març 
de 1999, el Breitling Orbiter 
3, pilotat per Bertrand Piccard 
i Brian Jones, aconseguia un 
altre gran repte, la volta a el 
món en globus a una travessia 
de 20 dies. 
siempreenlasnubes.com 

ESTILISME UNISEX
ASSESSORS D’IMATGE

Rambla Nova 27 (Igualada) 
936721340 o WhatsApp 689753348

C/Les Cabanyes 23 (Vilafranca del Penedès)
935385534 o WhatsApp 616054252

 De dimarts a divendres de 9.30 a 19.30 
i dissabte de 9 a 15h (obrim al migdia)

93 803 93 40  /      609 420 063

Obert de dilluns a diumenge
Menú a 7'70€ festius inclòs

Servei a domicili
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L’energia més eficient és la que no es consumeix

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

EBF / MARC VERGÉS 

Aquest any està sent molt 
diferent en tots els aspectes. 
Com l’encareu des de Kon-
tiki?
Tot serà diferent aquest any. 
La COVID ha fet que tot sigui 
diferent aquest any. L’impor-
tant, jo crec, és que tots fem 
l’esforç perquè aquesta atura-
da temporal sigui només això, 
quelcom temporal que no atu-
ri més del què ja ha aturat per 
sempre més, com son les vides 
de totes les persones que s’ha 
emportat per endavant.
Vull pensar que a molta gent, 
aquests tres mesos de canvi de 
ritme de vida, de frenada, els 
ha servit per fer un anàlisi del 
seu propi temps i de la seva es-
cala de valors de totes les coses 
quotidianes. Què és allò que 
hem trobat més a faltar des 
del principi del confinament? 
Què és allò que pensàvem im-
prescindible i ara hem vist que 
tampoc era per tant? Què és 
allò que si s’allarga gaire més 
no podrem resistir? 
Ha estat sens dubte un exer-
cici de descoberta personal i 
col·lectiva.
Com un vol en globus, confi-
nats sense poder sortir de la 
cistella i deixant-nos portar 
pels diferents vents, amb puja-
des i baixades i amb la incer-
tesa d’on aterrarem, d’on aca-
barem aquest vol per la vida. 
Tot anirà bé !
Com encareu l’European 
Ballon Festival des de Kon-
Tiki?
Des de l’equip de globus Kon-
Tiki, començant per les nos-
tres noies de l’oficina, a tots els 
que formen l’equip de segui-
ment de terra i evidentment 
també els pilots, el nostre ob-
jectiu ha estat en tot moment 

tornar a enlairar-nos quan 
abans millor. I així, de seguida 
que es va veure la possibilitat 
de que l’European Balloon 
Festival tingués una mínima 
continuïtat, vam apostar per 
donar-li el màxim suport, com 
hem fet sempre des de la seva 
primera edició ara fa 23 anys.
Com a Globus Kon-Tiki així 
ho vam transmetre a l’Ajunta-
ment d’Igualada i juntament 
amb Ultramagic, com a prin-
cipals parts organitzadors, no 
va ser difícil dissenyar una 
fórmula de Festival reduït 
amb els objectius de mantenir 
la seva continuïtat al mateix 
temps que reduiríem el risc de 
contagi evitant la concentra-
ció de públic al camp de vol. 
També reduíem costos eco-
nòmics a l’Ajuntament, però 
al mateix temps intentaríem 
sobrevolar al màxim la ciutat 
perquè els igualadins gaudei-
xin de la màgia dels globus i 
en un intent de simbolitzar 
una tornada a la normalitat, 
a la llibertat, a l’aire lliure i al 
mateix temps un reconeixe-
ment a tot el personal que ha 
estat a primera línia de la CO-
VID.
En resum, Globus Kon-Tiki 
treurà tota la seva flota de 
globus i personal per complir 
aquests objectius, perquè no 
es perdi ni s’oblidi que Igua-
lada és la Ciutat dels Globus i 
no la ciutat on va començar la 
COVID.

Vosaltres anàveu en altres 
festivals que es fessin en al-
tres parts d’Euorpa o del 
món? També s’han hagut de 
modificar?
Sí, varis dels pilots del nostre 
equip solen participar en festi-
vals arreu del món i també en 
campionats oficials. Concre-

tament estàvem ja inscrits a 
l’Amèrican Challenge, la con-
centració de globus més gran 
del món que se celebra cada 
any a Alburquerque, EEUU.
I també estàvem inscrits en el 
Campionat del Món de llar-
ga distància de globus de gas, 
l’anomenada Copa Gordon 
Bennett, que enguany s’havia 
de celebrar a Polònia. Aques-
ta és la competició aeronàuti-
ca més antiga del món. Es ve 
celebrant des de l’any 1906 i 
només cancel·lada alguns anys 
degut a les guerres mundials. I 
aquesta vegada per la pandè-
mia.

Les competicions d’àmbit es-
tatal també s’han cancel·lat?
Alguns festival de petit format 
s’han cancel·lat, però de mo-
ment el Campionat d’Espanya 
es manté a La Rioja i el Cam-
pionat de Catalunya també.

L’European també serveix per 
fer contacte amb gent del sec-
tor. Aquest format diferent 
també fa que hagueu de can-
viar la vostra manera d’arri-
bar als potencials clients?

Sí, efectivament, aquests dar-
rers anys Globus Kon-Tiki 
havíem aconseguit un volum 
important de clients turistes 
estrangers, en concret més 
del 50% dels nostres passat-
gers eren de diversos països 
del món (EEUU, França, An-
glaterra, Xina, India, etc). 
Per aquest motiu, ja des dels 
inicis del confinament, quan 
es va veure que les fronteres 
es tancarien per un període 
indefinit, vàrem començar a 
treballar en redirigir el nostre 

marketing cap al client local, 
el què creiem que podria ve-
nir a tornar a volar abans. Ha 
estat un treball com de tornar 
enrere, tornar als orígens de 
Globus Kon-Tiki quan explo-
ràvem noves zones de Catalu-
nya on es pogués fer volades 
espectaculars en globus i els 
nostres clients eren la gent 
local d’aquell territori, que vo-
lien tenir una visió privilegia-
da de la seva terra. Així com 
els vols amb vistes de Mont-
serrat s’havia establert com la 

Àngel Aguirre (Globus Kon-Tiki): “No som una vacuna contra la 
COVID-19, però sí que som una bona teràpia” 

Miquel Mesegué i Àngel Aguirre després d’aterrar al nord de Groenlàndia.
 Un exemple de l’esperit d’aventura de Globus Kon-Tiki.
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Catalunya és fantàstica, 
deixa’t portar com un núvol 

i descobreix tots els seus indrets.

Un regal especial, una experiència 
en família, un matí diferent en parella, 
un vol en globus es recorda tota la vida

icona pels turistes estran-
gers, hem tornat a poten-
ciar, sense deixar de banda 
la nostra comarca de l’Ano-
ia, zones com el Montsec, 
la Cerdanya, l’Empordà, el 
Delta de l’Ebre, el Penedés, 
Conca de Tremp, Conca de 
Barberà, etc. Aquest atrac-
tiu , juntament amb el fet 
d’aprofitar la nostra amplia 
flota de globus amb dife-
rents capacitats de cistelles 
entre 2 i 16 persones, ens 
permet oferir vols privats 
per a qualsevol mida de nu-
cli familiar o d’amics que 
prefereixin gaudir de l’acti-
vitat del vol sense haver de 
compartir espai a la cistella 
amb altres passatgers i amb 
la màxima exclusivitat.
També oferim el què ano-
menem el “vol a la carta”, 
que el client, família o grup 
d’amics faci realitat el seu 
somni de sobrevolar en glo-
bus qualsevol espai que hagi 
imaginat: enlairar-se des de 
casa seva si viu en un espai 
natural que ho permet, pre-
vi estudi tècnic per la nostra 
part, ens podem desplaçar 
fins allà i fer un vol a mida.

Quan vau començar els vols 
en globus després del confi-
nament?
Ja s’havia fet a començaments 
de maig algun vol però a ni-
vell de promoció publicitària 
concretament a Gijón i Va-
lència en els quals volava el 
pilot sol,  vàrem ser nosaltres 
des de Globus Kon-Tiki els 
primers de tot l’estat espanyol 
en realitzar un vol de passat-
gers des del confinament, el 
dia 21 de maig, des del Castell 
de Riudabella a la Conca de 
Barberà amb una parella que 
celebraven el seu aniversari de 
casament. 

Quines mesures de seguretat 
es segueixen a dalt del glo-
bus? Més enllà de les mesu-
res de seguretat a la cistella, 
quines altres preneu al llarg 
del servei que oferiu?
Les empreses de vol en globus 
amb passatgers estem regulats 
per Aviació Civil. Vam haver 
de treballar des de l’associació 
d’operadors de globus a nivell 
nacional per aconseguir que 
ens aprovessin un protocol es-
pecífic per a la nostra activitat. 
Aquest va ser aprovat ja des 

moment. Proveïm als clients, 
a més de la mascareta en cas 
de que no portin la seva prò-
pia, de gel hidroalcohòlic tant 
abans de pujar al globus com 
quan baixen després de l’ater-
ratge (no durant el vol perquè 
és un producte inflamable). 
Desinfectem la cistella i to-
tes les parts del globus sus-
ceptibles de contacte amb un 
producte aprovat per Sanitat 
d’acord a cada material. A més 

exigim a cada passatgers un 
autocertificat signat de què en 
el moment de l’activitat no te-
nen cap símptoma COVID

Ha canviat el perfil de perso-
nes que compren viatges per 
fer vols en globus?
Sí, com he comentat abans, 
de moment està venint majo-
ritàriament el client local i no 
l’estranger. Dins el clients local 
predominen els vols exclusius 
de parella i de nuclis familiars 
privats. Un dels avantatges del 
vol en globus és que permet 
compartir l’experiència en fa-
mília de vàries generacions 
sense limitació d’edat. Qualse-
vol celebració pot ser bona per 
gaudir d’un vol compartit entre 
avis, pares i nets.
També és cert que estem 
notant com dos perfils 
de gent interessada molt 
diferents. D’una banda els que 
tenen ganes de tornar a una 
activitat normal quan abans 
millor, motivats, engrescats, 
comprensius, la qual cosa és 
d’agraïr. I d’altra banda ens 
trobem un altre perfil de gent 
que ens truca, demanant 
informació, amb ganes de volar, 

però amb moltes pors i dubtes. 
A aquests els recomanem 
que no tinguin pressa. Potser 
només volaran en globus una 
vegada a la vida i aquesta 
vegada ha de ser màgica. Volem 
que tothom vingui a volar amb 
nosaltres, però que ho facin 
quan n’estiguin completament 
convençuts. En globus no hi 
ha presses. Per aquells lectors 
de La Veu que ho tinguin clar, 
però, els aplicarem un 5% de 
descompte fent la compra 
online mitjançant el codi 
promocioanl VEUANOIA.

El vols en globus relaxen en 
temps en què hem estat tant 
estressats.
Si aquest temps de confina-
ment us ha fet pensar que el 
temps passa i us esteu deixant 
coses per fer pel camí, feu-les. 
Sense pressa, però aneu-les 
fent. No tingueu por.
Animem a tothom qui encara 
no hagi volat en globus que 
vingui. No som vacuna contra 
la COVID però sí una bona 
teràpia. Des d’aquí dalt veu-
reu les coses diferent. Fins i tot 
potser sentireu coses que no 
heu sentit mai.

Per aquells lectors de 
La Veu que vulguin 
fer un vol en globus, 

s’aplicarà un descompte 
del 5% fent la compra 

online mitjançant 
el codi promocioanl 

VEUANOIA

de mitjans de maig, sempre i 
quan es compleixin també les 
regulacions de mobilitat entre 
les zones sanitàries. Actual-
ment ja podem operar amb 
normalitat sempre i quan tant 
el pilot, com els ajudants de 
terra, com tots els passatgers 
portin la mascareta en tot 
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E l passeig en en globus 
comença a primera 
hora del matí, prop 

de l’alba. L’activitat comple-
ta té una durada aproximada 
de tres hores de les que una 
hora correspon al vol. Volar 
en globus és extraordinària-
ment segur. Sempre als núvols 
inclou a més una celebració 
amb cava i un dinar campes-
tre al lloc d’aterratge i un lliu-
rament de diplomes de vol, tot 
i que aquests detalls depenen 
de l’empresa, i, lògicament, del 
preu.

Volar en globus, tota una experiència

La jornada en globus no es tracta de volar i prou. Inclou detalls que comencen d’hora i quan cal muntar literalment l’aparell volador. / LIDERA COMUNICACIÓ

Amb les primeres llums de 
l’alba dels passatgers van arri-
bant a la zona d’enlairament. 
Tant el pilot com l’equip de 
terra treballen a consciència 
en el muntatge del globus i 
van rebent als seus convidats 
de vent. 

Experiència 
inoblidable
Els globus comencen a om-
plir-se d’aire il·luminats pels 
raigs de sol naixent. Els pas-
satgers que ho desitgin poden 
col·laborar en el muntatge de 
l’globus. Es respira ambient 
d’aventura. Tot un espectacle 

que no és més que el principi 
d’una experiència que serà in-
oblidable.
Els primers cops de geni del 
cremador són suficients per-
què el globus, que semblava 
un enorme cetaci multico-
lor encallat a la platja, acabi 
per aixecar-se, ja amb ganes 
de volar. La seva enorme es-
tructura, que fins un moment 
abans només era un gran tros 
de tela, es mostra ara magnífi-
ca, com un gegant alçat enmig 
de camp. Els passatgers, emo-
cionats, pugen a la barqueta. 
Abans d’enlairar el pilot els 
ofereix un breafing amb me-

sures de seguretat. Durant 
la xerrada, el pilot respon a 
les preguntes més habituals. 
Tot està a punt per a l’enlai-
rament del nostre passeig en 
globus.

L’enlairament
Suaument, de forma gairebé 
màgica, el globus abando-
na el sòl. S’inicia un camí 
marcat per la brisa perquè 
durant una hora tots seran 
passatgers de vent. Una hora 
per treure el cap a el món de 
sempre des d’un privilegiat 
balcó entre els núvols. 
El pilot porta a el globus a 

diferents alçades buscant els 
corrents d’aire més favora-
bles. Així s’aconsegueix un 
vol entretingut i variat amb 
diferents sensacions i punts 
de vista.
El temps es passa, mai millor 
dit, volant. És freqüent ob-
servar tot tipus de fauna du-
rant el passeig en globus. No 
hi ha moviments bruscos, ni 
desagradables. La barqueta 
és extraordinàriament esta-
ble i es diria que és el món 
el que es mou sota nosaltres, 
per oferir-nos els seus ra-
cons secrets. Les vistes i les 
sensacions són inoblidables.

Gràcies per con�ar en nosaltres

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

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

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h
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Es respira ambient 
d’aventura. Una sor-

tida en globus, que és 
cada vegada més habi-
tual com a regal espe-
cial, és tot un especta-
cle i una experiència 
que serà inoblidable.

Volar en globus, tota una experiència

Després d’un recordatori del 
breafing anterior, el pilot es 
disposa a prendre terra. L’ater-
ratge és un dels moments més 
divertits i emocionants de el 
vol en globus.

Després de l’aterratge 
l’activitat contínua
Després de l’aterratge els pas-
satgers poden, si ho desitgen, 
col·laborar en la recollida del 
globus. Aquesta serà una bona 
forma de fer encara més in-
tensa l’experiència. I allà ma-
teix, on el vent i la destinació 
hagin volgut portar-nos, es 
repeteix una tradició que se 
celebra des del primer vol en 
globus. Celebrarem un brindis 
amb cava, un petit esmorzar i 
una cerimònia on es lliuren els 
diplomes acreditatius de l’ex-
periència: El baptisme de vol 
en globus.
Hi ha empreses que graven en 
vídeo HD tots els seus vols i 
els envien posteriorment als 
seus passatgers. Sempre és in-
closa en el preu l’assegurança 
de responsabilitat civil per a 
tots els passatgers.
Aquesta és una de les formes 
més originals -per als ano-
iencs no tant, perquè hi estem 
més acostumats- per fer un re-
gal a la parella, o per gaudir en 
família d’un matí que recorda-
reu sempre.

Globus Originals
Ja n’hem vist algun a l’EBF, 
però al món hi ha globus que 
són tot un fenòmen original.
Comencem amb Danna, la 
bonica girafa que pertany a 
Sky Balloons, a Mèxic, la seva 

Globus amb formes especials i divertides, cada vegada més 
habituals, com aquest de la darrera edició de l’EBF.

forma és tan ben perfeccio-
nada a la de la cara animada 
d’una girafa, compta amb la 
seva cistella pròpia.
Si ets un gran fan de la saga de 
“Star Wars” t’agradarà veure la 
cara de Darth Vader, plasmada 
en un meravellós globus, que 
es va usar per a la presentació  
oficial a Bèlgica d’una de les 
últimes pel.lícules, amb una 
altura de 26 metres, amb cis-
tella inclosa, i amb un ample 

de 24 metres, i un volum d’aire 
calent de prop de 3.000 m³.
Finalment, suposo que heu 
vist la pel·lícula de Pixar ti-
tulada Up? Si és així has   de 
recordar la casa del senyor 
Fredricksen, que volava pel 
cel lligada de milions de glo-
bus corrents, i així va ser com 
va presentar-se al Festival de 
Globus a Canberra (Austrà-
lia), amb una rèplica exacte 
del model de la pel.lícula... 

Av. Països Catalans, 32   ·   08700   ·   Igualada (BCN)  
  Tel. 626 82 98 98   ·   domingotallers@gmail.com

Estructures metàl·liques, 
construcció i reparació de 

maquinària, fabricació 
de portes correderes, 

treballs en alumini, inox. 
i ferro.
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Dentro del viento.
Jesús González Green 
INEF 1976

Aquest llibre va ser utilitzat 
com a manual de aerostació 
després del ressorgir dels glo-
bus d’aire calent a Espanya. 
Les seves pàgines són un fidel 
reflex del que van ser aquestes 
primeres passes. 
Probablement primeres pas-
ses difícils moltes vegades, 
però amb la mateixa recom-
pensa final que espera avui en 
dia als que s’atreveixen a viat-
jar «Dins el vent».

Sis llibres per gaudir dels globus
La vuelta al mundo 
en 20 días.
B. Piccard i B. Jones
Península 2000

Després de 19 dies, 21 hores i 
55 minuts, el Breitling Orbiter 
3 aterrava al desert d’Egipte. 
Hi havia completat la prime-
ra volta a el món sense escales 
d’un globus aerostàtic. Ber-
trand Piccard i Brian Jones 
van ser els primers a aconse-
guir-ho. «La volta a el món en 
20 dies» és el relat d’aquesta 
travessia. Un relat ple d’emo-
cions, aventura i de reflexions 
dels pilots. Inevitablemnent és 
també una anàlisi de la natu-
ralesa humana enfrontada a 
situacions límit.

Editat a Veneçuela en 1985 
aquest llibre és una mos-
tra de l’esperit d’aventura 
de l’home. Un esperit capaç 
d’afrontar tots els riscos per 
fer alguna cosa que ningú 
més ha fet i per veure un pai-
satge des d’una perspectiva 
mai abans vista. És un dels 
clàssics dels experts en l’art 
de pilotar un globus, tot i 
que és molt difícil de trobar 
avui dia a les llibreries.
També per portar la passió 
per volar en globus fins als 
seus mateix límits. En el lli-
bre es narren vols en globus 
realitzats en alguns dels llocs 
més bonics i inaccessibles de 
Veneçuela i, pel mateix mo-
tiu, també més complicats 
per a tal activitat. 
Un vol en el Salto del Àngel, 
sobre els Andes, a Los Roques 
.... Buscant a Internet encara 
poden trobar-se exemplars 
d’aquesta obra plena de fasci-
nants i sorprenents imatges. 
Cal un esperit molt especial 
per vèncer tants obstacles per 
una cosa tan intangible com 
una boja aventura.

Àfrica en globo.
Jaume Llansana
Editorial Juventud 1997

El relat d’una aventura apassi-
onant. També d’un viatge que 
comença amb la idea d’emular 
als personatges de Jules Verne 
de Cinc setmanes en globus. 
Per tant ens transportarà a tra-
vés d’Àfrica i de multitud d’ex-
periències úniques. Aquest és 
també el relat de l’aventura 
que donaria lloc a la creació 
d’Ultramagic, escrita per un 
dels igualadins que va fer el 
viatge a l’Àfrica, i del què se’n 
va parlar molt a Igualada.

La magia de 
volar en globo.
Ed Newman i Jimmy Marull
New Age Producciones 1992

El pilot veneçolà Jimmy Ma-
rull aconsegueix amb aquest 
manual apropar el món de 
l’aerostació a qualsevol que 
pugui interessar-li. L’autor 
empra un llenguatge i un to 
molt amens i a uns excel·lents 
dibuixos il·lustratius. Els glo-
bus d’aire calent i els de gas 
mostren en aquestes pàgines 
alguns dels seus secrets i les 
seves recompenses. També 
trobarem divertides anècdotes 
i gran quantitat de respostes 
per als que es pregunten què 
se sent al volar en globus.

Desde el mar 
de las alturas.
Edgar Cherubini Lecuna; 
Jorge Andrés Delano; 
Esteban Bianchi
Fundación Eugenio Mendoza

Un clàssic que no podia fal-
tar en aquesta pàgina. Verne 
va incloure globus aerostàtics 
en diverses de les seves novel-
les, tot i que la més famosa és 
«Cinc setmanes en globus». 
Aquesta aventura a través 
d’Àfrica va inspirar a més 
moltes altres de les que apa-
reixen en alguns dels llibres 
de més avall. L’obra és com 
totes les de l’autor un apassi-
onant relat d’aventures, d’ho-
mes excepcionals enfrontats a 
situacions límit. 
Aquesta novel.la, així com 

“La volta al món en 80 dies”, 
on també s’utilitza el globus 
aerostàtic, s’ha portat en mol-
tes ocasions a les pantalles 
de televisió i al cinema, es-
devenint fins i tot un objecte 
de culte dins de la literatura 
universal. No en va, Verne és 
considerat avui un visionari, 
un escriptor que, dins de les 
mancances de l’època, va ser 
capaç de preveure els viatges 
en submarí, en avió o fins i 
tot les exploracions de l’inte-
rior de la terra o un viatge a 
la Lluna...

Amb les lògiques llicències 
literàries aquesta novel·la es 
basa fidelment en els prin-
cipis de vol dels globus, uti-
litzant amb detall i habilitat 
els coneixements de aerosta-
ció que hi havia a l’època, la 
majoria dels quals segueixen 
vigents avui dia. 
Per tant, una lectura impres-
cindible, no ja per als amants 
de l’aerostació, sinó per a tots 
els lectors. Per gaudir-la molt 
aquest estiu, i disponible en 
moltes editorials i formats, i 
per qualsevol edat.

Cinco semanas 
en globo.
Jules Verne
Círculo de Lectores



Reparen l’enèssima avaria de les escales mecàniques 
del carrer Sant Magí
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Igualada

Malgrat que la majoria 
de les moltíssimes 

avaries de les escales 
són bretolades, no es 
coneix cap sanció... 

Funcionen, les càmeres 
de seguretat?

REDACCIÓ / LA VEU 

El regidor de Mobilitat 
i Sostenibilitat, Mi-
quel Vives, ha explicat 

aquest dimarts que aques-
ta setmana s’estan reparant 
l’avaria del mecanisme de se-
guretat de les escales mecàni-
ques del carrer Sant Magí que 
els darrers dies ha originat el 
mal funcionament d’aquest 
equipament. Es tracta de 
l’enèssima avaria d’aquestes 
escales, que, des de la seva 
inauguració, no ha passat 
mes que quedin inutilitzades 
per alguna o altra raó. Mai 
s’ha aconseguit una solució 
definitiva.

Bretolades
Vives ha indicat que les esca-
les tenen diversos sistemes de 
seguretat, entre els quals hi ha 
un botó d’aturada d’emergèn-
cia i un sistema que les atura 
en cas de detectar algun cop. 
Quan s’aturen, la companyia 
encarregada de manteniment 
observa la incidència a través 
de les càmeres i les reacti-
va remotament. Fa uns dies, 
però, es va trencar la peça que 
permet aquesta reactivació a 
distància, fet que allarga l’es-
tona en què l’equipament no 
està operatiu. En la majoria 
de casos, s’aturen a causa d’al-
guna bretolada.
La previsió és que les escales 
recuperin el funcionament 
habitual a final d’aquesta set-
mana. Durant la reparació 
s’aturarà només l’escala en 
què s’estigui treballant; la res-
ta, continuaran operatives.
Vives ha destacat que “Les 
escales mecàniques del car-
rer Sant Magí son un equipa-
ment com d’altres que tenim 
a la ciutat que permet la mo-
bilitat entre diferents barris, 
que és important per a molts 
veïns. És una peça impor-
tant en el disseny de la ciutat 
amable que anem construint 
i és el nostre desig i la nostra 
responsabilitat que estiguin 
sempre operatives”. 
El regidor ha emfatitzat que: 
“la bona noticia és, doncs, 
que ja hem començat a ar-
reglar-les i que en breu es 
reduiran les molèsties ocasi-
onades per actes d’incivisme 

i que s’han agreujat a causa 
d’aquesta inoportuna avaria”.
L’Ajuntament mai ha informat 
de les sancions que, gràcies a 
les càmeres i la ràpida actua-
ció policial, s’han aplicat als 
autors de les bretolades. Al-
gunes fonts no oficials ens as-
seguren que cap. Funcionen, 
les càmeres?....

Obres a Mestre Muntaner i 
entorn del Parc del Trànsit
Pel que fa a l’àmbit de la mo-
bilitat, el regidor ha explicat 
les actuacions que ara mateix 
s’han endegat per afavorir 
l’accessibilitat i ha esmentat 
la finalització de les obres 
d’adequació del tram de la 
calçada de l’avinguda Mestre 
Muntaner entre la carretera 
de Manresa i el carrer Giro-
na, que han permès guanyar 
gairebé una quarantena de 
places d’aparcament i reduir 
la velocitat, ja que s’ha passat 
de dos a un sol carril. Al car-
rer Girona també s’estan arre-
glant les voreres de la canto-
nada amb l’avinguda Mestre 
Muntaner per evitar que les 
persones amb mobilitat re-
duïda tinguin problemes per 
accedir-hi. També s’hi col·lo-
ca un pas de vianants i una 
illeta a mig recorregut perquè 
la gent que hi passa a peu s’hi 
pugui aturar.
Properament també s’inici-
aran les obres per millorar 
diversos passos de vianants 
a l’entorn del parc del Tran-
sit, al barri de les Flors, con-
cretament al tram del carrer 
Gardènies entre Pau Munta-
des i Doctor Pujades. L’actua-
ció consistirà a fer accessibles 
aquests passos, transformant 
l’actual desnivell en una ram-
pa amb pendent adaptat a la 
normativa.

Plaques fotovoltaiques
El responsable del Departa-
ment de Sostenibilitat ha ex-
plicat també que les plaques 
fotovoltaiques d’autoconsum 
que s’han instal·lat a la ter-
rassa de l’Espai Cívic Centre 
formen part del pla d’instal-
lacions, que inclou també les 
plaques que s’instal·laran a la 
piscina de Les Comes i a l’es-
cola Emili Vallès. 

Vives ha destacat l’important 
estalvi mediambental que ge-
neren i el fet que l’energia que 
es generarà quan els edificis 
no estiguin en funcionament 
s’abocarà a la xarxa i permetrà 
obtenir, també, un rendiment 
econòmic.

Continuen les obres de 
la calçada de l’av. Mes-
tre Muntaner i el carrer 
Girona, i aviat també 

se’n faran a l’entorn del 
Parc del Trànsit
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El proper 28 de juliol 
es farà un funeral a 
Santa Maria per les 
víctimes de la Covid-19 
a Igualada

El proper dimarts 28 de 
juliol  a les 7 de la tarda, a 
la basílica Santa Maria, hi 
haurà un primer funeral en 
memòria de tots els difunts 
en temps d’epidèmia a Igua-
lada, organitzat per les par-
ròquies.
És previst que a l’acte eclesi-
àstic hi assisteixin diferents 
consellers del govern de la 
Generalitat així com hi hau-
rà una representació de fa-
mílies, autoritats, hospital, 
CAP’s i residencies.
Des les parròquies ens apun-
ten que “som conscients que 
és un primer acte, limitat a 
les circumstàncies, i no ex-
clou posteriors funerals i ac-
tes civils més multitudinaris 
quan es puguin fer”. 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A hir dijous 9 de juliol a 
darrera hora de la tar-
da va tenir lloc la se-

gona sessió de debat en el marc 
del Procés participatiu del Pla 
director urbanístic d’activitat 
econòmica de la Conca d’Òde-
na (PDUAECO), una oportu-
nitat perquè tota la ciutadania 
i agents socioeconòmics de la 
Conca puguin fer sentir la seva 
veu en el plantejament del crei-
xement econòmic del territori 
amb les seves qüestions i apor-
tacions.
Igual que la passada sessió 
que va tenir lloc el 2 de juliol, 
aquesta es va fer en format te-
lemàtic i s’hi podia participar a 
través del canal de YouTube de 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena. Els participants podi-
en adreçar les seves preguntes i 
aportacions a través del mateix 
canal durant la sessió.

Tres alternatives en el 
document d’avanç
El passat dijous es va presentar 
el document d’avanç que han 
elaborat els tècnics de la Ge-
neralitat. En la seva part final, 
s’apunten tres possibles alter-
natives en quant a l’oferta de sòl 
industrial, en les que apareixen 
les noves superfícies industri-
als ja avançades per La Veu fa 
algunes setmanes, amb l’entorn 

Continuen els debats del Pla Director Urbanístic de la Conca, 
amb tres alternatives apuntades al document d’avanç

de l’aeròdrom i el sud de Vila-
nova i Montbui.
L’alternativa “zero” és la fins 
avui coneguda, amb tota la 
superfície de Can Morera 
-rebutjada per l’Ajuntament 
d’Òdena- més algunes parts de 
les àrees abans esmentades, la 
qual cosa ofereix 676 hectàrees 
de sòl.
L’alternativa “u” oferta 359 hec-
tàrees, reduïnt fins de 318 a 98 
la zona de Can Morera i tras-
lladant el volum a l’Aeròdrom 
(184) i el parc Igualada-Jorba 
(77), i deixant sese sòl la zona 
de Vilanova-Montbui.
L’alternativa “dos” esborra del 
mapa el polèmic polígon de 
Can Morera per traslladar 
l’oferta a la zona Vilanova Sud, 
que ofertaria 196 hectàrees, 
mantenint les de l’alternativa 
“u” de l’aeròdrom (184) i Jorba 
(77), amb un total de 457 ha.

Model Econòmic
La sessió, que portava com a 
títol “El model econòmic de la 
Conca d’Òdena”, anava a càrrec 
d’Albert Civit, director de l’Ins-
titut Català del Sòl i de Jordi 
Carbonell Pastor, sub-director 
general de Política Industrial. 
El debat tenia com a objectiu 
posar en context el model eco-
nòmic del territori en el marc 
de les estratègies actuals per a 
Catalunya i, en aquest sentit, 
els ponents posaran de relleu 

les especificitats d’aquest ter-
ritori respecte el seu potencial 
per acollir noves activitats eco-
nòmiques. 
Així, en aquesta sessió, feta en 
el moment de tancar l’edició 
de La Veu, s’havien de tractar 
aspectes enfocats en la capta-
ció d’empreses, el territori in-
dustrial, l’impacte econòmic, 
la dinamització dels diferents 
sectors, etc. El format con-
templa que després d’una pri-
mera exposició per part dels 
ponents, el moderador recull 
les preguntes i comentaris que 
els assistents al debat virtual 
poden realitzar a través del xat 
per tal que els ponents puguin 
respondre i comentar.
 
Consulta online
A través del web https://par-
ticipa.gencat.cat/processes/
PDUAECOConcaOdena  es 
poden consultar les properes 
sessions del procés participa-
tiu. 
La primera fase del procés 
culminarà a finals de juliol 
després de la realització dels 
debats amb experts previstos 
pels dijous 16 i 23 de juliol. La 
segona fase, tindrà lloc al se-
tembre amb la celebració d’uns 
taller participatius on es treba-
llarà sobre mapeig les àrees de 
desenvolupament d’activitat 
econòmica de la Conca d’Òde-
na. A més, a través del mateix 

ALTERNATIVA 2. 457 hectàrees de sòl industrial (cap de Can 
Morera, 184 de l’Aeròdrom, 77 del Parc Igualada Jorba i 196 de 
Vilanova Sud).

ALTERNATIVA ZERO. 676 hectàrees de sòl industrial (318 de 
Can Morera, 166 de l’Aeròdrom, 105 del Parc Igualada Jorba i 87 
de Vilanova Sud).

ALTERNATIVA U. 359 hectàrees de sòl industrial (98 de Can 
Morera, 184 de l’Aeròdrom, 77 del Parc Igualada Jorba i cap de 
Vilanova Sud).

web la ciutadania pot fer ar-
ribar totes aquelles  propostes 
i comentaris que vulgui apor-
tar en relació al PDU.
Tant les sessions de debat 
amb experts com els tallers 
o la resta d’acció del procés 
participatiu, tenen com a ob-
jectiu recollir les necessitats 
i sensibilitats del conjunt de 
la ciutadania i els diferents 
agents socioeconòmics per 

tal d’enriquir el Pla Director. 
El PDU, impulsat amb el con-
sens dels set Ajuntaments 
de la Conca d’Òdena, és una 
oportunitat per a reacti-
var l’economia de la Conca 
d’Òdena, per atraure inver-
sions, oportunitats i conei-
xement, és un instrument 
estratègic per al progrés i la 
generació de llocs de treball a 
la Conca d’Òdena.

Proves de Selectivitat 
en diversos centres 
educatius d’Igualada

Un total de 350 joves d’ar-
reu de la comarca han par-
ticipat aquesta setmana en 
les proves de Selectivitat, les 
conegudes PAAU. Els exà-
mens s’han fet al Campus 

Universitari de la UdL, i els 
instituts Pere Vives i Joan 
Mercader, amb les adequa-
des mesures de seguretat i 
higiene a conseqüència de la 
Covid-19.



Els regidors Jordi Marcé i Miquel Vives, dimarts a l’Ajuntament. / AI

Un equip de treball 
analitza les expecta-

tives dels comerciants 
que volen continuar al 
mercat i també s’ava-

luen les característiques 
tècniques de l’edifici
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l projecte de renovació 
del Mercat Municipal 
de la Masuca que ja 

disposa d’un pla director. Així 
ho ha explicat aquest dimarts 
el regidor de Dinamització 
Econòmica, Jordi Marcé, que 
ha recordat totes les actuaci-
ons que s’han fet o projectat 
per situar el mercat en el que 
ha denominat nova centralitat 
i que inclouen el nou eix ama-
ble per als vianants que con-
nectarà la zona amb el nucli 
antic de la ciutat, la reurbanit-
zació de la plaça de la Masu-
ca, les zones blanca i taronja 
d’estacionament, la propera 
construcció del campus uni-
versitari de salut i de la con-
nexió amb la Ronda Sud, i la 
promoció d’habitatge social.
Totes aquestes actuacions 
s’han de culminar, ha indicat 
Marcé, amb el procés de refor-
ma del mercat. El regidor ha 
afirmat que “pensem que ja és 
hora d’engegar aquest procés, 
ara que tenim unes concessi-
ons que finalitzen el primer 
trimestre del 2023 i, per tant, 
es pot entomar amb temps”. 
Marcé ha destacat que l’equip 
de govern “creiem en aquest 
mercat i la primera reflexió va 
ser que volem un mercat que 
aporti aquesta nova centra-
litat, aquest efecte de crida a 
la comarca”, i ha recordat que 
cada any unes 750.000 perso-
nes passen per les 48 parades 
actuals d’aquest històric equi-
pament.
Marcé ha destacat que aques-
ta reforma es vol fer “amb els 
paradistes, que són els actors 

L’Ajuntament engega el procés que permetrà una intensa 
reforma del Mercat Municipal de la Masuca

principals d’aquest repte” i ha 
anunciat que s’ha constitu-
ït un equip de treball format 
per tècnics municipals que fa 
molts anys que treballen amb 
el mercat. 

El 75% dels paradistes vol 
continuar a la Masuca
El regidor ha explicat que 
abans de l’episodi de Covid-19 
ja s’havia fet una primera re-
unió informativa amb els 
paradistes i que dijous de la 
setmana passada es va fer una 
segona trobada, en què es va 
presentar un treball elaborat 
a partir d’unes enquestes que 
es van fer el juliol passat per 
tal que els mateixos paradistes 
exposessin les seves expecta-
tives. Entre els resultats més 
destacats hi ha el fet que el 
75% del paradistes volen con-
tinuar a La Masuca i ara aquest 
equip de treball ha de definir 
en quines condicions i amb 
quina estratègia. El proper 
pas consistirà en la realitza-
ció, aquest estiu, d’entrevistes 
personalitzades amb aquests 
periodistes que han expressat 
la seva voluntat de continuï-
tat per concretar les caracte-
rístiques del mercat del futur. 
També s’ha iniciat un estudi 
tècnic de l’actual estructura 

per valorar amb detall la utili-
tat i les característiques cons-
tructives de l’edifici. A prin-
cipis de l’any 2021 es preveu 
tenir una proposta econòmica 
del projecte.

Nova tarifa per fer l’obertura 
més fàcil d’una parada
L’exposició de Marcé ha estat 
complementada pel regidor 
de Sostenibilitat i Mobilitat, 

Miquel Vives, que ha recordat 
que, per afavorir la incorpora-
ció de nous paradistes al mer-
cat interior de La Masuca, el 
Ple Municipal va aprovar, per 
unanimitat de tots els grups, 
afegir a les tarifes actuals, que 
són la de final de concessió i 
una altra d’anual, una nova ta-
rifa, amb un preu molt ajustat 
que permet que qualsevol em-
prenedor o comerciant pugui 

obrir fàcilment una parada 
al mercat, amb una llicència 
d’un mes prorrogable a tres, 
trencant l’obstacle que pot 
suposar el pagament d’un im-
port inicial. 
Passat aquest període provi-
sional, el comerciant es pota 
acollir al règim de llicències, 
que poden ser de tres anys fins 
a la fi de la concessió o reno-
var-se anualment.



El que ens deixa la #COVID19 és l’acceleració de tendències que ara és més 
urgent adoptar: basar el creixement en el coneixement; digitalització; Tran-
sició energètica; Valorar la proximitat; i amb una alineació innegociable a 
l’#Agenda2030 i els #ODS”

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Les empreses que inclouen objectius de desenvolupament sostenible 
pugen un 18%. Van guanyar pes l’educació de qualitat, la igualtat de 
gènere, les energies renovables i la reducció de desigualtats.

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“La resposta de la UE 
i dels estats membres 

és també  diferent 
respecte a la crisi de 2008”.

economia i empresa Espai patrocinat per
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Receptes a la crisi
i la trucada de la Merkel

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

Gestió dels “xiringuitus” a l’empresa

Cesc Alcaraz
Economista. Soci-director FeedBackGround
@cescalcal

Quants cops hem sentit 
parlar de la mala relació 
que hi ha entre perso-
nes o departaments dins 

d’una empresa? Com a consultors i 
per tant, gent que passa per moltes 
organitzacions diferents, us podem 
assegurar que força cops. Les con-
seqüències d’aquest fet són diverses, 
però les podem resumir en:

• Poca col·laboració entre departa-
ments o persones. Es potencien els 
“xiringitus”

• Rendiment inferior al que podria 
ser de l’organització

• Manca de visió conjunta

• Passivitat del personal i l’assump-
ció de la premissa: ja em diran el que 
haig de fer

• I moltes altres

De solucions a aquesta problemàti-
ca n’hi ha unes quantes i algunes ja 
les hem anomenat en altres articles 
nostres, però aquest cop ens volem 
centrar en l’anàlisi que es desprèn 
del llibre The Outward Mindset de 

The Arbinger Institute, el qual està 
molt basat en les persones. I ens 
agrada aquest enfocament perquè 
la nostra experiència ens diu que la 
clau de la millora de productivitat de 
les empreses és el capital humà, que 
acostuma a rebre poca inversió res-
pecte del que es gasten les empreses 
en maquinària o aplicacions infor-
màtiques.

En definitiva, l’anàlisi que fa el llibre 
de les situacions descrites al principi 
d’aquest article són que si es volen 
canviar els comportaments (decisi-
ons a la feina) del personal, cal can-
viar la mentalitat del mateix. Con-
centrar-se en canviar la mentalitat 
te 4 cops més probabilitat d’èxit que 
aquells que es dediquen a intentar 
canviar els comportaments. 

Per això, el llibre proposa una me-
todologia molt senzilla per intentar 
revertir aquesta situació i ho fa fent 
només tres preguntes:

1. Quines són les teves necessitats?
2. Quins són els teus reptes?
3. Quins són els teus objectius?

El simple fet de compartir i conèixer, 
i tractar al teu interlocutor com una 
persona i no com un “objecte” de 
l’empresa, fa que el nivell d’empatia 
vers l’altra persona o departament 
canviï en un grau molt alt i sigui 
molt més fàcil compartir experiènci-
es i la cerca de l’objectiu comú, sigui 
quin sigui el de l’organització per la 
qual treballes.

Ens hi posem?  

La caiguda del PIB català el 2020 es preveu d’un 7,6 % (segons les previ-
sions del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda) 
però aniria seguida d’una ràpida (tot i que parcial) recuperació l’any 
següent. Així, el 2021 el creixement se situaria en el 6,5 %.

A la crisi iniciada el 2008 
que va posar el sistema 
financer i econòmic en 
escac, la resposta per 

part de la Unió Europea -coman-
dada amb ma de ferro per part 
d’Alemanya- va ser l’austeritat 
pressupostaria. Es va prioritzar lla-
vors el sanejament de les finances 
públiques dels estats membres. En 
aquesta línia el govern de Zapatero, 
obedient a una trucada de la can-
cellera Merkel l’agost de 2011, va 
modificar per via exprés la Consti-
tución per tal que el pagament del 
deute públic passés per davant de 
qualsevol altre partida en el pres-
supost.

La sacsejada inicial del Covid-19, i 
els rebrots que els científics ja pre-
veuen, estan provocant caigudes de 
l’activitat importantíssimes a Eu-
ropa i la resta del mon. Però hem 
après quelcom de com respondre a 
la crisi?

Al nostre veí britànic, Boris John-
son ha anunciat un pla milionari 
amb un eslògan que auto-defineix 
l’objectiu: “Build Build Build” 

(construir, construir, construir). 
Als USA a banda de xecs per cada 
ciutadà, s’han aprovat paquets d’es-
tímuls per donar suport a empreses 
i específicament a hospitals i sector 
sanitari.

La resposta de la UE i dels estats 
membres és també  diferent res-
pecte a la crisi de 2008. A finals 
d’aquest mes de juliol és prevista 
l’aprovació del Fons de reconstruc-
ció europeu dotat amb 750 mil mi-
lions d’euros que hauria de benefi-
ciar principalment Itàlia i Espanya 
amb finançament i subvencions 
directes. Els fons europeus tindran 
com a destí inversions públiques en 
reconstrucció, estímuls a la inver-
sió privada en innovació i digitalit-
zació, programes medi ambientals i 
en sanitat i protecció civil.

El diable està en els detalls diuen... 
i en les trucades de la Merkel. Veu-
rem com el govern de l’estat nego-
cia les contraprestacions a aquest 
fons de reconstrucció: rebaixa de 
pensions, retardar l’edat de jubila-
ció o pujada de l’IVA i societats per 
equilibrar el pressupost.  

Xavier Morales
Economista
@xm300

“ La clau de la millora 
de productivitat de les empreses 

és el capital humà”
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Campus Igualada-UdL @campusigualada

La Fura dels Baus @LaFuraDelsBaus

European Balloon Festival @Ebf_Igualada

Salvem l’Escola de dansa @l_dansa

Alba Vergés @albaverges

Jordi Balsells @JordiBalsells

iaia Toneta @iaia_toneta

Bon dia! Ja hem arrencat les proves de les 
#Pau2020 al Campus Igualada-UdL. Sort i en-
certs a tots els futurs universitaris!
 #selectivitat2020 #CampusIgualada

La gira benèfica per combatre la Covid-19 per 
hospitals sanitaris d’arreu del país continua. No 
sabem com serà la #NovaNormalitat #LaFura-
delsBaus, però divendres ens la tornarem a ima-
ginar a @Hospitaligd #Igualada i encara queden 
entrades. A les 20.30 h

Llevar-se d’hora té premi i aquest any més que 
mai ja que en aquest #ebfIGD els globus només 
volaran al matí! 
Més informació a la web: www.ebf.cat

Sembla increïble que una ciutat com Igualada es 
deixi perdre l’única escola pública de dansa de 
la comarca

Hem de ser conscients que totes i tots podem 
ser possibles transmissors del virus. Una bona 
higiene de mans, mantenir la distància física i 
l’ús obligatori de la mascareta són mesures bàsi-
ques i essencials que hem de complir tothom per 
evitar contagis. #Covid19

La contaminació acústica a la Conca d’Òdena 
d’aquests dies, provocada per una avioneta...és 
per espantar algun virus? És un esport? És l’exèr-
cit espanyol?
@ajigualada @OdenaCat Alguna explicació?

Bon dia de juliol! Són els mosquits la pitjor crea-
ció de la natura? Jo dic que sí. I vosaltres?

www.veuanoia.cat

2 31 La mascareta serà obligatòria 
encara que hi hagi distància de 
seguretat a partir d’aquest dijous

Detenen un veí de Vallbona 
d’Anoia per vendre ordinadors 
dels quals en controlava la càmera

L’empresa del motor Doga obre 
portes al polígon de Can Parera 
de Castellolí

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

    Rec.0 Experimental Stores

                               @recstores

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 

Nascut a Igualada el 1978, després d’un temps 
estudiant i treballant a Barcelona i Tarragona, 
vaig tenir la sort de poder tornar a igualada 
ja fa 18 anys per acabar de desenvolupar-me 
professionalment a MPM Software com a 
Enginyer Informàtic, una feina que m’apassiona 
perquè m’obliga a mantenir-me al dia en el 
món del software. Aquest interès també m’ha 
dut a formar part de TicAnoia per col·laborar a 
impulsar l’ús de les noves tecnologies. Així em va 
arribar la possibilitat de fer de professor en el nou 
grau en TIDIC a la UdL.

També des de jove m’ha agradat estar atent al què 
passa al país i la ciutat formant part de diverses 
associacions tant polítiques com culturals i 
actualment sóc soci d’El Foment i porto Gegants 
amb Dessota. També em podreu trobar, quan el 
maleït  coronavirus ens ho permeti, emparrat per 
les parets de l’Ingravita tot fent malabarismes 
amb el millor que ens ha passat amb la Montse: la 
Maria i el Roger.

La notícia que m’agradaria llegir a La 
Veu de l’Anoia noia i Veuanoia.cat és... 

L’Anoia es recupera de la pandèmia liderant l’atrac-
ció i retenció de talent TIC gràcies a la potenciació 
del teletreball i la millora en el transport públic (sos-
tenible, ràpid i adaptable) i l’èxit del Campus en la 
incorporació de noves titulacions i metodologies 
d’ensenyament innovadores.

 
Festival de Llegendes de Catalunya 

    @fesllecat
          

     
Enric Morist

                                         @enricmorist
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Enric Conill, en una fotografia al carrer de l’Argent. / ARXIU

Esquerra demana 
“celeritat” ja que “al-
tres ajuntaments com 

Castellbisbal, Manresa, 
Vilafranca, Cerdan-
yola, Molins de Rei o 

Esplugues ja ho han fet, 
el govern municipal va 
molt tard tot i cobrar 

l’IBI més car de 
Catalunya”

REDACCIÓ / LA VEU 

El grup municipal 
d’Igualada Som-hi, for-
mat pel PSC i Comuns, 

ha explicat el pla que va acon-
seguir incloure al Pressupost 
de l’Ajuntament per aquest 
2020 per a convertir els equi-
paments municipals en auto-
generadors d’energia. 
Es tracta d’una atrevida apos-
ta per a instal·lar plaques fo-
tovoltaiques als equipaments i 
que passin a consumir energia 
neta. 
La inversió total és de 300.000 
euros i les primeres plaques ja 
s’han instal·lat a l’Espai Cívic 
Centre. Les següents seran a 
la piscina de les Comes i a l’es-
cola Emili Vallès.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, afirma 
que “vam aconseguir incloure 
aquesta contundent inversió 
en plaques fotovoltaiques per 
fer durant aquest 2020 i per 
lluitar contra l’emergència 
climàtica. El municipalisme 
verd és un dels pilars del mo-
del de ciutat d’Igualada Som-
hi i per això ho vam marcar 
com una prioritat a l’hora de 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l cap de files republicà, 
Enric Conill, considera 
que “l’ajuntament ha 

d’aplicar ja una bateria de me-
sures socials i econòmiques” 
per fer front als problemes 
econòmics que “estan patint els 
treballadors, comerciants i em-
presaris” arran del coronavi-
rus. Esquerra demana “celeri-
tat” ja que “altres ajuntaments 
com Castellbisbal, Manresa, 
Vilafranca, Cerdanyola, Mo-
lins de Rei o Esplugues ja ho 
han fet, el govern municipal va 
molt tard tot i cobrar l’IBI més 
car de Catalunya”
Esquerra Republicana de Cata-
lunya demana al govern muni-
cipal “aplicar ja” mesures soci-
als i econòmiques per ajudar a 
la gent i fer front a les dificul-
tats econòmiques de moltes fa-
mílies arran de la crisi del Co-
ronavirus. El portaveu i cap de 
l’oposició, Enric Conill, assegu-
ra que “han passat moltes set-
manes des que sabem que cal 
fer una modificació de pressu-

Enric Conill (ERC) torna a insistir que cal aplicar ja les 
mesures socials i econòmiques per a les famílies

postos per destinar recursos 
per ajudar als treballadors i 
treballadores, comerciants i 
empresaris” i explica que “el 
govern municipal encara ni ha 
dit quina quantitat econòmica 
està disposat a destinar per aju-
dar a les famílies igualadines”. 
En aquest sentit Conill recor-
da que “el govern municipal 
d’Igualada cobra l’IBI més car 
de tot Catalunya i el desè més 
car de l’estat espanyol” i assegu-
ra que “amb tots aquests diners 
que paguem els igualadins de 

més, el govern hauria de ser 
capaç de reordenar els pressu-
postos i fer modificacions per 
tal d’ajudar a la gent d’Igualada, 
ara ja no val l’excusa de la gestió 
d’anteriors governs socialistes”.
Conill recorda que “hi ha molts 
ajuntaments que ja han fet els 
deures i que han modificat el 
pressupost per ajudar a treba-
lladors, comerciants i empresa-
ris” com per exemple ciutats 
similars a Igualada com “Cas-
tellbisbal, Manresa, Vilafranca, 
Cerdanyola, Molins de Rei o 
Esplugues”. El portaveu d’ERC 
explica que “a Igualada el go-
vern municipal ni tan sols ha 
dit quina quantitat es posarà 
a disposició de les famílies 
igualadines per ajudar-los” i 
assegura que “les dues taules 
que s’han creat, l’econòmica 
i la social, amb els grups de 
l’oposició van molt lentes i ni 
tan sols sabem les quantitats 
econòmiques que es poden 
destinar a noves mesures”.
Enric Conill explica que “mol-
ta gent està passant dificultats 
econòmiques i l’ajuntament 

ha de respondre de manera 
útil i ràpida a aquestes neces-
sitats” i assegura que “tots els 
grups municipals, tots, hem 
fet aportacions per oferir 
ajudes als igualadins i igua-
ladines, de la mateixa manera 
que ho han fet en d’altres mu-
nicipis, mesures relatives al 
lloguer social, a la bonificació 
d’impostos per a ciutadans a 
l’atur o amb dificultats econò-
miques, plans de reinserció 

laboral, tarificació social en 
els serveis municipals...”. Fi-
nalment Conill demana que 
el govern “deixi de buscar 
excuses i apliqui mesures so-
cials i econòmiques com es-
tan fent en molts altres ajun-
taments. Si els ajuntaments 
que cobren uns impostos més 
baixos a la població han pogut 
fer-ho, a Igualada que som els 
campions dels impostos, tam-
bé es pot fer”.

Jordi Cuadras (Som-hi) explica el pla pactat amb Junts per 
Igualada per equipar de plaques solars a edificis públics

decidir quines polítiques volí-
em treballar per incloure al 
Pressupost. Ara veiem els re-
sultats”.
Cuadras explica que, amb 
aquesta aposta, l’energia dels 
equipaments municipals 
passarà a ser neta. En el cas 
de l’Espai Cívic Centre, per 
exemple, s’estalviaran 11 to-
nes de C02 a l’atmosfera, que 
és l’equivalent a la combus-
tió anual de 5 tones de fuel. 
A més, hi haurà un estalvi 
econòmic per l’Ajuntament 
i l’energia sobrant es posarà 
a disposició de la xarxa. El 
regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi recorda que “entitats 
ecologistes com Greenpeace 
demanen que l’administració 
actuï d’exemple per promou-

re l’energia neta i això hem fet 
a Igualada. Els vots que vam 
obtenir a les eleccions, tot i 
ser a l’oposició, tenen rèdit i 
són d’utilitat amb polítiques al 
servei de la ciutat com aques-
ta aposta per les plaques fo-
tovoltaiques perquè Igualada 
faci passos endavant per a ser 
una ciutat verda i sostenible”.
La regidora d’Igualada Som-
hi, Montse Montaña, recorda 
que “la lluita contra l’emergèn-
cia climàtica és globlal i local 

i ens interpel·la a totes i a tots. 
A més d’aconseguir convertir 
els equipaments municipals 
en autogeneradors d’energia, 
també hem abanderat diver-
ses apostes per ser una ciutat 
verda amb la proposta de cre-
ar una Agenda d’Acció Climà-
tica a nivell local, la reclama-
ció que finalment s’ha fet de 
tancar el trànsit la Rambla de 
Sant Isidre, la proposta d’es-
tablir una xarxa de carrers a 
velocitat 20km/h amb priori-

La inversió total és de 
300.000€ i les primeres 

plaques ja s’han ins-
tal.lat a l’Espai Cívic 
Centre. Els següents 

llocs seran la piscina de 
les Comes i l’escola de 
primària Emili Vallès 

tat per a vianants i bicicletes, 
millorar les dades de reciclat-
ge o demanar camins segurs i 
verds per arribar a les escoles, 
entre d’altres accions”.
D’altra banda, Igualada 
Som-hi (PSC - Comuns - 
Igualada Oberta) també va 
demanar al Ple del mes de 
gener que l’Ajuntament es-
tudiï impulsar un programa 
d’ajudes perquè les comuni-
tats de veïns puguin instal-
lar plaques fotovoltaiques.

Montse Montaña i Jordi Cuadras, d’Igualada Som-hi. / IS
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Els infants moderen la 
trobada amb diversos 
regidors, amb qui han 
intercanviat informa-
cions i vivències arran 

de la situació provocada 
per l’episodi Covid-19

REDACCIÓ / LA VEU 

E l restaurant vegà igua-
ladí Cor Verd ha estat 
el primer de la ciutat 

en utilitzar una nova eina di-
gital de CaixaBank, una nova 
solució de comerç electrònic 
pensada per facilitar als petits 
comerços l’obertura de nous 
canals online de forma ràpida 
i segura.
Es tracta de Social Commer-
ce, que serveix per a gestionar 
compres en línia directament 
a través de xarxes socials i 
aplicacions de missatgeria. 
D’aquesta manera, es facilita 
el comerç que pugui realitzar 
vendes a partir d’ofertes llan-
çades des dels seus perfils a 
Facebook, Twitter, Instagram, 

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts s’ha fet a 
l’Adoberia Bella la 
cloenda del Consell 

d’Infants d’aquest curs, durant 
el qual la participació infan-
til no s’ha aturat a pesar de la 
pandèmia i els infants que en 
formen part han treballat en 
format virtual i han anat ma-
nifestant les seves necessitats 
i inquietuds relacionades amb 
la situació generada per la Co-
vid-19.
El Consell d’Infants havia es-
collit treballar el tema de la 
Igualtat de Gènere i tirar en-
davant l’encàrrec polític de 
promoure la conscienciació 
sobre el efectes al riu Anoia 
del mal ús de les tovalloletes. 
El confinament, tanmateix, ha 
obligat a canviar la planificació 
de treball i s’ha prioritzat ana-

El Consell d’Infants acaba el curs 
analitzant els efectes de la Covid-19

Jovent Republicà treu 
símbols franquistes en 
edificis de la Conca
REDACCIÓ / LA VEU 

L es Joventuts d’Esquerra 
Republicana a Igualada 
han iniciat la darrera 

campanya de retirada de sim-
bologia franquista de la Con-
ca d’Òdena. En un exercici de 
responsabilitat democràtica i 
memòria històrica han retirat 
diverses plaques a Vilanova 
del Camí i també a Santa Mar-
garida de Montbui, totes elles 
eren distincions de l’Instituto 
Nacional de Vivienda (INV) 
amb les característiques ico-
nes del jou i les fletxes.
També, després d’haver exi-
git ja fa 6 anys a l’Ajuntament 
d’Igualada que eliminés els 
últims rastres del feixisme de 
la ciutat, aprofiten per noti-
ficar que han detectat noves 
plaques d’habitatge de fang al 
barri Montserrat amb presèn-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Grup Local de la coo-
perativa Som Energia a 
l’Anoia impulsarà una 

compra col·lectiva d’instal·la-
cions fotovoltaiques per a per-
sones interessades en produir 
la seva pròpia electricitat a par-
tir d’energia solar. El projecte 
s’anomena L’Electra Solar, i serà 
similar als que ja s’han dut a 
terme a d’altres comarques ca-
talanes. 
Des de Som Energia es vol im-
pulsar l’autoproducció d’elec-
tricitat amb un model col·lectiu 
que ofereix solvència tècnica 
alhora que disminueix els trà-
mits i la despesa a què els usua-
ris han de fer front. Les inscrip-
cions a la compra col·lectiva 
no es preveuen obrir fins finals 
del 2020, un cop triada l’em-
presa que en farà la instal·lació. 
Abans d’iniciar la licitació i les 
inscripcions, però, han obert 
un sondeig per tal de conèixer 
quantes persones de l’Anoia 
poden estar interessades en 
participar-hi. 
Es pot respondre fins al 19 de 
juliol accedint a http://ves.cat/
eva6 que també podeu trobar 
a les xarxes de Som Energia 
Anoia a Twitter i Facebook.

cia de simbologia franquista i 
que la làmina del carrer Nou 
que inclou la frase “elemen-
tos rojos” com a referència al 
bàndol republicà, segueix en-
cara present.
Insten i exigeixen al govern 
local que “retiri fins a l’últim 
rastre de simbologia fran-
quista de la ciutat” i conside-
ren “una vergonya a la memò-
ria històrica del país que tot 
això encara sigui present”.

Som Energia Anoia vol 
comprar instal.lacions 
fotovoltaiques

Una proposta cooperativa 
oberta a nous socis
La proposta va dirigida a per-
sones o petites empreses que 
son sòcies de Som Energia, 
amb el benentès que aquelles 
persones que estiguin interes-
sades en el projecte i encara no 
en siguin se’n poden fer al ma-
teix moment, aportant 100€ al 
capital social de la cooperativa 
(sempre recuperables en cas de 
baixa). L’Electra Solar obrirà un 
concurs per triar l’empresa que 
oferirà el projecte “claus en mà” 
d’autoproducció fotovoltaica 
tenint també en compte criteris 
de proximitat i d’economia so-
cial i solidària. Un cop resolta la 
licitació, que es preveu cap a la 
tardor, es coneixeran els preus 
i característiques que ofereix 
l’empresa guanyadora, i serà 
aleshores quan les persones in-
teressades en podran formalit-
zar la inscripció.
Des de 2017 els grups locals de 
Som Energia han tirat enda-
vant una desena llarga de com-
pres col·lectives i n’hi ha algu-
nes més en procés de gestació, 
com la de l’Anoia. A la comarca 
hi ha 700 persones sòcies i més 
de 1.200 contractes de submi-
nistrament elèctric.

litzar la realitat del Covid-19 
a Igualada i com ha afectat 
als infants. Per aquest motiu, 
els membres del Consell van 
demanar fer una trobada amb 
els representants polítics per 
compartir les seves necessi-
tats, dubtes i propostes al vol-
tant de la realitat actual.
La trobada amb diversos regi-
dors de l’Ajuntament ha estat 
per als infants una oportuni-
tat d’intercanvi d’informació 
i de vivències, a través de les 

quals han pogut expressar 
com estan vivint la pandèmia 
i, alhora, obtenir respostes 
dels representants polítics 
als seus dubtes i necessitats, 
en un exercici a favor del seu 
dret a estar informats i a fer 
sentir la seva veu com a ciu-
tadans de la Igualada actual.
Els infants del Consell han 
actuat de moderadors de la 
jornada i han anat guiant 
l’acte i formulant preguntes 
relacionades amb la crisi sa-
nitària, l’àmbit escolar i el fu-
tur que es dibuixa després de 
la pandèmia. La sessió s’ha 
enregistrat en vídeo i aviat es 
podrà consultar virtualment 
un petit documental amb el 
contingut dels debats, orga-
nitzats en el marc del reco-
neixement per part d’Unicef 
d’Igualada com a Ciutat Ami-
ga de la Infància.

El restaurant Cor Verd utilitza amb 
èxit una nova eina digital de CaixaBank

WhatsApp, Telegram o qual-
sevol altra via de comunica-
ció amb el client final, sense 
necessitat de mantenir una 
botiga virtual o un pàgina web 
pròpia.
Joan Boix, del restaurant Cor 
Verd, explica que “vam co-
mençar a utilitzar la nova 
eina Social Commerce durant 
el confinament i la nostra ex-
periència ha estat molt bona. 
Donat que el restaurant ha-
via d’estar tancat, vam deci-
dir oferir servei de menjar a 
domicili i va ser quan vaig 
posar-me en contacte amb el 
meu gestor de CaixaBank per 
veure les possibilitats que em 
podien oferir de cara al cobra-
ment del servei. En aquell mo-
ment, ens va semblar que,  en-

tre el ventall de propostes de 
productes,  l’eina Social Com-
merce encaixava millor amb 
la nostra necessitat, i ens per-
metria cobrar per avançat o a 
posteriori de l’entrega del ser-
vei. A més a més, ens ajudaria 
a impulsar les vendes online i 
potser a utilitzar-la també en 
el mateix  restaurant”.
Social Commerce analitza 
quantes interaccions ha tin-
gut la publicació de el comerç 
per donar-li la informació que 
l’ajudarà a aplicar les mesures 
necessàries per tenir una ma-
jor difusió. D’aquesta manera, 
podrà incrementar l’abast de 
la seva publicació i arribar a 
un nombre més gran de con-
sumidors potencials, el que 
farà créixer el seu negoci. 



Passant la revisió del teu cotxe amb 
nosaltres no perds la garantia o�cial

c/ Alemanya, 33 nau 3 - 08700 Igualada.  Tel. 93 803 10 78  - Fax.  93 804 02 38
fermivalls@gmail.com
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E ls efectes del Covid-19 
està causant uns im-
portants estralls eco-

nòmics a tots nivells i no cal 
dir del mal que ha fet, fa i 
farà a nivell sanitari i humà.
La tradicional Festa de Sant 
Cristòfol a Igualada enguany 
també es veurà afectada, 
doncs el gremi ja sigui de 
concessionaris i tallers ho 
estan passant malament pel 
que fa a vendes i reparacions 
de vehicles.

Missa pel matí
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. 
Avui divendres dia 10, fes-
tivitat de Sant Cristòfol a 
les nou del matí a la basíli-
ca de Sant Maria 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 bene-
dicció de vehicles. 

Un Sant Cristòfol marcat per la Covid-19, avui a Igualada, amb 
una missa i la benedicció de vehicles al Passeig

Avui divendres, 
festivitat del patró 
dels conductors, es 

farà la tradicional be-
nedicció dels vehicles 
al passeig Verdaguer

A Capellades, demà 
dissabte, amb benedicció 
matí i tarda
CAPELLADES / LA VEU 

A dos quarts d’11 del 
matí s’iniciarà la ce-
lebració amb el tras-

llat de la imatge del Sant, des 
del domicili del carrer Tor-
renova, 5 on habitualment 
està. Aquest trasllat compta 
amb l’acompanyament de la 
Banda de l’Escola de Mú-
sica de Capellades. A con-
tinuació, a les 11 del matí, 
comença l’Ofici Solemne a 
l’Església de Santa Maria de 
Capellades.

Mostra de vehicles clàssics a 
la Font Cuitora
Mentrestant, a partir de dos 
quart de dotze, a la Font 
Cuitora es comencen a con-
centrar els vehicles que par-
ticipen a la 10a Mostra de 
vehicles clàssics i amb motor. 
A les 12 sortiran a fer una 
passejada que anirà de la 
Font Cuitora cap a la plaça 
d’Àngel Guimerà, seguirà pel 

carrer Major i arribarà a la 
plaça de Verdaguer on a par-
tir d’un quart d’una del mig-
dia seran beneïts com la res-
ta de vehicles que vulguin. 
La passejada seguirà baixant 
pel Fossar, cap a la plaça 
d’Espanya, d’on tombaran 
cap el carrer de Sant Joan per 
acabar arribant a la plaça de 
Catalunya, on quedaran ex-
posats.

Benedicció al vespre per als 
vehicles pesats
Qui no pugui assistir a la 
benedicció del migdia, podrà 
fer-ho a les 8 del vespre, junt 
amb els vehicles pesats. Per 
afavorir la mobilitat llavors es 
trasllada a la cruïlla de la pro-
longació del passeig de Miquel 
i Mas amb el carrer de Torre-
nova. Els vehicles es concen-
tren a la ronda del Capelló, en 
direcció a la carretera, entrant 
pel passeig de la Immaculada 
Concepció i sortint pel carrer 
del Doctor Fleming.

La concentració de cotxes clàssics que es feia a la Rambla d’Igualada, no es farà, però sí a Capellades.

és

és

 www.gestoriagaltes.com
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Els origens de la diada a Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU 

La Festa de Sant Cris-
tòfol, patró dels auto-
mòbils i protector dels 

viatgers, és una figura vene-
rada des de fa segles a Cata-
lunya. Durant el dia, cotxes, 
motos i bicicletes passen da-
vant diverses esglésies d’ar-
reu del país per ser beneïts 
i gaudir, així, de la protecció 
de sant Cristòfol durant tot 
l’any. El mossèn ruixa amb 
aigua beneïda els vehicles 
que s’hi acosten i a cada con-
ductor li lliura un record de 
la diada.

Qui era Sant Cristòfol?
La festa se celebra en honor 
de sant Cristòfol de Lícia, 
personatge a qui la tradició 
atribueix el fet d’haver pres-
tat serveis a viatgers i via-
nants, per la qual cosa en va 
esdevenir patró. Segons l’ha-
giografia del sant, va passar 
l’infant Jesús d’una llera del 
riu a l’altra. Va ser una feina 
molt àrdua: el cos del nen 
cada vegada pesava més per-
què portava a sobre tots els 
pecats del món.

Sant Cristòfol a Barcelona
Segons el llegendari barcelo-
ní, cada 10 de juliol al migdia 
sant Cristòfol arribava a la 
ciutat amb una barca i amb 
el nen Jesús a l’espatlla puja-
va per la Rambla; en arribar 
al capdamunt, desapareixia. 
Els qui tenien la sort de veu-
re’l gaudien de bona ventura 
tot l’any i s’asseguraven de no 
tenir una mort violenta. La 
tradició de la celebració de la 
festivitat al carrer de Rego-

mir de la Ciutat Vella ve de 
lluny. Antigament els veïns 
engalanaven els balcons i les 
finestres de les cases i s’hi 
feia una fira on es podien 
comprar panellets beneïts, 
avellanes tendres, xiulets de 
vidre i ventalls. Segons una 
tradició barcelonina del se-
gle XIX, els promesos rega-
laven ventalls a les promeses 
i elles els lliuraven un xiulet, 
amb la qual cosa durant la 
festa sempre hi havia molt 

de xivarri. Aquesta fira es 
va fer fins al 1906, quan els 
conductors, que adopten el 
sant com a patró, comencen 
a ocupar l’espai amb els ve-
hicles que porten a beneir.
Al segle XXI se celebra al 
davant la capella de Sant 
Cristòfol del carrer de Re-
gomir de Barcelona. El mos-
sèn beneeix cada vehicle que 
passa i lliura un brotet d’es-
pígol, un element comme-
moratiu de la festivitat i una 

estampeta del sant a cada 
conductor. Des de finals del 
segle XX, un grup d’afecci-
onats als cotxes clàssics i 
d’època aprofiten la diada de 
Sant Cristòfol per mostrar 
els seus vehicles a la plaça de 
Sant Jaume. Després els por-
ten a beneir a la capella i a 
fer un tomb pels carrers més 
cèntrics de la Ciutat Vella. 
Gastronòmicament, el Volant 
de Sant Cristòfol és la menja 
típica de la jornada a la ciutat.

Assegurança 
 de rentat 
  opcional 
   per només

   1€

detergents
netejavidres, 
desengreixants, 
netejallantes...
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En aquesta llista hem 
pretès incloure els 
best-sellers de l’auto-

mòbil en els més de 120 anys 
d’història que té al darrere 
aquest artefacte meravellós 
des que Panhard i Levassor 
comencessin a vendre auto-
mòbils, allà per 1889.

1.-Toyota Corolla (més de 
41 milions d’unitats).
En els anys 60, el mercat ja-
ponès demandava vehicles de 
cost i consums continguts i 
així va néixer el Toyota Coro-
lla, un compacte del segment 
C el 1966. També es va reve-
lar com un producte idoni 
per al mercat nord-americà i, 
després, per l’europeu. Des de 
llavors, ha conegut 12 gene-
racions, encara que en alguns 
mercats, com l’espanyol o el 
japonès, la desena generació 

va ser rebatejada com Toyota 
Auris. El 1997, aquest Toyo-
ta es va convertir en el cotxe 
més venut de la història des-
prés de superar les vendes del 
Volkswagen Beetle (l’escar-
bat)

2.-Ford F-Series. F-150 (Més 
de 35 milions d’unitats)
Durant 24 anys, aquesta pick-
up, nascuda el 1948 i que ja 
ha conegut 12 generacions, 
va ser el vehicle més venut als 
Estats Units i al conjunt del 
planeta. Segons una informa-
ció de 2003, als EUA es venia 
un F-Sèries cada 30 segons. 
En els últims 20 anys el Ford 
F-Series ha hagut de compe-
tir contra un bon nombre de 
models de General Motors, 
Chrysler, i fins i tot els japo-
nesos d’Honda i, sobretot, 
Toyota, però es manté com el 

truck més venut, gràcies a una 
gamma tan àmplia que abasta 
des del “moderat” F-150 als 
mastodòntics F-750 Super 
Duty, autèntics camions.

3.- Volkswagen Golf (més de 
30,5 milions fins el 2014)
Nascut el 1974 com a succes-
sor del Beetle, el compacte 
alemany per excel·lència dels 
últims 40 anys acaba d’estre-
nar la seva setena generació. 
El nom, segons Volkswagen, 
no té a veure amb l’esport, 
sinó amb un tipus de vent 
-una costum que va mante-
nir després amb altres mo-
dels com el Jetta, el Bora o el 
Scirocco-. Com a curiositat, 
la primera generació, que va 
ser dissenyada per Giorgieto 
Giuggiaro, va rebre la deno-
minació de Rabbit als EUA i 
Canadà i de Carib a Mèxic.

4.- Volkswagen Type 1 (21,5 
milions d’unitats)
Les autoritats nazis somiaven 
amb motoritzar a el poble ale-
many i Ferdinand Porsche va 
saber fer aquests desitjos reali-
tat. El 1938 va començar la fa-
bricació del Type 1 -aquest era 
el seu nom oficial- que amb 
el temps va passar a ser cone-
gut com “Beetle” (escarabat) 
i una llarga llista d’apel·latius 
similars en cada llengua. Es va 
mantenir en producció fins el 
2003, encara que durant la Se-
gona Guerra Mundial va patir 
un parèntesi, de manera que 
ostenta l’honor de ser el mo-
del que més anys ha estat en 
producció i de tenir el disseny 
més durador de la història de 
l’automòbil.
El 1998, Volkswagen va co-
mençar a vendre el New Be-
etle: un nou model amb clares 
referències estètiques cap al 
escarabat, però que respon als 
estàndards moderns i que es 
fabrica en exclusiva a la planta 

de Pobla (Mèxic), on es va es-
tar produint el Type 1 o Vocho, 
com es coneixia a Mèxic, fins 
el 2003.
Probablement es tracti del més 
reconegut dels models que 
apareixen en aquesta llista, ja 
que la seva imatge, com a ico-
na de el segle XX, transcendeix 
el purament automobilístic. 
Tenint en compte les unitats 
venudes de l’última generació 
del Beetle, les seves vendes 
totals serien de 23,5 milions 
d’unitats.

5.- Honda Civic (més de 20 
milions d’unitats)
Nascut el 1973 al Japó com 
un compacte de dues portes i, 
posteriorment, un hatchback 
de tres, ha conegut vuit gene-
racions fins a l’actualitat. Ha 
estat un model que ha funci-
onat en els tres mercats prin-
cipals: Japó, Estats Units i Eu-
ropa, encara que en les últimes 
generacions, el Civic destinat a 
mercat europeu, poc té a veu-
re amb el que es comercialitza El Toyota Corolla ha estat el cotxe més venut de la història

El Volkswagen Type (escarbat), és el 4t  més venut però el més 
icònic de tots ells

Del Toyota Corolla al Chevrolet Impala, un repàs als 10 
automòbils més venuts de la història

(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat
Ctra. de Valls, 70-72 · Sta. Mgda de Montbui

Tel.  93 803 20 66 
taller@autoreparacionesagustin.com 



al Japó o els Estats Units, on 
regularment, aquest Honda 
apareix a la llista dels deu au-
tomòbils més venuts cada mes.
6.- Ford Escort (20 milions 
d’unitats venudes)
L’Escort va néixer el 1967 com 
una resposta de Ford des del 
Regne Unit a l’allau de models 
dels fabricants europeus, com 
Fiat, Renault o Volkswagen 
que apostaven per cotxes que 
consumissin poc i fossin ba-
rats de mantenir. L’Escort va 
mantenir el seu èxit de ven-

des fonamentalment entre els 
clients europeus, al llarg dels 
33 anys que es va mantenir 
en producció amb sis genera-
cions diferents. Dels models 
que apareixen en aquesta llis-
ta, és l’únic que s’ha fabricat 
a Espanya, concretament a la 
planta d’Almussafes (Valèn-
cia), on també es va fabricar 
el seu substitut, el Focus.
És de preveure que l’Escort 
cedeixi en breu el seu lloc en 
aquest top ten a models com 
l’Honda l’Accord, que s’apro-
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xima a les seves xifres de ven-
des i encara continua en pro-
ducció.

7.- Honda Accord (més 17,5 
milions d’unitats)
Aquest automòbil del seg-
ment D es va aprofitar de l’èxit 
del Civic i de l’increment dels 
preus dels combustibles a 
principis dels 70, sobretot als 
Estats Units, la qual cosa li va 
obrir les portes d’aquell mer-
cat, pels seus consums ajus-
tats en comparació amb els 
models americans. L’èxit de 
l’Honda Accord en el mercat 
nord-americà va ser tal que 
el 1981 es va convertir en el 
primer model japonès que es 

va fabricar a EE. UU. Al llarg 
de les seves vuit generacions 
-l’última d’elles presentada 
aquest mateix any-, aquest 
Honda ha vist carrosseries i 
mecàniques d’allò més dis-
pars i, com succeeix amb el 
Civic, les versions que es co-
mercialitzen a Europa i les 
del Japó i EUA tenen poc en 
comú.

8.- Volkswagen Passat (Més 
de 15,5 milions d’unitats)
Aprofitant que havia adquirit 
Audi recentment, Volkswa-
gen va utilitzar bona part de 
la tecnologia de l’Audi 80 / 
Fox per desenvolupar un nou 
model que, llançat el 1972, 

L’Honda Accord és el 7è cotxe més venut de la història

El Volkswagen Passat ha tret 6 generacions i se n’han venut més de 15 milions d’unitats

08700 Igualada, Barcelona  •  Tel. +34 93 808 84 88  •  comercial@mestrans.comC/ Portugal nº4  •  Pol. Ind. Les Comes  •  



servís d’alternativa comercial 
al ja desfasat Type 1 -Escara-
bat-. El Passat es va plantejar 
com un vehicle del segment D 
i ha anat evolucionat al llarg 
de les sis generacions que se 
li han conegut. Ha rebut di-
verses denominacions segons 
mercats -Santana, Quantum, 
Carat, Dasher, Magotan, Cor-
sar, etc.- i des de 2011 hi ha un 
model específic, denominat 
Passat NMS, que es fabrica als 
Estats Units i que es comercia-
litza a Amèrica del Nord, Ori-
ent Mitjà, Corea i la Xina. En 
l’actualitat, es comercialitza la 
vuitena generació de el model.

9.- Ford Model T (15 milions 
d’unitats)
Henry Ford va concebre la 
idea de fabricar un automòbil 
accessible per a la majoria de 
nord-americans, va instau-
rar el sistema de producció 
en cadena que li va permetre 
abaratir els costos i va néixer 
el Model T, que va comen-

çar costant 1.000 dòlars i va 
acabar valent-ne poc més de 
300. Si el VW Escarabat té 
més d’icona cultural, el Ford 
T suposa una de les fites de la 
història industrial de la Hu-
manitat. Va estar en producció 
entre 1908 i 1927 i va conèixer 
versions d’allò més diverses: 
d’una, dues, tres quatre portes, 
pick up, sedan, coupé, roads-
ter; i fins i tot es venia el xassís 
nu per ser personalitzat per 
qualsevol carrosser.
Del pes que va tenir el model 
en el panorama automobilístic 
de l’època ens ajuda a fer-nos 
la idea la dada que, el 1921, 
el 52% de les matriculacions 
mundials corresponien al 
Ford T. Lògicament, va ser el 
primer model que va arribar a 
el milió d’unitats, als 5, als 10 
i als 15 milions d’unitats i no 
va ser fins a la segona meitat 
de segle XX quan va perdre 
el títol de cotxe més venut de 
la història a mans de l’VW 
Escarabat. Com a curiositat, 

El Ford T suposa una de les fites de la història industrial

entre 1919 i 1923 va operar 
una fàbrica de Ford a Cadis on 
es van acoblar uns centenars 
d’unitats del Ford T.

10.- Chevrolet Impala (Més 
de 14 milions d’unitats)
Pot cridar l’atenció que el que 
durant anys va ser el principal 
grup automotriu del planeta 
per volum de fabricació no 
tingui més models entre els 
deu més venuts. Això és a cau-
sa de la gran diversificació de 
marques de General Motors.
L’Impala va néixer el 1958 
com un coupé de dues por-
tes i amb un motor V8 que el 
feia competir amb els models 
esportius de l’època. Dos anys 
després va arribar la versió de 
quatre portes i les actualitza-
cions s’han anat succeint en 
el temps fins a completar les 
10 generacions de el model. 
L’última va ser presentada en 
el Saló de Nova York, l’abril de 
2012 i va començar a vendre’s 
el 2014 als Estats Units.

La cadena de muntatge inventada per Ford s’ha acabat aplicant a molts sectors de la indústria
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El Chevrolet Impala tanca la llista dels 10 cotxes més venuts de la història
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Tot amant del motor 
sent especial admira-
ció cap a les pel·lícu-

les en què els vehicles són els 
protagonistes: carreres espec-
taculars, persecucions d’in-
fart, cotxes ràpids, motors ru-
gint, superesportius de luxe... 
Adrenalina en estat pur.
Vegem les millors pel·lícu-
les de cotxes que tots els fans 
de el món del motor i de la 
velocitat hauria de veure, al-
menys, un cop a la vida. Són 
aquestes les millors pel·lícules 
de cotxes de tots els temps?

The Italian Job (1969)
El film britànic és considerat 
com una de les millors pel·lí-
cules que s’han rodat sobre 
automòbils. The Italian Job és 
ideal per a tot aquell amant 
dels cotxes clàssics, l’aventura 
i l’acció. I com no, dels Mini.
En aquesta pel·lícula, el 
gàngster de Cockney, Char-
lie Croker (Michael Caine), 
és alliberat de la presó amb 
la intenció de participar en 
un atracament bancari a Ità-
lia. El seu objectiu és crear el 
caos als carrers de Torí utilit-
zant tres Austin Mini Cooper 
S de 1968, un de vermell, un 
de blanc i un de blau (bande-
ra britànica).
El film original de 1969 amb 
Michael Caine és una peça 
audiovisual icònica, enca-

ra que no podem oblidar el 
meritori remake de 2003 pro-
tagonitzat per Charlize The-
ron, Mark Wahlberg, Edward 
Norton i Jason Statham.
En la pel·lícula hi ha un altre 
cotxe que li roba protagonis-
me als Mini: el Lamborghini 
Miura (1966), un exponent 

de la marca. A més, apareixen 
altres cotxes clàssics com l’As-
ton Martin DB4, dues Jaguar 
xke o el Fiat Dino.

Fast & Furious
La saga fílmica de carreres 
de carrer per excel·lència. 
Tothom ha vist, com a mí-

nisme als cotxes tunning i ha 
apostat fortament per la pre-
sència de cotxes superespor-
tius i de súper luxe, com ara 
Aston Martin, Lamborghini, 
Porsche, Bugatti o Rolls-Roy-
ce. Això ha estat molt criticat 
per un sector amant de la saga, 
defensant que la franquícia 

ser la gran rivalitat dels pilots 
de Fórmula 1 Nikki Lauda i 
James Hunt pel trepidant títol 
mundial de F1 al 1976. La pel-
lícula se centra en la disputa 
dels dos pilots pel gran títol 
i, a més, a mostrar el cone-
gudíssim accident de Lauda 
amb el seu monoplaça durant 

A The Italian Job, el protagonisme el tenen tres Mini Cooeper de colors vermell, blanc i blau, com la bandera britànica

nim, una de les 8 entregues 
que té la saga. Des de 2001 
fins a l’actualitat, la franquí-
cia ha entretingut als amants 
del motor, de les carreres de 
carrer i el tunning (encara 
que això últim s’ha anat per-
dent progressivament amb els 
anys). 
Resulta complicat escollir 
una de les 8 entregues de la 
saga. Si volem veure les clàs-
siques carreres de carrer i 
cotxes tunejats com un Nis-
san Skyline R34, un Mitsubis-
hi Eclipsi o EVO, un Toyota 
Supra o un Mazda RX-7, hau-
rem de veure les 5 primeres.
Amb el pas dels anys, la fran-
quícia li ha tret força protago-

ha abandonat la seva essència 
per la qual es caracteritzaven 
els films de Fast and Furious: 
cotxes «tunejats», carreres de 
carrer i tripijocs. 

Rush (2013)
Sens dubte, Rush és una de 
les millors pel·lícules de cot-
xes que s’han rodat durant els 
darrers anys, sobretot si te-
nim en compte seqüències de 
velocitat o de films de Fórmu-
la 1. A més, que s’hagi produ-
ït el 2013 és un bon al·licient 
per gaudir dels més que asso-
lits efectes visuals gràcies a les 
noves tecnologies i tècniques 
de muntatge i postproducció.
El film ens mostra la que va 

la tercera volta del GP Pre-
mi d’Alemanya que gairebé li 
costa la vida i que el va obli-
gar a utilitzar, des de llavors, 
el seu característic protector 
facial, a causa d’unes diver-
ses cremades de tercer grau 
al cap.
El realisme i la fidelitat als 
fets és aclaparadora. És més, 
el rodatge es va realitzar a 
l’antic aeròdrom de la Segona 
Guerra Mundial de Blackbus-
he però principalment en els 
circuits britànics Snetterton 
Motor Racing Circuit i Ca-
dwell Park. Algunes escenes 
van ser també rodades al cir-
cuit de Nürburgring, a Ale-
manya.

Aquestes son les pel·lícules que no et pots perdre si ets un 
autèntic amant del món del motor
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Els cotxes de Rush també 
són autèntics, propietat de 
col·leccionistes i museus o 
de les pròpies marques. Entre 
els monoplaces de Fórmula 
1 que comparteixen prota-
gonisme en la pel·lícula amb 
els pilots, és impossible no 
admirar el Ferrari 312 T2, el 
McLaren M23, el Lotus 77 
John Player Special o el Tyrel 
P34 de sis rodes.
L’adrenalina, la passió i la ri-
valitat són els principals in-
gredients que fan que aquest 
film sigui a la llista de les mi-

llors pel·lícules de cotxes.

Transformers (2007)
Segurament pot sorprendre 
trobar la saga Transformers 
en aquesta llista, però veient 
la importància que tenen els 
vehicles en totes i cadascuna 
de les entregues, és necessari 
incloure-la. A més, si seguei-
xes llegint, trobaràs una curi-
ositat sobre la franquícia que 
segurament desconeixies...
La saga cinematogràfica va 
començar amb un adolescent 
(Shia LaBeouf), que queda 

atrapat en una guerra entre els 
heroics Autobots i els malvats 
Decepticons, uns de robots 
extraterrestres que poden 
ocultar-se transformant-se 
en maquinària quotidiana, 
sobretot vehicles. En la guer-
ra que esclata entre les dues 
races, els homes prenen partit 
pels «autobots». El jove actor 
interpretant a Sam Witwicky, 
un espavilat adolescent, que 
només desitja conquistar la 
bella Mikaela (Megan Fox), 
es converteix en la clau d’una 
guerra que pot destruir la hu-
manitat.
Com a curiositat, destacar 
que les forces armades dels 
EUA i General Motors (GM) 
van prestar vehicles i aero-
naus durant el rodatge. És 
per això que si fem un repàs 
de les diferents entregues de 
la saga, podem veure vehicles 
que s’han convertit en ico-
nes de cinema: un Chevrolet 
Camaro Bumblebee groc de 
l’any 1977 o el mític Malibu 
1965, un Pontiac Solstice ... 
També podem veure un Mer-
cedes -AMG GT R o el Lam-
borghini Centenari de Trans-
formers 5.

Les 24 hores de LeMans 
(1971)
Per a qui no ho sàpiga, la 
pel·lícula Les 24 Hores de Le 
Mans (1971), inspirada en la 
mítica cursa de resistència 
i protagonitzada i produïda 
per Steve McQueen, es consi-
dera una de les millors pel·lí-
cules sobre carreres de cotxes 
de la història de cinema.
Cal destacar que, realment, 
es tracta d’un documental 
disfressat de pel·lícula amb 
actors, ja que es va gravar en 
un circuit real i alguns dels 
actors eren autèntics pilots de 
Le Mans. Amb el film, Steve 
McQueen va voler homenat-
jar el Le Mans i als homes que 
en ella corrien i, en alguns 
casos, perdien la vida. Així 
doncs, la pel·lícula mostra la 
cursa de Le Mans a França 
durant els anys 70, una de les 
més dures del món. La cursa, 
que dura 24 hores, té lloc en 
una carretera acordonada de 
14,5 quilòmetres de llarg, una 
prova que requereix un im-
portant esforç mental i físic.
Anem a la trama: un pilot 
americà (McQueen) torna 
a França per participar a la 
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mítica cursa automobilística 
de Le Mans, després d’un any 
allunyat a causa d’un greu ac-
cident. Allà s’enamorarà de la 
vídua d’un altre pilot que va 
morir en el mateix accident.
El Porsche de Steve McQueen 
s’ha convertit en l’estrella al 
circuit de Jarama de Madrid. 
El cotxe està valorat en més 
de 30 milions d’euros i no no-
més per tractar-se d’un clàssic 
de la competició, sinó perquè 
també pertany a la història de 
cinema.

Grand Prix (1966)
Pel que fa a Grand Prix, es 
tracta d’una pel·lícula dirigi-
da per John Frankenheimer 
apta per a tots els fans de 
les carreres de cotxes, sobre-
tot per a aquells amants dels 
bòlids dels 60 que difereixen 
bastant als que podem veure 
a la fórmula 1 actual, tant en 
disseny exterior com en en-
ginyeria: els mítics Cooper 
T43, Ford GT40, Ferrari 312 
o el Ford Shelby Cobra AC 
427 són bons exemples que 
podem veure en el film.
La peli va sobre un corredor 
professional del Grand Prix 

Chris Hemswort i David Brühl son els dos actors protagonistes de Rush

Per a molts, Grand Prix va significar un canvi d’actitud de les produccions 
cinematogràfiques amb l’automobilisme
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americà, Pete Aron. La seva 
carrera es veurà frustrada 
quan serà un dels principals 
sospitosos d’haver ocasionat 
un accident que va deixar 
malferit al corredor britànic 
Scott Stoddard.
Aron és expulsat de l’equip 
en el qual estava, Jor-
dan-BRM, però, a contra 
pronòstic, el fitxarà un equip 
japonès, amb el qual lluita-
rà per aconseguir triomfar 
a nivell professional. Tam-
bé ho intentarà en l’aspecte 
amorós, de mà de la dona de 
Stoddard, el corredor que va 
resultar ferit en l’accident del 
que va ser culpat.
Per a molts, Grand Prix va 
significar un canvi d’actitud 
de les produccions cinema-
togràfiques amb l’automo-
bilisme: abundants escenes 
de carrera que posseeix, així 
com la participació de corre-
dors professionals del món 
de la Fórmula 1. Grand Prix 
va canviar el gènere audiovi-
sual, va ajudar al fet que les 
pel·lícules contextualitzades 
en circuits tinguessin més 
visibilitat.
En definitiva, es tracta d’un 
dels films més desitjats pels 
amants del motor.

Cars (2006)
Les pel·lícules d’animació 
també tenen lloc en aquesta 
llista. Rayo McQueen és el 
protagonista de les tres en-
tregues de Cars, pel·lícula de 
Pixar que està plena de pica-
des d’ullet. Vegem-ne alguns 
d’ells:
La marca de pneumàtics que 
utilitzen tots els cotxes és 
la fictícia “Light Year”, molt 
semblant a Goodyear. A més, 
la firma també sembla fer 
referència a un icònic perso-
natge de Pixar, Buzz Lightye-
ar.
La pel·lícula se centra en la 
vida de Rayo MacQueen, 

un Chevrolet Corvette C6 
“lleuger com una moto, po-
tent com un camió”. A més, 
en la pel·lícula apareixen 
models icònics de les princi-
pals marques nord-america-
nes: Porsche 996 (Sally), Fiat 
500 (Luigi), Hornet Hudson 
(Doc Hudson), Volkswagen 
Combi tipus 2 (Filmore) o 
Plymouth Superbird (El Rei).
El primer lliurament de la 
saga va ser nominada a dos 
premis de l’Acadèmia, inclo-
ent Millor Pel·lícula d’Ani-
mació, i va guanyar el Glo-
bus d’Or a la Millor Pel·lícula 
d’Animació.
El cognom del protagonista 
és un clar homenatge a di-
rector i supervisor d’anima-
ció Glenn McQueen i a l’ac-
tor Steve McQueen.

Taxi Driver (1976)
La cèlebre pel·lícula de Mar-
tin Scorsese ocupa un més 
que merescut lloc en aques-

ta llista, com si d’una estre-
lla al passeig de la fama de 
Hollywood es tractés.
“M’estàs parlant a mi? ... No 
hi ha ningú més que jo per 
aquí”. Travis Bickle, el per-
sonatge interpretat per Ro-
bert De Niro a Taxi Driver, 
es va transformar en un dels 
més cèlebres de cinema dels 
70 amb escenes i frases com 
l’anterior que encara avui es 
recorden a la perfecció.
Travis és un veterà de la 

Guerra del Vietnam recon-
vertit en taxista i enamorat 
en secret de Betsy (Cybill 
Shepherd), el llargmetratge es 
centra en la vida de Travis i en 
les seves passions ocultes.
El vehicle de Travis era un 
Checker Cab de la companyia 
Checker Motors Corporati-
on, companyia que va sub-
ministrar taxis a grans ciutats 
nord-americanes des dels anys 
30 fins al 2010, quan va tancar 
el negoci.

Tal va ser la proliferació de 
taxis Checker als Estats Units 
que, al llarg dels anys, el vehi-
cle ha anat apareixent en cen-
tenars de pel·lícules i sèries de 
televisió com Els Simpsons, 
Metge de Família o Batman 
(1989).
Aquestes són algunes de les mi-
llors pel·lícules de cotxes que 
podem trobar en la més que ex-
tensa hemeroteca cinematogrà-
fica. Però segur, segur, que se’n 
poden afegir moltes més.

El cognom del protagonista de Cars és un clar homenatge al director d’animació Glenn McQueen i també a l’actor Steve McQueen

Taxi Driver també és una de les pel·lícules imprescindibles pels amants del motor
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Tant si has de fer llargs viatges com si et mous per zones 
pròximes, revisa el teu cotxe abans de sortir de casa
MOTOR / LA VEU 

Aquest estiu, la nos-
tra manera de viat-
jar canviarà força. 

Deixarem de banda avions 
i creuers i es preveu que el 
cotxe sigui el gran mitjà de 
transport per fer els nostres 
desplaçaments de vacances. 
Serà turisme de proximitat, 
però tot i així és d’allò més 
important tenir el cotxe en 
les millors condicions, per no 
tenir cap incident en el nostre 
trajecte.
A més, segons la DGT (Di-
recció General de Trànsit) 
gairebé la meitat dels vehicles 
que circulen habitualment a 
Espanya tenen una antigui-
tat de 10 anys o més. Això 

ens converteix en el segon 
país d’Europa amb el parc 
automobilístic més envellit, 
només per darrere de Grècia. 
Per això, que revisis periò-
dicament el teu cotxe és un 
aspecte crucial per reduir al 
mínim el risc d’avaries i acci-
dents. Has de tenir en comp-
te que això ho hauràs de fer 
sempre que vagis a fer un vi-
atge llarg.
A continuació t’explicarem 
quins són els set elements 
fonamentals que hauràs de 
comprovar abans de realitzar 
un trajecte de llarga distàn-
cia amb el teu cotxe. D’ells, 
els tres que hauràs de revisar 
amb més atenció són els que 
conformen l’anomenat “tri-
angle de seguretat”: amorti-

dors, pneumàtics i frens.

Amortidors
La degradació dels amorti-
dors i de les suspensions pro-
dueix una disminució de l’es-
tabilitat del vehicle (sobretot, 
en frenar i en les corbes), el 
que pot ocasionar un accident 
greu. També provoca desgas-
tos irregulars en els pneumà-
tics. Hi ha certs indicis que 
denoten que els elements de 
la suspensió d’un cotxe estan 
en mal estat. Pots fer aquesta 
senzilla comprovació: recolza 
tot el pes del teu cos sobre la 
carrosseria del capó i aixeca’t 
de cop. Si el cotxe únicament 
puja, els amortidors estan, 
gairebé amb total segure-
tat, en bon estat. Per contra, 

herència, capacitat de frena-
da, prestacions i seguretat. 
En aquest mateix blog, ja els 
hi hem dedicat un interessant 
article: “Caduquen els pneu-
màtics?“, que et recomanem 
que llegeixis perquè sàpigues 
quins són els indicis que de-
noten el seu mal estat i quan 
és convenient que els revisis 
i/o els canviïs. Abans de l’inici 
d’un viatge és convenient que 
comprovis si estan desgastats 
i si tenen algun cop o tall. És 
molt important també que 
verifiquis si la seva pressió és 
la correcta, tenint en comp-
te que si has de portar més 
càrrega de l’habitual, aquests 
hauran de tenir a la vegada, 
una major pressió. I recorda, 
no t’oblidis de revisar també 
la roda de recanvi i de portar 
al maleter un gat i una clau 
per afluixar les femelles, per 
si pateixes una punxada.

Frens
Aquests són alguns indica-
dors que t’ajudaran a saber 
si els frens del teu cotxe no 
estan en òptimes condicions:
·Si el tacte del pedal és ex-
cessivament esponjós quan 
el trepitges, pot existir aire al 
circuit del líquid dels frens.
·Si només fent força sobre el 
pedal, aquest va ràpidament 
fins al fons, podem estar par-
lant d’una fuita de líquid.

·Si notes que malgrat trepitjar 
molt el pedal, el cotxe cada 
vegada triga més a frenar, 
gairebé amb total seguretat 
es tracta d’un desgast de les 
pastilles.
·De manera visual, uns discs 
de fre oxidats són un mal 
presagi, així com la presèn-
cia d’una vora afilada en la 
superfície de contacte amb la 
pastilla, que ens suggerirà un 
desgast excessiu del disc.

Nivells
Abans de sortir de viatge 
hauràs de comprovar els ni-
vells de l’oli, del líquid de la 
refrigeració i del netejavidres.

·Oli: la comprovació del nivell 
es fa amb la vareta indicado-
ra. Si cal afegir oli, ho has de 
fer amb el motor en fred. El 
nivell no ha d’estar per sota 
del mínim però, si cal afegir 
oli, mai has d’arribar tampoc 
al nivell màxim.
·Líquid de la refrigeració: és el 
que estabilitza la temperatura 
del motor pel que la seva fun-
ció és molt important. Has de 
comprovar el seu nivell amb 
el motor fred. Ha d’estar en-
tre el mínim i el màxim i mai 
s’ha de omplir del tot. No està 
de més que en viatges llargs, 
portis una ampolla de líquid 
refrigerant al maleter.
·Líquid del netejavidres: 

si el cotxe puja i rebota cap 
avall, el més probable és que 
els amortidors estiguin ja 
molt deteriorats. Altres in-
dicadors del mal estat dels 
amortidors són: que el cotxe 
oscil·li amunt i avall en mar-
xa o cada vegada que hi ha 
un sot, o que faci estranys en 
agafar un revolt. Si succeeix 
això, ves pensant en portar-lo 
al taller perquè significa que 
els seus amortidors estan a les 
últimes.

Neumàtics
Són l’únic punt de contacte 
del vehicle amb la calçada i, 
per tant, son essencials per 
aconseguir un alt nivell d’ad-
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abans d’un viatge convé que 
recordis omplir amb aigua 
(amb una mica de sabó, si ho 
desitjes) el dipòsit del líquid 
del netejavidres. Conduir 
amb el vidre del davant net 
pot evitar accidents per mala 
visibilitat.
 
Llums
Revisa el correcte funciona-
ment de tots els llums (tam-
bé dels antiboira) i compro-

va que estiguin ben regulats, 
recordant que quant més pes 
porti el cotxe més alts han 
d’estar els llums.

Filtre de l’aire
Un filtre en bones condicions 
garanteix que l’aire que arriba 
al motor no contingui partí-
cules abrasives. Això és més 
important del que sembla, ja 
que un filtre brut provoca que 
el consum de combustible 

augmenti notablement i, en 
un viatge llarg, la diferència 
pot ser més gran que el preu 
d’un filtre nou.

Aire condicionat
És especialment important 
que revisis que funciona bé 
abans de fer un viatge llarg, 
sobretot en èpoques amb 
temperatures altes com l’es-
tiu; ja que conduir amb calor 
és molt perillós perquè gene-
ra somnolència. Si a l’encen-
dre’l notes que l’habitacle no 
es refreda (o escalfa) tot el 
ràpid que hauria de fer-ho o 
perceps una olor desagrada-
ble, això és degut al fet que 
el líquid del circuit interior 
s’ha deteriorat. En aquest cas, 
et recomanem que ho canviïs 
immediatament.

Periodicitat de les revisions
Fins ara t’hem explicat quines 
són les parts del teu cotxe que 
hauràs de revisar abans de fer 
un viatge llarg, però has de 
saber que a més d’en aques-
tes circumstàncies, és igual 
d’important que examinis les 
diferents parts del vehicle te-
nint en compte les següents 

periodicitats:
·Amortidors: hauràs de revi-
sar-los cada 30.000 quilòme-
tres i el normal és que hagis 
de canviar-los als 50.000-
60.000 quilòmetres. 
·Neumàtics: s’han de canviar 
quan l’altura del dibuix esti-
gui a 1,6 mm o per sota. És 
recomanable que revisis la 
seva pressió almenys un cop 
al mes.
·Frens: els experts aconsellen 
reemplaçar el líquid de frens 
cada dos anys. 
·Nivells: si utilitzes diària-
ment teu vehicle i recorres 
distàncies llargues, el nivell 
de l’oli i del líquid refrigerant 
convé que el revisis cada 10-
15 dies. Depenent de la mar-
ca i el model, els fabricants 
recomanen diferents perio-
dicitats en que s’ha de fer el 
canvi d’oli, però el normal 
és que sigui substituït entre 
els 5.000 i els 15.000 quilò-
metres. Convé que sempre 
tinguis present les dates del 
canvi d’oli del teu vehicle 
anotant-les en el seu llibre de 
manteniment. Els nivells del 
líquid refrigerant i de l’aigua 
del netejavidres també convé 

que els revisis periòdicament, 
cada 2-3 mesos.
·Llums: hauràs de comprovar 
que funcionen tots correcta-
ment almenys un cop al mes. 
Et recordem que ja no és obli-
gatori portar llums de recanvi 
al cotxe a causa de la dificul-
tat del seu muntatge i fins i 
tot als riscos elèctrics que pot 
suposar el seu canvi en certs 
vehicles.
·Filtre de l’aire: és convenient 
que revisis el seu estat com a 
mínim un cop l’any. Que ha-
gis de canviar-lo abans o des-
prés, dependrà molt del tipus 
de vies per les quals transites 
habitualment amb el teu cot-
xe: no és el mateix circular 
per carreteres ben asfaltades 
que per camins de terra en els 
que la pols és més gran.
·Aire condicionat: és una cosa 
que es fa servir habitualment 
pel que et serà fàcil detectar 
qualsevol anomalia en el seu 
funcionament. Perquè la vida 
de l’aire condicionat del teu 
cotxe sigui el més llarga pos-
sible, et recomanem que:
En dies molt calorosos, abans 
de connectar l’aire condicio-
nat baixis les finestretes del 
cotxe perquè la temperatu-
ra de l’habitacle no sigui tan 
elevada: normalment aquesta 
sol ser molt superior a la de 
l’exterior i, si connectes l’aire 
només pujar, faràs que treba-
lli al màxim rendiment i es 
deteriori més.
Mantingues la temperatura 
del cotxe entre els 22º i els 
23º. Si poses l’aire condicio-
nat a una temperatura infe-
rior durant un llarg període 
de temps, faràs que el con-
sum de combustible s’incre-
menti fins a un 20%.
A l’hivern, convé que en-
cenguis de tant en tant l’aire 
condicionat per evitar futurs 
problemes propis de la man-
ca d’ús, com ara obstruccions 
i aparició de fongs i bacteris 
en el circuit interior.

Bonus track
A més de revisar periòdica-
ment que tots els elements del 
teu cotxe estiguin en perfecte 
estat, no t’oblidis de portar 
sempre l’armilla reflectant 
obligatòria (a la guantera o en 
un lloc accessible des del lloc 
del conductor) i els dos trian-
gles d’avaria homologats.

autocars

www.autocarsgibert.net

Nicolau Tous,5 08700 Igualada - Tel. 93 801 74 46

AUTO PLANS D’ARAU, S.L.
Taller de reparació d’automòbils

c/Narcís Monturiol, parcel·la 21, nau 3 A
La Pobla de Claramunt (BCN)

Tel. 93 808 78 33 - t.autoplans@gmail.com

El teu taller de confiança!
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Consells per fer sortides en grup amb moto
REDACCIÓ / LA VEU 

Ja tenim el bon temps aquí 
i per tant, les ganes de 
molts de treure la moto 

i fer sortides amb els amics 
augmenten.
Si sou dels que voleu organit-
zar sortides i fer kilòmetres 
per anar a esmorzar, a dinar o  
fer tirades que engloben dife-
rents dies de ruta, aquí expli-
carem una sèrie de consells.

Fer un grup de motoristes per 
fer sortides no es tant fàcil. 
Molts es pensen que és que-
dar amb els amics o coneguts 
i vinga, a fer kilòmetres.
Però si per desgràcia passa al-
guna cosa… la culpa sempre 
serà teva, per no organitzar 
bé una sortida i no ser tant 
curós com ho podries haver 
estat.
Comencem amb els preparatius!

El primer que s’aconsella és 
intentar que no hi hagi un 
únic organitzador de la sor-
tida, i intentar fer-la amb un 
mínim de gent.
Quan tens format el grup cal 
començar a pensar en quina 
ruta es farà.
Un cop haguem decidit a on 
anirem, cal mirar els restau-
rants i triar-los amb temps. 
Ens podem fixar en que tin-
gui espai suficient a les instal-
lacions, una zona per poder 
estacionar amb facilitat, preu, 
etc.
Després, ens toca fer propa-
ganda de la sortida, compar-
tir-ne l’hora, el dia i el lloc, i 
fins i tot afegir un mapa de la 
ruta, a més de límit de parti-
cipants si la fem. També in-
clourem el número de telèfon 
i el nom dels organitzadors, o 
al menys el d’un d’ells, i a ser 
possible avisarem del preu 
del menú.

Rols i tasques dels organit-
zadors
Cada organitzador ha de te-
nir un rol i ha de conèixer la 
tasca que li correspon com a 
tal. Aquests rols els dividirem 
en tres:

Organitzador punta o cap de 
marxa. És l’organitzador que 
es posa al cap davant del grup 
i marca el ritme i les parades.

Organitzador del centre o 
d’enllaç . És l’organitzador o 
organitzadors que es col·lo-
quen entre mig del grup, per 
tal de controlar tant l’inici 
com el final, i han de ser visi-
bles per el cap de marxa i per 
l’últim pilot.

Organitzador de cua o últim 
pilot. És l’últim organitzador, 
el qual ha de ser qui tanca el 
grup i no deixar mai sols a 
aquells pilots que el seu ritme 

és inferior als altres. Si cal, es 
posarà davant dels pilots que 
tenen un ritme més baix, per-
què aquests el segueixin i no 
es perdin en alguna intersec-
ció.

És interessant que els organit-
zadors portin elements fàcils 
de veure per ser reconeguts, 
com ara armilles reflectants o 
colors viu com el groc fluor. 
D’aquesta manera, amb un 
cop de retrovisor, poden ser 
de fàcil reconeixement per 
el cap de la marxa. També 
és interessant la possibilitat 
de portar uns intercomuni-
cadors amb la mateixa fre-
qüència, per poder estar en 
tot moment comunicats entre 
uns i altres.
Un cop s’ha decidit el rol de 
cada organitzador, aquests 
han de conèixer la carretera 
per on passaran, els punts de 
control i de parada per poder 

PLANXA I PINTURA
DE VEHICLES

Av. Europa 26 
Telf. 93 805 54 15
ucg@ucgsl.com

· SERVEIS DE TRANSPORTS 
NACIONALS I INTERNACIONALS

· CÀRREGUES COMPLETES 
I GESTIÓ DE GRUPATGES

·PALETERIA
·EMMAGATZEMATGE I 

DISTRIBUCIÓ D’ESTOCS
·GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ PICKING

CARRER GRAN BRETANYA, 17      08700  IGUALADA
Tel. 93 804 33 81   /   629 219 238

www.tdma.es
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omplir els dipòsits i descan-
sar.
A dia d’avui no fa falta que 
memoritzem tots els noms 
de les carreteres o pobles, ja 
que gracies a les APP i GPS, 
és força senzill poder dur un 
mapa que en tot moment ens 
marqui per on hem de passar

Formació del grup
Si la sortida ha estat exitosa 
i ens trobem una quantitat 
desmesurada de participants 
(30, 40, etc.), perquè no hem 
posat límit, és aconsellable 
que els grups es divideixin 
amb un màxim de 10 pilots 
cada un. D’aquesta manera 
en les interseccions, roton-
des, semàfors, etc. el bloc 
de motoristes no es trencarà 
amb tanta facilitat, i serà més 
senzill mirar pel retrovisor i 
veure tot el grup.
Una de les maneres més fà-
cils per poder veure totes les 
motos en un breu temps pel 
retrovisor, és col·locant-se 
les motos en forma de serra 
o ziga zaga, encara que cal 
recordar que la llei obliga a 
circular per la dreta de la car-
retera.
Si el grup és de 10 o 15 mo-
tos, la col·locació tant del cap 
de marxa com l’últim pilot és 
lògica i no cal entrar en molt 
detall, però i l’enllaç o enlla-
ços?
La figura de l’ enllaç o orga-
nitzadors del centre és for-
ça complicada, ja que és qui 
controla que el grup no es 
trenqui, i si és així, (perquè 
els del davant son més ràpids 

que els del darrere) ha de 
mantenir la distància visual 
entre els dos grups. Això ha 
de ser així perquè els que es-
tan quedant-se despenjats, en 
tot moment el tinguin com a 
referència sense perdre’l de 
vista i ell no perdi de vista al 

grup del davant.
Un truc per  evitar el trenca-
ment, seria col·locar les mo-
tos amb menys cilindrada, 
cavalls o experiència, darre-
re de l’organitzador punta. 
D’aquesta manera tot el grup 
s’adapta a ells.

En cas d’incident
Si durant la sortida sorgeix 
un incident, serà l’últim pilot 
qui es quedarà amb la perso-
na que ha tingut el problema, 
per tal de que aquest no que-
di mai sol, pugui senyalar el 
punt de l’incident o demanar 
auxili. Amb el telèfon, aquest 
informarà als altres membres 
del grup de la rellevància del 
motiu de l’aturada, i de si cal 
retornar i anul·lar la sortida, 
continuar, o que l’enllaç des-
faci el camí per tal d’ajudar.

Cal recordar que quan es fa 
una sortida és per gaudir-la, 
però s’ha de tenir clar que si 

ets qui l’organitza, recau en tu 
la responsabilitat de que surti 
tot bé, i de donar una garan-
tia de seguretat per a tots els 
participants.
Per tant, un ha de ser consci-
ent que no pot circular com 
si anés sol o pensant que els 
altres ja vindran i oblidar-se 
de la responsabilitat. Si no 
la tens, és millor que no or-
ganitzis res, i que siguis un 
participant més en tantes sor-
tides de diumenge que es fan 
per la carretera.

Repassem els consells:
·Ser més d’un organitzador.
·Que cada organitzador tin-
gui clar quin és el seu rol i 
posició en el moment d’inici-
ar la ruta.
·Que els components de l’ or-
ganització tinguin a mà un 
GPS, APP, o llegenda que els 
indiqui el camí a seguir.
Utilitzar elements reflectants 
i intercomunicadors entre 

l’organització.
·Intentar posar els motoristes 
amb menys experiència dar-
rere del cap de la marxa.
·Marcar unes parades per el 
recompte dels pilots (és acon-
sellable a cada canvi de carre-
tera, desviament o entrada de 
poble aprofitant que reduïm 
la velocitat).
·Informar degudament als 
participants del dia, hora i 
punt de sortida, de la ruta a 
fer, del restaurant on ens atu-
rarem i del telèfon dels orga-
nitzadors.
·Tenir ben carregada la ba-
teria del telèfon (o endollat a 
la moto), diners en metàl·lic, 
dipòsit de la moto ple i el di-
pòsit personal buit.

Segur que amb aquests punts 
us siguin d’interès, d’ajuda i 
millora per continuar amb les 
vostres sortides “domingue-
res” amb els vostres companys, 
clubs o grups “moteros”.

TREBALLEM AMB 
TOTES LES COMPANYIES I LA TEVA

dissabte 
HORES

 CONVINGUDES

www.transportsbernadet.comTelf. 93 801 00 08 
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E l govern espanyol ha 
aprovat aquest dilluns 
el Reial decret que es-

tableix les ajudes definitives 
per a la renovació de parc 
automobilístic contempla-
des en el Pla Renove 2020. 
La quantitat de les ajudes és 
de 250 milions d’euros, dels 
quals 200 milions són per a 
turismes, 25 milions per a 
furgonetes lleugeres, 20 mi-
lions per a autobusos i 5 mi-
lions per a motocicletes.
Només es beneficiaran de les 
ajudes els vehicles nous ad-
quirits abans de el 15 de juny 
de 2020 o dels seminous en 
propietat d’un concessionari 
amb data posterior a l’1 de 
gener de 2020.

El Renove 2020 per als turismes
En el cas dels turismes, el 
preu màxim del vehicle Zero 
emissions (elèctrics i híbrids 
endollables) serà de 45.000 
euros, una quantia que, si es 
tracta, d’un Eco o un C (mo-

tor de combustió) es redueix 
a 35.000 euros (45.000 euros 
si es tracta d’una persona 
amb mobilitat reduïda).
L’ajuda estatal per als Zero 
emissions comprats per un 
particular o autònom serà de 
4.000 euros si el vehicle ad-
quirit és un elèctric, però si 
és un híbrid endollable es re-
dueix a 2.600 euros (al prin-
cipi el govern espanyol havia 
fixat la mateixa ajuda).
Si l’operació la realitza una 
PIME, els ajuts respectius se-
ran de 3.200 i 2.300 euros; i 
si és una gran empresa seran 
de 2.800 i 2.200 euros.
Per a un ECO seran de 1.000 
euros si és etiqueta energèti-
ca A i 600 si és B (800 i 500 
en el cas de PIME, i de 700 i 
450 si és gran).
Per a un C les ajudes per a 
particulars i autònoms s’han 
establert en 800 euros (eti-
queta A) i 400 euros (si és B). 
Les pimes podran rebre 650 i 
350 euros, i les grans compa-
nyies 550 i 300.

Els ajuts d’el Renove a les 
motos
Les motocicletes, després de 
les queixes de el sector, tam-
bé han estat incorporades 
sempre que el seu límit de 
preu sigui de 10.000 euros 
si és una elèctrica (amb una 
potència igual o major a 3 
kW i amb una autonomia de 
al menys 70 km) i de 8.000 
euros si és de gasolina.
Els ajuts per a les primeres 
són de 750 euros per a par-
ticulars, autònoms i pimes; i 
de 700 euros per a una gran 
empreses.
Les estipulades per a les de 
gasolina són 400 euros (par-
ticulars i autònoms), 300 eu-
ros (pime) i 200 euros (gran 
empresa).

I què passa amb les furgonetes?
Si tenen un MMTA de menys de 
2.500 quilos, els ajuts per a par-
ticulars i autònoms són de 4.000 
euros (si és Zero), de 1.200 si és 
ECO i de 1.000 si és C.
Si el MMTA és de més de 

2.500 quilos parlem, res-
pectivament, de 4.000, 
2.700 i 2.100 euros.

Reps més ajuda per mobi-
litat reduïda, rendes me-
nors a 1.500 euros i si et 
desfàs d’un vehicle de més 
de 20 anys
A aquestes quanties es po-
drà sumar un ajut addi-
cional de 500 euros per a 
persones amb mobilitat re-
duïda (també per a furgo-
netes de categoria N1), per 

a llars amb rendes de menys 
de 1.500 euros al mes i per 
als que es treguin de sobre 
un vehicle de més de 20 
anys.

El concessionari ha de fer el 
mateix descompte, amb un 
límit de 1.000 euros
També els concessionaris i els 
punts de venda estaran obligats 
a fer un descompte per la ma-
teixa quantitat que l’ajut conce-
dit pel Govern central, amb un 
límit màxim de 1.000 euros.

El govern espanyol aprova les ajudes definitives 
del Pla Renove 2020

Bon Sant Cristòfol!
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El Servei Català de Tràn-
sit (SCT) coordina per 
primer cop amb les Po-

licies Locals una campanya 
preventiva de conductes de 
risc dels conductors de ve-
hicles de mobilitat personal 
(VMP), des d’avui dilluns 6 
fins al diumenge 12 de juliol. 
Aquesta acció policial, la si-
sena d’aquest tipus que es fa 
enguany, també se centrarà 
en les conductes de risc dels 
ciclistes a l’hora de circular, 
i en les dels altres usuaris en 
relació als ciclistes. Fins que 
acabi l’any, hi ha 8 campanyes 
més de control i prevenció 
previstes.

Control dels vehicles de mo-
bilitat personal
En el cas dels conductors de 
vehicles de mobilitat perso-
nal, les principals conductes 
de risc que es controlaran, 
entre d’altres, seran: la circu-
lació per voreres i zones de 
vianants, amb l’excepció dels 
monopatins, patinets o apa-
rells similars que ho facin a 
pas de persones; la circulació 

amb un número de persones 
transportades superior al de 
les places permeses; la circu-
lació amb auriculars connec-
tats a receptors o reproduc-
tors de so; utilitzar dispositius 
de telefonia mòbil durant la 
conducció; i la circulació de 
nit o en situacions amb poca 
visibilitat, sense que el vehi-
cle disposi de llum ni l’usuari 
porti roba o elements reflec-
tants.
També convé recordar que 
els conductors de VMP es-
tan obligats a sotmetre’s a les 
proves de detecció d’alcohol 
i drogues (en el cas de l’alco-
hol, no es podrà superar la 
taxa de 0,25 mil·ligrams per 
litre d’aire expirat). Pel que 
fa a l’ús del casc i altres ele-
ments de protecció, es tindrà 
en compte el que s’estableixi a 
les corresponents Ordenan-
ces municipals.

Control dels ciclistes
Pel que fa als ciclistes, es con-
trolarà, entre d’altres aspec-
tes, la circulació utilitzant 
auriculars connectats a apa-
rells receptors o reproductors 
de so i/o dispositius de tele-

fonia mòbil; el no respectar 
els semàfors en vermell i els 
senyals de STOP o cediu el 
pas; la circulació per zones de 
vianants i voreres habilitades 
sense respectar la preferència 
del vianant; el transport d’un 
menor de 7 anys sense seient 
o casc homologat; no utilitzar 
el casc de protecció; la circu-
lació en el sentit contrari de 
la marxa; la circulació agafat 
a un vehicle en marxa, sense 
agafar el manillar de la bici-
cleta amb les dues mans o 
fent zig-zag entre els vehicles 
en marxa; la circulació amb 
una bicicleta, de nit, sense 
dispositius d’enllumenat i 
senyalització òptica regla-
mentaris; i la circulació amb 
presència de drogues a l’orga-
nisme i/o no sotmetre’s a les 
proves de detecció d’aquestes 
substàncies.   
A tot això, cal afegir que les 
policies locals també vetlla-
ran perquè els altres usuaris 
també respectin la mobilitat 

El Servei Català de Trànsit coordina una campanya preventiva 
centrada en els conductors de patinets i els ciclistes en via urbana

de les bicicletes: els estaciona-
ments de vehicles als carrils 
bici, vies de ciclistes i zones 
de reserva d’estacionament 
de bicis sense autorització; 
la circulació dels vehicles de 
dues rodes pels carrils bicis i 
les vies de ciclistes; i no res-
pectar la prioritat de pas dels 
ciclistes que circulen per un 
carril bici, un pas de ciclistes 
o un voral degudament se-
nyalitzats.
A la darrera campanya pre-
ventiva centrada en ciclistes, 
realitzada el juliol de l’any 
passat, es van dur a terme 850 
controls i es van imposar un 
total de 700 denúncies a ci-
clistes, i 86 a altres usuaris. 
De les 700 denúncies a ciclis-
tes, 382 van tenir relació amb 
distraccions, 316 amb alguna 
conducta de circulació de risc 
i 2, amb alguna infracció d’es-
tacionament.
El Servei Català de Trànsit 
apel·la a la bona convivència 
dels conductors de vehicles 

de mobilitat personal i de bi-
cicletes amb la resta d’usuaris 
de la xarxa viària catalana i al 
respecte de tots per la norma-
tiva establerta.    

Sinistralitat
Durant el primer semestre 
de 2020, hi ha hagut 4 ciclis-
tes morts, 2 en zona urbana 
i 2 més en zona interurbana. 
L’any 2019, durant el primer 
semestre, també van morir 4 
ciclistes, però 1 en zona ur-
bana i 3 més en carretera. Si 
ens fixem en les dades globals 
de tot l’any 2019, en total van 
morir 14 ciclistes, 5 en zona 
urbana i 9 més en zona in-
terurbana.
Tenint en compte que aquest 
juliol també hi ha hagut un 
altre ciclista mort en carrete-
ra, l’SCT vol recordar la im-
portància d’una actitud pru-
dent i responsable al volant 
o manillar per evitar sinistres 
com aquests o minimitzar-ne 
els danys. 
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Amb la implantació 
dels protocols de 
seguretat necessaris 

per contenir els contagis de 
coronavirus, la ITV ha can-
viat lleugerament i hem de 
tenir en compte aquestes di-
ferències, ja que ara hi haurà 
coses que haurem de fer no-
saltres com a usuaris. Te les 
expliquem.
Després de l’aturada obligada 
per la crisi del Coronavirus, 
les ITV han tornat a obrir 
les portes amb una sèrie de 

canvis per evitar els contagis 
de Covid-19. Les principals 
diferències estan en què el 
personal de l’estació d’ITV té 
prohibit accedir a l’interior 
de el vehicle i també nosal-
tres hem d’acatar unes nor-
mes per dirigir-nos a ells.
A més de la documentació 
del vehicle (permís de circu-
lació, fitxa tècnica i assegu-
rança en vigor), hem d’acu-
dir a la ITV amb mascareta i 
portar-la correctament men-
tre estiguem en les instal·la-
cions i sempre que ens diri-
gim a el personal. Aquesta 

és la primera mesura que 
hem de tenir en compte en 
aquesta nova normalitat en 
les ITV.
Abans d’entrar a la línia d’ins-
pecció haurem de preparar el 
vehicle perquè pugui ser ins-
peccionat sense que els ope-

raris hagin d’entrar-hi, fet 
que els exposaria a possibles 
contagis. No obstant això, 
alguns elements que s’han 
de verificar el seu funciona-
ment estan dins de el cotxe, 
així que ens demanaran que 
fem nosaltres l’assaig.
Amb la mascareta posada, 
hem de desbloquejar les 
portes i cal que cordem els 
cinturons de totes les places 
del vehicle. A més, cal que 
entrem a la línia d’inspecció 
amb la finestreta del con-
ductor baixada més o menys 
1/3 per poder parlar amb 
l’operari, però no del tot i 
hem d’evitar dirigir-nos a ell 
sense la mascareta posada.

Com són les ITV amb 
protocol anti Coronavirus
A l’entrar a la línia, amb la 
mascareta i la finestreta una 
mica baixada, l’operari ens  de-
manarà que li diguem la lectu-
ra de. compta-quilòmetres del 
vehicle, a diferència d’abans 
que el llegia ell mateix. També 
ens demanarà que apaguem el 

cotxe, posem el contacte per 
verificar que funcionen totes 
les senyals d’alerta i que po-
sem el motor en marxa per 
comprovar que després d’uns 
segons s’apaguen.
El següent que haurem de 
demostrar és que el seient 
llisca cap endavant i darrere 
i que es queda enclavat en la 
posició desitjada i, amb els 
cinturons cordats, donar-los 
una tirada per demostrar 
que funciona correctament 
el sistema de retenció inerci-
al, que els bloqueja en cas de 
brusca desacceleració.
ºLa resta d’elements que 
s’han de verificar es faran 
com sempre: estat de les 
llums i reglatge, funciona-
ment del clàxon, rentapa-
rabrises, pneumàtics, emis-
sions, alineat de direcció, 
frens, fuites, etc.
El més important és mini-
mitzar els riscos i prote-
gir-nos tant a nosaltres ma-
teixos com a personal de la 
ITV, són normes senzilles i 
de sentit comú.

El coronavirus també modifica la manera de passar la ITV: 
aquests son els protocols que s’han de seguir

PLANXISTERIA GELABERT S.L.PLANXISTERIA GELABERT S.L.
Tel.93 803 21 98

www.planxisteriagelabert.com

C/ Gaspar Camps, 31 08700 Igualada

info@planxisteriagelabert.com

Bosch Car Service

Automòbils F.P. Bosch
Ctra. de La Pobla, 191 - 08788  VILANOVA DEL CAMÍ

93 804 64 03 fpboschtaller@gmail.com

·Injecció de Benzina
·Injecció Dièsel
·Electricitat/Electrònica
·Encesa
·Xapa
·Línia PreITV

·Frens, ABS, ESP
·Mecànica de manteniment
·Mecànica motor
·Sistemes de Refrigeració
·Pintura
·Banc de Potència
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Amb etiqueta ECO.

Kia Niro Hlbrid des de 19.900�

Descobreix la Gamma Kia Niro i el seu nou look.
Niro Híbrid, Niro Híbrid Endollable i e-Niro 100% elèctric.

No hi ha res
com un Niro.

PVPR Kia Niro 1.6 HEV Concept (inclou els impostos, el transport i les accions promocionals). No inclou les despeses de gestoria i matriculacir. Oferta aplicable per 
a clients particulars que lliurin un vehicle usat i financin amb Banco Cetelem S.A.U. un import mlnim de 10.000� a trav�s de la campanya FlexiPlan, a un termini i 
permangncia mlnims de 36 mesos. Oferta incompatible amb altres ofertes financeres, v_lida fins al 31/07/2020 en concessionaris de la Penlnsula i les Balears. 
Consulta�n les condicions a www.kia.com. El model que es visualitza no es correspon amb el de l'oferta. *Consulteu el manual de garantia Kia.

Emissions CO2 combinades WLTP correlacionat a NEDC (g/km): 86-100. Emissions CO2 combinades WLTP (g/km): 110-119. 
Consum combinat WLTP (l/100km): 4,8-5,2.

EIX MOTOR CATALUNYA
Carretera Manresa a Berga, Km 0,650
08272 Sant Fruitrs de Bages. Barcelona
Tel.: 93 874 99 80 � www.kia.com

C/ Alemanya, 48
08700 Igualada. Barcelona
Tel.: 93 804 72 69

Carretera Vic a Olot, Km 3
08500 Vic. Barcelona
Tel.: 93 886 21 99

EixMotor_niro_nwlook_PVP_jul_250x370.pdf   1   6/7/20   12:40
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unitat de Salut Inter-
nacional de l’Institut 
Català de la Salut a la 

Catalunya Central reprèn l’ac-
tivitat a partir d’aquesta setma-
na. Les persones que viatgen 
que vulguin accedir a aquest 
servei hauran de fer un primer 
contacte telefònic a través del 
93 889 02 22 (de dilluns a di-
vendres 14 a 20 h), en què se’ls 
donarà cita per a una visita te-
lefònica. Els professionals de la 
Unitat els donaran els consells 
pertinents per als seus viatges 
i les mesures que cal que pren-

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç portarà 
a terme el proper dissab-
te 5 de setembre la 48ena 

edició d’aquesta tradicional 
activitat, amb què es tanca-
rà simbòlicament el període 
de les rebaixes d’estiu. Com 
sempre, a principi del mes de 
setembre, l’entitat igualadina 
marca el començament del 
curs comercial amb aquesta 
popular promoció.
Com ja és habitual en les úl-
times edicions, les parades se 
centraran en un únic lloc de 
concentració de botigues amb 
carpes. Serà al Passeig Verda-
guer, des de l’Estació Vella i 
fins al c/Sant Josep, formant 
d’aquesta manera un eix co-
mercial per excel·lència.
Són ja vint-i-quatre anys d’una 
de les campanyes comercials 
amb més èxit a la Catalunya 

La propera Botiga al Carrer serà el 
dissabte 5 de setembre, i al Passeig

Acaben nous cursos 
d’alfabetització i sobre 
la societat catalana
REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana passada va 
finalitzar el curs a l’Aula 
d’Alfabetització en ca-

talà adreçat a persones adultes 
d’origen estranger que no te-
nen competència oral ni escri-
ta per accedir al nivell inicial 
del Consorci per la Normalit-
zació Lingüística i que tenen 
interès a aprendre el Català. 
El curs l’organitza el Servei 
d’Atenció a les Migracions 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
compta amb els docents i vo-
luntaris de l’APLEC (Associa-
ció Promotora de la Llengua 
Catalana).
Durant el curs 2019-2020, han 
passat per l’Aula d’Alfabetit-
zació en català 60 alumnes, 
d’orígens diferents (Marroc, 
Pakistan, Ghana, Ucraïna, 
Xina i Hondures). Arran del 
confinament viscut a conse-
qüència de la pandèmia de la 
Covid-19, les classes van que-
dar suspeses el 12 de març, 
però és van reiniciar en format 
on-line a partir del 15 d’abril. 
Les inscripcions per al proper 
curs 2020-21 es realitzaran 
telefònicament al 938031950 
ext.4445, entre el 14 i 22 de 
setembre.

També el passat 26 de juny 
va finalitzar la segona edició 
d’enguany del Curs de Conei-
xement de la Societat Catalana 
que organitza el Servei d’Aten-
ció a les Migracions de l’Ajun-
tament d’Igualada. En aquesta 
ocasió el curs s’ha fet online, 
i ha constat de vuit sessions, 
durant les quals els alumnes 
s’han apropat a la geografia, la 
història i la cultura catalanes, 
així com a les festes locals i al 
funcionament dels serveis pú-
blics. El Centre d’informació 
per a treballadors estrangers 
(CITE) també ha impartit una 
de les classes.
Enguany han participat en 
aquesta formació 16 alumnes 
de fins a sis nacionalitats di-
ferents (Colòmbia, Hondures, 
Veneçuela, Marroc, Repúbli-
ca Dominicana i Uruguai). 
La gran majoria havia arribat 
poc abans del confinament, 
i no havia tingut temps de 
conèixer la ciutat i la cultura 
de la societat d’acollida. És per 
això que, tot i no haver estat 
un curs presencial, el grup ha 
estat especialment interessat i 
participatiu, i l’experiència ha 
estat molt enriquidora. Per 
part dels participants s’ha fet 
una valoració molt positiva. 

Central.
L’entitat espera una important 
participació de comerços en 
aquesta nova zona comercial 
plena d’activitats i animació, 
facilitant d’aquesta manera als 
visitants d’arreu una agradable 
visita i compres tranquil·les.
La Botiga al Carrer és una 
oportunitat única pels comer-
ciants que volen treure els seus 

estocs de la temporada d’estiu, 
i tancar el període recomanat 
de les rebaixes, que conclou-
ran dissabte 31 d’agost, i tam-
bé és, una oportunitat única 
de comprar els productes 
de temporada amb els preus 
competitius de sempre.
A més a més, durant tota la 
jornada hi hauran promoci-
ons, música i activitats de lleu-
re per a tot el públic.
A part de comerços que 
s’ubicaran al Passeig Verda-
guer, també hi haurà les bo-
tigues que, per la seva logís-
tica, no es podran desplaçar, 
i s’instal·laran davant dels 
seus establiments comerci-
als.
La Botiga al Carrer és una de 
les campanyes més populars 
que organitza Igualada Comerç 
i també és una de les primeres 
que es va fer a Catalunya.

Reprèn el servei la Unitat de Salut 
Internacional a l’atenció primària

guin. En cas que necessitin 
l’administració de vacunes, els 
donaran cita per a la unitat de 
l’Anoia, ubicada al CAP Vila-
nova del Camí.
Si cal administrar la vacuna 
de la febre groga les persones 
usuàries s’hauran de desplaçar 
a Vic.
Els professionals de Salut In-
ternacional de l’ICS a la Ca-
talunya Central recorden la 
importància que els usuaris es-
tiguin donats d’alta a l’aplicació 
La Meva Salut per tenir accés 
a les dades de salut i a les va-
cunes, així com per poder fa-
cilitar la comunicació telemà-

tica amb la persona que viatja 
(accés a recepta electrònica de 
medicaments per a la profilaxi 
de la malària, tríptics informa-
tius, etc.).
En cas que els professionals re-
comanin una atenció presenci-
al, es recorden les indicacions 
següents a les persones usuàri-
es del servei: l’ús de la masca-
reta és obligatori; les persones 
acompanyants només es per-
meten en els casos imprescin-
dibles; cal arribar a l’hora de la 
visita indicada, no abans; cal 
respectar la senyalització i les 
indicacions dels professionals, 
i la distància de seguretat.

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



Rec Stores diu en un co-
municat que “la situa-
ció que es pot generar 
de cara a la tardor ens 
obliga a ser el màxim 

de prudents i responsa-
bles” i que aprofitarà el 
temps per a “repensar 
l’esdeveniment i intro-

duir-hi noves propostes”
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de d’Ac-
ció Social va organitzar, 
la setmana passada, 

una trobada amb el voluntari-
at del programa Radars, amb 
la intenció d’agrair la feina feta 
durant el període de confina-
ment i compartir amb les per-
sones que hi col·laboren algu-
nes idees d’ampliació d’aquesta 
iniciativa de cara a la tardor.
Durant tot el confinament el 
voluntariat de Radar han se-
guit fent, des de casa, les tru-
cades a persones grans que se 
senten soles. La coordinació de 
la tasca i el seguiment conjunt 
s’ha anat fent des d’un grup 
de Whatsapp. Durant aquest 
període s’ha intensificat la du-
rada de les converses amb les 

Agraïment als voluntaris Radars, 
contra la solitud durant el confinament

Tampoc hi haurà edició 
d’hivern del Rec.0

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’organització de Rec.0, 
el festival de pop-up 
stores de moda d’Igua-

lada, ha decidit cancel·lar la 
propera edició prevista per 
aquest mes de novembre i ce-
lebrar la propera edició durant 
la primavera del 2021. Degut 
a la previsible situació social i 
sanitària que encara es viurà a 
la propera tardor, l’organitza-
ció entén que el més responsa-
ble i prudent és suspendre l’es-
deveniment i evitar qualsevol 
risc de contagi.
Recstores S.L. ha emès el se-
güent comunicat al respecte:
Ja deia Einstein que el més 
cert d’aquest món és que és 
incert, per això després de 
donar-hi moltes voltes i va-
lorar diferents opcions, hem 
decidit suspendre l’edició del 
novembre del Rec.0 i passar 
l’esdeveniment a la primavera 
del 2021.
La situació que es pot generar 
de cara a la tardor ens obliga 
a ser el màxim de prudents i 
responsables i, per tant, ens 
retrobarem l’any que ve al bar-
ri del Rec d’Igualada amb més 
ganes que mai.
Serà un temps molt valuós per 

REDACCIÓ / LA VEU 

Sota el lema “cuinem 
per a tu i t’ho portem 
a casa congelat”, Chef 

Munné ofereix una àmplia 
gamma de plats per a tots els 
gustos: paelles, crujicoques, 
pasta, plats casolans, tapes… 
En pocs minuts al microo-
nes, al forn o al foc tindràs a 
punt un autèntic plat de res-
taurant per menjar a casa, a 
l’oficina o per sorprendre els 
teus convidats.
Es tracta d’una nova aposta 
de Paellador Grup, amb seu a 
Igualada. I s’inicia a la Con-
ca d’Òdena, menjar fet a casa 
per als de casa. D’entrada, 
donarà servei als municipis 
d’Igualada, Montbui, Vilano-
va del Camí, Òdena, la Pobla 
de Claramunt, Sant Martí 
de Tous, Castellolí i Cape-
llades, però amb la intenció 
d’expandir-se en un futur no 

a repensar l’esdeveniment i 
introduir-hi noves propos-
tes.
Moltes gràcies pel suport i 
ens veiem ben aviat!
El Rec.0, el Festival de pop-
up stores, que se celebra dos 
cops l’any a Igualada, es con-
sidera avui la concentració 
més gran del sud d’Europa 
de pop-up stores. 
Durant 4 dies reuneix més de 
cent marques que venen els 
seus estocs a preus radicals, 
des de les més consolidades 
com Levi’s, Adidas, Barça, 
Munich, Punto Blanco, Tex-
tura o Buff, fins als dissenya-
dors emergents. El festival 
aplega més de 120.000 per-
sones en quatre dies.

persones grans, uns 45 minuts 
de mitjana, i s’ha pogut donar 
atenció setmanal a vint-i-qua-
tre persones grans.
Radars és una xarxa ciutadana 
de prevenció i detecció de la 
solitud i l’aïllament de les per-
sones grans, en què participen 
veïns, comerciants, voluntaris 
i serveis vinculats als diferents 
barris d’Igualada. Des del 2016 
l’Ajuntament d’Igualada, amb 
la col·laboració de la Funda-
ció Sociocultural Atlas en el 
voluntariat, ha implementat el 
projecte a la ciutat. L’objectiu 
és que aquestes persones grans 
puguin continuar vivint a la 
seva llar amb la complicitat del 
seu entorn.

Recerca de voluntariat
Per tal de poder arribar a la 

major part de les persones 
grans d’Igualada que viuen so-
les, Radars es proposa ampli-
ar el seu equip de voluntariat 
i busca persones que vulguin 
comprometre’s un parell d’ho-
res a la setmana. La finalitat 
és aconseguir una ciutat més 
amable, en què les persones 
grans es puguin beneficiar de 
l’acompanyament respectuós 
del seu entorn més proper i de 
l’atenció setmanal que es dóna 
des de la plataforma telefònica 
del projecte.
Radars es coordina des de 
l’Oficina d’Inclusió i Cohesió 
d’Igualada, ubicada a l’Espai 
Cívic Centre. 

Per contactar-hi es pot fer per 
telèfon al: 630 929 885 o per 
correu a: radars@aj-igualada.net

Paellador Grup crea una nova proposta 
de menjar a domicili a la Conca

molt llunyà.
El servei funciona tres dies a la 
setmana: dimarts, divendres o 
dissabtes. Fes la teva coman-
da a través de la pàgina web 
(www.chefmunne.com) i se-

lecciona quin dia et va millor 
que t’ho portin a casa. Fàcil, 
ràpid i còmode. Pots conser-
var els plats al congelador du-
rant mesos, sense que perdin 
les seves propietats.  

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com
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D e totes les residènci-
es que es troben als 7 
municipis que cons-

titueixen la Conca d’Òdena, la 
Residència Igualada ha comu-
nicat que ha estat la primera a 
vèncer el coronavirus. Així ho 
demostren els resultats de les 
últimes proves PCR que es va-
ren saber el passat 19 de juny.
La Residència Igualada, 
d’igual manera que la resta 
dels Centres Residencials de la 
Conca d’Òdena, s’ha vist afec-
tada per la pandèmia viscuda 
provocant que des de l’inici 
d’aquesta hagin hagut de tre-
ballar d’una manera molt di-
ferent, adaptant la dinàmica 
de treball a les circumstàncies 
que exigia l’estat d’emergència 
sanitària.
A fi d’evitar la propagació del 
virus dins del Centre Resi-
dencial i poder aconseguir 
aquests resultats, lliures de 
COVID-19, tot l’equip de pro-
fessionals sanitaris i no sani-
taris de la Residència Iguala-
da han posat en pràctica uns 
protocols molt estrictes per a 

Residència Igualada, la primera de 
la Conca lliure de Covid-19

Caprabo recull 94.000€ 
per al Banc dels Aliments

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls 300 supermercats de 
Caprabo han recollit 
gairebé 94.000 euros 

per als bancs d’aliments, en 
resposta a una iniciativa llan-
çada per donar suport a les 
necessitats de famílies en situ-
ació de vulnerabilitat a conse-
qüència de l’estat d’alarma per 
la COVID-19. 
Els fons es destinaran a refor-
çar els recursos del Banc dels 
Aliments per donar respos-
ta a la situació de manca de 
productes bàsics que pateixen 
moltes famílies.
Ana González, Responsa-
ble de RSC i Medi Ambient 
de Caprabo, explica que “els 
clients de Caprabo han donat 
una resposta exemplar i res-
ponsable a la crida que hem 
realitzat per a col·laborar en la 
campanya de recollida de pro-
ductes bàsics per a les famí-
lies més necessitades. Des de 
Caprabo només podem agrair 
aquest esforç conjunt per aju-
dar a l’extraordinària i neces-
sària tasca que desenvolupen 
els bancs d’aliments”.
Més de dues dècades de col·la-
boració La col·laboració entre 
Caprabo i el Banc dels Ali-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l servei d’Atenció a la 
Salut Sexual i Repro-
ductiva Anoia (ASSIR 

Anoia) ha recuperat el ser-
vei d’informació i consulta 
sobre temes d’atenció sexu-
al i reproductiva adreçat a la 
població jove menor de 25 
anys. La consulta Tarda jove 
compta actualment amb una 
llevadora i una psicòloga de 
suport. La llevadora orienta i 

ments es remunta a gairebé 
dues dècades. Des de llavors, 
Caprabo realitza donacions 
continuades als bancs d’ali-
ments i també col·labora amb 
les campanyes que desenvo-
lupa l’organització. El 2010 
Caprabo va posar en marxa el 
seu Programa de Microdona-
cions, que es concreta en do-
nacions de petites quantitats 
d’aliments de manera diària 
des de totes les botigues. El 
programa, iniciat a Barcelona 
amb la Fundació Banc dels 
Aliments, implica a tots els 
supermercats de Caprabo i 
més de 250 entitats socials que 
es troben a la xarxa d’entitats 
registrades i col·laboradores 
del Banc dels Aliments. És 
un programa integral pensat, 
desenvolupat i implementat 
de forma conjunta, aportant 
l’experiència en distribució de 
Caprabo i la del Banc dels Ali-
ments. 
La iniciativa suposa una com-
plexa tasca de coordinació 
entre els diferents Bancs dels 
Aliments, les entitats benè-
fiques i els supermercats de 
Caprabo. Des del Programa 
de Microdonacions s’acon-
segueix donar petites quan-
titats de productes aptes per 
al consum, però no per a la 
venda (per trencament, pro-
ximitat de data de caducitat 
...), en molts casos producte 
fresc, i donar aquesta segona 
oportunitat als aliments des-
tinant-los a les persones que 
més ho necessiten.
Caprabo participa cada any 
en l’organització de la cam-
panya Gran Recapte dels 
bancs d’aliments. En l’últi-
ma edició, el 2019, Banc dels 
Aliments va triar els super-
mercats de la companyia per 
provar un nou sistema de 
recollida que permetien una 
major capacitat de recollida 
d’aliments, en substitució de 
la tradicional caixa-banyera 
de cartó d’un sol ús.

garantir unes mesures de se-
guretat i higiene extraordinà-
ries i assegurar el benestar i 
suport dels residents i famili-
ars que s’han vist afectats per 
la COVID-19.
L’equip directiu de la Residèn-
cia Igualada destaca i agraeix 
als familiars dels residents la 
comprensió i escalf que han 
fet arribar en tot moment als 
treballadors i residents mal-
grat les circumstàncies viscu-
des.
També, des de la Residèn-
cia Igualada volen traslladar 
un infinit agraïment a tot el 
seu equip per la professiona-

litat, dedicació i esforç de-
mostrats així com a totes les 
entitats que han contribuït 
amb suport, ajuda i material. 
L’Ajuntament d’Igualada ha 
estat constantment en con-
tacte amb el Centre aportant 
tota l’ajuda material i logísti-
ca sol·licitada. El CAP Igua-
lada Nord ha atès diàriament 
el Centre realitzant totes les 
proves necessàries. També 
volen agrair l’assistència re-
buda per la parròquia de la 
Sagrada Família d’Igualada, 
la Creu Roja, l’Espai Malla, 
els Voluntaris per la Repúbli-
ca i la Casa Puig.
 

Torna la Tarda Jove al CAP Anoia
dona resposta sobre consell 
afectiu i sexual, resol dubtes 
sobre anticoncepció, dona 
consells per evitar les infec-
cions de transmissió sexual, 
parla dels comportaments de 
risc, fa prevenció del càncer 
de coll uterí, atén la patolo-
gia ginecològica i fa educació 
afectiva i sexual, entre d’al-
tres. La psicòloga dona suport 
a la llevadora en els casos que 
ho requereixin.
El servei, que es presta cada 

dilluns a la tarda de 17.30 a 
19.30 h, estrena un telèfon 
d’atenció per tal que la po-
blació jove contacti amb la 
llevadora referent del servei 
abans de desplaçar-se al CAP, 
seguint les indicacions en la 
situació de pandèmia actual. 
El nou número de telèfon de 
contacte és el 634 66 94 22, 
entra en funcionament aquest 
mes de juliol i estarà operatiu 
cada dilluns a la tarda a través 
de WhatsApp.

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)
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!



L’empresa del sector del motor Doga obre a Can Parera 
de Castellolí el seu magatzem logístic

Dimecres al migdia va tenir lloc una visita dels alcaldes de la Conca a la nau de Doga. / JORDI PUIGGRÒS

La firma, líder en la fa-
bricació d’eixugapara-
brises, manté a Abrera 
la seva fàbrica de peces 
per a l’automoció, però 
obre a Castellolí tota 
l’estructura de distri-
bució, donant feina a 

20 persones

CASTELLOLÍ / LA VEU 

F a un any i mig els alcal-
des de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena 

anunciaven que el polígon Can 
Parera tindria un nou veí... i ja 
és una realitat: l’empresa catala-
na del sector d’automoció Doga 
ja ha enllestit la seva nau al sec-
tor industrial de Can Parera de 
Castellolí i des del mes de maig 
ja hi treballen una vintena de 
persones. Es tracta d’una de les 
empreses del grup, Doga Parts, 
la unitat responsable de la co-
mercialització a nivell mundial 
de recanvis d’automoció.
Tot i que la seu central de Doga 
és a Abrera, fins ara la divisió 
Doga Parts treballava des d’Es-
parreguera, però l’empresa va 
decidir adquirir un conjunt de 
8 parcel·les amb una superfície 
de gairebé 10.000m2 a Can Pa-
rera per poder desenvolupar la 
seva activitat en unes instal·la-
cions més modernes i més àm-
plies. Es tracta d’una nau logís-
tica de 5.200m2 de sostre i ha 
suposat una inversió superior 
als 3 milions d’euros.
L’obertura de l’activitat de Doga 
a Castellolí és fruit de la feina 
feta per l’Oficina de Captació 
d’Inversions de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena, 
juntament amb l’aposta del 

STA. M. MONTBUI / LA VEU 

L ’Alcalde de Santa Mar-
garida de Montbui Jesús 
Miguel Juárez, “Schum-

mi”, ha anunciat aquest dilluns 
a setmana a través d’un ví-
deo-comunicat que el consisto-
ri suspèn finalment la celebra-
ció de la Festa Major prevista 
pel cap de setmana del 17 al 19 
de juliol. De la mateixa manera, 
el govern montbuienc no obrirà 
finalment la piscina municipal 
d’estiu.
Des de l’Equip de Govern 
montbuienc s’han valorat tots 
els pros i els contres de la realit-
zació d’aquestes activitats i s’ha 
optat per prendre una sèrie de 
mesures dirigides a preservar 
la seguretat dels montbuiencs 
i montbuienques, i d’aquelles 
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promotor Engind i Incasòl, i 
ajudarà a reforçar Castellolí i 
la Conca d’Òdena com a ter-
ritori especialitzat en tecno-
logia de l’automoció, al costat 
del Campus Motor i el circuit 
Parcmotor que ja compta amb 
grans inversions privades de 
les empreses Gestió Parcmotor 
SL (amb el màxim accionista 
Octagon SA) i Cellnex Tele-
com. La propera empresa que 
obrirà les seves portes a Can 
Parera és Frime Barcelona, del 
sector alimentari.
Dimecres una delegació dels 
set alcaldes de la Conca d’Òde-
na, encapçalada per l’alcalde 
de Castellolí, Joan Serra, ha fet 
una visita a les instal·lacions, 
acompanyats per Toni Garcia, 
director general de Doga Grup.  
L’alcalde Joan Serra ha agraït 
l’aposta de l’empresa per Cas-
tellolí, i ha afirmat que aquesta 

obertura “és un pas endavant 
cap a convertir el municipi en 
un referent del motor, la con-
nectivitat, la mobilitat i la sos-
tenibilitat”. En nom de Doga 
Grup, Toni Garcia ha definit 
Castellolí com “un poble fri-
endly” i n’ha destacat la bona 
acollida. I finalment, el presi-
dent de la Manocumunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena i alcalde d’Iguala-

da, Marc Castells, ha afirmat 
que “els alcaldes de la Conca 
són industrialistes, la Conca 
d’Òdena és un lloc extraordi-
nari que estima la indústria i 
valora la cultura del treball i 
de l’esforç” i ha assegurat que 
“el millor subsidi és un lloc de 
treball”.
Doga Grup és una empresa 
catalana nascuda l’any 1958 
que actualment té fàbriques 

a Xina, Índia, Itàlia i Tànger, 
i seus no productives als Es-
tats Units, Mèxic i Brasil. Ha 
facturat més de 150 milions 
d’euros al 2019 i disposa d’una 
plantilla de 1.050 treballadors. 
Dissenya, fabrica i exporta 
arreu del món components 
d’automoció, d’entre els quals 
destaca un producte estrella 
que els ha donat el lideratge 
mundial, l’eixugaparabrises.

Suspesa la Festa Major de Montbui
persones que podrien visitar el 
municipi.
Juárez ha recordat que “durant 
els darrers mesos la pandèmia 
de la Covid-19 ha trasbalsat 
les nostres vides i persones que 
estimàvem ja no hi són. Des 
d’aquí vagi el nostre record i 
màxim reconeixement per a 
totes elles”. Juárez ha assenyalat 
que “a Montbui, en el marc del 
procés de consecució de la nova 
normalitat, hem treballat amb 
la intenció de poder dur a ter-
me una Festa Major adaptada al 
nou escenari, amb les mesures 
de distanciament social i proto-
cols de seguretat adients.  Tení-
em a punt el programa, els ar-
tistes, i també totes les activitats 
adaptades a la nova normalitat”.
El batlle montbuienc ha afegit 
que “malgrat tota aquesta feina, 

durant els darrers dies hem po-
gut comprovar com els casos de 
Covid-19 augmentaven de for-
ma important arreu del territo-
ri català, arribant a produir-se 
el tancament perimetral de la 
comarca del Segrià, tal i com ja 
vam viure a la Conca d’Òdena 
ara fa uns mesos. Des d’aquí vo-
lem enviar tot el nostre suport 
a tots els municipis afectats per 
aquest tancament”.
Per tot plegat, i després d’ha-
ver-se reunit amb les autoritats 

competents del món de la salut, 
l’alcalde de Montbui ha exposat 
que “ens veiem obligats a pren-
dre una sèrie de mesures diri-
gides a preservar la seguretat 
de la nostra ciutadania. Hem 
decidit que enguany no es rea-
litzi la Festa Major de Montbui, 
prevista pels dies 17, 18 i 19 de 
juliol. Volem minimitzar l’ex-
posició i els riscos de possible 
contagi de totes les persones de 
Montbui, i de les persones que 
ens visitarien durant aquells 
dies”.
Juárez ha volgut agrair profun-
dament la dedicació de totes les 
entitats i persones a títol indivi-
dual que han participat durant 
mesos en la programació d’una 
Festa Major que no podrà cele-
brar-se, en aquest cas, per mo-
tius de força major.

Per altra banda, l’alcalde mont-
buienc ha afegit que no obri-
ran per a ús públic la piscina 
municipal d’estiu. Segons Jesús 
Miguel Juárez, “es tracta d’una 
decisió difícil, però que prenem 
perquè entenem que és el mi-
llor mitjà de prevenció davant 
un virus que continua present 
a les nostres  vides. Aquest go-
vern té molt clar que prioritzarà 
sempre, per sobre de tot, la se-
guretat i la salut de la ciutada-
nia”. Cal remarcar, però, que la 
piscina d’estiu sí estarà operati-
va únicament per donar servei 
als infants dels esplais i escoles 
d’estiu els dilluns i dimecres de 
11 a 13.30 hores i els dimarts i 
dijous de 11 a 14 hores.
El batlle finalitza el comunicat 
demanant “comprensió, pru-
dència i responsabilitat”.

comarca
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

L ’empresa masquefina 
Predecat, Prefabricats 
Decoratius de Catalu-

nya, ha fet arribar a l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
una placa de formigó i una 
carta per agrair al col·lectiu de 
sanitaris i als d’assistència de 
la tercera edat, la seva tasca.
L’empresa Predecat que fa 30 
anys que es dedica a donar 
forma al formigó ha lliurat a 
l’alcaldessa de Vilanova del 

Predecat lliura una placa per 
agrair la tasca dels sanitaris i 
assistents a la gent gran de Vilanova 

Arrenca l’Escola d’Estiu 
“històrica” d’Òdena
ÒDENA / LA VEU 

Aquesta setmana ha 
començat l’Esco-
la d’Estiu d’Òdena 

en dues ubicacions: l’Escola 
Castell d’Òdena al nucli i la 
Llar d’infants Avió de paper 
al Pla d’Òdena. S’allarga-
rà fins el 7 d’agost amb un 
horari de 8 a 14 h, amb una 
hora, de 9 a 10 h, dedicada a 
l’estudi. Compta amb 98 in-
fants, 18 monitors i 1 coor-
dinadora.
El centre d’interès de l’Escola 
d’Estiu d’aquest any és la his-
tòria. Al llarg de les sis setma-
nes els infants i els monitors 
viatjaran en el temps, des de 
la prehistòria fins al futur, 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

P romoció Econòmi-
ca ha treballat des de 
l’inici de la pandèmia 

en diferents línies per ajudar a 
les empreses i els establiments 
del municipi. Davant la greu 
problemàtica que ha afectat 
seriosament el teixit productiu 
local, l’Ajuntament ha buscat 
solucions per a la dinamització 
del teixit comercial, els autò-
noms i la petita i mitjana em-
presa així com ajudes per fer 
front a les despeses generades 
pel confinament. D’una banda 
amb ajudes directes al comerç 
local i de l’altra amb la posada 
en marxa d’una iniciativa de 
microcrèdits al 0% d’interès.
La línia d’ajudes directa al co-
merç es va habilitar, a mitjan 
juny i suposarà una inversió 
municipal de 40.000 € repar-
tida en ajudes úniques de 350 
€. Segons el regidor de Promo-
ció Econòmica vilanoví, Jordi 
Barón, està pensada per fer 
front a la compra de material 
de seguretat i de protecció que 
els comerciants van haver d’as-
sumir després del tancament; 
“després de setmanes sense fer 
cap ingrés, es trobaven amb 
l’obligació d’assumir despeses”.
Tot i que hores d’ara no es pot 
determinar el nombre d’em-

trobant-se des de dinosau-
res a robots i descobrint els 
temps dels egipcis, els grecs, 
els ibers, els víkings o dels ca-
vallers. També seran testimo-
nis de grans descobriments i 
invencions, fins a imaginar el 
futur amb cotxes voladors.
Els monitors del casal han 
preparat activitats enriquido-
res i plenes d’aprenentatges 
per gaudir d’aquest estiu, amb 
tallers, jocs tradicionals, teatre 
o excursions per l’entorn, fo-
mentant el coneixement de la 
natura, l’amistat i la salut. Tot 
plegat prenent totes les mesu-
res de seguretat i higiene que 
recomana la Direcció General 
de Joventut, seguint indicaci-
ons del Departament de Salut.

Activitats en favor de 
les relacions igualitàries
ÒDENA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Òdena 
organitza aquest juli-
ol un seguit d’activitats 

de ‘Sensibilització envers les 
relacions igualitàries’, a partir 
de recursos de la Diputació de 
Barcelona, dins del marc del 
Dia internacional de l’orgull 
LGBTI 2020.
Fins el dia 12 l’Ajuntament 
oferirà un conta-contes en lí-
nia a través del web municipal 
Odena.cat, acompanyat d’un 
concurs de dibuix LGTBIQ+. 
Partint del conte ‘Cua de sirena’ 
d’Alba Barbé i Serra i de Sara 
Carro Ibarra, els infants par-
ticipants treballaran algunes 
idees preconcebudes i estere-
otips sexistes i LGTBI-fòbics. 
Després de reflexionar sobre el 
conte, es convidarà la mainada 
a participar en el concurs de di-
buix. Els dibuixos guanyadors 
s’anunciaran en un vídeo i les 
persones guanyadores rebran 
un obsequi a casa seva. 

Per als joves dels 14 als 17 anys, 
Òdena oferirà el taller en línia 
‘aTRAPant masclismes i ac-
tituds LGTBI-fòbiques’, que 
anirà a càrrec de l’entitat ÀÓ 
Càmeresiacció. L’activitat con-
sistirà en un procés de creació 
col·lectiu entorn de la música 
trap. El taller comptarà amb 
una reflexió sobre els estils mu-
sicals que s’identifiquen com a 
propis. Es crearan 4 grups d’en-
tre 20 i 25 joves que es reuniran 
a través de l’aplicació Zoom el 8 
de juliol de 16 a 17.30 h i el 13, 
14 i 15 de juliol d’11 a 12.30 h.
La proposta, ‘Pensar, conta i 
lluita’ serà un taller dirigit per 
l’entitat ArsGames que abor-
darà de forma integral, crítica i 
lúdica la diversitat sexual i afec-
tiva en el context virtual i en el 
món dels videojocs.  Els tallers, 
amb un duració de 3 hores i es 
podran fer els dies 9 i 10 de ju-
liol de 10 a 13 h i els dies 13 i 14 
de 15.30 a 18.30 h. Es crearan 
4 grups de 15 joves d’entre 14 i 
17 anys.

Camí Noemí Trucharte una 
placa “tenint en compte l’espe-
cial afectació que la Covid 19 

ha tingut a la població”. “Un 
detall simbòlic” expliquen a 
la misiva que han adreçat a 
l’alcaldessa, “amb l’objectiu 
de deixar constància física de 
l’agraïment, de la societat en 
general, a aquest dos col·lec-
tius que mereixen especial 
esment”. L’alcaldessa Noemí 
Trucharte ha agraït públi-
cament el gest de l’empresa 
masquefina i valoraran amb 
la resta de l’equip de govern 
un espai per ubicar i exhibir la 
placa conmemorativa.

Microcrèdits per a comerç 
i autònoms a Vilanova

preses que han hagut de tan-
car per aquesta crisi, el regidor 
Jordi Barón explica que estan 
fent seguiment de casos i que 
a Vilanova del Camí, com a 
mínim, s’ha donat la casuística 
d’algunes jubilacions antici-
pades i també desacords en el 
lloguer dels locals amb alguns 
propietaris.
Conscients de la delicada si-
tuació econòmica, des de Pro-
moció Econòmica estan tirant 
endavant aquestes iniciatives 
per donar un cop de mà al 
comerç vilanoví, amb aquesta 
línia d’ajudes directes de 350 
euros per establiment. Segons 
Jordi Barón hi ha hagut un bon 
gruix de demandes realitzades, 
però no descarten habilitar 
una nova partida si s’esgota la 
prevista.
El termini per demanar aques-
tes ajudes està obert fins el se-
tembre.
 
Microcrèdits pensats per als 
més vulnerables
Però les ajudes municipals no 
estan només focalitzades en el 
comerç, sinó també en altres 
empreses, petites i mitjanes, 
autònoms. Per això s’ha habili-
tat un altre recurs en forma de 
microcrèdits municipals que 
volen tenir en compte, especi-
alment, els més vulnerables a 

l’hora de demanar préstec als 
bancs tradicionals, com per 
exemple els negocis amb poc 
recorregut o que no tenen gaire 
antiguitat.
S’oferiran petits crèdits, per un 
valor màxim de 4.000 euros, al 
0% d’interès i a retornar a par-
tir de 2021 en 36 mensualitats, 
fins a 3 anys.
Actualment la proposta està en 
la fase final d’exposició pública, 
però segons assegura el regidor 
“en breu s’obrirà la convocatò-
ria”. L’Ajuntament vilanoví des-
tinarà, inicialment, una partida 
de 80.000 euros a aquestes aju-
des, però segons Jordi Barón 
no descarten ampliar-la en el 
cas que fos necessari cobrir to-
tes les sol·licituds.
Aquesta és la primera vegada 
que s’utilitza el recurs dels mi-
crocrèdits a Vilanova del Camí 
i segons afirma el regidor, ha 
estat una iniciativa local in-
novadora que han acollit i fet 
extensiva de forma conjunta la 
resta de municipis de la conca 
d’Òdena
A banda d’aquestes ajudes en 
forma de subvencions, des 
de Promoció Econòmica s’ha 
contribuït a la promoció del 
comerç local amb altres acci-
ons com la bonificació de taxes 
o l’ampliació de terrasses, en el 
cas de la restauració. 

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

D iumenge 12 de juliol 
es celebrarà arreu de 
les piscines de Cata-

lunya el Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple tot i que aquest any 
es farà de manera diferent per 
adaptar l’activitat a la nova 
normalitat. A l’Anoia, ja hi 
ha diverses piscines que han 
confirmat que participaran en 
aquesta activitat.
Aquest any, el grup Gertrudis 
ha estat l’encarregat de posar 
música a la campanya de la 
Fundació Esclerosi Múltiple 
amb ‘La pitjor cançó de l’estiu’. 
La peça arrenca amb el grup 
tocant sense cap tipus d’har-
monia. Una manera de compa-
rar el que suposa viure amb els 
símptomes de l’esclerosi múlti-
ple.
La Fundació Esclerosi Múlti-
ple, a través del web mullat.cat, 
ha posat en marxa una campa-
nya per recaptar fons per lluitar 
contra la malaltia. Conviden a 
tothom a sumar-se a aquesta 
iniciativa per aconseguir que 
tant la cançó com la vida de les 
persones amb esclerosi múlti-
ple millorin.
A mesura que augmentin els 
donatius, es desvetllaran di-
verses peces amb millores de la 
cançó per finalment descobrir 

Diverses piscines d’Igualada i comarca participen diumenge 
del “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”

Òdena insisteix en la reobertura del 
consultori del nucli

ÒDENA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Òdena 
està gestionant insis-
tentment amb el Depar-

tament de Salut de la Generali-
tat la reobertura del consultori 
del nucli. L’equip de govern ja 
ha mantingut reunió amb els 
responsables del departament i 
ha demanat també una reunió 
amb la conselleria.

el videoclip el diumenge 12 de 
juliol, dia que Jordi Solé, presi-
dent de l’AEMA confia que la 
cançó soni perfectament.
A Igualada, seran dues les pis-
cines que acolliran les activi-
tats del Mulla’t. Per una banda, 
el Molí Nou, en què es vendrà 
merxandatge i es donarà infor-
mació entre 11 del matí i 2 del 
migdia i per altra a la piscina 
de l’Infint, en què les activitats 
començaran a les 10 i també 
acabaran a les 2.
A Vilanova del Camí, l’acti-
vitat es farà a les piscines Can 
Titó d’11:00 a 14:00 h i anirà a 
càrrec de les persones volun-
tàries de l’Associació Esclerosi 
Múltiple de l’Anoia, l’AEMA.
Aquest any, per complir amb la 
normativa de seguretat i pro-
tecció, no es farà el tradicional 
salt simultani a l’aigua de les 12 
del migdia, ni tampoc es faran 
els relleus per nedar uns metres 
per l’esclerosi múltiple. Això sí, 
la campanya online permet su-
mar metres de manera virtual 
amb donacions econòmiques a 
partir dels 5 euros.
Les persones que s’apropin a les 
piscines Can Titó aquest diu-
menge podran participar a la 
campanya comprant qualsevol 
dels productes de marxandatge 
que s’han preparat i que aquest 
any llueixen la imatge creada 

per la dissenyadora Mariona 
Tolosa Sisteré. Es podran ad-
quirir tovalloles, bosses, ne-
cessers, ampolles o samarre-
tes, per col·laborar en la lluita 
contra la malaltia.
Des de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí es farà la donació de 150 
€ de la recaptació de la taquilla 
de diumenge a l’AEMA.
L’objectiu primordial dels or-
ganitzadors del Mulla’t és se-
guir visualitzant la malaltia, i 
a la vegada aconseguir recur-
sos econòmics que aquest any 
aniran destinats al seguiment, 
acompanyament i rehabilita-
ció dels malalts, i també a la 
investigació.
Per adaptar-se a les condici-
ons actuals, aquesta edició 
del Mulla’t a Òdena no es farà 
a la piscina municipal, sinó 
que serà al Parc de la Font. 
Allí, diumenge d’11 del matí a 
les 2 del migdia hi haurà una 
carpa on es podran comprar 
diversos productes de mar-
xandatge. El mateix passarà 
a Capellades i a la Pobla de 
Claramunt, en què l’activitat 
es concentrarà en una plaça 
del municipi.
Diumenge 12 de juliol la pisci-
na de Vallbona se sumarà a la 
campanya Mulla’t per l’escle-
rosi múltiple. La de Vallbona 

serà doncs una de les moltes 
piscines de tot Catalunya que 
es sumen a la campanya i des-
tinarà el cost de les entrades 
venudes a la Fundació. A més 
hi haurà un espai per la venda 

de productes de marxandatge 
que es destina a la FEM per 
ajudar-la a sostenir els progra-
mes de recerca i centres de tre-
ball destinats a persones afec-
tades per l’Esclerosi Múltiple.

Els dos equipaments dels quals 
disposa el municipi, el del nu-
cli i el del Pla d’Òdena han estat 
tancats des de mitjans de març, 
inici de la pandèmia, per la re-
ordenació d’Atenció Primària a 
causa del coronavirus. Aquesta 
darrera setmana es va informar 
de la reobertura parcial del 
consultori del Pla que obre no-
més els dimecres al matí, però 
no és el cas del centre mèdic 

del nucli que continua tancat 
i suposa un greuge pels veïns. 
Així, l’ajuntament reclama al 
Cat Salut que adoptin les me-
sures pertinents per tal d’agilit-
zar la seva reobertura, que en 
l’actualitat es preveu pel mes de 
setembre.
De moment, els veïns i veïnes 
del nucli d’Òdena s’han de des-
plaçar a altres centres per rebre 
atenció presencial.

FET A LA
CONCA

D’ÒDENA

VISITA LA NOSTRA PÀGINA
WEB I FES LA TEVA COMANDA
Amb el codi: VEU347 gaudiràs d’unes patates braves amb la teva compra.

www.chefmunne.comTel : 93 459 72 51
E-mail: pedidos@chefmunne.com

MENJA A CASA COM AL RESTAURANT

COM FUNCIONA?
Plani�ca el teu menú.

Fes la teva comanda a través de la nostra pàgina web.

Nosaltres cuinem per a  tu i t’ho portem a casa congelat.

Repartim els dimarts de 18.00 a 21.00, divendres de 13.00 a 16.00 i 
dissabtes de 10.00 a 14.00 
En pocs minuts tindràs el  menjar acabat de fer.
Menja com al restaurant a casa o a l’o�cina. 

1.
2.
3.
4.
5.

Del congelador a la taula en 10 minuts. 
Gaudeix de la comoditat de menjar a casa com al restaurant.

Oferim una gran varietat de plats congelats per a tots els gustos:
paelles, pasta, cruji-coques, tapes, plats casolans… 

Fet a la Conca d’Òdena per a la gent de la conca d’Òdena.

Plats congelats a domicili
CUINEM PER TU, PELS 
DE CASA I PER ALS AMICS
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CAPELLADES / LA VEU 

S ’ha fet un acte de tan-
cament de les Festes del 
Carrer de Capellades, 

talment com cada any. La Co-
missió de Festes del Carrer i 
l’Ajuntament de Capellades van 
convocar les entitats partici-
pants per agrair la participació 
en una celebració tan diferent a 
la de les edicions anteriors. La 
Comissió va donar les gràcies a 
les entitats per adaptar-se a la 

CAPELLADES / LA VEU 

Dijous passat es va ce-
lebrar la sessió or-
dinària del Ple de 

l’Ajuntament de Capellades 
amb els regidors de la corpo-
ració municipal. Es van apro-
var per unanimitat les festes 
locals per al 2021: el dia 6 de 
febrer i el 16 d’agost.
Seguidament es va passar al 
nomenament del representant 
del consistori a la comunitat 
d’usuaris de l’aparcament se-
gona planta de la plaça Cata-
lunya, escollint a l’alcalde i en 
substitució el regidor Jaume 
Solé. S’hi van abstenir els re-
gidors de l’oposició.
Després es tractava modificar 
l’ordenança de tinença d’ani-
mals. El regidor Jaume Solé 
va exposar com aquesta orde-
nança s’havia aprovat amb tots 
els vots a favors dels regidors. 
“La modificació proposa mo-
dificar l’article 16 afegint que 
només podran donar menjar 
als animals les persones auto-
ritzades. També incorporem 
un nou article que detalli les 
sancions previstes per a les 
persones no autoritzades que 
donin menjar als animals i 
per a les persones que acu-
mulin faltes lleus. En qualse-
vol cas, s’engegarà primer una 
campanya de conscienciació i 
només després s’iniciaran els 
procediments sancionadors”. 
Els regidors van votar-hi a fa-
vor, matisant l’èmfasi no en la 
voluntat sancionadora sinó en 
fer més pedagogia per evitar 
l’actual situació.

Ajuts per a estudiants, acti-
vitats juvenils i urgències
Dins de l’àrea d’acció social, 
es va aprovar per unanimitat 

L’Ajuntament de Capellades aprova 
diferents ajudes per als joves

CAPELLADES / LA VEU 

L a primera setmana del 
Casal d’Estiu de Cape-
llades ha tingut molt 

bona acollida. Els nens i nens 
han pogut passar-s’ho la mar 
de bé amb un munt d’activi-
tats variades, amb molta aigua, 
sortides per la vila i propostes 
sorpresa. Per exemple, aques-
ta setmana es va rebre la visita 
d’una tallerista de Fundesplai 
que els va fer una relaxant e 
inspiradora sessió de ioga.
Tal com explica la regidora 

obrir la convocatòria de les 
ajudes per a urgències so-
cials, tal com es fa des de fa 
diverses edicions. També per 
unanimitat va tirar endavant 
la modificació de les ajudes 
per al transport als estudis 
postobligatoris. Tal com va 
explicar el regidor de joven-
tut, Miquel Sabaté, “enguany 
d’una banda hem doblat la 
partida econòmica destina-
da i de l’altra, hem canviat la 
taula de punts, per fer-la el 
màxim d’equitativa possible. 
La resta de la convocatòria és 
com cada any”. Es va aprovar 
la modificació de les bases 
reguladores a la convocatòria 
d’ajudes per a activitats joves. 
Tal com va explicar el mateix 
regidor, “la nostra proposta és 
allargar al màxim el temps per 
fer la justificació de les activi-
tats, que es produiran durant 
tot aquest aquest 2020 i es 
podran justificar fins al març 
del 2021”. Els regidors van vo-
tar-hi tots a favor.

Piscina Blava
Posteriorment el ple va votar 
la modificació de la taxa per 
a la prestació de serveis a la 
Piscina Blava aquest estiu, 
que serà més baixa que en 
edicions anteriors per donar 
el màxim de servei als cape-
lladins en aquest moment 
excepcional. El regidor d’Hi-
senda, Jaume Solé, va dir que 
“després del que ens ha passat 
tots tenim dret a aquest ser-
vei de Piscina. Obrirem amb 
limitacions, però ho farem 
complint la normativa i amb 
uns preus públics adequats a 
les circumstàncies”. Hi varen 
votar a favor els grups d’ERC, 
VdC, JxCapellades i Ciuta-
dans i es va abstenir el PSC.

Mocions
Llargament es van debatre els 
següents punts, amb les moci-
ons presentades. La primera 
va ser per instal·lar un punt 
d’infermeria permanent a l’es-
cola Marquès de la Pobla. La 
regidora d’Educació, Susana 
Moreno, va explicar que actu-
alment al centre hi ha 6 alum-
nes amb necessitats educati-
ves especials que necessiten 
atenció mèdica, més tots els 
casos que es donen de mane-
ra puntual. Per això es consi-
dera essencial aquesta figura. 
Tots els grups municipals van 
mostrar-s’hi partidaris i van 
votar-hi a favor, incloent la 
proposta del grup del PSC de 
demanar-ho ja de la manera 
més ràpida possible. 
La següent moció va arribar 
presentada pel grup de Junts 
per Capellades, en rebuig a 
les ocupacions d’habitatge. La 
va presentar el regidor Jordi 
Xaubet demanant modificar 
la legislació actual que judi-
calitza la recuperació de l’ha-
bitatge per part del propietari. 
Després un llarg debat, es va 
desestimar la moció, amb els 
vots en contra d’ERC, VdC i 
el PSC i els vots favorables de 
Junts per Capellades i Ciuta-
dans. La tercera moció va ser 
presentada també per l’equip 
de govern en suport als treba-
lladors de Nissan i es va apro-
var per unanimitat.
El darrer punt de l’ordre del dia 
va ser l’aprovació dels comptes 
generals i de l’Ajuntament i els 
seus organismes autònoms de 
l’any 2018. El regidor d’Hi-
senda, Jaume Solé, va expli-
car que “l’Ajuntament segueix 
presentant els seus números 
en el tempo correcte. En re-
sum el document mostra uns 
números amb equilibri patri-
monial i un estalvi de prop de 
500.000 euros. La gestió pres-
supostària mostra un compli-
ment de la regla de la despesa 
i una situació general positi-
va. Aquest equilibri es manté 
amb els seus organismes au-
tònoms”. Es van aprovar amb 
els vots favorables del govern i 
l’abstenció de l’oposició. 

La quitxalla es diverteix 
al Casal d’Estiu

Susana Moreno, “aquest any 
el Casal durarà fins la primera 
setmana d’agost, amb aquest 
mateix esquema. Els nens i ne-
nes tindran activitats progra-
mades i diverses sorpreses que 
s’aniran proposant cada setma-
na. Recordem que les inscrip-
cions es fan cada setmana, per 
donar encara més servei a les 
famílies”.
Una altra de les premisses des-
tacades d’aquesta edició és la 
seguretat i les mesures higièni-
ques imposades arran de l’epi-
dèmia del Covid-19. 

situació i seguir participant i el 
consistori, en veu de l’alcalde, 
Salvador Vives, i del regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, van 
agrair l’esforç de la Comissió i 
van oferir el seu suport per als 
projectes que té en ment l’acti-
va Comissió de les Festes del 
Carrer.
L’acte va acabar amb un brin-
dis, esperant que la propera 
edició es pugui viure menys 
per Internet i més pels carrers 
i les places.

Festes de Carrer

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.



El grup Made in Black 
va ser l’encarregat 

d’obrir aquest esdeveni-
ment que es va celebrar 
amb diverses mesures 
de seguretat per a fer 

front a la Covid 19
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CAPELLADES / LA VEU 

U n total de 34 joves 
titulats, 19 d’ells re-
sidents a la província 

de Barcelona i un d’ells a l’Ano-
ia, el capelladí Lluís Mañoses, 
s’han incorporat a CaixaBank 
en el marc de la primera edi-
ció del programa d’atracció 
del talent New Graduate Ta-
lent Program.
L’entitat, presidida per Jordi 
Gual i el conseller delegat de 
la qual és Gonzalo Gortázar, 
ha posat en marxa la iniciativa 
amb l’objectiu de detectar pro-
fessionals amb alt potencial 
que estan començant la seva 
carrera i oferir-los l’oportuni-
tat de participar en projectes 
clau en els serveis corporatius 
de l’entitat.
Els joves escollits han superat 
un exigent procés de selecció 

CaixaBank escull un capelladí entre 
2.300 candidats de tota Espanya en 
un programa de recerca de talent

Bon inici del cicle 
A l’Estiu, Música en Viu
PIERA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Piera 
valora de forma molt 
positiva l’inici del cicle 

de concerts A l’Estiu Músi-
ca en Viu (MEV’2020). Tot i 
que les circumstàncies actu-
als feien dubtar de quina seria 
l’assistència del públic, es va 
omplir l’aforament limitat al 
Gall Mullat, la nova ubicació 
escollida per a celebrar el cer-
tamen. 
La regidora de Cultura, Anna 
Pallerols, va donar la benvin-
guda al públic i al grup encar-
regat d’engegar aquesta edició, 
Made in Black, un trio que va 
oferir un repertori de música 
basat en la música negra i els 
estils pop, soul, funk, swing i 
blues. El concert va agradar 
molt i es va establir una molt 
bona sintonia entre els artistes 
i les persones assistents.

CAPELLADES / LA VEU 

D es d’aquest dilluns 
6 de juliol ja s’obren 
al públic sense ne-

cessitat de cita prèvia les sales 
d’adults com a espai de lectura 
i estudi. Així mateix, els punts 
d’accés a Internet deixaran de 
tenir limitació de temps.
Per garantir el compliment de 
l’actual normativa de la Co-
vid-19, tant els punts de lec-
tura com els d’accés a Internet 
mantindran la distància de 
seguretat.
D’altra banda, els serveis ja 
recuperats, com el de préstec 
tant d’infantils com d’adults, 
seguiran funcionant com fins 
ara, amb reserva del material 
per telèfon -93 801 17 81- o 
per correu electrònic – b.cape-
llades.es@diba.cat- i recollida 

Aquest primer concert es va fer 
amb totes les mesures de se-
guretat per a fer front a la Co-
vid-19, amb aforament limitat, 
un control a l’accés de presa de 
temperatura i del número del 
DNI i distància de seguretat 
entre cadires.
Avui divendres serà el torn de 
The Hanfris Quartet, un grup 
vocal masculí que promet 
oferir un concert d’alta qualitat 
tècnica i interpretativa. Recor-
dem que l’entrada serà gratuïta.

Tall de trànsit al carrer 
Abat Muntadas de 
Capellades
CAPELLADES / LA VEU 

A partir d’aquesta set-
mana els divendres i 
dissabtes, es tallarà el 

trànsit de 8 a 12 de la nit per 
afavorir la mobilitat dels vi-
anants. De moment aquesta 
iniciativa s’aplicarà al carrer 
Abat Muntadas per tal que els 
veïns i veïnes puguin passejar 
amb tranquil·litat, sense patir 
pels vehicles.
Tal com explica el regidor de 
Promoció Econòmica, Àngel 
Soteras, “després de mesos 
de gairebé no poder sortir, té 
més sentit que mai la voluntat 
de l‘actual equip de govern de 
crear espais amables per als 
vianants reduint-hi el trànsit. 
Enllaça a més amb la propos-
ta de Capellades Comerç de 
crear entorns segurs al voltant 
dels establiments de restaura-
ció que generin confiança a 

un públic familiar. Esperem 
que la mesura sigui satisfac-
tòria per a tothom, residents 
i establiments, i poder-la anar 
ampliant”.
Des de l’Ajuntament s’ha co-
municat als veïns que “amb la 
idea d’aconseguir espais ama-
bles i segurs per a passejar 
amb tranquil·litat els vespres 
d’estiu, començarem a tallar al 
trànsit de vehicles els carrers 
de l’Abat Muntadas i de Joan 
Castells des de la plaça d’Àn-
gel Guimerà. Iniciem la me-
sura de manera experimental 
els divendres i dissabtes del 
mes de juliol de 20.00 a 24.00 
h per poder valorar després 
amb més coneixement la con-
tinuïtat o no de la iniciativa i 
possibles ampliacions d’hora-
ris i dies”. La mesura no inclou 
els residents dels carrers afec-
tats, que sí podran accedir-hi 
amb els vehicles.

on es van inscriure més de 
2.300 candidats de tot Espanya 
i que s’ha desenvolupat du-
rant tot el primer semestre de 
2020, incloent diversos tipus 
de proves, presentacions en 
vídeo i dinàmiques, algunes 
de caràcter molt innovador i 
dissenyades especialment per 
avaluar competències clau, 
com la innovació, la creativitat 
o el pensament analític.
Pel que fa als perfils dels se-
leccionats, per un costat des-
taquen joves amb formació 
i competències per arribar a 
ser professionals brillants de 
la banca comercial, amb un 
talent especial per a la innova-
ció i l’orientació al client i for-
mació principalment centrada 
en Administració i Direcció 
d’Empreses, Econòmiques o 
similar. D’altra banda, s’han 
incorporat diversos candidats 

procedents de les anomena-
des “carreres STEM” (Scien-
ce, Technology, Engineering, 
Mathematics) amb interès 
per conèixer el sector banca-
ri i participar en projectes de 
transformació digital.
Tots ells comparteixen un bon 
expedient acadèmic, un alt ni-
vell d’anglès, bons dots de co-
municació, visió innovadora i 
una gran capacitat d’automo-
tivació i autolideratge.
Per a l’entitat, aquest progra-
ma suposa una aposta per 
contribuir a formar als profes-
sionals de la banca del futur. 
Els participants del New Gra-
duate Talent Program estaran 
vinculats a l’entitat financera 
per un període de dos anys i 
comptaran amb un paquet re-
tributiu molt competitiu res-
pecte a les condicions habitu-
als del mercat.

La Biblioteca El Safareig de 
Capellades amplia serveis

del material amb cita prèvia.
El regidor de Cultura, Àn-
gel Soteras, valora en positiu 
aquest pas “Sovint no se’n 
parla de les biblioteques, com 
d’altres activitats culturals que 
aparentment no impliquen 
moviment econòmic, però 
són equipaments molt utilit-
zats i molt ben valorats per 
una gran quantitat de perso-
nes. Per aquesta raó, des del 
primer moment hem treballat 
amb la direcció de la Bibliote-
ca i el seu equip com podíem 
mantenir aquest vincle i vull 
manifestar públicament el 
nostre agraïment per la seva 
implicació: han comunicat els 
serveis accessibles durant el 
confinament, han enregistrat i 
enregistren recomanacions de 
lectures i han anat planificant 
les diferents fases de la deses-

calada amb totes les mesures 
de prevenció necessàries però 
sense renunciar a mantenir i 
ampliar l’activitat. Sense elles 
no hauria estat possible.
Ara que ja podrem tornar a 
venir a la Biblioteca totes les 
tardes amb una certa norma-
litat, vull recordar que l’ús de 
les instal·lacions i serveis de la 
Biblioteca ha de ser responsa-
ble. Hem instal·lat un dispen-
sador de gel hidroalcohòlic a 
l’entrada i s’haurà de dur mas-
careta i respectar la distància 
de seguretat respecte als altres 
usuaris i el personal de la Bi-
blioteca.
L’Ajuntament i l’equip de la 
Biblioteca farem tot l’esforç 
que calgui i no dubtem que 
els usuaris actuaran en conse-
qüència por gaudir de serveis 
i instal·lacions amb seguretat”.
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Les visites guiades 
organitzades el passat 

diumenge es van iniciar 
a l’Ajuntament i van 

recórrer diversos punts 
d’interès de la vila

Inscripcions al CEM 
Cal Maristany

Els Hostalets de Pierola.-
El CEM Cal Maristany obre 
les inscripcions per al curs 
vinent després de tancar el 
període d’aquest 2020, sense 
interrupció, amb classes que 
han estat fetes íntegrament a 
través d’aplicacions virtuals. 
El propòsit és començar el nou 
curs de forma presencial però 
preparats per seguir oferint 
matèries de forma virtual.
El curs 2020-2021 s’iniciarà 
presencialment seguint els 
protocols de seguretat i sanitat 
del Departament d’Ensenya-
ment, però l’escola està prepa-
rant un pla de contingència en 
el cas que les activitats tornin 
a desenvolupar-se des de casa. 
També s’està valorant la inte-
gració d’algunes assignatures 
puntuals en format telemàtic 
per establir el que apunta que 
serà el nou sistema d’ensenya-
ment.
Per poder materialitzar la ma-
trícula només cal accedir al 
web municipal. Un cop feta 
la gestió, l’escola es posarà en 
contacte per poder definir els 
horaris de les diferents classes 
individuals o col·lectives.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L ’activitat d’atenció al 
públic també es reprèn 
al Centre de Restaura-

ció i Interpretació Paleonto-
lògica que ofereix visites indi-
viduals comentades, d’1 hora 
aproximadament, de dilluns 
a diumenge. Una bona opor-
tunitat per conèixer la història 
del Pau i del Miocè com era 
el nostre entorn fa milions 
d’anys.
Una de les propostes per viu-
re aquest estiu de forma in-
dividual o per unitat de con-
vivència arriba des del CRIP 
dels Hostalets de Pierola amb 

Visites comentades aquest estiu al 
CRIP dels Hostalets de Pierola

Èxit de participació en la sortida 
per conèixer la Piera Medieval

PIERA / LA VEU 

E l passat diumenge, dia 
5 de juliol, es va posar 
en marxa l’activitat 

«Piera Medieval: dues viles en 
una» amb una bona acollida 
per part de la ciutadania. El 
gran volum d’inscripcions va 
fer necessari establir dos ho-
raris diferents de sortida per 
tal que tothom pogués gaudir 
d’aquesta proposta que prete-
nia traslladar el públic a la Pi-
era dels segles X al XVI.
El recorregut es va iniciar a 
l’Ajuntament i va continuar 
pel carrer del Sol per arribar 

les visites comentades que es 
poden seguir de dilluns a dis-
sabte, matí i tarda, i diumenge 
al matí. Una activitat que ens 
endinsa a la història del nostre 
terme i que ens trasllada a fa 
12 milions d’anys amb un en-
torn amb una vegetació i amb 
animals molt característics.
La visita, d’1 hora aproxi-
madament, té un cost de 4€ 
per persona i és gratuïta per 
als nens i nenes menors de 6 
anys. Cal fer reserva a través 
del següent enllaç amb possi-
bilitat de fer el pagament tele-
màticament i el mateix dia de 
la trobada. També es garantei-
xen les mesures de seguretat 

establertes amb distància i ús 
de mascareta.

Visites comentades (1h apro-
ximadament)
Horari:De dilluns a dissab-
te de 10 a 14 h i de 17 a 20h i 
diumenge de 10 a 14h.
Preu: 4€ a partir de 6 anys
Edat recomanada: Totes les 
edats.
El CRIP ofereix visites comen-
tades individuals (una perso-
na o una unitat familiar o de 
convivència) amb reserva prè-
via trucant al 664 043 755 o al 
web:
hostaletspaleontologia.cat/es-
tiucrip20/

Cancel.lat el Torneig 
de Futbol Sala 2020

Els Hostalets de Pierola.-
Organització i Ajuntament  
dels Hostalets de Pierola han 
acordat cancel·lar l’edició 
d’aquest estiu del Torneig de 
Futbol Sala per no poder ga-
rantir la seguretat de partici-
pants i espectadors. 
L’AC Baldrich i la regidoria 
d’Esports han fet un comu-
nicat amb les explicacions i 
s’emplacen a treballar per tal 
que l’any que ve se celebri una 
edició espectacular.

No ha pogut ser
“Finalment no ha pogut ser. 
Han estat setmanes molt in-
tenses on s’ha seguit l’evolució 
de la pandèmia i amb les es-
perances de trobar un format 
que fes possible la celebració 
d’un dels esdeveniments més 
esperats de l’estiu. Però final-
ment, aquest cap de setmana, 
des de l’AC Baldrich i l’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola 
s’ha determinat que l’edició 
d’enguany del Torneig de Fut-
bol Sala es cancel·la”.

Demà dissabte, “Som 
d’arreu i ens trobem als 
Hostalets”

Demà dissabte 11 de juliol tin-
drà lloc una taula rodona per 
tractar les diferents realitats 
dels refugiats i, més tard, un 
concert amb joves refugiats del 
projecte de la Fundació Centre 
Internacional Música Antiga 
del prestigiós músic igualadí, 
Jordi Savall. Quatre ponents 
amb coneixement i experièn-
cia directa amb el sector, ben 
conegudes pel públic hosta-
letenc, oferiran dissabte una 
taula rodona a l’Auditori Cal 
Figueres sota el títol: «Les di-
ferents realitats de les persones 
refugiades». Marta Valls, Anna 
Flo, Marina Cañado i Eulàlia 
Millaret tractaran aquest tema 
en una sala per la qual s’hi ha-
bilitaran un màxim de 75 pla-
ces. Per tal d’arribar a tothom 
se’n farà també la retransmissió 
pel canal de Youtube.
A les 22.00 està previst que 
comenci el concert d’Orpheus 
XXI, un projecte de la Funda-
ció CIMA, que comptarà amb 
la presència de Yannis Papaio-
annou (Grècia), Georgi Dimi-
trov (Bulgària), Meriem Mou-
bine (Marroc), Imad Amrah 
(Marroc) i Khalid Al Khatib 
(Síria). L’accés també és lliure 
tot i que es limitarà l’aforament 
a les 250 cadires instal·lades a 
la pista, sota la carpa del polies-
portiu.

a diferents llocs d’interès de la 
vila com el el Castell de Jaume 
I, la plaça del Sant Crist i el sa-
fareig de l’abeurador, la cape-
lla de Sant Sebastià, el portal 
d’en Romanyà, l’Escorxador 
i el carrer Muralla, finalit-
zant al Foment. En cadascun 

d’aquests punts les persones 
participants es van aturar i 
van rebre explicacions històri-
ques per part del guia.

La propera, el 2 d’agost
Aquestes visites inaugurals 
eren gratuïtes i estaven adre-
çades només als veïns i veï-
nes de Piera. La propera, que 
es farà el dia 2 d’agost, estarà 
oberta a tothom i tindrà un 
preu de 5 euros. Per a partici-
par-hi caldrà reservar prèvia-
ment en aquest enllaç https://
www.anoiapatrimoni.cat/
visites-guiades/piera-medie-
val-dues-viles-en-una/.

Convocats ajuts a Piera 
per a la reactivació 
econòmica

Piera.-
Amb la voluntat de reactivar el 
comerç local i altres activitats 
econòmiques afectades per la 
crisi de la Covid-19, l’Ajunta-
ment de Piera ha obert una 
convocatòria d’ajuts. Es preveu 
destinar 175.000 euros a aque-
lles persones autònomes i ne-
gocis de fins a 10 treballadors 
amb domicili fiscal o centre de 
treball situat a Piera que s’han 
vist obligats a tancar durant 
l’estat d’alarma o han vist redu-
ïts un 75% els seus ingressos.
Cada beneficiari podrà rebre 
una quantitat des de 225 fins 
a 1.000 euros, que ha de servir 
per a subvencionar despeses fi-
xes com el lloguer de locals on 
es desenvolupa l’activitat eco-
nòmica, els subministraments 
bàsics i les quotes d’autònoms.
Les persones interessades han 
de presentar la sol·licitud de 
forma telemàtica a través de 
la seu electrònica de l’Ajunta-
ment, juntament amb la docu-
mentació requerida en la con-
vocatòria. 
El termini per a fer-ho és fins 
al 5 d’agost o fins que s’esgoti el 
pressupost. Més info a empre-
saiocupacio@ajpiera.cat i tru-
cant al 93 776 00 76.
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VALLBONA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vallbo-
na rebrà 78.500 euros en 
subvencions de la Dipu-

tació de Barcelona en el marc 
del Catàleg de Serveis de l’ens 
supramunicipal. L’aportació 
econòmica de la diputació fi-
nançarà projectes de mobilitat, 
polítiques de gènere, promoció 
del comerç i millores per l’ha-
bitatge per a la gent gran. La 
suma dels imports aconseguits 
suposa un augment del 4,7% 
respecte a l’any anterior.
 
Pla de mobilitat per 
anar a l’escola
La subvenció més elevada cor-
respon als 25.000 euros desti-
nats a la implantació d’un pla 
de mobilitat per a la creació 
d’un camí amable per anar a 
l’escola. L’objectiu és que les 
famílies puguin anar a peu i 
sense perill al centre escolar i 
evitar agafar el vehicle.

Punt Lila i foment 
del comerç
També s’han aconseguit més 
de 2.000 euros per a la creació 
d’un punt lila i de promoció de 

Vallbona d’Anoia aconsegueix ajuts 
per valor de 78.500 euros

Mn. Enric Garcia, 
nomenat rector de Calaf
CALAF / LA VEU 

 Com cada any a final 
del curs pastoral, el 
bisbe de Vic fa no-

menaments de nous rectors 
i vicaris. El més destacat a 
nivell anoienc és la substitu-
ció de Mossèn Joan Sanglas 
per Mossèn Enric Garcia, de 
47 anys, com a rector de Ca-
laf i de les parròquies de la 
rodalia, com Sant Martí de 
Sesgueioles i Sant Andreu de 
Pujalt entre d’altres. Mossèn 
Enric es mantindrà com a 
rector de Jorba i de les altres 
parròquies que portava, però 
tindrà l’ajuda d’un vicari, Mn. 
Etienne Habimana per l’aten-
ció d’aquest important con-
junt de comunitats.
Per altra banda Mossèn Joan 
Sanglas, fins ara a Calaf, passa 
a ser adscrit a les parròquies 
de Torelló i per tant s’haurà 
de nomenar un nou Arxiprest 
de l’Anoia-Segarra perquè ell 

ocupava aquest càrrec. 
Hi ha dos nomenaments més 
que afecten a la comarca: 
Mossèn Joan Maria Vianney 
Gakwandi és nomenat vicari 
de les parròquies de Santa Ma-
ria i la Sagrada Família d’Igua-
lada i l’igualadí Mn. Lluis 
Vidal Buixeda, recentment or-
denat diaca, es enviat a la Uni-
versitat Gregoriana de Roma a 
estudiar Dret Canònic.

Vallbona renova l’acord 
amb Canigat pel control 
de les colònies de gats

VALLBONA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia renova el 
conveni de col·labora-

ció amb l’entitat Canigat per 
seguir amb la tasca d’intentar 
controlar i reduir el nombre 
de gats del municipi amb l’ob-
jectiu d’aconseguir un tracte 
adequat i una millor gestió en 
l’assistència dels animals per-
duts o abandonats en la via 
pública.
Canigat s’ocupa de la gestió 
i control de les colònies de 
gats del municipi de Vallbona 
d’Anoia així com del control 
mèdic i estarilització. També 
es fa càrrec de la seva alimen-
tació i benestar.
L’objecte del conveni, dins de 

la Llei de protecció dels ani-
mals, és el foment de la tinen-
ça responsable dels animals, i 
es concreta en el control de la 
població de gats de carrer del 
municipi de Vallbona d’Ano-
ia amb la intenció d’evitar els 
problemes derivats de la so-
brepoblació.
Canigat és una entitat sen-
se ànim de lucre de Vallbona 
d’Anoia que desenvolupa pro-
grames i projectes dedicats a 
la protecció dels animals. Un 
dels seus programes és el de la 
protecció dels gats del carrer, 
que inclou controls clínics, 
alimentació, manteniment i 
control de les colònies esta-
bles, adopcions i reubicacions 
en alguns casos.

la salut afectiva i sexual. Diri-
git, sobretot, al jovent del po-
ble. Un Punt Lila és un espai de 
seguretat per a la prevenció de 
l’assetjament, l’abús i les agres-
sions sexuals i masclistes als 
espais públics, així com d’asses-
sorament i actuació en cas que 
se’n produeixi alguna.
Per a la promoció del comerç 
de proximitat, la Diputació 
ha concedit una subvenció de 
2.500 euros per tal de fomen-
tar la compra al comerç sense 
generar residus ni bosses de 
plàstic. Aquesta acció anirà 
acompanyada d’una campanya 
de promoció del comerç local, 
que ha mostrat la seva impor-
tància durant la crisi del coro-
navirus.

Arranjament d’habitatges
Vallbona rebrà més de 5.500 
euros per a arranjaments d’ha-
bitatges, destinats a gent gran o 
gent amb discapacitat, ajudes 
que es gestionaran amb l’assis-
tenta social.
El Catàleg de serveis recull 
l’oferta de suport tècnic, mate-
rial, econòmic o de prestació 
directa que la Diputació posa a 
l’abast dels governs locals de la 
província per a la prestació de 
serveis i activitats locals. L’ofer-
ta de recursos té l’objectiu de 
posar a disposició dels governs 
locals diferents recursos a fi de 
satisfer les necessitats detecta-
des al territori i promoure polí-
tiques transversals o sectorials.

Tres propostes turístiques
VALLBONA / LA VEU 

V allbona inaugura tres 
paquets turístics amb 
els què conèixer el 

passat hostaler i històric de la 
vila, tastar el “vi de mel”, autèn-
tic aiguamel produït en terra 
d’antics d’apicultors i descobrir 
la gastronomia del territori 
de la mà de restauradors lo-
cals. Amb la iniciativa cultural 
Anoia Patrimoni, la producció 
artesanal del celler D’melis i la 
gastronomia de la Fonda Sau-
mell, Vallbona d’Anoia ofereix 
Vallbona parada i fonda, L’or 
dolç de Vallbona i Vallbona de 
cap a peus, tres propostes tu-
rístiques per conèixer el poble 
com mai abans s’havia vist.
De la mà d’Anoia Patrimoni 
es recorreran antigues finques 
que amaguen part del patrimo-
ni material i històric de Vallbo-
na, com Cal Vallès, Cal Pons, 
Cal Mora o la Fonda Simón, 
entre altres, alhora que es co-
neixeran personatges singulars 
com Montserrat Poch, un dels 
bandolers més coneguts de la 
zona que feia dels voltants de 
Vallbona, un dels recorreguts 
més perillosos del camí Ral.

Amb la visita i tast d’aigua-
mels al celler D’melis es tindrà 
l’oportunitat única de tastar un 
autèntic “vi de mel” i descobrir 
els secrets de la producció d’un 
dels beuratges més antics de la 
nostra cultura i que el temps va 
anar arraconant en l’oblit fins 
que la posada en valor de l’ar-
tesania i els processos de fer-
mentació l’han tornat a posar 
en boca de tothom.
I amb els fogons de la Fonda 
Saumell es podran tastar recep-
tes pròpies i típiques de la zona 
i conèixer la gastronomia local 
que beu de la tradició hosta-
lera per a antics comerciants, 
traginers i viatgers que temps 
enrere feien estada i repòs a la 
vila de l’antic camí reial.
Les propostes Vallbona para-
da i fonda i Vallbona de cap a 

peus, els dos paquets amb visita 
guiada, tast d’aiguamel i àpat a 
la Fonda Saumell com a cloen-
da es podran fer de dilluns a 
divendres sense límit d’inscrits 
i durant els caps de setmana i 
festius, en grups de mínim 10 
persones. Amb Vallbona de 
cap a peus s’inclourà també, 
una ampolla d’aiguamel dolç. 
L’opció L’or dolç de Vallbona, 
amb visita guiada i tast del “vi 
de mel” es podrà fer qualsevol 
dia de l’any sense límit d’ins-
crits.
Finalment, les visites guiades 
regulars d’Anoia Patrimoni 
passen a fer-se cada quart diu-
menge de mes. Els mesos d’es-
tiu, d’agost a setembre seran a 
les 11h, mentre que la resta de 
l’any tindran lloc a les 12h.
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L’objectiu és concedir 
ajudes econòmiques 

directes per compensar 
la baixada d’ingressos 
a causa de la crisi del 

Covid-19

CALAF / LA VEU 

Promoguda per l’Ajun-
tament de Calaf hi van 
participar diferents 

persones i entitats del muni-
cipi vinculades amb l’atenció 
a les persones per tal de valo-
rar les actuacions realitzades 
durant l’emergència de la Co-
vid-19 i fer propostes de mi-
llora per a futures situacions 
El passat dia 2 de juliol va 
tenir lloc la primera taula de 
Serveis Socials que es va pro-
moure des de la Regidoria de 
Benestar, Salut i Gent Gran de 
l’Ajuntament de Calaf i on hi 
van participar persones i en-
tintats vinculadles al municipi 
amb el tema de l’atenció a les 
persones. 
El motiu de la convocatòria va 
ser fer una valoració de les ac-
tuacions realitzades durant la 
situació de la pandemia de la 
Covid-19, analitzar com hem 
s’ha afrontat durant aquests 
mesos, veure que ha funcio-
nal bé, que cal reforçar i que 
cal millorar en futures situa-
cions.  A la taula i van ser-hi 

Primera trobada de la taula 
de Serveis Socials de Calaf

Comerç i autònoms ja 
poden demanar els ajuts 
derivats de la Covid-19
CALAF / LA VEU 

A l passat Ple del 25 de 
maig es van aprovar 
les bases amb relació 

als ajuts al teixit productiu, 
comercial i de serveis afectats 
per la Covid-19.  Després d’al-
gunes propostes de millora fe-
tes a partir de les observacions 
pels mateixos comerciants de 
Calaf, ja s’han publicat les ba-
ses definitives i obert el perí-
ode de sol·licitud que durarà 
tres mesos.
L’objectiu és concedir ajudes 
econòmiques directes per 
compensar la baixada d’in-
gressos a causa de la crisi sa-
nitària provocada pel corona-
virus i compensar les despeses 
mensuals relatives als submi-
nistraments bàsics del local 
com: electricitat, gas, aigua, 
residus i telèfon. 

Sol.licituds 
Les sol·licituds cal fer-les des 
de la seu electrònica de l’Ajun-
tament de Calaf, amb una ins-
tància genèrica i aportant la 
documentació necessaria de-
tallada a les bases. 
En cas de ser un negoci que 
fa la declaració objectiva 
(per mòduls), cal comuni-
car-nos-ho i us farem arribar 
un document específic per 
vosaltres per adjuntar a la sol-
licitud. Podeu contactar amb 
la tècnica de promoció econò-
mica i comerç, MàrianVilase-
ca, vilasecana@calaf.cat o amb 
a Judit Marsinyach, directora 
del Centre de Recursos per 
l’Ocupació, marsinachmj@ca-
laf.cat .

Criteris
L’objectiu és concedir aquests 
ajuts per compensar la baixa-
da d’ingressos a causa de la 
crisi sanitària provocada per 
la Covid-19 i compensar les 
despeses mensuals relatives 
als subministraments bàsics 
del local com: electricitat, gas, 
aigua, residus i telèfon. 
Les persones sol·licitants po-

VALLBONA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha modificat 
la concessió del servei 

de manteniment dels Desfi-
bril·ladors Externs Automàtics 
(DEA) a l’empresa de serveis 
de cardioprotecció Cardiosos 
després de la darrera revisió 
feta a les unitats DEA del mu-
nicipi.
El seguiment dels equipaments 
d’emergència va constatar que 
dels 6 desfibril·ladors que té 
Vallbona d’Anoia, 5 d’ells no 
presentaven cap contracte de 
manteniment. A resultes d’ai-
xò, 2 d’ells no eren operatius 
degut a que la bateria estava 
caducada i en 4 unitats, els 
elèctrodes estaven també ca-

presents: 
- Jenina Fernandez: Educa-
dora social de l’Ajuntament 
de Calaf i com a representant 
de les treballadores socials de 
l’Ajuntament 
- Naïma El Orfa El Kodsi: 
Tècnica d’acollida de l’Ajunta-
ment de Calaf
- Anahí de Febrer Herran: 
Coordinadora de la Unitat de 
Ciutadania i Convivència del 
Consell Comarcal
- Laura Clarissó: Treballadora 
social del CAP Calaf

- Ariadna Riu: Representant 
de Càritas - Banc d’Aliments
- Olga Villarta: Referent co-
munitària del CAP Calaf
- Solenn Lamour: Tècnica de 
l’Ajuntament de l’Àrea Social
- Teresa Bujons: Comissio-
nada de Serveis Socials de 
l’Ajuntament
La valoració des de l’Ajunta-
ment és molt positiva, ja que 
es van poder compartir visi-
ons molt complementàries i 
definir noves línees a reforçar 
en properes situacions. 

dran optar a una ajuda de 
200€ o 300 € segons la suma 
de puntuació obtinguda, que 
es basarà en els següents cri-
teris: 
a. Percentatge de decrement 
de la facturació durant l’estat 
d’alarma  en relació amb el 
mateix període de l’any ante-
rior (o dels dos primers tri-
mestres de 2020 en el cas de 
noves empreses):
- Disminució entre el 75% i 
el 100% de la facturació: 20 
punts
- Disminució entre el 50% i el 
74% de la facturació: 18 punts

b. Nombre de persones que 
treballen a l’empresa: 
- Empreses de més de 5 treba-
lladors: 15 punts
- Empreses de 2 a 5 treballa-
dors: 12 punts
- Empreses d’1 treballador: 5 
punts
Nota: L’autònom compta per si 
mateix com un treballador.

Import de l’ajut
Per a cada  sol·licitant de la 
subvenció vindrà determi-
nat segons la suma total de la 
puntuació assolida en els dos 
criteris puntuables:
- Si la puntuació és de 30 a 35 
punts: 300 euros.
- Si la puntuació és entre 20 a 
25 punts: 200 euros.   

Vallbona revisa i posa al dia els 
desfribil.ladors externs automàtics

ducats. D’altra banda, la unitat 
DEA de l’escola Josep Masclans 
no presentava els elèctrodes 
pediàtrics específics necessaris 
en cas d’emergència per a nens 
i nenes de fins a 8 anys.
La ubicació d’algunes de les 
unitats DEA també ha estat re-
dissenyada. La unitat que fins 
ara estava a l’interior del pave-
lló poliesportiu Antoni Casas 
Ferrer es col·locarà a la zona 
dels barris de la Pedrera i Vall-
bonica. El reordenament es fa 
per dos motius principals, per-
què l’equipament ja té un desfi-
bril·lador a l’aire lliure i de fàcil 
accés, i perquè la unitat DEA es 
trobava a l’interior del recinte, 
amb la conseqüent manca d’ac-
cés a l’equipament mèdic ja que 
la major part del dia el polies-

portiu està tancat.
Al llarg d’aquest 2020 i el pro-
per 2021 es treballarà perquè 
tots els aparells siguin calefac-
tables i en cas d’emergència es 
connectin directament al 112, 
per tal de millorar-ne el servei, 
i s’iniciaran formacions especí-
fiques d’assistència al personal 
laboral de l’ajuntament, la Llar 
d’Infants, l’escola Josep Mas-
clans, l’Institut Públic i els veïns 
del poble, per tal que qualsevol 
persona pugui utilitzar les uni-
tats DEA en cas de necessitat.
 El canvi de concessió ha supo-
sat la cobertura del manteni-
ment de les 6 unitats DEA de 
Vallbona per un valor de 1.800 
euros anuals més IVA, 1.000 
euros menys que el cost de l’an-
terior concessió.
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L’objectiu dels darrers 
treballs ha estat l’ade-

quació dels accessos pú-
blics a la sala principal 

i a la torre de llevant 
per tal de completar el 

circuit de visita al 
monument

  COMARCA  | 57Divendres, 10 de juliol de 2020

ST. P. SALLAVINERA / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na ha finalitzat els tre-
balls d’adequació per a 

l’obertura al públic del castell 
de Boixadors, al municipi de 
Sant Pere Sallavinera, catalo-
gat com a Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional (BCIN). 
Aquestes obres completen les 
iniciades per a la restaura-
ció del conjunt monumental 
els anys 1971 i 1983, i repre-
ses l’any 1996 amb un ampli 
programa d’actuacions dirigit 
i projectat pel Servei de Pa-
trimoni Arquitectònic Local 
(SPAL) que han permès la 
investigació històrica i l’exca-
vació arqueològica pel conei-
xement del monument, així 
com així com la consolidació 
i restauració de les restes del 
castell i la seva adequació a les 
visites públiques.
L’objectiu dels darrers treballs 
ha estat l’adequació dels acces-
sos públics a la sala principal i 
a la torre de llevant per tal de 
completar el circuit de visita 
al monument i ha compor-
tat la consolidació i restitució 
d’algunes parts degradades 
d’aquest conjunt monumental 
que té l’origen a inicis del segle 
XI i és producte de diferents 
ampliacions i reformes efec-
tuades en les centúries poste-
riors. 
La finalització d’aquests tre-
balls ha permès també el des-
muntatge de la tanca perime-
tral que ha protegit el conjunt 
monumental durant els darrers 
vint anys en què s’hi han efec-
tuat treballs de restauració.
El conjunt del monument està 
format pel castell i l’església de 
Sant Pere i té l’origen a inicis 

Acaben les obres d’adequació per a 
l’obertura al públic de Boixadors

La Plataforma Salvem 
Sant Martí avisa de 
l’ampliació de l’abocador

ST. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

La Plataforma Salvem 
Sant Martí i les Fonts 
de l’Anoia va rebre el 

dia 29 d’abril la comunicació 
electrònica de l’autorització 
ambiental de l’ampliació de 
l’abocador de Pujalt “Atorgar 
a l’empresa Hera Holding Hà-
bitat, Ecologia y Restauración 
Ambiental, S.L. la modifica-
ció substancial de l’autorit-
zació ambiental de l’activitat 
de recuperació paisatgística 
del paratge de les Mines de la 
Guàrdia Pilosa mitjançant un 
dipòsit controlat de residus 
no perillosos, al terme muni-
cipal de Pujalt, consistent en 
diversos canvis: augment de 
la capacitat útil del dipòsit, 
augment de l’entrada anual de 
residus, reperfilat i modifica-
ció dels talussos perimetrals, 
canvi en la solució del sege-
llat, redisseny i millora de les 
canals d’evacuació de pluvi-
als, i en l’execució de 6 nous 
pous de lixiviats...”. 

Un milió de tones més 
de les previstes
En essència, segons un comu-
nicat de la Plataforma el que 
es vol, “és poder abocar-hi 
1.098.000 tones més de les 
previstes” en la resolució que 
es va aprovar el  8 de maig de 
2007, i que eren 1.672.000 
tones i restringit a 30 Codis 
CER i a un 5% de matèria 
orgànica. En diferents mo-
ments, hi ha hagut diversos 
canvis o modificacions no 
substancials que han triplicat 

del segle XI, amb diferents 
ampliacions i reformes efec-
tuades en les centúries poste-
riors. 

Les actuacions han permès 
la investigació històrica 
això com la restauració de 
les restes del castell i la seva 
adequació per a visites públi-
ques.
Aquesta darrera actuació ha 
suposat un import de 66.663 
euros i s’ha dut a terme amb 
el finançament de la Diputa-
ció de Barcelona a través del 
Programa complementari de 
reforma i millora d’equipa-
ments locals, en la línia de 
suport a edificis singulars i 
elements patrimonials.

el codis LER (79) i el tant per 
cent de matèria orgànica  a 
abocar (15%). 
La Plataforma recorda que “el 
2013 es va poder aturar una 
ampliació d’ hectàrees de l’ac-
tivitat, i ara amb l’excusa que 
el projecte original tenia defi-
ciències, volen una ampliació 
del volum. Res de nou sota la 
capa del sol, ha passat en tots 
els abocadors”. 

Al.legacions
La Plataforma Salvem Sant 
Martí i les Fonts de l’Anoia, 
ha presentat al·legacions en 
totes les fases de la tramita-
ció del expedient, i ara “tam-
bé presentarem un recurs de 
reposició davant el Conseller. 
Però què han fet les altres ins-
titucions que formen part de 
la Comissió de seguiment, a 
part de l’Associació d’Amics 
de la Guardia Pilosa que tam-
bé està en contra d’aquesta 
ampliació? Doncs res, fer l’or-
ni, o en el cas de l’ajuntament 
de Pujalt estar-hi a favor”. 
Els membres de la Plataforma 
es pregunten si “cal esperar 
que passi un desastre medi-
ambiental com el de Zaldibar 
per posicionar-se?. No en te-
nim prou, amb el que ja te-
nim a la comarca de l’Anoia?”.

La Plataforma presen-
tarà davant el conse-
ller de Medi Ambient 
al.legacions davant 

l’ampliació del polèmic 
abocador de Pujalt
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CALAF / LA VEU 

L ’Ajuntament de Calaf 
ha signat un conveni 
amb l’empresa Interac-

tiu per impulsar l’aplicació “La 
compra” que permetrà com-
prar des del mòbil als comer-
ços de Calaf. 
L’app serà gratuïta tant per als 
clients com per als comerços, 
restaurants o productor locals 
i permetrà gestionar les co-
mandes i pagaments en línia 
amb la possibilitat d’anar a re-
collir la compra a la botiga a 
una hora concreta o demanar 
que te la portin al domicili. En 
ambdós casos, el pagament es 
farà directament al comerci-
ant, però en les properes set-
manes ja es podrà pagar a tra-
vés de l’app.
Entre les seves funcionalitats 
destaquen:
- Geolocalització dels comer-
ços
- Cerca per ubicació, establi-
ment, categoria o producte
- Actualització automatitzada 
de l’estat de les comandes
- Alertes automàtiques tant 
per a comerços com per als 
seus clients
- Llistat de comerços preferits
Des de l’Ajuntament s’ha apos-
tat per signar ja el conveni i 
entrar a la prova pilot a partir 
d’aquest estiu, tal com han fet 
altres municipis com Girona. 
Així es pretén ajudar al co-
merç local fortament afectat 
per la crisi de la COVID-19 a 
iniciar-se amb la venta per in-
ternet a través d’una eina gra-
tuïta que els permetrà familia-

Calaf promou La Compra, una app 
mòbil per fomentar el comerç online

Tornen els Sopars 
sota les estrelles a 
l’Observatori de Pujalt

PUJALT / LA VEU 

 E l cap de setmana del 
divendres 26 i dissabte 
27, reobria l’Observa-

tori de Pujalt a les visites amb 
dues observacions astronòmi-
ques que van omplir l’afora-
ment previst en les dues jor-
nades.
 Des de l’Observatori es recor-
da que aquest estiu es porta-
ran a terme observacions as-
tronòmiques obertes a tothom 
els divendres i dissabtes i tam-
bé per a grups en altres dies de 
la setmana.
 Per altra banda, a partir del 
dijous 16 de juliol, cada di-
jous, tornen els “Sopars sota 
les estrelles” a l’Observatori 
de Pujalt. Sopars que es por-
ten a terme al jardí de l’Ob-
servatori i que comencen just 
al moment de la posta de sol. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D es de la Regidoria 
d’Esports s’ha apos-
tat per continuar la 

iniciativa de “Calaf es mou”, 
amb què durant el confina-
ment es van proposar acti-
vitats esportives i saludables 
gratuïtes a través d’internet. 
Ara, amb l’etapa de la represa, 

ritzar-se amb tot el que suposa 
el comerç electrònic.
Un altre dels avantatges és que 
gràcies a participar en aquest 
període de prova, es podran 
proposar millores per a què 
quan l’aplicació s’ofereixi de 
forma definitiva a tot Cata-
lunya, aquesta disposi de les 

L’app serà gratuïta tant 
per als clients com per 
als establiments i per-

metrà realitzar coman-
des en línia als co-

merços de proximitat, 
així com als restaurants 

i productors locals

facilitats i prestacions neces-
sàries tant pels comerços com 
pels clients.
L’aplicació ja es pot descarre-
gar a l’Apple Store i al Google 
Play. De moment, s’hi han 
adherit una desena de comer-
ços del municipi que ja han 
començat a introduir les se-
ves dades però es preveu que 
a poc a poc s’hi vagin afegint 
més.

Aquest any el sopar es portarà 
a terme amb taules separades 
i amb una pantalla exterior de 
suport que ajudarà a les expli-
cacions que al llarg del sopar 
es porten a terme. A la vegada 
al llarg del sopar es porten a 
terme algunes observacions a 
través del telescopi i a ull nu 
del cel que va apareixent a 
mesura que es va enfosquint. 
En acabar el sopar s’acaba de 
portar a terme l’observació as-
tronòmica amb telescopi del 
cel profund. Un estiu amb Jú-
piter i Saturn que estan ben a 
prop en el cel nocturn a part 
de molts altres objectes, nebu-
loses, galàxies, etc.  
 Reserves a observatoripujalt@
gmail.com. Trobareu tota la 
informació dels sopars, menús 
de cada dia i altres observaci-
ons a:
 www.observatoridepujalt.cat

Torna el Calaf es mou amb activitats a l’aire lliure
la iniciativa torna amb un 
nou format i proposa realit-
zar les activitats de manera 
presencial a l’aire lliure en un 
emplaçament municipal com 
és el castell de Calaf. 
Aquestes es faran a càrrec de 
diferents entitats i professio-
nals del municipi com l’Espai 
Benestar, l’Associació Espor-
tiva Wushu San Bao Catalu-

nya, la Marlene Avendaño i la 
Marga Riera.  

Limitades a 20 persones
Per tal de garantir les mesu-
res de seguretat, les activitats 
estaran limitades a 20 perso-
nes i així es podrà mantenir la 
distància de seguretat. 
Les diferents activitats pro-
gramades seran: 

- Dilluns a les 20h Ioga
- Dimarts a les 10h Taitxí
- Dimecres a les 18.30h Pila-
tes
- Dijous a les 19h Zumba 
Per tal d’inscriure’s cal fer-
ho a l’Oficina de Turisme de 
dimecres a dissabte de 09h a 
14h o per correu electrònic a:
munozmad@calaf.cat. 

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



Bon ral·li Solsonès dels anoiencs que hi 
participaren

esports
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Hi havia ganes de 
ral·lis, però organit-
zar-ne un amb les 

situacions actuals de la pan-
dèmia, no era fàcil. No és el 
mateix fer una prova de l’es-
port del motor en un circuit 
tancat al públic que un ral·li 
amb trams cronometrats en el 
que és pràcticament impossi-
ble controlar la situació del 
públic, així que calia la res-
ponsabilitat de tothom. 
I la primera entitat catalana 
en aventurar-se a portar a 
terme una prova fou el Biela 
Club Manresa amb motiu de 
l’onzena edició del ral·li Sol-

sonès, puntuable pel Cam-
pionat de Catalunya absolut, 
Campionat de Catalunya de 
Terra i Trofeu de Catalunya 
de Ral.li Sprints de Terra.
Aquesta prova tenia la sortida 
i arribada a Solsona i constava 
de dos trams cronometrats; 
Galls que es feia tres vegades 
i Matamargó un parell de ve-
gades. Trams situats a la zona 
de Pinós i a la vora del terme 
municipal anoienc de Calaf.
Hi participà l’equip anoienc 
format pel pilot Miquel Pons, 
de Santa Maria de Miralles, 
copilotat per l’igualadí Car-
les Planell, amb Ford Focus 
enquadrats dins l’escuderia 
Penedès Competició. Quan 

estaven liderant la classe 1, 
van perdre la roda posterior 
esquerra al trencar la boxia 
en el segon pas pel tram de 
Matamargó. Això si, a l’as-
sistència van poder solventar 
el problema i aconseguiren 
acabar el ral·li. També hi par-
ticipà el copilot Jaume Poch 
del Bedorc amb el pilot de 
Granollers Josep Bigas amb el 
Skoda Fabia dins l’escuderia 
Gamace Competició, i que 
es classificaren en una molt 
bona segona posició.
Un ral·li molt digne, l’organit-
zat pel Biela Club Manresa i 
que significa la represa de l’es-
pecialitat de ral·lis al territori 
català.

El CF Igualada 
incorpora dos nous 
fitxatges
FUTBOL / LA VEU 

El Primer Equip Masculí 
del CF Igualada reforça 
la porteria i l’atac amb 

dos jugadors amb molta ex-
periència.
El primer jugador a ser anun-
ciat va ser el porter anoienc 
Romans Carrillo, un jugador 
que ha jugat a 2aB amb el CE 
Sabadell i que arriba proce-
dent de la UE Figueres, on ha 
jugat aquesta temporada a 3a 
Divisió. Es tracta d’un porter 

amb molt bons reflexes i gran 
capacitat de reacció sota pals.
Per altra banda, aquest pas-
sat divendres es va presentar 
el davanter de 29 anys Ser-
gio Álvarez, que arriba del 
CF Peralada. A la vegada, cal 
destacar que en Sergio va as-
solir l’ascens de l’Olot a 2a B, 
el 2017.
Dos reforços que consoliden 
el projecte del conjunt blau de 
cara a la temporada 2020/21

TRAIL / LA VEU 

A causa del recent con-
finament de la co-
marca del Segrià i en 

solidaritat amb les terres de 
Lleida, d’on provenien alguns 
dels corredors que havien de 
participar a la prova, l’orga-
nització de la Tuga Trail Soli-
dària que s’havia de celebrar 
aquest dissabte dia 11 a Cas-
tellolí ha decidit finalment 
suspendre la cursa, que se-
guia un recorregut de 10 km, 
ja fos corrent o caminant. Els 
membres de l’organització 
han prioritzat la seguretat 
dels participants i han volgut 
ser prudents davant l’evolu-
ció de la pandèmia.
Tot i així, es mantenen les 
accions solidàries de l’edició 

de la Tuga d’enguany: el re-
capte d’aliments per a totes 
aquelles persones de la Con-
ca d’Òdena que viuen situa-
cions de risc social –es farà 
entrega dels aliments a Creu 
Roja Anoia-, i la captació 
de diners que aniran desti-
nats en la seva totalitat a la 
Fundació La Marató de TV3, 
que aquest any també esta-
rà dedicada al Covid-19. De 
moment l’organització ja ha 
aconseguit recaptar la quan-
titat de 1.700€. Els aliments 
es recullen a l’Ajuntament de 
Castellolí (de dilluns a diven-
dres entre les 8h i les 14h) i a 
la piscina municipal de Cas-
tellolí (de dilluns a diumenge 
de les 16h a les 20h) entre el 
13 i el 26 de juliol.

La Tuga Trail Castellolí 
se suspèn però manté les 
accions solidàries

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



cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

LLEGENDES / ACN

Les llegendes catalanes 
han tornat a cobrar 
vida gràcies al Festival 

de Llegendes de Catalunya, 
que un any més s’ha celebrat 
a Sant Martí de Tous. La cita, 
que enguany arribava a la 
seva onzena edició, s’ha tirat 
endavant després dels entre-
bancs derivats de la covid-19 
als quals s’ha hagut d’enfron-
tar. “Estem molt satisfets 
perquè hem superat el miler 
d’entrades venudes, el que su-
posa el 95% de l’ocupació”, ha 
explicat Victor Borràs, codi-
rector de la mostra.
Tot i que aquesta xifra és molt 
inferior a d’altres edicions, 
quan el nombre de visitants 
rondava les 4.000 persones, 

els responsables del festival 
asseguren que ha estat un èxit 
perquè fa uns mesos ni tan 
sols se sabia si podria fer-se. 
“Hem fet un festival molt di-
ferent al qual estàvem acos-
tumats”, ha reconegut Borràs 
que ha indicat que s’han ha-
gut de limitar molt els afora-
ments, programar més passis, 
implantar la venda anticipada 
d’entrades i incorporar mesu-
res de seguretat addicionals 
com ara la higiene, l’ús de 
mascareta o les distàncies de 
seguretat.
En aquest sentit, indica que 
els muntatges s’han previst a 
l’aire lliure i que no s’ha pogut 
fer el tradicional mercat d’ar-
tesans. Una altre dels grans 
canvis d’aquest 2020 ha estat el format de l’Apagada, que és 

el principal reclam de la mos-
tra. “És una proposta itine-
rant i es fan grups d’unes 40 
persones”, ha comentat el cor-
director que ha dit que aquest 
any “ha estat estàtica i amb 
un format més convencional”.
Borràs ha remarcat que “ha 
valgut la pena” organitzar el 
festival perquè és una pro-
va que la “cultura continua”. 
Apunta que el poble s’ha bol-
cat per fer-lo possible: “Hem 
fet un festival alternatiu per-
què ara més que mai les al-
ternatives són necessàries”, ha 
insistit.

Molta conscienciació
Borràs ha destacat la bona 
predisposició dels especta-
dors i ha dit que “no ha estat 
gens difícil que tothom com-

plís amb les mesures de segu-
retat perquè la gent està molt 
conscienciada”.
En aquest mateix sentit s’ha 
expressat la Cristina Vidal i 
el Jordi Pijoan, dos dels 160 
voluntaris que aquest 2020 
participen en la mostra. Han 
assegurat que els visitants han 
seguit totes les indicacions de 
forma endreçada i tranquil·la.
En total, s’han vist una vinte-
na d’espectacles professionals 
de companyies d’arreu del ter-
ritori català. Entre les propos-
tes que han tingut una millor 
acollida ha destacat el circuit 
de llegendes al castell, que ha 
integrat cinc espectacles dife-
rents les tardes de dissabte i 
diumenge amb quatre repre-
sentacions cada dia. Algunes 
d’aquestes són ‘El meu amic 
Brutus” de la companyia del 

El DeLlegendes planta cara a la covid-19 i aconsegueix 
reunir més d’un miler de visitants

píncep Totilau; ‘El bavastell 
antic’ de Galiot Teatre; ‘El Far 
de Sant Sebastià” de Titelles 
Vergès; la proposta ‘Ora Pro 
Nobis’ de Tarta Relena; o el 
projecte de dansa ‘D’ona d’ai-
gua’ de les Trementines.
Aquest 2020, a banda dels 
muntatges concentrats en el 
primer cap de setmana de 
juliol, s’oferiran d’altres es-
pectacles fins a finals de mes. 
A més, com a novetat, s’ha 
establert una col·laboració 
amb la Fira Mediterrània de 
Manresa. Durant el festival 
la Companyia Pagans hi ha 
fet una residència artística. 
L’espectacle que estan prepa-
rant s’estrenarà el mes d’oc-
tubre a la capital del Bages, si 
bé aquest dilluns, 6 de juliol, 
s’oferiran passis exclusius per 
al voluntariat del festival.
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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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MÚSICA / LA VEU 

Aquesta setmana co-
mença la 32a edició 
del festival de música 

Anòlia, que celebrarà pràctica-
ment tots els concerts a l’espla-
nada del Museu de la Pell. Com 
totes les activitats d’aquests 
temps que estem vivint, es se-
guiran estrictes mesures de se-
guretat. Aquest és el programa 
dels propers dies.

- 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 nascu-
da fa 5 anys a la ciutat d’Iguala-
da, formada per músics polifa-
cètics de la comarca i rodalies. 
La passió per la música i les 
ganes de transmetre alegria i 
diversió els van unir per oferir 
espectacles, que combinen la 
coneguda xaranga amb la ba-
tucada.
Al llarg de la seva trajectòria 
han actuat arreu de Catalunya, 
tant en festes privades com po-
pulars, així com també a Ara-
gó, Castella i Lleó i França. Han 
actuat 4 vegades representant 
Catalunya en concursos de xa-
rangues estatals, i han acumu-
lat més de 200 actuacions des 
de la seva fundació. L’objectiu: 
fer gaudir a tot tipus de públic 
de la música de carrer i de l’es-
pectacle.

- 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 experimentant 
amb diverses veus principals 
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 Tor-
reguitart, bateria; Òscar 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 actuat 
durant tres anys seguits com a 
solista al Certamen de Música 
Jove de la Kaserna d’Igualada.

Comença un Anòlia amb 
protagonisme local

MÚSICA / LA VEU 

El jurat del concurs 
Sona9 ja ha seleccio-
nat els 18 artistes clas-

sificats a la primera fase del 
certamen de grups emergents 
del panorama català, entre 
els quals s’hi troba l’igualadí 
Carles Pauné (paunezz), que 
interpreta música pop folk 
d’autor.
Sorgit durant el confinament, 
el projecte paunezz pren de 
punt de partida uns esbos-
sos de cançons cantautorils, 
que sota la producció de Jan 
Aygua han cobrat vida. Amb 
referencies indie i folk actual, 
proposa un repertori íntim i 
de cançons tristes, cuinades 
a foc lent entre Igualada i Sa-
badell. Carles Pauné és també 
el guitarrista del grup anoienc 

de pop festiu JOKB.
L’EP de cinc temes presentat 
«ha estat la manera de fer el 
confinament més amè i a la 
vegada un exercici d’endreça 
d’idees i sentiments; i la con-
ciliació amb referents musi-
cals com James Blake, Fionn 
Regan, Bon Iver o El Petit de 
Cal Eril”, explica Pauné. Ha 
comptat amb la col·laboració 
d’amics que han ajudat amb el 
seu feedback, material, o dei-
xant part del seu talent enre-
gistrat.
Paunezz, juntament amb els 
altres grups classificats oferirà 
un concert a l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm. El jurat esco-
llirà quatre grups i el públic el 
cinquè, que passaran directa-
ment a fase final. Les darreres 
proves del Sona9 2020 seran 

els concerts acústics a iCat i 
les gravacions a la Bucbone-
ra Studios. Els 3 artistes que 
superin aquesta darrera fase 

passaran a la final del Sona9 
2020 a la sala Luz de Gas de 
Barcelona.
Tot i les dificultats provocades 

L’igualadí paunezz, classificat per la 20a edició del Sona9
per la crisi sanitària, la 20a edi-
ció del Sona9 ha assolit una par-
ticipació històrica de 139 artis-
tes d’arreu dels Països Catalans. 

Foto: Àlex Arroyo
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Aquest divendres arriba l’espectacle “únic i espectacular” de la 
Fura dels Baus a Igualada
CULTURA / LA VEU 

La gira de La Fura dels 
Baus per diversos hos-
pitals que han estat 

protagonistes en la lluita del 
coronavirus arriba a Iguala-
da. El macroespectacle Nova 
Normalitat (NN) dirigit per 
Carlus Padrissa es represen-
tarà aquest divendres, a les 
20.30, davant de l’Hospital 
d’Igualada, després que s’es-
trenés el passat cap de set-
mana al recinte modernista 
de l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona.
En el cas d’Igualada hi haurà 
diferents entitats del món cul-
tural de la ciutat i de la comar-
ca, com els Moixiganguers, el 
cor Exaudio o els Diables que 
s’han adherit a la iniciativa i 
col·laboraran en l’organització 
de l’espectacle.
Tot i que l’espectacle estava 
previst que també es fes dis-
sabte, de moment el ritme 
de compra d’entrades no està 
sent el que la companyia es-
perava, i per això es farà una 
única representació el diven-
dres. Aquest dimecres eren 
200 les entrades venudes i 
des de la Fura del Baus espe-
ren arribar a les 400 localitats 
venudes, fet que ja suposaria 
poder donar el 25% de la re-
captació a l’estudi per valorar 
l’impacte psicòlogic de la crisi 
sanitària a la Conca d’Òdena.

“Un espectacle únic”
El coronavirus és l’enemic 
comú de tota la Humanitat 
i també ha de ser una lliçó 
per aconseguir els ODS (Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenible). Aquest és el pre-
text del qual parteix el ma-
croespectacle benèfic Nova 
Normalitat (NN) que, dirigit 
per Carlus Padrissa i, amb 
l’actuació musical de la sopra-
no Alba Fernández Cano i el 
guitarrista Pep Mendoza, farà 
una gira a diversos hospitals 
sanitaris de l’estat.
Personal de neteja, equips ci-
entífics, zeladors, infermeres, 
metges, terapeutes, farmacèu-
tics, voluntariat, treballadores 
socials o conductors d’ambu-
lància. NN és un espectacle 
que vol retre homenatge a 
totes les persones que duen a 
terme tasques que tenen com 
a principal finalitat promou-
re la salut, alhora que recap-
tarà fons per ajudar a que els 
equips investigadors posin fi 
a la pandèmia de la Covid-19.
Padrissa assegura que es trac-
ta d’un “espectacle únic i molt 
espectacular” i anima a tots 
els anoiencs a anar-lo a veu-
re. Tot i que és conscient que 
encara hi ha gent que, després 
d’aquesta enorme crisi sanità-
ria encara li costa passar per 
davant de l’Hospital, el direc-

tor de l’espectacle explica que 
“intentarem que la gent s’obli-
di del que ha passat aquests 

mesos, és un espectacle pro-
tagonitzat per grans artistes i 
amb uns textos molt bons”.

Les entrades per l’espectacle 
es poden comprar a la web de 
la Fura del Baus.

LITERATURA / LA VEU 

Sota el títol de Juliol de 
Llibres, Òmnium Cul-
tural Anoia i les llibreri-

es Aqualata i Llegim? han 
organitzat un cicle de presen-
tacions de llibres que comença 
el dilluns dia 13 de juliol i aca-
ba el dimarts dia 21 de juliol. 
De cara a la propera setmana, 
aquestes son les presentaci-
ons: 

Dilluns dia 13 de juliol
A les 19:30 a la Llibreria 
Aqualata es presentarà L’ho-
me il·lustrat, de Ray Bradbury, 
a càrrec d’Eloi Puig, president 
de la Societat Catalana de Ci-
ència-Ficció i Fantasia, i de 
Ramon Mas, editor de Males 
Herbes. 
A les 22:00 a la pista de l’Ate-
neu Igualadí tindrà lloc la 

projecció de Fahrenheit 451, 
de François Truffaut (1966), 
basada en un llibre de Ray 
Bradbury.
Enguany se celebra el centena-
ri del naixement de l’escriptor 
de llibres de fantasia, cièn-
cia-ficció i terror Ray Brad-
bury (1920-2012).

Dimarts dia 14 de juliol
A les 19:30 al Jardí de l’Ateneu 
Igualadí es presentarà Un dels 
nostres. Identitats en conflicte 
a Catalunya, a càrrec de l’au-
tor, Toni Cruanyes, i del pe-
riodista Jordi Còdol.

Dimecres dia 15 de juliol
A les 19:00 a la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada es presentarà 
la Iliada, d’Homer, a càrrec de 
Jordi Raventós, editor, i de Jau-

me Pòrtulas, catedràtic de filo-
logia grega de la Universitat de 
Barcelona. Durant l’acte actua-
ran Eulàlia Ara, soprano, i Jo-
sep Maria Escribano, pianista.

Dijous dia 16 de juliol
A les 19:00 a la Biblioteca 
Central d’Igualada es pre-
sentarà Conexión monásti-
ca, a càrrec de l’autor, Albert 
Riba, i de l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells.

Juliol de Llibres: Òmnium Cultural 
Anoia i les llibreries Aqualata i 
Llegim...? presenten diversos llibres

Els dimarts de juliol, 
cinema a la fresca
CINEMA / LA VEU 

Aquest dimarts, sego-
na sessió del cicle de 
cinema a la fresca a la 

pista de l’Ateneu d’Igualada. 
La pel·lícula que es projecta-
rà serà Una noche en la ópera 
(1935), de Sam Wood. L’inici 
de totes les projeccions serà a 
les 10 de la nit i sempre man-
tenint les mesures de preven-
ció establertes per la normatia 
vigent. L’aforament serà limi-
tat. L’entrada serà lliure i amb 

el sistema de taquilla inversa.
Les properes pel·lícules que es 
projectaran seran:

Dimarts, 14 de juliol
“Una noche en la ópera” 
(1935), de Sam Wood

Dimarts, 21 de juliol
“Cuando Harry encontró a 
Sally” (1935), de Sam Wood

Dimarts, 28 de juliol
“Un funeral de muerte” 
(2007), de Frank Oz

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



Escut d’Igualada 

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

A l’altar major de la basílica de San-
ta Maria hi figuren, per duplicat, 
dos escuts d’Igualada. Als laterals 
en sengles plafons, en alt relleu. El 
del costat de l’Evangeli, represen-
ta l’adoració dels Pastors, i el de 
l’Epístola l’Adoració dels Reis Mags 
Ambdós estan rematats amb un es-
cut d’Igualada amb les quatre bar-
res. Foren inaugurats el 1727. Des-
près de la guerra foren reposats, pel 
març de 1952.Aquell any dit escut 
fou repoduit en flors i depositat 
al peu del monument al Timbaler 
del Bruc. Fou el dia 8 de juny , el 
dia que va ser inaugurat per Fran-
co, amb concurrència d’autoritats i 

ciutadans igualadins.
Un altre escut d’Igualada figura so-
bre els dos portals que comuniquen 
amb la sagristia.. Es un escut que 
ha estat molt reproduit. El podem 
veure a la portada del senyor Cas-
telltort (Fanalé) pel pograma de la 
Festa Major de 1945. Fou l’any en 
que es publicà la maqueta del nou 
altar, que començà a reconstruit-se  
, aprofitant els antics elements i fa-
bricant-ne de nous. Suposem que 
ambdòs escuts van conservar-se a 
l’any 1936

Foto: Fragment de la portada del pro-
grama de la Festa Major de 1945  
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MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte 11 de 
juliol, a dos quarts 
de deu de la nit, la 

música tornarà a ser la gran 
protagonista de la nit a Sant 
Magí, aquesta vegada a l’ai-
re lliure, al davant mateix de 
l’esplanada del santuari. Pren-
dran totes les mesures que re-
comanen les autoritats sani-
tàries davant del COVID-19, 
però no volen renunciar, amb 
prudència, a gaudir de les 
Nits Musicals. 
Els protagonistes seran els 
quatre component del quartet 
de saxos Kebyart Ensemble: 
Pere Méndez, saxo soprano; 
Víctor Serra, saxo alt; Robert 
Seara, saxo tenor i Daniel Mi-
guel, saxo baríton.
Des de la seva creació l’any 
2014, han esdevingut un dels 
grups de cambra amb més 
projecció de la seva genera-
ció. Han estat guardonats en 
prestigiosos concursos nacio-
nals i internacionals, obtenint 
els primers premis de l’Or-
pheus Swiss Chamber Music 
Competition (2018), Interna-
tional Franz Cibulka Com-
petition (2019), El Primer 
Palau (2016), el Premi BBVA 
de Música de Cambra Mont-
serrat Alavedra.(2016) i de la 
XIVª edició del Concurs In-
ternacional de Música de Les 
Corts (2018), entre d’altres. 
L’any 2015 van ser premiats 
a la 84a edició del Concurso 
Permanente de Juventudes 
Musicales de España. 
Kebyart Ensemble ha ofert 
concerts per tota la península 
i també a l’estranger en països 

com Xina, Alemanya, França, 
Rússia, Àustria, Països Bai-
xos, Suïssa i Luxemburg. Han 
estat programats a les tempo-
rades del Palau de la Música 
Catalana, l’Auditori de Barce-
lona, Fundación Juan March. 
Els seus propers compromi-
sos els portaran a sales com el 
Konzerthaus Berlin i el Stadt 
Casino Basel, entre d’altres. 
Al llarg de la seva trajectòria, 
han treballat amb músics de 
renom com Kennedy Moret-
ti, el Quartet Casals, Cuarteto 
Quiroga, Hatto Beyerle (Al-
ban Berg Quartett), Artemis 
Quartet, Jerusalem Quartet, 
Johannes Meissl, Nacho Gas-
cón i Vincent David, entre 
d’altres. 
Des de l’any 2018 són un dels 
grups de l’European Cham-
ber Music Academy (ECMA) 
i, actualment, resideixen a 
Basilea on es formen amb 
músics de la talla de Rainer 
Schmidt (Hagen Quartett), 
el fagotista Sergio Azzolini 
i els pianistes Claudio Mar-
tínez-Mehner i Anton Kern-
jak. 
La seva línia artística és una 
ferma aposta en tres direcci-
ons: la reivindicació del re-
pertori original, el compro-
mís amb la música de nova 
creació i la revisió d’obres 
d’altres formacions mitjan-
çant transcripcions pròpies. 
El seu primer treball disco-
gràfic Accents ha estat lloat 
per la crítica especialitzada. 
Són artistes Selmer i Vando-
ren des del 2017. Entre els 
seus propers projectes s’in-
clouen col·laboracions amb 
altres músics amb l’objectiu 

d’enriquir la formació amb 
noves sonoritats, com és el 
cas del quintet que realitza-
ran al costat del reconegut 
pianista hongarès Dénes 
Várjon.

Condicions per assistir al 
concert:
Aforament limitat a 125 
persones. No s’hi podrà as-
sistir sense reserva prèvia.
Les reserves s’han de fer en 
grups de entre 1 i 6 perso-
nes que han de pertànyer 
al mateix grup familiar o 
d’amics.
Les reserves s’han de fer 
al correu electrònic amics-
santmagí@tinet.cat o al te-
lèfon 659.44.34.67.
Cada grup de persones seu-
rà en taules petites, col·lo-
cades entre elles a distància 
de seguretat.
El preu és de 20€ que com-
prèn entrada + berenar + 
xocolata desfeta.

La música torna a la Brufaganya amb Kebyart Ensemble

LLIBRES / LA VEU 

Després de l’aturada 
obligada a causa de la 
pandèmia de la Co-

vid-19, aquest proper diven-
dres 10 de juliol l’escriptor ca-
pelladí Joan Pinyol reprendrà 
el cicle de presentacions del lli-
bre en què explica la lluita per 
treure l’avi matern del Valle de 
los Caídos. La quaranta-tre-
sena presentació tindrà lloc a 
dos quarts de vuit del vespre 
al Casal El Polvorí (carrer Ale-
xandre Frias, 12) de Cambrils 
(Baix Camp) i comptarà amb 
la participació de l’historiador 
de la Selva del Camp, Axel Bai-
get, que fa anys que contacta 
amb persones que, com el ma-
teix capelladí, tenen familiars 

enterrats al Valle de los Caídos 
sense el seu consentiment. A 
Cambrils explicarà els casos 
provinents del Baix Camp i del 
Camp de Tarragona.
Durant el confinament Pi-
nyol ha continuat donant a 
conèixer el llibre a través de 
les xarxes per la via de vídeos 
promocionals adreçats a cen-
tres de secundària dins el pro-
grama “Autors a les aules” de 
la Institució de les Lletres Ca-
talanes, connexions en directe 
per instagram amb diversos 
periodistes i, a banda de les 
presentacions presencials que 
ha hagut de posposar i repro-
gramar, també té prevista la 
quaranta-cinquena presen-
tació divendres 31 de juliol a 
Ciutadella de Menorca. 

Es reprenen les 
presentacions d’“Avi, et 
trauré d’aquí!”
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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.

EL CARRER DEL BORN, AL 1920
Fotografia d’autoria desconeguda, però del tot testimonial, amb el Campanar de Santa 
Maria i el seu rellotge en primer pla.
Aquí ja hi havia construïda la finca (patrimoni) de Cal Senyor Magí, a l’esquerra; propie-
tat del comerciant Magí Castelltort, i obra de l’arquitecte Ignasi M. Colomer, del 1920.

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

MUSEU / LA VEU 

El pròxim diumenge, 12 
de juliol, a les 12 del 
migdia, el Museu de la 

Pell proposa una nova activi-
tat dins el programa familiar 
Creactiva’t! En aquest taller 
familiar, els més petits apren-
dran a construir una cúpula 
geodèsica realitzada amb el 
vímet reciclat de les cistelles 
dels globus aerostàtics. Du-
rant el transcurs de l’activi-
tat, s’explicarà com estalviar 
material i energia calorífica a 
l’hora de construir una casa.

L’activitat es dirigeix a famí-
lies amb infants a partir de 6 
anys; és gratuïta amb afora-
ment limitat, obligatorietat de 
l’ús de mascareta i admissió 
segons inscripció prèvia al te-
lèfon 938046752 en horari de 
matins. L’Organitzen l’Ajun-
tament Igualada i Museu de 
la Pell amb la col·laboració 
d’Iglú de Vent i de l’European 
Balloon Festival.

Programa Creactiva’t al 
Museu!
El programa Creactiva’t del 
Museu de la Pell, promogut 

pel Departament de Promo-
ció de la Ciutat de l’Ajunta-
ment d’Igualada compta, en 
l’edició d’aquest any amb la 
col·laboració de RailHome 
BCN, Museu de Sant Boi de 
Llobregat, FineArt, Dessota, 
Museu de la Vida Rural de 
l’Espluga de Francolí, Iglú 
de Vent i l’European Balloon 
Festival, Aula de Música Tra-
dicional de l’Anoia, Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya, Zoom Festival i 
La Gaspar: Escola Municipal 
d’Art i Disseny i la Diputació 
de Barcelona.

Arquitectura geodèsica amb material 
reciclat, diumenge al Museu de la Pell

MÚSICA / LA VEU 

E l cor “Igualada Gospel 
Choir” ha publicat un 
vídeo a Youtube per 

celebrar aquest final de curs 
tant diferent.
Un projecte que, diuen, “ha 
estat molt important per a 
nosaltres donades les cir-
cumstàncies que hem hagut 
de viure”. 
Amb aquest treball vo-
len aportar optimisme, fer 

sentir millor a tothom qui 
tingui l’oportunitat d’escol-
tar-lo, col·laborar amb el 
nostre granet de sorra a ai-
xecar l’ànim de tothom, així 
com a donar el tret de sorti-
da a l’estiu tot cantant amb 
molta energia i alegria. 
El vídeo es pot veure al se-
güent enllaç: 
https://www.youtube.com/
watch?v=jyYJ9TQ6UcI&fe-
ature=emb_title

L’Igualada Gospel Choir 
publica un vídeo per 
celebrar el final de curs
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CINEMA / LA VEU 

CINEMA MODERNO / 
ASTORIA
A l’igualadí passeig  Jacint 
Verdaguer numero 65, a la 
vorera nord, a la mateixa fin-
ca del Casal Interparroquial 
on anys després seria ubicat 
el Salón Rex, s´hi va construir 
el cinema Moderno. Va ser 
inaugurat a l´any 1934,  amb 
la projecció de la pel·lícu-
la La hermana San Sulpicio, 
que tenia de protagonista a la 
llavors molt popular Imperio 
Argentina.  Més endavant, 
el 1943, el cinema passaria a 
dir-se Astoria, o també Jardín 
Astoria, quan les projeccions 
eren a l´aire lliure, amb els 
espectadors ocupant la pista 
del Casal. D´aquelles sessi-
ons nocturnes a la fresca se´n 
encarregava el senyor Valero 
Badia (vegeu foto), històric 
operador cinematogràfic de 
la ciutat. A partir dels anys 
seixanta, tot i que la propietat 
del local era dels capellans, 
l’ús de la sala i la  programa-
ció la portava una societat 
anònima, la Compañía Re-
gional de Espectáculos. S´hi 
feien programes dobles, ha-
bitualment compartits amb 
el Centro Nacional (Ateneu 
Igualadí). El cinema Astoria 

va mantenir gran activitat al 
llarg de gairebé tres dècades, 
oferint en els darrers anys una 
programació especialment 
adreçada al públic infantil i 
juvenil. La darrera  projecció 
va fer-se el diumenge 21 de 
febrer de 1971, encara no mig 
any després de la inauguració 
del gran cinema Kursal.  En 
aquesta última sessió s´hi va 
projectar el programa doble 
format per la pel·lícula d´a-
ventures colonials El tigre de 
Keyber i  la molt divertida El 
circo, aquesta dirigida i inter-
pretada pel gran comediant 
Charles Chaplin. Quatre anys 
després, la tarda del 17 d´a-
gost de 1975, es va originar 
un incendi a l´escenari de la 
sala, propagant-se el foc ràpi-
dament. Els bombers aconse-
guiren que les flames no arri-
bessin més enllà de les parets 
de les dependències properes 
del Salón Rex i del Casal In-
terparroquial, però no van 
pogué evitar que el cinema 
Astoria fos completament 
destruït. Es van cremar les 
butaques i la cabina de l´ope-
rador, quedant inservibles les 
dues maquines de projecció. 
El foc seria  espectacular i de-
vastador, fins el punt de que 
va caure el sostre i una de les 
parets.

Cinemes d’Igualada i de l’Anoia (part 5)
Els cinemes del casal: Moderno/Astoria i Salón Rex

SALÓN REX
Situat dins d´un gran im-
moble del passeig Verdaguer 
numero 65, el Casal de Ac-
ción Católica fou construït 
a l´any 1957. De fet, va ser 
una prolongació del Centre 
Interparroquial, entitat situa-
da al carrer Toledo numero 2 
(ara carrer dels Esquiladors), 
davant de les Escolàpies, que 
abans havia estat domicili 
del Centre Catòlic d´Obrers. 
Aquell centre, on després 
de la guerra es va canviar 
el obrerisme per la religió, 
comptava amb una sala on, al 
llarg dels anys 40 i part dels 
50, s´hi projectaven pel·lícu-
les.  El nou Casal del passeig 
Verdaguer  reprendria les ac-
tivitats del Centre Interpar-
roquial del carrer Toledo, que 
fou derruït als anys seixanta 
per a construir-hi un edifici 
de pisos. El Casal estava in-
tegrat per diferents associa-
cions de caràcter social, cul-
tural i religiós, gestionades 
per les llavors dues úniques 
parròquies igualadines. Poc 
després, en la mateixa finca 
(propietat del bisbat de Vic) 
i durant les festes de Nadal 
de 1958, s´hi va inaugurar el 
Salón Rex, cinema i escenari 
en el que també s´hi farien 
representacions teatrals, cas 
d´Els Pastorets. Més enda-
vant  s´habilitaria també un  
petit local annexa, el Petit 
Rex, dedicat a les projeccions 
en format de 16 mil·líme-
tres. El Salón Rex, amb una 
capacitat aproximada de 400 
espectadors, va funcionar du-
rant tota la dècada dels anys 
seixanta i part dels setanta, 
sent també conegut com el 
Centre Catequístic.  La seva 
programació era sempre de 
caire infantil o juvenil, o si-

gui pel·lícules aptes per a tots 
els públics, nodrint-se de films 
de distribuïdores secundaries, 
molt  diferents a les que con-
tractaven els altres cinemes de 
la ciutat. Eren habituals les pel-
lícules una mica antigues i de 
baix pressupost (westerns de 
sèrie B, vides de sants, comè-
dies amb actors poc coneguts, 
pel·lícules mexicanes, etc ) i 
no era freqüent que s´hi pro-
jectessin els títols d´estrena 
de les grans productores i dis-
tribuïdores. Tot i així, el Rex 
tenia el seu públic habitual, 
en especial nens i adolescents, 
que sobretot agraïen que en 
comptes del fal·laç noticiari 
NO-DO, es complementés el 
programa amb les projecci-
ons de curts còmics de Jaimi-
to (Larry Semon), Sandalio ( 
Jimmy Aubrey) o del “gordo y 
el flaco”, o sigui Stan Laurel i 
Oliver Hardy. De tant en tant, 
també s´hi feia alguna sessió 
especial, gairebé sempre de 
caire religiós. Per exemple, la 
nit del diumenge 11 de maig 

de 1963 s´hi va projectar una 
pel·lícula del qüestionador 
cineasta suec Ingmar Berg-
man, El séptimo sello, amb 
posterior cine-fòrum en el que 
hi van participar capellans, 
frares i públic adult en general. 
Tant les sessions especials com 
les dels diumenges i festius 
van ser cancel·lades a mitjans 
dels anys 70.  Abandonat du-
rant molts anys, el que queda-
va en peu del Salón Rex seria 
enderrocat el mes de setembre 
de 2016. La noticia fou publi-
cada per alguns mitjans de la 
ciutat: “Quatre mesos després 
que els Mossos desallotgessin 
el col·lectiu okupa Espai pels 
Somnis de l’edifici del Ca-
sal Interparroquial, situat al 
Passeig Verdaguer d’Iguala-
da, aquesta mateixa setmana 
les màquines han entrat dins 
l’edifici per demolir una part 
de la construcció, que amena-
çava ruïna. S´ha fet per raons 
de seguretat. Es tracta de l’his-
tòric Salón Rex, situat a la part 
posterior de l’immoble”.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historia-
dora i fotògrafa

Primer premi de Catalunya, del concurs de Nanorelats 
(Festival de Nanociència i Nanotecnologia “10alamenos9”) 
per a Mireia Rivero, de l’Institut Montbui

En una cerimònia de lliurament de premis que 
es va dur a terme des de les xarxes socials, 
online, el passat dijous, 25 de juny, a les 6 de 

la tarda; la Mireia Rivero, alumna de 4t d’ESO de 
l’Institut de Montbui, va guanyar el Primer premi 
del concurs de Nanorelats (Festival Nacional de 
Nanociència i Nanotecnologia “10alamenos9”); un 
reconeixement que li obrirà les portes al gran con-
curs d’àmbit estatal. 
Per a aquest celebrat esdeveniment, una fita d’im-
portant transcendència; aquesta adolescent, no 
sense reconèixer que els microscopis són la finestra 
al nanomón, els nostres ulls per veure allò ocult, ob-
serva que ningú no sembla notar la seva presència 
mentre va endinsant-se en aquestes paraules: “Era 
mitjanit, tots els meus companys ja se n’havien anat 
cap a casa seva, però jo vaig decidir quedar-me. Em 
dedicava a estudiar una forma de nanotecnologia 
que ajudés a reparar i modificar l’ADN a l’ICN2-
UAB. Estava sola al laboratori i em trobava absorta 
sobre el meu microscopi AFM. La llum de la llu-
na es filtrava a través de les finestres concedint de 
passada un especial encís al meu treball. Estava ob-
servant un nanotub de grafè quan vaig començar a 
sentir un pessigolleig i una mena de mareig estrany. 
Vaig tancar els ulls. I, ja no hi era! O, com a mínim 
al meu laboratori.
Em trobava agenollada dins d’un tub negre de més 
o menys la meva mesura. Vaig començar a recór-
rer-lo per sortir per un extrem i notava com si tin-
gués un llit elàstic sota els meus peus. Allò era molt 
estrany. Un cop fora, un calfred em va recórrer l’es-
quena... Em trobava al meu laboratori, però ja no 
era el mateix. Jo no era la mateixa. Era “nano”. I vaig 
esperar a què algú m’advertís. I esperar. I esperar. 
Però, res!”.
Vet aquí un relat de no més de dues centes paraules 
a partir del qual Rivero ha conquerit la important 
categoria de ser la guanyadora d’aquest concurs de 
Nanorelats, modalitat ESO, integrat dins del Festi-
val de Nanociència “10alamenos9”; una significada 
convocatòria en què hi han participat 42 alumnes 
d’ESO i 43 de Batxillerat de tot Catalunya, endemés 
de ser un concurs d’escala estatal.
I, és així que va ser, a l’any 2015, quan un grup de 

científics de la Universitat 
de Barcelona  i de l’Institut 
de Nanociencia i Nanotec-
nologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona  
(ICN2, únic a Espanya), 
van decidir crear un con-
curs (NanoEduca) i un 
festival (10alamonos9), 
amb el suport de diver-
sos patrocinadors, per tal 
d’apropar el món “Nano” a 
les escoles i els instituts de 
secundària. I, què era això 
de la “Nano”? Doncs, una 
simplificació de la paraula 
“nanòmetre”;  una unitat 
de mesura de longitud, que 
equival a una mil milio-
nèsima part d’un metre (1 nm = 10-9 m). La gran 
descoberta dels investigadors que van començar a 
treballar amb materials i substàncies d’aquesta me-
sura va ser adonar-se que canviaven les propietats 
de la matèria, tant les físiques com les químiques; 
tot una revolució de la robòtica, la informàtica, i 
altres camps com la medicina o la farmàcia.... Mal-
grat que la Nanociència encara no forma part dels 
currículums de cap nivell, ni d’ESO, ni de Batxille-
rat, amb el concurs NanoEduca, de la mà dels pro-
fessors que voluntàriament es comprometin amb 
aquesta iniciativa, s’aconsegueix que els alumnes 
experimentin amb nanopartícules i adquireixin els 
conceptes bàsics, gràcies a un kit, una maleta de 
pràctiques on es treballa la NanoCiència des de la 
seva definició i conceptes generals fins a les utilitats 
més concretes, tot i sintetitzant l’aprenentatge en un 
pòster científic i defensar-ho davant d’un jurat el 
dia del concurs. 
En aquest festival, NanoEduca, que va néixer a Bar-
celona, hi participen sis països Iberoamericans a 
més de l’Estat espanyol. I, precisament el concurs 
de Nanorelats és una de les diverses activitats que 
s’organitzen i va néixer a l’Institut de microelectrò-
nica del CSIC de Madrid. Emperò, atès que les dates 
de celebració d’enguany coincidien en mig del perí-

ode de confinament, l’organització es va veure obli-
gada a canviar les bases a fi i efecte que l’alumnat hi  
pogués participar des dels seus domicilis.
No sense els nervis previs que acompanyen a qual-
sevol concursant, atenent a les mostres d’agraïment 
d’en Jordi Díaz, en nom de l’organització i com a 
membre de l’Institut de Nanociencia i Nanotecno-
logia de la UAB i els Centres científics i tecnològics, 
i presentador per a aquesta ocasió de la Final cata-
lana Nanorrelats 10alamenos9 2020, Mireia Rivero 
rep de la seva mà una felicitació expressa en tant 
que alumna guardonada en aquest concurs, al cos-
tat de dos  alumnes més del centre, l’Erik Sánchez 
i l’Alejandro Martínez, que han quedat finalistes. I, 
per al cas que fa referència a aquests alumnes, la 
professora Mercè Cartañà, especialitzada en Biolo-
gia i Geologia, s’hi va implicar fa uns anys a pro-
pòsit d’un curs de formació que va compartir amb 
altres professors. D’aleshores ençà, aquesta profes-
sional de les ciències, de l’Institut de Montbui, va 
voler admetre que la Nano passava a ser part inte-
grant del seu univers acadèmic.

Link de la cerimònia final:   https://www.youtube.
com/watch?v=VdGmCHG47w8
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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



Es construeix un gran dipòsit a Carme per servir 
l’aigua a Igualada i la Conca, i arriba l’aigua a Calaf
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1973 va ser un 
any important per a 
dues poblacions de la 

comarca en el què es refereix 
a l’aigua. De sempre, l’Anoia 
no ha estat gaire afavorida per 
comptar amb reserves d’aigua 
potable, d’aquí els esforços de 
moltes generacions per a in-
tentar solucionar-ho, bàsica-
ment portant-la des d’altres 
llocs, i exprement al màxim 
l’aqüífer Carme-Capellades, 
en el cas de la Conca d’Òdena.
Precisament a l’any que ens 
ocupa aquesta setmana, es va 
iniciar la construcció del di-
pòsit regulador d’aigües del 
pou de les Comes, a Carme, 
per a servir-la posteriorment 
a Igualada, on hi ha un altre 
dipòsit que pot arribar a em-
magatzemar fins a 18.000 m3 
d’aigua, com 20 vegades l’ai-
gua de la piscina del complex 
de l’Infinit.
Recordem que, fins fa ben poc 

1973 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Construcció del dipòsit regulador d’aigües del pou de les Comes, a les Esplugues de Carme. AFMI6846.

-amb l’aigua del Ter-Llobregat 
i la Llosa del Cavall- a Igualada 
i la Conca només es bevia ai-
gua de l’aqüífer, a través d’una 
xarxa de grans canonades que 
transporten l’aigua des dels 
Pous de les Comes  i Cal Cubé, 
i complementàriament desde 
la riera de Carme, principal 
afluent del riu Anoia. L’aigua 
dels pous arriba a una pota-
bilitzadora situada a la Pobla 
de Claramunt de la que sorti-
rà neta i preparada per poder 
beure-la, amb canonades que 
transporten l’aigua fins a di-
versos dipòsits de regulació, 
un d’ells el situat a Igualada, al 
polígon de les Comes.
D’altra banda, a Calaf, el lla-
vors president de la Diputació 
de Barcelona Antoni Sama-
ranch -el mateix que amb els 
anys seria president del Co-
mitè Olímpic Internacional i 
atorgaria els Jocs a Barcelona 
el 1992- va visitar la vila per 
inaugurar al portada d’aigües. 
Va ser un acte molt multitu-

Calaf, el dia de la portada d’aigües i la visita de Joan A. Samaranch. 
Foto de Jordi Torner.

Un grup de nois igualadins, dirigits per Josefina Pàmies i Jaume 
Travesset, van carregar un pilar de l’antiga Moixiganga en un acte 

popular al centre de la ciutat, que va organitzar el periòdic “Iguala-
da” amb motiu del seu número dos mil. 

AFMI7604. Amadeu Caballé.

dinari i esperat, doncs soluci-
onava un problema endèmic 
dels calafins en dècades. 

 Mostra d’anuncis al diari “Igualada”, l’any 1973.



Eva i Carmen estan lluitant contra el 
càncer de mama i coincideixen en les 
sessions de quimioteràpia. Carmen 
anima Eva a fer una llista amb tres 
desitjos i el repta a que els compleixi 
després del tractament, però abans de 
conèixer els resultats. A Carmen enca-
ra li queda una última cosa per ratllar 
de la seva llista, així que juntament 
amb Mar, una amiga recentment se-
parada, s’embarquen en un viatge amb 
l’objectiu de completar les seves llistes.

“La lista de los deseos”, lluita davant l’adversitat

Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

2/ONWARD
Dv a Dt: 17:45

2/EL LABERINTO DEL FAUNO
Dv a Dg: 20:00
Dll a Dj: 19:30

2/LA POSESIÓN DE MARY
Dv a Dg: 22:25
Dll a Dj: 21:55

2/¡SCOOBY!
Dc i Dj: 17:30

4/¡SCOOBY!
Dc i Dj: 20:00

4/ZAPATOS ROJOS Y LOS SIETE TROLLS 
Dv a Dg: 17:30/19:30
Dll i Dm: 17:45/19:40 
Dc i Dj: 17:45

4/THE GENTLEMEN: LOS SEÑORES DE 
LA MAFIA 
Ds: 21:40
Dc: 21:55

4/ EL HOMBRE INVISIBLE
Dv, Dg i Dl: 21:40

4/PERSONAL ASSISTANT
Dm: 21:40
Dj: 21:55

6/ DÓNDE ESTÁS, BERNADETTE CI
Dv a Dg: 17:00/19:20/21:45
Dll a Dj: 17:30/19:45/22:00

8/ LA LISTA DE LOS DESEOS
Dv a Dg: 17:15/19:45/22:05
Dll a Dj: 18:30/21:00

ÉTER
Ds: 18:00
Dg: 19:45

MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA   
Dg: 18:00
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Jardins de l’Ateneu
Igualada

CINECLUB

UNA NOCHE EN LA ÓPERA
Dt: 22:00

A la fi de segle XIX, en algun lloc 
dels afores de l’Imperi rus, un metge 
administra per error una sobredosi 
letal d’èter a una dona jove. Després 
d’aconseguir escapar de la seva con-
demna a mort, troba una feina a Sibè-
ria, on aconseguirà sentir-se lliure i 
recolzat per experimentar amb èter 
per tal de controlar el dolor i també 
manipular les conductes humanes. 
Fins on arribarà el límit entre Ciència 
i Humanitat? 

Repartiment:
Jacek Poniedziałek – Doctor
Andrzej Chyra – Comandant
Zsolt Laszlo – Jutge de Districte
Ostap Vakulyuk 
Maria Ryaboshapka 
Stanislav Kolokolnikov

“Éter”, els expermients d’un doctor rus

Han passat cinc anys des de la fi de 
la Guerra Civil a Espanya i l’ambient 
segueix carregat de por i odi. Vidal 
(Sergi López, ‘Pa negre’) és un capità 
cruel de l’exèrcit franquista destinat a 
un petit poble amb la seva dona Car-
men (Ariadna Gil, ‘Belle époque’), 
que està convalescent pel seu emba-
ràs, i amb la seva fillastra. Aquesta 
nena de 13 anys és Ofelia (Ivana Ba-
quero, ‘Fràgils’) i en plena postguerra 
coneixerem la seva història unida al 

“El laberinto del fauno”, ficció enmig de la guerra
món de la fantasia.
Una nit, una fada arribarà a l’habita-
ció de la nena i li ensenyarà el camí 
per trobar-se amb un fauna (Doug 
Jones, ‘Hellboy’), una criatura mítica 
que li descobrirà el seu autèntic pas-
sat: Ofelia és una princesa. És l’últi-
ma de la seva espècie i els seus porten 
molt de temps esperant el seu retorn, 
però per tornar al regne màgic hau-
rà de superar tres proves abans de la 
propera lluna plena.

Mentrestant, Vidal ha estat enviat 
per acabar amb els últims rastres de 
la resistència republicana que s’ama-
guen a les muntanyes de la zona. Al 
molí on realitza les seves operacions 
hi seran Mercedes (Maribel Verdú, 
‘Blancaneu’), la mestressa de claus, 
i el doctor (Álex Angulo, ‘El dia de 
la bèstia’) que té cura de Carme. Les 
històries creuades entre la realitat i la 
fantasia ens portaran per un camí nou 
en el cinema de postguerra.



GASTRONOMIA  | 69Divendres, 10 de juliol de 2020

Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients
Per a 2 persones:
• Patata400 g
• Cebolleta1
• Tomàquet pera 3
• Pebrot verd 1
• Pebrot vermell 1
• Ous 2
• Tonyina d’ oli o al natural 1
• Olives verdes o negres10
• Oli d’oliva verge extra de bona 
qualitat 60 ml
• Vinagre de Jerez o de sidra 15 ml
• Suc de llimona 5 ml
• Pebre negre mòlt
• Sal
• Julivert fresc (opcional)

Ja estem oberts
Migdia - menú

Cap de setmana a la carta 
amb productes de temporada

938 03 18 64

 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

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

Amanida campera

El primer, i gairebé l’únic pas més “complex”, és coure 
les patates i els ous. Per a això cal rentar-les primer 
abans de posar-les a coure en una olla o cassola amb 
abundant aigua salada, encara que també es poden 
fer a al vapor. És més pràctic l’aigua perquè podem 
aprofitar per coure a el mateix temps els ous.

Quan hagin passat uns 9-12 minuts de cocció, treure 
els ous i deixar-los refredar una mica abans de pelar. 
Continuar la cocció de les patates fins que es puguin 
travessar amb un ganivet sense dificultat. L’impor-
tant és que no quedin crues o molt dures, tot i que,  
es pot ajustar la textura segons el gust dels consu-
midors. Escórrer i deixar refredar fins que puguem 
pelar sense cremar-nos.
Rentar bé els pebrots, obrir i retirar les llavors. Ta-
llar en cubs petits o tires. Picar la ceba tendra fina i 
trossejar també els tomàquets, com més ens agradin. 
Combinar tots els ingredients en una font afegint les 
olives tallades per la meitat, afegir les patates, salpe-
brar lleugerament i barrejar.

Prepareu la vinagreta emulsionant l’oli amb el vina-
gre, el suc de la llimona i salpebrant al gust. Servir la 
tonyina escorreguda i repartint per sobre, afegir els 
ous pelats i tallats i amanir a discreció.

També podem simplement barrejar la tonyina i l’ou 
amb tota la resta, tot i que la presentació queda una 
mica menys elegant. 

Benvinguts

Restaurant el Kubb 
al teu domicili

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



Missa funeral per a 
Mossèn Aribau, el 
proper dimarts 
14 de juliol

Juliol
10: Cristòfol de Licia; Apoloni; Silvà.
11: Benet; Ciprià; Lleó; Olga; Plàcid. 

12: Joan Gualbert; Climent; Fèlix; Inès.
13: Enric; Eugeni; Sara.  

14: Camil; Heracli; Vicenç; Tuscana.
15: Bonaventura; Atanasi; Jacob; Vladimir.  

16: Carme; Heleri; Maria Magdalena.

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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A l’edat de 87 anys ens 
ha deixat Josep Prat 
Serarols, qui va ser 

una persona discreta i creati-
va. 
Ja des de molt jove el seu es-
perit innovador el va portar a 
practicar activitats gens habi-
tual en aquells temps, com el 
tennis, col·laborant en la cons-
trucció d’una pista de terra 
batuda on regularment s’hi va 

estar jugant, fins que l’esport 
va arrelar a la ciutat i prolife-
raren les pistes sintètiques. 
Aficionat a les arts, especial-
ment la pintura i la música, 
era detallista en el contacte so-
cial i en la relació personal. Va 
saber transmetre l’esperit de 
compromís, juntament amb 
la seva esposa Montserrat, en 
els seus tres fills, Josep, Isidre 
i Ramon i a no tenir por a de-

senvolupar activitats singulars 
en l’àmbit ciutadà. I aquests 
també han seguit aquests camí 
amb llurs esposes i fills. 
Degut a les circumstàncies 
especials que s’estan vivint la 
família ha decidit fer un en-
terrament en la més estricte 
intimitat i han obert una adre-
ça:comiatjosep@gmail.com 
on compartir els bons records 
viscuts amb ell.

En record de Josep Prat Serarols

D issabte passat dia 4 de 
juliol els familiars de 
Tomàs Compte Na-

varro feren memòria d’ell, amb 
una missa exequial, a la basíli-
ca Santa Maria d’Igualada. Fou 
–tal com diu el seu recordato-

ri- un home que va voler ser 
seguidor de Jesús de Natzaret, 
el Crist que predica l’Església, 
que arribà a la plenitud de vida, 
als 79 anys, el dia 24 de març 
de 2020.
A l’altar major, la imatge del 

Sant Crist d’Igualada. Conce-
lebraren el P. Parellada, monjo 
de Montserrat;  El claretià P. 
Pere Codina i el rector de San-
ta Maria, Mn. Eduard Flores. 
Els familiars van tenir cura de 
les lectures i pregàries. Sonaren 

Fent memòria del Tomàs Compte

El proper dimarts, dia 14 de 
juliol, a les 11 del matí hi 
haurà una missa funeral a la 
basílica de Santa Maria en 
sufragi de l’ànima de Mossèn 
Josep Aribau, que va morir 
el passat 13 d’abril. El sacer-
dot igualadí, que fou enter-
rat en la intimitat, tenia 96 
anys i, tot i jubilat des de feia 
molts anys, s’encarregava de 
l’església del Roser.

fragments musicals i al final es 
cantà el “Virolai”. De fet feia 
quatre mesos que no assistíem, 
presencialment, a una missa. 
Xocava veure els fidels, i al-
gun sacerdot, amb mascareta. 
Bancs ocupats per dos perso-
nes i poder-te rentar les mans 
amb un preparat desinfectant.
Reposi en pau i que al cel ens 
puguem retrobar.
Rebin el nostre sentit condol 
l’Anna Maria i la resta de fami-
liars i amics seus.
Josep Elias Farré

Josep Prat Serarols
Ens ha deixat el dia 4 de juliol a l’edat de 87 anys, confortat amb els sants sagraments 

i en companyia dels seus familiars.

La seva esposa, fills, nets i besnets i tota la família us agraeixen un record en
 les vostres oracions i intencions. També agraïm de tot cor a tots els qui l’heu 

conegut i l’heu estimat la vostra amistat i afecte.

Celebrarem una missa en el seu record el proper dimecres 15 de juliol 
a les 7 de la tarda a Santa Maria d’Igualada.

Si voleu expressar el vostre condol, podeu deixar un missatge al correu comiatjosep@gmail.com

“a les boires d’estiu hi penjaràs els ulls perquè se’t renti el fons de la mirada 
i els tinguis clars quan el sol torni a ser alt”

 M. Martí i Pol, 1994

Pilar Ribé Soms
Ens ha deixat a l'edat de 97 anys.

 Us preguem un record en nom de la família.

Josep Ma. Vilaseca Farré

La teva família sempre et recordarem

17è aniversari

Igualada, juliol de 2020

En el record de la teva bondat
tenim raons més que su�cients

per no perdre mai les ganes de viure
en els mals moments
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 10:  SECANELL
Òdena, 84

 DISSABTE 11:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 12:  
  BAUSILI

Born, 23

DILLUNS 13:  CASAS V.
Soledat, 119

DIMARTS 14: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMECRES 15:  ROSA 
VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIJOUS 16: PAGÈS
Pau Muntadas, 58



Sandra Segura Bayona /  
Biotecnòloga

Tinc 31 anys d’edat, vaig néixer i créixer a la Llacuna. Soc biotecnòloga i doctora en 
Biomedicina. Em dedico a fer recerca en el camp de l’estabilitat del genoma, ara des 
de Londres. De petita no sabia que acabaria sent científica, la mare és mestra i el pare 
teixidor. Tanmateix a casa vaig mamar la cultura de l’esforç i l’estímul de la curiositat.

Quin és el paper de la dona en el món científic actual-
ment? Cada cop té un paper més important?

Crec que, sobre el paper, s’ha fet bastanta feina en el 
tema de la igualtat d’oportunitats. Ara bé, aquesta igualtat és ir-
real, perquè existeix el que anomenem “el sostre de vidre”. Això 
implica que en l’etapa més productiva, a les dones en molts ca-
sos els coincideix amb la maternitat i això fa que algunes triïn 
no continuar amb la carrera acadèmica. Pot semblar una de-
cisió personal, però la veritat és que el sistema tampoc ajuda i 
veiem com tots els comitès de captació pels llocs acadèmics de 
màxima responsabilitat estan formats, en la majoria de casos, 
per homes. És un peix que es mossega la cua. Encara hi ha 
molta feina per fer com, per exemple, ajudant a la conciliació 
familiar.

Ara mateix ja hi ha paritat a les aules de carreres científiques?

En el meu cas, a la universitat, érem un 60% de noies i un 40% 
de nois. I les dades diuen que, actualment, fins als estudis de 
doctorat, es manté aquesta igualtat entre homes i dones cien-
tífiques. El desequilibri arriba post-doctorat, amb els caps de 
grup de recerca i els catedràtics, on la presència d’homes ja és 
d’un 80% respecte el 20% de dones, aproximadament.

Son unes xifres que demostren el sostre de vidre que comen-
taves anteriorment.

Fer carrera acadèmica en el món de la ciència exigeix molts 
sacrificis i hi ha molts homes i també moltes dones que acaben 
abandonant-la. I aquest sostre de vidre fa que moltes més do-
nes encara s’hi vegin més obligades.

Per la teva experiència personal. Què creus que és el més ne-
cessari a l’hora d’encarar els estudis universitaris en l’àmbit de 
la salut?

En el meu cas, poder estar en un Campus com va ser el de 
l’Autònoma, on crees un sentiment de comunitat universitària, 
va ser molt enriquidor. Després, és evident, tenir uns bons pro-
fessors i una infraestructura el més completa possible. I tenir la 
possibilitat d’accedir a un programa de pràctiques.

A què et dediques actualment? Quin és el teu àmbit d’estudi?

Jo soc biòloga molecular. El que faig és recerca en un laborato-
ri, fent experiments amb cèl·lules per intentar descobrir meca-
nismes que fan servir aquestes cèl·lules, en concret les cance-
roses, per mantenir l’estabilitat de l’ADN. Intento saber com ho 
fan les diferents proteïnes que tenim a les cèl·lules per vigilar 
que no li passi res a l’ADN i aquest estigui intacte.

Podem dir, per tant, que la teva feina no té uns resultats a 
curt termini? Que es tracta de llaurar el terreny perquè al-
tres científics aportin solucions a problemes concrets?

Més o menys. Evidentment que tenim resultats, però son re-
sultat acadèmics, que publiquem en revistes científiques. Son 
descobriments que per nosaltres son molt importants però que 
no tenen una immediatesa d’un any vista.

Hi ha un altre tipus de recerca, la clínica, que agafa les nos-
tres investigacions i juntament, per exemple, amb la indústria 
farmacèutica, intenten que aquestes idees que nosaltres publi-
quem, tinguin una aplicació a la societat.

La teva feina, per tant, està sempre relacionada amb l’àmbit 
de la salut?

Sí, en concret amb la investigació del càncer. A més, també 
intentem entendre com es poden desenvolupar les malalties 
genètiques rares, ja que molt sovint, els gens que nosaltres es-
tudiem estan mutats en aquestes malalties rares.

Des que va esclatar la crisi del coronavirus, t’has dedicat a 
estudiar d’alguna manera o altra la malaltia, també?

Al Francis Crick Institute, el centre de recerca on treballo, 
abans que esclatés la pandèmia ningú hi estava treballant. 
Des de llavors, els grups de recerca que tenien més expertesa 
en el camp de la virologia, estructura de proteïnes, etc. sí que 
han estat treballant dia i nit buscant solucions.

També s’ha adaptat algunes parts del centre de recerca per 
fer-lo un laboratori de diagnòstic de coronavirus. En aquest 
sentit, jo estic col·laborant un parell de dies a la setmana com 
a voluntària, fent testos PCR al personal sanitari.

Catalunya és realment una referència en el món de la inves-
tigació científica?

Catalunya, i en concret Barcelona, és una referència tant a 
nivell espanyol com europeu en temes de recerca biomèdica. 
Hi ha moltíssim talent, però pequem de no donar-los sufici-
ents eines, el finançament és limitat. Espanya, per exemple, és 
dels països europeus que inverteix menys percentatge del seu 
PIB a la recerca científica. Això fa que encara que es tinguin 
idees brillants, no sempre es puguin portar a terme totes les 
línies de recerca.

Es nota que t’agrada la teva feina.

És molt apassionant aixecar-se cada dia al matí i no saber 
com acabarà, perquè cada dia pots descobrir una cosa nova. 
És molt reconfortant, et fa sentir viu i no et permet ni un 
segon d’avorriment. Així que animo a les noves generacions a 
encaminar-se cap al món de la investigació.

Els fets canvien segons com es miren. Uns veuen que la poca gent que va anar a la manifestació convocada pels sindicats demostra la seva 
poca representativitat. Altres que la por a la pandèmia i l’emprenyament generalitzat fa que la gent esperi un moment més idoni per fer-
ho. Hi ha qui es sent la veu de tota la societat. Altres que aquesta és la suma de minories. Uns volen més polígons industrials a la Conca 
i altres no en volen ni parlar. Uns diuen que s’està gestant un canvi social profund i altres que s’han d’utilitzar tots els mitjans perquè res 
canviï. Uns que els vots decidiran i altres que els qui surten elegits no valen. Uns que el confinament de Lleida es per la irresponsabilitat 
de la gent i altres per culpa de la consellera de sanitat. Mentre el descontentament i els enfrontaments van creixent. Tothom creu tenir 
la raó i pocs escolten els altres. Cada dia més radicalitzats. I no es camina vers les solucions, sinó vers l’atiament dels problemes de tota 
mena, començant pels polítics i acabant pels socials. Aparentment els ciutadans sembla que ho acceptin. Però no és així.

  Marc Vergés Albareda @marcverges8

Divendres, 10 de juliol de 2020

Espai patrocinat per:

Volkswagen Golf 1.0 TSI Business 
Edition 85 kW (115 CV)

 (14.912 Km)

Volkswagen Golf 1.6 TDI Business 
Edition DSG7 85 kW (115 CV) 

 (36.250Km)

Volkswagen T-Roc 1.6 TDI 
Advance 85 kW (115 CV) 

 (21.987 Km)

Volkswagen Caddy Profesional 2.0 
TDI Kombi BMT 75 kW (102 CV)

 (6.390Km)

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI BMT 
Batalla Corta 84 kW (114 CV)

 (19.500 Km)

Volkswagen Polo 1.0 TSI Sport 85 
kW (115 CV) 
 (9.490 km)

Audi A1 Sportback Adrenalin 25 
TFSI 70 kW (95 CV)

( 198 Km)

Audi A3 Sportback 1.5 TFSI 
Design Edition CoD EVO S tronic 

110 kW (150 CV)
(26.923 Km)

Audi Q2 1.0 TFSI Design Edition 
ultra 85 kW (116 CV)

( 17.251 Km)

Audi A4 Avant Sport Edition 2.0 
TDI S tronic 110 kW (150 CV)

(27.230Km)

Audi Q5 35 TDI Advanced Quattro 
S Tronic 120 kW (163 CV)

(4.768 Km)

Audi A5 Coupe 40 TDI S line S 
tronic 140 kW (190 CV)

( 98 Km)

15.200€ 15.700€

20.400€

15.400€ 20.500 € 15.500€ 24.630€

23.400€ 20.800€ 29.200€ 37.800 € 43.400€

“És molt apassionant aixecar-se al matí
 i no saber com acabarà el dia, 

sempre pots descobrir una cosa nova”


