
Zona de Baixes Emissions a Barcelona. Molt aviat passarà a Igualada, probablement restringida al centre.

Un dels projectes que estan subvencionats és el Nean-Parc Prehistòric de Capellades.

La Generalitat invertirà prop de 
8 milions en obres a tota l’Anoia
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El Pla Únic d’Obres i Serveis preveu 
ajuts a tots els 33 municipis
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projectes que seran subvencionats
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Igualada també tindrà Zona de Baixes 
Emissions, com ja passa a Barcelona
El pla director de mobili-
tat del sistema integrat de 
mobilitat metropolitana de 
Barcelona (SIMMB) 2020-
2025 inclou la Zona de Bai-
xes Emissions (ZBE) per 
a les capitals de comarca i 
per a les ciutats amb més de 
50.000 habitants, entre elles 
s’inclou Igualada.  L’objectiu 
és disminuir la contaminació 
generada per la mobilitat.
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L’EDITORIAL

Pluja de milions
C oneixem aquesta setmana que la Ge-

neralitat invertirà gairebé vuit milions 
d’euros a tots els pobles de la comarca, 
i per altra banda, un milió i mig més 

per al comerç i empreses de la Conca d’Òdena que 
van veure’s obligades a baixar la persiana durant 
el dur confinament perimetral dels passats mesos 
de març i abril. No són 
aquestes només les úni-
ques ajudes promeses 
per diferents instituci-
ons, però ja és una bona 
notícia comprovar que, 
de debò, es compleixen. 
I, millor encara, arriben 
de forma ràpida.
Que els ajuts, esperadís-
sims pels ajuntaments, 
del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de la Generali-
tat per al període 2020-24 es facin públics preci-
sament ara és una molt bona notícia. A més, han 
passat 12 anys des de la darrera edició del PU-
OSC, que va aturar-se com a conseqüència de la 
crisi de finals de la passada dècada. Aquest pla 
era, de sempre -juntament amb les subvencions de 
la Diputació- esperat com aigua de maig pels con-

sistoris, doncs és bàsic per poder tirar endavant 
projectes previstos als programes electorals, però 
d’elevat cost com per assumir-los des dels modests 
pressupostos municipals dels pobles petits. Així 
doncs, en els propers tres anys molts anoiencs po-
dran veure fetes realitat obres d’importància en el 
seu entorn més pròxim, des d’arranjament de car-

rers i voravies, pavi-
mentació de camins, 
aprofitament d’ener-
gies sostenibles, pro-
jectes de promoció 
turística... La llista és 
molt llarga.
Que les administraci-
ons dotin de liquidi-
tat als ajuntaments -i 
a les empreses- en un 
moment crític com el 
que vivim és benvin-

gut, per necessari, i per poder continuar tenint 
l’esperança que farem un país millor. Darrere dels 
somnis i de les voluntats per tirar endavant sem-
pre hi ha, en la majoria dels casos, la necessitat 
de diners per a fer-ho possible. Esperem que el 
PUOSC i els ajuts post-pandèmia ajudin a acon-
seguir-ho. Ganes no en manquen. 

Que les administracions dotin de 
liquiditat als ajuntaments -i a les 
empreses- en un moment crític 
com el que vivim és benvingut, 

per necessari.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Joan Carles, rei emèrit d’Espa-
nya, reconeix ser el primer bene-
ficiari de la Fundació Lucum en 
el document de donació a Cori-
na zu Sayn-Wittgenstein, on deia 
que “fa donació ‘inter vivos’ i a 
títol irrevocable a la donatària, 
que accepta, dels béns que té fins 
ara la fundació, acceptada “sense 
clàusula de devolució, és a dir, la 
donació no surt de l’àmbit patri-
monial de la donatària, ni tan sols 
en el cas que ella morís abans que 
el donant”. 

Pedro Sánchez, president del go-
vern espanyol, veient les notícies 
que van apareixent sobre les ac-
tivitats econòmiques del rei emè-

rit, va dir que “eren inquietant i 
pertorbadores les informacions 
respecte de les activitats de don 
Juan Carlos.”  

Quim Torra, president de la Ge-
neralitat ha dit que “els pressu-
postos no reflecteixen la realitat 
ni les necessitats del país. Sempre 
m’ha sorprès que la classe em-
presarial catalana no es rebel·li 
a l’hora de reivindicar recursos 
per a ports, aeroports o auto-
pistes, en un dèficit d’inversions 
davant Madrid que ha estimat en 
almenys 8.000 milions d’euros”

Carles Puigdemont, president 
de la Generalitat a l’exili, ha dit 
que “La UE no té autoritat moral 
perquè tolera les detencions arbi-
tràries de líders socials i polítics 
a Espanya.” 

Mislav Kolakusic, eurodiputat 
croat, va denunciar davant Josep 
Borrell, cap de la diplomàcia eu-
ropea al Parlament Europeu, va 
dir “que la Unió Europea no pot 
alliçonar països de fora de la co-
munitat europea si abans no ens 
fixem en nosaltres mateixos. Hi 

ha repressió política a Europa i 
que la cambra silencia.”

Nadia Calviño, ministra d’Eco-
nomia d’Espanya, va veure com 
Pascal Donohoe, l’altre candidat 
a presidir l’Eurogrup, li guanyava 
la mà a l’aconseguir els vots dels 
països que demanen reformes a 
canvi dels diners pel redreçament 
econòmic. La ministra espanyola, 
molt decebuda, va dir “vull agrair 
el suport que he sentit tots aquests 
dies.” 

Joan Canadell, president de Cam-
bra Comerç de Barcelona, ha dit 
“que un estat petit presideixi l’Eu-
rogrup pot ajudar a fer que hi hagi 
més sensibilitat cap economies 
com la nostra. Les Cambres hem 
de passar a l’acció i hem de jugar 
un paper fonamental en la represa”

Pere Aragonès, vicepresident de la 
Generalitat de Catalunya, parlant al 
fòrum virtual sobre l’Agenda 2030 
de l’ONU dir “Hem de poder de-
cidir on es destinen les ajudes eu-
ropees per a la recuperació de Ca-
talunya. Som qui coneixem millor 
l’economia del territori i la societat.”

Infantilitzar la 
societat
Provocar actituds o comportaments in-
fantils és la definició que ens dona el dic-
cionari del verb infantilitzar. No és pas 
cap secret que molts dirigents polítics 
tenen una tendència malaltissa a infanti-
litzar la societat. És aquella mena de po-
lítics que estan convençuts que ells estan 
molt per sobre del nivell dels seus admi-
nistrats, als quals consideren poc prepa-
rats per entendre determinades mesures 
impopulars que es prenen. Aquesta és 
una realitat que critico sovint, i per això 
em sorprèn molt que hi hagi gent adulta 
que accepti sense objeccions ser tractada 
com un nen per les autoritats. 
Aquesta mena de polítics deuen pensar 
que amb un tracte infantil cap a l’admi-
nistrat, la ciutadania els farà més cas i/o 
no els objectaran determinades mesures 
impopulars que tot sovint s’han de pren-
dre. Al meu entendre, els polítics que ac-
tuen amb aquest menyspreu cap als seus 
administrats estan completament equi-
vocats. Quan els polítics intenten aplicar 
a la societat mesures que no tenen justi-
ficació, el més lògic seria que la gent amb 
una mínima actitud crítica i una mica de 
sentit comú es preguntessin pels motius, 
i demanessin explicacions. Però per un 
malentès respecte a l’autoritat, pocs ho 
fan. 
Amb aquesta pandèmia que més o 
menys se sap quan va començar però 
ningú sap quan s’acabarà, hem pogut 
comprovar com molts dirigents polítics 
han intentat, una vegada més, infantilit-
zar la societat fins a uns extrems que a 
mi m’han semblat insultants. Han inten-
tat justificar algunes de les mesures que 
s’han pres com si s’estiguessin dirigint a 
la canalla d’un parvulari. La crua reali-
tat és que en els darrers mesos se’ns han 
retallat importants drets i llibertats de-
mocràtiques, però ens ho han presentat 
de tal manera que molta gent ha reaccio-
nat dient que era pel nostre bé, i ni s’han 
preguntat pels motius que han portat els 
dirigents polítics a prendre determina-
des mesures.
D’exemples en sobren, i amb un s’enten-
drà millor. Al principi de l’estat d’alerta 
semblava que els gossos tinguessin més 
drets que la mainada i la gent adulta en 
general. No és que ho semblés, és que 
aquesta era la forassenyada conseqüèn-
cia d’imposar unes normes que no te-
nien cap lògica. Tu podies sortir a passe-
jar el gos el temps que convingués, però 
no podies sortir a passejar els nens. Eren 
pocs els que ho objectaven, però ningú 
els feia cas. La gent estava tan preocupa-
da amb la pandèmia i tan manipulada 
pel tracte infantil que rebien dels polítics 
que l’únic plantejament que molts es fe-
ien és que tot era pel nostre bé.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Diferent, molt diferent aquest es-
tiu de 2020; de fet enguany tot 
és molt diferent des del mes de 
març. Com més va, però, encara 

s’accentuen i augmenten les diferències amb 
els estius estereotipats. I a tots ens aclapa-
ra de pensar què en sortira d’aquests nous 
temps.
Pot semblar anecdòtic i no ho és. Hem viscut 
les fases «imposades» per la pandèmia, amb 
grans limitacions de moviment, dificultats 
laborals i econòmiques i socials enormes 
que no sabem fins quan les patirem i quant 
ens costaran; també hem viscut i vivim uns 
temps impensables amb dos punts signifi-
catius al meu entendre: les mascaretes que 
marquen el paisatge humà i el tancament de 
centres educatius que han marcat un curs 
escolar deplorable. Sense esmentar avui el 
protagonisme angoixant del món sanitari. 
En aquest estiu atípic, molta gent no farà 
vacances perquè no s’ho podrà permetre, 
la gent no farem els viatges «habituals», etc, 
etc, etc. I la «tragèdia» de la lliga de futbol 
professional, amb la desolació dels partits 
cada dia i els camps estranyament buits: una 
mena de metàfora de la pandèmia.  Igualada 
també viu un juliol d’allò més atípic, després 
del fiasco de Sant Jordi i la Mostra de teatre, 
estem consumint un estiu sense «anòlies» i 
festes populars o «veient els globus des del 
balcó», com titulava La Veu en cobrir l’edi-
ció especial d’enguany de l’European Ballon 
Festival. Quin juliol!
Tornem al titular. Aquest juliol, el  dia 10, ha 
fet deu anys de la manifestació memorable 

convocada per Òmnium Cultural contra la 
sentència del Tribunal constitucional que, 
de facto, suspenia l’Estatut de Catalunya 
aprovat el 2006. No entrem en detalls -quina 
mandra!-, però tothom estem d’acord que 
aquella manifestació va trencar el cicle «au-
tonòmic». Espanya no va suportar l’embran-
zida que podia suposar aquell estatu(e)t. Sí, 
ja ho sé, hi governava el PP aleshores, però la 
barrabassada va comptar amb l’anuència del 
PSOE; recordeu el paper galdós del Defen-
sor del Pueblo, el socialista Enrique Múgica, 
que també havia recorregut  contra l’Esta-
tut votat pels catalans i el paperot del líder 
Alfonso Guerra, bavejant amb la seva feina 
amb el ribot) . Un exercici despòtic d’un es-
tat enemic contra la sobirania del poble cata-
là. Recordem el clam d’aquella manifestació 
convocada per Òmnium Cultural: Nosaltres 
decidim. Som una nació. Allà va començar 
tot, hi començava el nostre futur; «el futur és 
nostre» recordava Muriel Casals en el prò-
leg del llibre-reportage fotogràfic magnífic  
10/07/10. Jo hi vaig ser (ara Llibres).
Avui, el 2020, amb el punt culminant de l’1 
d’octubre, hem tramat un trosset del futur; 
vist on érem, hem avançat un bon tros en el 
camí cap a la Independència i som lluny de 
la «sobirania autonòmica» que superàvem 
aquell 10 de juliol de fa una dècada. Amb 
tot, les dificultats per a assolir el cim són 
gegantines si més no si tenim present l’Es-
tat i el seu sistema judicial que ens tenalla. 
Un obstacle que es veu afavorit per la nostra 
vulnerabiltat, ja ens entenem: les «dificul-
tats» de la classe política per a acordar una 

estratègia capaç d’assolir l’èxit. Aquests dies, 
sense anar gaire lluny, hem llegit declaraci-
ons de l’alcalde Marc Castells parlant de di-
ferències ideològiques del PDeCat amb «el 
món» polític que es construeix amb Carles 
Puigdemont. També és clara la diferència 
entre ERC i JuntsxCat a l’hora d’entendre 
l’acció en el futur pròxim en relació al diàleg 
amb Madrid o la visió en relació a la convo-
catòria d’eleccions, endarrerida pels temps 
excepcionals de la pandèmia que vivim. Uns 
moments que, tot i la gravetat   ineludible a 
què ens sotmet, no ens ha de tapar que con-
tinuen els problemes provocats per «la rela-
ció» de submissió amb Espanya; per això és 
del tot necessari el protagonisme de la soci-
etat civil organitzada, és clar, amb els partits 
que vulguin (n’hi ha que se’n desmarquen 
d’entrada, com el nou partit de la Pascal, o 
els que ens són contraris «per naturalesa») 
perquè s’emprengui la tan demandada estra-
tègia comuna que, no en tinc dubte, haurà de 
comptar amb accions de desobediència civil 
i no perdre de vista la ruptura unilateral.
Que tinguem un bon estiu, que estiguem 
bons... i també amatents a poder continuar 
amb èxit allò que va començar el 10 de juliol 
d’ara ha fet deu anys, i que tothom estigui 
content de ser-hi.  
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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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FRANCESC RICART Quin juliol! 

Deu anys del juliol de 2010

Tens pensat regalar roses i llibres el proper 
23 de juliol?

 Sí 13,5%  No 86,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

Avui, el 2020, amb el punt 
culminant de l’1 d’octubre, 

hem tramat un trosset del futur



FRANCESC RICART

El mestre i activista social igualadí -i col·laborador nostre- ha estat 
guardonat amb el Premi al Compromís Cultural que cada any ator-
ga Òmnium Cultural Anoia. Enhorabona!.

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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SALVADOR VIVES
Alcalde de Capellades

Capellades, la Conca d’Òdena i el futur

Les persones tenim dies al 
llarg de la nostra vida, dies 
bons i d’altres que no els 
volem recordar. Algunes 

etapes ens marcaran per sempre, 
com el període que es va iniciar el 13 
de març de 2020. Han sigut dels dies 

més complicats i durs tant des del punt de vista perso-
nal com des de la meva representació com a alcalde de 
Capellades. Cal ser sincers. No estàvem preparats per 
afrontar la pandèmia de la Covid-19.
Tot ens va canviar de sobte. A nivell personal, de país i 
de la vila de Capellades el món se’ns va capgirar. Cert 
és que el govern de Capellades vam seguir totes les 
pautes de seguretat i prevenció des del dia 12 de març. 
Tots els esforços es van centrar en reorganitzar-nos. 
Els serveis municipals, serveis socials, instal·lacions 
municipals, administració, tècnics i la brigada ens 
vam posar al servei d’una realitat forçada i amb un 
nou funcionament.
Durant aquesta pandèmia el fet més emotiu va ser 
l’impacte de la Covid-19 que van patir els nostres avis 
i àvies a la Residència. Vam ser la zona zero del coro-
navirus de les residències geriàtriques de Catalunya. 
El virus s’acarnissava amb les nostres persones grans, 
els pares d’amics i veïns de la nostra vila de tota la 
vida. El cor es va encongir i encara avui el dol està 
present. Tots seguim molt fotuts.
Segur que tot és millorable. I n’hauríem d’aprendre, 
tant els responsables del nostre país com dels nostres 
municipis: haurem d’aprendre d’errors difícils d’evitar 
per una situació inesperada d’emergència sanitària 
que ha col·lapsat tots els països del món.
Quan hi va haver el confinament de la Conca d’Òdena 
la resta de pobles de l’entorn proper, entre ells Capella-
des, no vam estar confinats. Això va crear situacions 
complexes. Igualada és la ciutat de referència de molts 
veïns i veïnes i de molts pobles del seu entorn. No 
ens van confinar, però sí que patim les conseqüències 
d’aquesta situació. Per exemple, tot i que estem a tocar 
de la Conca d’Òdena i som part integrant i activa de 
la comarca, en les propostes d’inversions dels milions 
que abocaran des de la Diputació o del Govern de la 
Generalitat, ens diuen que no hi estem convidats. Un 
error estratègic greu, perquè no només la Conca va 
patir directament les conseqüències del seu confina-

ment. També Capellades.
La comarca de l’Anoia des del meu punt de vista està 
ordenada en quatre zones molt clares. Tres són l’Alta 
Anoia; l’Anoia Sud, que aprofita l’impuls econòmic i 
social del Baix Llobregat, i la Conca d’Òdena, total-
ment estructurada i organitzada entres ells. I per úl-
tim hi ha el que jo en dic “l’altra Anoia”. Som els mu-
nicipis de la Torre de Claramunt, Carme, Santa Maria 
de Miralles, la Llacuna, Vallbona i Capellades, on la 
seva realitat social, cultural i laboral no té res a veure 
amb les grans directrius que es mouen des de la capi-
tal de la comarca, Igualada.

“L’altra Anoia” existeix, però se’ns ignora. Ens trobem 
sense cap representació efectiva i pràctica en aquesta 
reconstrucció. A tots nivells. El Consell Comarcal de 
l’Anoia, ni el veiem. Llegim a la premsa comarcal que 
la solució al problema de la comarca és buscar més 
terrenys industrials. Ho diuen seriosament? Per fer-hi 
què? Més polígons industrials? Per a quin tipus d’in-
dústria? Per a empreses com la Nissan? Per a empreses 
de logística, sense especialització i de salaris baixos? 
Quina és l’aposta per buscar terrenys agraris per fer 
sòl industrial?
Capellades no ho sabem, perquè no ens hi han con-
vidat a definir totes aquestes estratègies que afecten 
directament al futur de les nostres veïnes i veïns. Ca-
pellades no pot participar ni crec que sigui la millor 
solució de futur buscar espais industrials. El nostre 
terme municipal és de 2,9 Km2 i no podem tenir 
grans espais industrials.
Però cal definir el futur de Capellades dins el context 
de la comarca i de la Conca d’Òdena. El nostre futur 

va lligat a buscar alternatives econòmiques adaptades 
a la nostra realitat. El turisme, el Museu Molí Paperer, 
el futur Parc de la Cinglera del Capello... Tot això ha 
de ser una realitat on hem de centrar els màxims es-
forços i recursos. Avancem en aquesta línia estratègi-
ca. És bo per a tota la comarca i hi hem d’anar coordi-
nats amb les polítiques industrials. És una de les bases 
dels negocis de futur de la nostra vila. 
Un altre sector de l’economia capelladina és la indus-
tria a l’entorn del paper i la indústria del metall. Tot i 
que la capacitat d’influència municipal no es bàsica, 
iniciarem trobades amb les empreses locals per bus-
car punts que puguin facilitar el màxim suport en el 
seu funcionament. Una de les activitats de l’econo-
mia capelladina on hem de continuar fent una apos-
ta important és la potenciació del comerç local, els 
petits emprenedors i autònoms i buscar alternatives 
innovadores de compra i de serveis de digitalització. 
Cada petit negoci ha de millorar el servei en l’oferta i 
en la logística de la distribució. Els temps ens porten 
a adaptar el servei a la nova realitat de compra, com 
hem vist durant els dies del confinament de la pandè-
mia de la Covid-19. Xarxes, apps, entorn digital que 
ha de ser una de les prioritats de la reconstrucció si no 
volem veure desaparèixer desenes de petits negocis. I 
també cal fer-ho amb una lògica comercial.
Una de les altres alternatives a curt i llarg termini es la 
vessant del Canvi Climàtic, de la Transició Ecològica. 
L’Ajuntament s’ha de posar el dia. L’anomenat Pacte 
d’Alcaldes pel Clima i Energia al que l’Ajuntament de 
Capellades es va adherirà any 2011, s’ha d’actualitzar, 
si és que realment ens el creiem. I l’equip de govern 
de Capellades se’l creu. Però estem encara en una di-
mensió molt endarrerida per a que sigui una realitzat 
local. Aquesta qüestió també és una oportunitat per al 
desenvolupament social i econòmic de Capellades en 
el futur i ha de formar part del pla director de recons-
trucció i planificació. Desenvolupem la sostenibilitat. 
Creiem-nos-ho. És una oportunitat única. 
La reflexió estratègica ha d’anar per aquí. Ha de tenir 
en compte totes aquestes realitats. Cap municipi, cap 
veïna ni cap veí en podem quedar exclosos. La pandè-
mia encara no ens ha deixat, però hem de ser consci-
ent que per tirar endavant, per incidir en la reactivació 
i recuperació social i econòmica totes i tots hem de 
participar-hi activament. 

Llegim a la premsa comarcal que la solu-
ció al problema de la comarca és buscar 
més terrenys  industrials. Ho diuen se-

riosament? Per fer-hi què? Més polígons 
industrials? Per a quin tipus d’indústria? 

Per a empreses com la Nissan? 
Per a empreses de logística, sense espe-

cialització i de salaris baixos?
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AQUESTA 
PÀGINA 
POT SER 

TEVA!

publicitat@veuanoia.cat     Tel.  667 50 04 05

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

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

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

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

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



Als Estats Units l’ona-
da de rebuig contra 
el racisme està fent 
tremolar algunes es-

tructures i costums vigents en 
aquell país, des de fa mes de 
dos segles, fins i tot en aspectes 

que formen part de caràcter i les tradicions més 
nord-americanes.
L’equip de futbol americà Red skins ha decidit 
canviar el seu nom i treure el dibuix d’un pellroja 
que forma part l’escut del club des de la seva fun-
dació, fa uns seixanta anys. I no és l’únic club de 
les lligues professionals americanes que aquest 
any canviarà nom i/o escut per a respectar els 
drets ètnics de les seves minories. Hi ha una llar-
ga llista d’entitats i corporacions empresarials, 
que ja han anunciat la seva intenció de modificar 
noms i escuts. 
Tenint en compte que parlem de grans empreses 
multinacionals, els anagrames i marques de les 
quals estan valorats en centenars de milions de 
dòlars, trobo una mostra d’educació i respecte, 
dur a terme aquesta mena de canvis, en un mo-
ment en què els ciutadans exigeixen respecte a 
totes les persones, amb independència del seu 
color de pell, raça o religió.
Això, de moment, seria impensable fer-ho a Es-
panya on un costum tan bàrbar com els braus 
o en el seu nom castellà de “corridas de toros”. 
Tant els fa als afeccionats a torturar animals que 
cada dia hi hagi més veus reclamant la fi de tan 
indigne espectacle. No volen renunciar al que 
consideren part del seu caràcter. I a fe de Déu 
que és el seu caràcter: el seu caràcter torturador 
i maltractador. 
Els que en contra de la nostra voluntat ens veiem 
obligats a formar part d’això que es coneix com 
España, ens sentim doblement agredits quan és 
el mateix estat el que destina una gran quantitat 
de fons públics per subvencionar “la Fiesta de los 
toros” que per si mateixa –és a dir amb la venda 
d’entrades als espectadors- no es podria mante-
nir.
Tant el govern central com els de diverses comu-
nitats autònomes destinen centenars de milions 
d’euros per mantenir escoles de tauromàquia que 
ensenyen als infants a saber “torear” i a la vega-
da a mantenir un arrelat masclisme social. En 
aquesta política aplaudida en públic pel PP, C’s 
i Vox i en privat pel PSOE, també hi participen 
la cúpula judicial, la casa reial i els gran terra-
tinents.
A banda, la cria del “toro bravo” s’endú una bona 
part dels fons europeus d’ajut a la ramaderia es-
panyola i fa que aquests toreros i terratinents 
acumulin grans fortunes a base de mantenir im-
productives milers i milers d’hectàrees que, de-
dicades a l’agricultura, donarien molts llocs de 
treball a Andalusia, Extremadura i part de Cas-
tella.
Això em fa pensar que un país governat per 
Trump és mes progressista que el governat per 
Pedro Sánchez, Pablo Iglesias i tutelat per uns 
repressors togats.... o coronats.
I tenen la barra de definir-se com a “el gobierno 
mas progresista de la història”. Falòrnies. 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Persistència en la 
tortura

La poesia visqué a l’Aurora

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Tres capítols més i haurem 
arribat a la cinquantena 
de la sèrie.  El corona-
virus, per ara, no m’està 

afectant ni personalment ni fami-
liar, però sí de forma anímica per-
què persones amigues o conegudes 
hauran sucumbit, i incomptables 

arreu sense que en coneguem xifres. És evident que 
la vida ens està canviant, i a la meva edat quan ja, 
ànima endins, es viu més per la possible qualitat dels 
records que per hipotètics projectes, estranyes haver 
de readaptar-te. Tinc temes pensats d’abans de la 
pandèmia, però en les actuals circumstàncies són de 
costosa formulació escrita, perquè per trobar dades 
completes i fiables, aptes per confegir un article, no 
n’hi ha prou amb  mitjans tècnics des de l’aixopluc 
domiciliari: cal moure’s, sortir, fer trobades, consul-
tes en directe. Gens fàcil  en el panorama que ens 
envolta. Llavors, et veus empès  a prioritzar vivències 
amb aquells records que serves definits en la memò-
ria o que tens a l’abast en papers arxivats. I tot i així, 
has de sortejar el risc de caure en banalitats o en una 
mena de cosa que pugui semblar una mera exhibició 
d’autocomplaença. Caldrà encertar el camí.
Sóc conscient que, entre altres coses, tinc pendent de 
tractar una de les meves penúltimes etapes en l’àmbit 
cultural i ciutadà –Poesia Viva–, tasca que va durar 
catorze anys, en bona part dels quals m’hi acompa-
nyà gent apta, generosa, indispensable, que en foren 
protagonistes també, que la visqueren i hi aportaren 
presència i idees. I que continuaren després en l’eta-
pa final. I penso per tant que fóra adequat, abans de 
baixar el teló de la vida, deixar-ne un succint inven-
tari escrit, amb esperit de refer records històrics tot 
fent-ne un modest anàlisi. Espigolaré, de forma no 
exhaustiva, entre les cent primeres sessions (1997-
2007), perquè són les que vaig viure des de primera 
línia i de les quals disposo d’informació fiable. I tot, 
sense restar mèrits a la labor de Lleonard del Rio i 
Campmajó en els seus quatre anys de president, els 
darrers que arrodoniren la bella història. Enfocaré, 
doncs, el resum d’aquells temps en què “la poesia 
visqué a l’Aurora”. Em consta que alguns dels qui ho 
visqueren –des de l’escena o des de les butaques– ho 

enyoren perquè ho comenten quan els trobes –o tro-
baves?–  pel carrer o en llocs comuns.
L’enclaustrament d’aquests mesos m’ha predisposat 
(com a tants, res de nou) a ordenar papers. Conser-
vo els guions de les sessions, he repassat els temes, he 
rellegit alguns dels  poemes… i he obert la porta als 
sentiments tot fent balanç dels companys que ja no 
hi són. Tant els d’Igualada com aquells de Barcelona 
amb els quals ens havíem trobat en els dos llocs.  No 
s’han d’oblidar els inicis. Poesia Viva d’Igualada es va 
gestar a la capital catalana. Tot va començar amb el 
meu descobriment d’aquell grup de poesia al carrer 
Tuset, màgica Cova del Drac. L’adéu personal més 
recent és tan sols d’unes setmanes ençà: Carme Catà, 
puntal femenina de Poesia Viva de Barcelona –que 
havia vingut diverses vegades a l’Aurora– va morir el 
14 del proppassat maig. Feia uns cinc anys que tenia 
la salut malmesa, i tot té un final. És el darrer nom 
fins ara, però altres poetes, rapsodes o col·labora-
dors –i quants!– que havien participat fidelment a 
la plaça de Cal Font, ja estan ara veient-nos des de 
l’altra banda del gran misteri. Crec que seria bo de 
recuperar-ne la memòria, i fer-ho en dies, quan es-
caigui.  Les 100 sessions revisades ara, em confirmen 
que haig d’agrair haver pogut tractar i estimar tantes 
persones capaces d’aplicar hores de dia i insomnis de 
nit, a treballar paraules fins que semblessin música. 
Ho expressava així el sabadellenc Ernest Torra, un 
dels que ja ens falta: “som una mena de gent, aquesta 
gent que fem versos…!”. També ho hagués pogut dir 
el nostre ínclit poeta Joan Llacuna.  
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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La Generalitat anuncia una inversió de 7,8 milions 
d’euros en obres a tots els municipis de l’Anoia

Igualada

La inversió del Pla 
Únic d’Obres i Serveis 

(PUOSC) fins l’any 
2024 és de 4,2 milions 
als municipis anoiencs 
del Penedès, i de als de 
la Catalunya Central

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

La Generalitat invertirà 
7.783.989€ en els pro-
pers quatre anys en els 

33 municipis de l’Anoia, una 
vegada s’ha donat a conèixer 
aquesta setmana el llistat pro-
visional de l’esperadíssim Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya (PUOSC), que sem-
pre és rebut com aigua maig 
per als ajuntaments, doncs 
gràcies a aquesta eina po-
den tirar endavant projectes, 
especialment en els pobles 
petits, que disposen de pocs 
diners.
La consellera de la Presidèn-
cia, Meritxell Budó, ha pre-
sentat dimarts i ahir dijous 
el PUOSC corresponent a la 
Vegueria Penedès i a la Cata-
lunya Central, on es repartei-
xen els municipis de l’Anoia.
“El PUOSC és una eina po-
tentíssima, un programa de 
referència per a les inversions 
al món local català i per a la 
coordinació de les instituci-
ons”, ha afirmat Budó durant 
la roda de premsa de presen-
tació de les dades del pla, una 
“eina fonamental per al món 
local” i “llargament esperada 
pel territori” que el Govern 
recupera després de 12 anys. 
El Departament de la Pre-
sidència preveu publicar la 
resolució definitiva el proper 
mes d’octubre i que, en aten-
ció especial a la tresoreria 
dels ens locals i a la situació 
causada per la pandèmia de 
Covid-19, s’ha ampliat la bes-

Municipi Subvenció Projecte
Consell Com. 238.850,00 Manteniment i millora de la seu del Consell Comarcal
Argençola 58.993,47  Ampliació dels banys i adequació de la sala gran del casal de Porquerisses
Argençola  61.006,53  Reforma de la sala polivalent
Bellprat  83.864,89  Millora de la provisió de banda ampla
Bellprat  93.301,63  Subministrament a l’estació repetidora de telefonia mòbil, Wifi, Internet i TV
El Bruc  120.000,00  Climatització de l’edifici consistorial i adequació del museu
El Bruc  150.000,00  Eficiència i millora tecnològica del registre de consums d’aigua potable
Cabrera  61.955,25  Millora de la carretera d’accés a Can Ros
Cabrera  120.000,00  Millora de la carretera d’accés al nucli del Castell de Cabrera
Calaf 155.523,00 Adequació de la deixalleria
Calaf 107.163,56 Reforma del paviment i clavegueram del carrer Mestre Manel Giralt, 2a fase
Calaf 12.836,44 Millora de l’eficiència energètica de l’ajuntament
Calonge Seg. 250.000,00 Millora del nucli de Dusfort
Calonge Seg. 120.000,00 Reforma, ampliació i millora de l’àmbit de l’ajuntament i del local social
Capellades  250.000,00  Projecte Nean-Parc Prehistòric
Carme  42.210,06  Millora de l’eficiència en la prestació de serveis municipals
Carme  120.000,00  Millora de l’atenció a la ciutadania: accessibilitat i intervenció comunitària
Castellolí  290.108,85  Arranjament i millores de les instal·lacions esportives
Castellfollit R. 33.863,31 Urbanització del nucli urbà, 5a fase
Castellfollit R. 57.470,11 Rehabilitació del local social
Castellfollit R. 62.529,89 Rehabilitació i condicionament del pati de l’escola i la placeta 
Copons  370.000,00  Desenvolupament sostenible i impuls estructural de la vila
Hostalets P.  120.000,00 Rehabilitació de l’edifici de l’antiga escola la Renaixença
Hostalets P.  136.658,17  Substitució de l’enllumenat públic del nucli urbà, 2a i 3a fases
Igualada  126.118,77  Instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques en diversos equipaments
Jorba  35.288,60  Adequació d’aparcament al parc dels Països Catalans (antic barranc Hospital)
Jorba  70.387,29  Millores a l’edifici de serveis generals de l’ajuntament
Jorba  244.534,90  Millora de les xarxes de serveis bàsics
La Llacuna  120.000,00  Millora de l’eficiència energètica de part de l’enllumenat públic
La Llacuna  250.000,00  Substitució de la xarxa de distribució d’aigua potable al sector de Rofes
Masquefa  29.096,12  Piscina exterior de la zona esportiva
Masquefa  94.856,94  Reforma i ampliació de les dependències municipals
Montmaneu  303.386,23  Manteniment del local polivalent municipal i altres manteniments
Òdena 110.526,80 Consolidació estructural sector NE del bassament de la torre de l’homenatge
Òdena 64.924,88 Projecte “El turó del Castell d’Òdena”
Òdena 45.329,32 Recuperació edifici antigues escoles i consultori mèdic de l’Espelt.
Òdena 120.000,00 Connectem el barri!: millora de l’entorn de la Masia i revitalització de St Pere
Orpí  144.001,71  Millora de l’abastament d’aigua potable
Piera  250.000,00 Estabilització del talús del camp de futbol, diverses obres i canvi de gespa
Pobla Cl.  47.275,22  Canalització d’aigües residuals del nucli del Tio Nel·lo
Pobla Cl.  61.039,42  Pavimentació de Can Solà
Pobla Cl.  66.189,62  Millora de la circulació de vianants i impuls de l’activitat econòmica al nucli
Els Prats de Rei 37.686,88 Tram final del col∙lector del passeig i pavimentació del tram inicial camí vell
Els Prats de Rei 54.600,00 Aïllament exterior i supressió de barreres a la llar d’infants
Els Prats de Rei 65.400,00 Substitució de fusteries exteriors i de la caldera de la sala polivalent
Pujalt 250.000,00 Desenvolupament econòmic i turisme sostenible
Rubió  20.397,87 Instal·lació fotovoltaica a local social, sala polivalent i ajuntament
Rubió  37.151,75  Asfaltatge de camins municipals: Mas Cirer, cementiri i Ca la Pepa
Rubió  82.848,25  Asfaltatge de camins municipals: camí de Cal Tudó
Rubió  10.684,60  Instal·lació fotovoltaica al local social del Pla
SM Miralles 40.708,91 Millores als recintes dels edificis municipals
SM Miralles 42.760,62 4a fase sectorització de la xarxa d’abastament d’aigua
SM Miralles 193.487,28 Millores al camí de Mas Retou
SM Miralles 93.043,19 Millores i actuacions en diversos camins municipals
SM Montbui 126.563,06 Urbanització del carrer Major i de la plaça Major, al nucli històric
SM Sesgueioles 370.000,00 Millora i ampliació de l’edifici de la zona esportiva
SM Tous  48.476,26 Instal·lació d’un nou col·lector de sanejament a la zona nord
SM Tous  120.000,00  Ampliació dels espais d’aprenentatge de l’escola Cérvola Blanca
SP Sallavinera 304.500,00 Millora camí ramader des de Llavinera a Seguers, 1a i 2a fase
SP Sallavinera 65.500,00 Substitució de la canonada d’aigua des del dipòsit de Cal Seguers a les Bassetes
Torre Cl. 31.879,28 Millora de la xarxa d’enllumenat públic al nucli de Pinedes, sector oest
Torre Cl. 33.035,02 Millora de la xarxa d’enllumenat al nucli de Pinedes, sector est-sud
Torre Cl. 98.452,58 Millora de la xarxa d’enllumenat públic del nucli de la Torre de Claramunt
Torre Cl. 14.829,61 Plaques solars d’autoconsum elèctric en escoles i punt de recàrrega ràpida
Vallbona 163.363,94 Millora dels serveis, l’accessibilitat i l’eficiència energètica
Veciana 53.030,46 Arranjament de la plaça de Sant Miquel
Vilanova Camí 126.299,27 Cobriment i tancament lateral de la pista multijocs de Can Titó

treta fins al 60% de l’import a 
l’inici de cada anualitat.
El PUOSC, aprovat a finals 
del 2019, forma part d’un pla 
quinquennal que preveu ator-
gar en total 250 milions d’eu-
ros als municipis i comarques 
de Catalunya. Aquesta xifra 
situa el PUOSC com un dels 
instruments més eficaços de 
suport als municipis petits i 
mitjans i recupera una línia 
d’inversió essencial pel finan-
çament d’inversions en in-
fraestructura per a la millora 
dels serveis als nostres muni-
cipis i comarques. 
El pla està dotat per al con-
junt de Catalunya amb un 
total de 250 milions d’euros, 
dividits en dues línies de sub-
vencions, que en el quadre 
adjunt ja apareixen sumades, 
en alguns casos concrets.   
D’aquesta manera, entre els 
ajuts més quantiosos per a 
l’Anoia destaquen 370.000€ 
a Sant Martí Sesgueioles per 
la millora i ampliació d’un 
edifici de la zona esportiva; 
304.500€ per a Sant Pere Sa-
llavinera per a la millora d’un 
camí ramader; 370.000€ a 
Copons per al desenvolupa-
ment sostenible i impuls es-

tructural de la vila; o 303.000€ 
per al manteniment de dife-
rents serveis i edificis a Mont-
maneu. 
Destaquen també importants 
ajuts de 250.000€ -el màxim 
permès en la primera línia 
de subvencions-, com els de 

desenvolupament econòmic i 
turisme sostenible a Pujalt; l’es-
tabilització del talús del camp 
de futbol, diverses obres i canvi 
de gespa a Piera; la millora del 
nucli de Dusfort a Calonge de 
Segarra; el projecte del part pre-
històric i del Neandertal de Ca-

pellades; diferents millores de 
les instal.lacions esportives de 
Castellolí; la millora de les xar-
xes de serveis bàsics a Jorba; o 
la substitució de la xarxa de dis-
tribució d’aigua potable al sec-
tor de Rofes, a la Llacuna, entre 
d’altres projectes de la comarca.

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)



El pintor de Jerez de la Frontera Juan Lucena ha donat permís per a 
que aquesta imatge, “Què haremos sin ellos?”, que es va fer viral a 

Facebook, sigui la que acompanyi  l’acte i la recollida de fons.

Tindrà lloc el proper di-
marts, 28 de juliol, a les 

7 de la tarda a Santa 
Maria, i comptarà amb 
la presència de perso-
nal sanitari i forces de 

seguretat
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REDACCIÓ / LA VEU 

A mb la voluntat de 
pregar pels difunts i 
donar consol als seus 

familiars, el Bisbat de Vic con-
juntament amb les parròquies 
d’Igualada ha convocat un fu-
neral pels igualadins que han 
mort en temps de pandèmia. 
El funeral se celebrarà el di-
marts 28 de juliol a la Basílica 
de Santa Maria d’Igualada, a 
les 19:00 hores, amb una Mis-
sa presidida pel bisbe Romà 
Casanova i Casanova.
L’eucaristia serà presidida pel 
bisbe de la diòcesi de Vic,  
Romà Casanovas i concele-
brada pels tres rectors de la 
ciutat i per representants de 
les comunitats religioses de la 
nostra ciutat. 
Des de l’organització es diu: 
“és una pregària pels difunts, 
essent conscients que és un 
primer funeral, i per des-
comptat, sense excloure els 
funerals particulars que ja es 
van celebrant i homenatges 
posteriors que des de l’àmbit 
ciutadà es puguin fer a tots els 
difunts. Som conscients tam-
bé que serà un sufragi limitat 
pel gran nombre de víctimes 
que ha tingut la nostra ciutat 
i pels problemes d’aforament, 
tenint en compte de les cir-
cumstàncies presents”.
Com diu el bisbe Romà en 
una publicació diocesana per 

El proper dimarts 28 de juliol a la tarda, funeral a Sta. Maria 
en memòria dels difunts durant la pandèmia

tractar el dol, “la ferida que 
produeix al nostre cor la mort 
d’una persona estimada és 
sempre molt forta, tingui l’edat 
que tingui. Vosaltres esteu ara 
vivint aquest dolor. I jo vol-
dria, en nom de tota l’Església 
de Vic, de tots els qui creiem 
en Jesús, ser ben al costat vos-
tre, per dir-vos que, enmig del 
dolor, val la pena viure també 
la crida a l’esperança que ens 
ve de la nostra fe”.
La Missa comptarà amb la 
presència de representants 
de l’Hospital d’Igualada, del 
personal sanitari, dels Serveis 
Funeraris de l’Anoia, de les 
residències d’avis i, també, de 
les autoritats civils -per ara hi 
ha confirmació de la presència 
del conseller d’Interior de la 
Generalitat- i de les forces de 
seguretat.
És un dels funerals que s’estan 
organitzant en diversos punts 
de la diòcesi entorn de la data 
del 26 de juliol, dia de Sant Joa-
quim i Santa Anna, quan l’Epis-
copat ha convocat una “Jornada 
pels afectats pel covid-19”.

La imatge que acompanya 
aquesta nota és del pintor Juan 
Lucena, que l’està distribuint 
per recollir fons per la lluita 
contra la Covid-19.
El pintor Joan Lucena va do-
nar a conèixer el passat 6 de 
maig una obra que havia re-
alitzat com a reconeixement 
als morts per coronavirus. La 
seva pintura a Facebook va 
ser compartida més de dues 
mil vegades només des del seu 
perfil i va rebre multitud de 
reconeixements. 
Titulada ‘Què haremos sin 
ellos?’, l’obra tenia com a pro-
tagonistes a aquests avis que 
han mort a causa de l’Co-
vid-19 i als néts dels que no 
van poder acomiadar-se. “El 
meu petit homenatge a totes 
les persones que ens han dei-
xat per aquest maleït virus ... 
perquè no s’oblidin”, va desta-
car llavors l’autor.
 
Com participar en 
la cerimònia
Per les famílies dels difunts 

Les famílies dels di-
funts, sigui quina sigui 

la causa de la mort, tin-
dran banc reservat però 
caldrà inscripció prèvia

que hi vulguin participar, sigui 
quina sigui la causa de la mort, 
que hi vulguin participar, tin-
dran banc reservat i caldrà una 
inscripció prèvia: trucant a la 
Parròquia de Santa Maria, telè-
fon 93-380-00-40, de dilluns a 
divendres de 9 a 1 del matí i de 
4 a 8 de la tarda.

S’hauran de complir totes 
les mesures de seguretat i 
prevenció establertes per les 
autoritats, entre les quals des-
taquen l’ús obligatori de la 
mascareta, la distància inter-
personal (si no es conviu) i la 
desinfecció de mans abans i 
després de l’ofici.  
 
 

PRESENTA AQUEST ANUNCI A TAQUILLES I  REBRÀS DUES ENTRADES PEL PREU D’UNA.

Amb el suport de CCCB 

Montalegre,5 
08001 Barcelona
www.cccb.org

Produeix Mitjà col·laborador

#Gameplay

EXPOSICIÓ AL CCCB
PRORROGADA FINS AL 30 D’AGOST 

CULTURA DEL VIDEOJOC
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Només hi ha 7 hospita-
litzats per Covid-19 a 

l’Hospital, i la situació 
és prou estable, però 
s’han multiplicat els 

positius per quatre en 
dues setmanes

La cap d’Infermeria de l’Hospital va 
acompanyar ahir al President Torra 
a l’acte d’homenatge a Madrid

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Hospital d’Igualada 
no ha patit cap repunt 
d’ingressos per corona-

virus en les darreres dues set-
manes. Segons les dades fetes 
públiques a data de dimarts 14 
de juliol, hi havia 7 persones 
ingressades amb una prova 
de Covid-19 positiva, una xi-
fra molt semblant a la de dues 
setmanes enrere, quan el dia 1 
de juliol n’hi havia 5. De fet, en 
el cas de pacients ingressats a 
la UCI per Covid-19, la xifra 
s’ha reduït en els darrers 15 
dies, passant dels cinc als qua-
tre que hi ha actualment.

Situació estable a 
l’Hospital d’Igualada
Tot i això, que no hi hagi in-
gressats no significa que no hi 
hagi persones amb Covid-19 
que són a casa, recuperant-se. 
Almenys això es desprèn de 
les dades oficials que dona a 
conèixer el Departament de 
Salut, segons les quals s’han 
multiplicat per quatre (de 25 
a 104) el nombre de positius 
a l’Anoia en els darrers quinze 
dies. El nombre de casos sos-
pitosos també s’ha multiplicat, 
passant de 714 a 1.154. 
El nombre de positius s’ha in-
crementat de forma notable 
a Montbui (48 més en dues 

Augment dels casos positius de Covid-19 a l’Anoia

Signat l’acord per a l’ajut d’1,5 milions per al comerç de la Conca
REDACCIÓ / LA VEU 

L a consellera d’Empresa 
i Coneixement, Àngels 
Chacón i el president 

de la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD), Marc Castells, han 

signat aquest dimecres el con-
veni per a la concessió per part 
del Consorci de Comerç, Ar-
tesania i Moda d’una subven-
ció directa d’1,5 milions d’eu-
ros per reactivar el sector del 
comerç i que forma part del 
paquet de mesures específi-

ques anunciades pel president 
de la Generalitat, Quim Torra, 
per reactivar l’economia de la 
zona, especialment castigada 
per la pandèmia. La signatu-
ra ha tingut lloc en presencia 
dels alcaldes i alcaldesses de la 
Conca.

Ajuts a empreses
Aquest ajut permetrà donar 
suport a les empreses, entitats 
i ajuntaments dels 7 munici-
pis de l’àmbit territorial de la 
Conca d’Òdena, especialment 
a aquelles empreses obligades 
al tancament arran del confi-
nament o que han vist dismi-

nuïda la seva facturació a con-
seqüència de la COVID-19.

La subvenció també perme-
trà reforçar les accions de la 
MICOD, els ajuntaments de la 
Conca i les entitats de l’àmbit 
del comerç, destinades a pal-
liar els efectes que la crisi sa-
nitària ha provocat en l’àmbit 
econòmic durant l’estat d’alar-
ma i les destinades a la represa 
i recuperació de les activitats 
de comerç al detall, hostaleria 
i restauració i serveis assimi-
lats al comerç al detall.

27 maig 18 juny 1 juliol 16 juliol 27 maig 18 juny 1 juliol 16 juliol
Positius Positius Positius Positius Dif. Sospitosos Sospitosos Sospitosos Sospitosos Dif.

ARGENÇOLA 0 5 6 1
BRUC, EL  11 14 14 14 0 46 74 81 93 12
CABRERA D'ANOIA 8 8 8 9 1 31 39 51 63 12
CALAF 29 31 33 36 3 105 154 181 208 27
CAPELLADES   83   93   95   98   3   195   246   280   332   52 
CARME   6   7   7   8   1   23   34   37   44   7 
CASTELLOLÍ   8   9   9   9   -     20   24   27   32   5 
COPONS   2   2   2   2   -     11   12   14   16   2 
HOSTALETS PIEROLA   27   28   29   33   4   90   117   132   147   15 
IGUALADA   677   700   714   729   15   1.961   2.437   2.666   3.037   371 
JORBA   12   12   12   12   -     30   40   43   50   7 
LA LLACUNA   10   10   10   11   1   20   28   36   41   5 
MASQUEFA   34   42   42   45   3   228   352   408   471   63 
ÒDENA   37   42   43   43   -     132   188   206   237   31 
PIERA   109   124   125   142   17   730   949   1.043   1.204   161 
POBLA CLARAM.   24   24   24   25   1   78   109   120   141   21 
PRATS DE REI   37   37   37   37   -     24   30   31   35   4 
PUJALT   -     4   6   8   8   -   
RUBIÓ   -     1   1   1   -   
ST. MARTÍ TOUS   9   9   8   13   5   41   56   61   89   28 
ST. M. SESGUEIOLES   3   3   3   3   -     11   15   17   21   4 
STA. M. MONTBUI   142   148   151   199   48   364   485   559   683   124 
TORRE CLARAM.   33   40   40   39 - 1   142   192   222   255   33 
VALLBONA   13   15   16   16   -     35   47   55   82   27 
VILANOVA CAMÍ   230   239   240   243   3   529   664   729   871   142 
TOTAL   1.544   1.637   1.662   1.766   104   4.850   6.299   7.013   8.167   1.154 

1

Evolució de casos positius i sospitosos de Covid-19 des del 27 de maig fins al 16 de juliol

Elaboració pròpia a partir de les dades oficials del Departament de Salut de la Generalitat (aquas.gencat.cat). La diferència és des d’ahir a l’1 de juliol.

setmanes) i a Piera (17 més), 
en ambdós casos més que a 
Igualada (15). A destacar 
també l’augment de casos 
sospitosos en les últimes 

dues setmanes a Igualada 
(374), Vilanova (142), Piera 
(161) i Montbui (124).  Ac-
tualment, hi ha, a tota la co-
marca, 1.766 persones amb 
Covid-19, 9 8.167 sospitosos 
de tenir la malaltia.
Afortunadament, la situació 
global a l’Hospital és molt 
estable. Actualment hi ha 39 
llits lliures, i en la darrera set-
mana no ha mort cap persona 
per coronavirus en el centre 
hospitalari igualadí. Creuem 
els dits.

La cap d’Infermeria de l’Hos-
pital d’Igualada, Tijana Postic, 
va ser ahir a Madrid acompa-
nyant al president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, en l’acte 
d’homenatge que va fer l’Estat 
espanyol a les víctimes de la 
Covid-19, i presidit pels Reis 
d’Espanya.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

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



El pla director de mo-
bilitat urbana de l’àrea 
metropolitana inclou 

una ZBE per a les capi-
tals de comarca
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ACN / LA VEU 

E l pla director de mobili-
tat del sistema integrat 
de mobilitat metropo-

litana de Barcelona (SIMMB) 
2020-2025 inclou la Zona de 
Baixes Emissions (ZBE) per a 
les capitals de comarca i per a 
les ciutats amb més de 50.000 
habitants. 
Així ho ha explicat aquest di-
mecres el director general de 
l’ATM, Pere Torres, que ha afe-
git que l’aplicació de les mesures 
seria al centre dels municipis 
amb l’objectiu de disminuir la 
contaminació generada per la 
mobilitat. Per la seva banda, el 
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, ha explicat 
que el pla preveu que el nombre 
total de desplaçaments s’incre-
menti un 6% el 2025, amb una 
reducció del vehicle privat i un 
augment de la micromobilitat i 
transport públic.
El pla, elaborat per l’Autori-
tat del Transport Metropolità, 
abasta 12 comarques on resi-
deix el 75% de la població de 

L’ATM anuncia que Igualada també tindrà Zona de Baixes 
Emissions, com passa ara a Barcelona

Catalunya. En aquesta ocasió, 
el document inclou l’Anoia, el 
Berguedà, el Bages, el Moianès 
i Osona, que se sumaran a l’Alt 
Penedès, el Baix Llobregat, el 
Garraf, el Barcelonès, el Vallès 
Oriental, el Vallès Occidental 
i el Maresme que ja compten 
amb unes directrius comunes 
en mobilitat. En el cas de l’Ano-
ia, la ZBE afecta a Igualada, i en 
el cas de les capitals de comarca, 
probablement s’ubicaran al cen-
tre de les ciutats.
El pla es va començar a gestar 
el 2018 i compta amb una es-
timació pressupostària de 100 
milions d’euros. El conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, ha explicat que l’aplica-
ció de la ZBE en aquests muni-
cipis sorgeix també d’una “de-
manda mútua” i que en algunes 
localitats que no són capital de 

comarca ni tenen més de 50.000 
habitants també ho havien re-
querit.
Quant a les previsions amb les 
quals treballa el document, hi 
ha un increment del 6% del 
nombre total de desplaçaments 
el 2025 respecte el 2017, que és 
l’any de referència. El conseller 
Calvet ha explicat que l’objectiu 
és que es redueixi la xifra de des-
plaçaments en vehicle privats.
Concretament, es treballa amb 
la previsió d’un augment de la 
quota modal del bus del trans-
port públic del 17,6% (3,2 mi-
lions) fins al 20% (3,9 milions).
Pel conseller, “pot semblar que 
les xifres són percentualment 
baixes” però traduït en nombre 
de viatges serien un augment de 
700.000 desplaçaments diaris i 
de 200 milions anuals. Això fa-
ria que el nombre de desplaça-
ments totals en transport públic 
s’enfilés fins als 1.200 milions de 
passatgers a l’any.
Quant a la font d’energia dels 
vehicles, la Generalitat i l’ATM 
esperen que el 13% dels turis-
mes sigui d’emissions zero o 

molt baixes emissions (el 2017 
representaven l’1,2%).
En definitiva, per Calvet, el 
pla de mobilitat representa un 
“punt d’inflexió” en el creixe-
ment del transport públic en 
detriment del privat, en l’ús de 
les energies alternatives i la re-
ducció de les emissions.

Deu eixos amb 86 mesures
El pla està format per deu eixos 
d’actuació, que es distribueixen 
en 86 mesures. El primer, un 
altre dels més destacats, hi ha 
la governança, on hi consten, 
entre d’altres, les previsions de 
fer vinculants els dictàmens que 
fins ara només eren orientatius 
i l’anticipació de la constitució 
del comitè d’emergència en el 

transport públic, que ja s’apli-
ca des del març amb motiu de 
l’emergència sanitària.
Altres eixos giren entorn a les 
xarxes de mobilitat accessibles 
i segures, com l’elaboració d’un 
pla de vianants per als qui fan 
desplaçaments interurbans, i 
el transport a la demanda en 
zones on potser no es justifica 
tenir una línia de transport re-
gular. També hi ha els dedicats 
a la logística arran de l’auge del 
comerç electrònic, com gestio-
nar el transport cap als polígons 
industrials i d’activitat econò-
mica (aeroports, estacions, 
ports, centres hospitalaris..); la 
transició energètica i l’economia 
circular i la innovació de la mo-
bilitat (vehicles autònoms i 5G).

a l’assaig clínic
#JoEmCorono

Ara, si et passes a la
factura digital donarem

Digues adéu per sempre al paper i ajuda’ns a 
construir un món més solidari i sostenible.

La teva factura pot 
lluitar contra la COVID-19.
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El PMUS, del qual 
s’engega ara el procés 
de participació, ha de 
fomentar trajectes més

sostenibles i segurs a 
peu, amb bicicleta, 

transport públic o cotxe

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament, amb el 
suport de la Diputació, 
està impulsant l’elabora·

ció del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS). Aquest Pla 
inclourà un acurat estudi tèc·
nic sobre la mobilitat i compta·
rà amb un procés participatiu 
per implicar la ciutadania en la 
diagnosi de la situació actual i 
incorporar les seves propostes 
de millora pel que fa a la mobi·
litat a la ciutat.
El PMUS ha de ser l’eina que 
permeti fomentar uns despla·
çaments més sostenibles i se·
gurs al nostre municipi ja sigui 
a peu, amb bicicleta, transport 
públic o vehicle privat.
Aquest mes de juliol es reprèn 
la fase de participació ciutada·
na. En l’actual context excepci·
onal, però, aquesta fase es de·
senvoluparà en línia a través de 
la plataforma ZOOM i caldrà 
inscripció prèvia de totes les 
persones interessades.
Aviat es penjarà al web de 
l’Ajuntament el document de 
síntesi de les propostes del Pla i 
s’informarà a la ciutadania dels 
canals que podran fer servir 
per comunicar a l’Ajuntament 
suggeriments i propostes alter·
natives. Els dies 21 i 23 de juli·
ol, a les 19h, se celebraran dues 
sessions participatives de debat 
al voltant de la mobilitat a peu, 

L’Ajuntament impulsa un Pla de 
Mobilitat Sostenible

Convocats els ajuts per 
a universitaris 
REDACCIÓ / LA VEU 

S ’ha obert ja el termini de 
presentació de sol·lici·
tuds per a dues convo·

catòries adreçades a estudi·
ants de cicles superiors: els 
Premis d’Excel·lència, adre·
çats a estudiants de Selecti·
vitat, cicles formatius de For·
mació Professional i d’Arts 
Plàstiques i Disseny, i de grau 
universitari, i les subvencions 
per cursar estudis de grau i 
postgraduació universitària.
Tant els premis com les sub·
vencions pretenen valorar 
l’esforç dels estudiants de la 
ciutat i reconèixer la bona 
trajectòria formativa i el ta·
lent i constància que els han 
permès assolir un resultats 
acadèmics destacats. Les sol·
licituds d’ambdues convo·
catòries es podran realitzar 
del 20 de juliol al 21 d’agost, 
de forma telemàtica, des de 
l’apartat e·tràmits del web 
municipal (tramits.igualada.
cat), on també es pot trobar 
la informació detallada, les 
bases i la documentació a 
presentar.
Els Premis d’Excel·lència 
s’adrecen a estudiants de la 
ciutat que hagin obtingut les 
millors qualificacions a les 
Proves d’Accés a la Universi·
tat (Selectivitat) o que hagin 
finalitzat els estudis de cicles 

REDACCIÓ / LA VEU 

Divendres 10 de juliol, 
i de forma telemàti·
ca, ERC Igualada va 

organitzar una trobada per 
parlar sobre la reforma horà·

bicicleta i transport públic i 
l’aparcament i vehicle privat.
La dinamització d’aquesta fase 
anirà a càrrec de l’empresa Ini·
ciatives i Dinàmiques Comu·
nitàries (INDIC), amb el su·
port de l’Àrea de Mobilitat de 
l’Ajuntament. Per a participar 
en aquestes sessions i tallers, 
cal que envieu un correu elec·
trònic a l’adreça mobilitat@
aj·igualada.net o truqueu al te·
lèfon 93 803 19 50.

Som-hi anima
a la participació
El grup polític Igualada Som·
hi (PSC·Comuns) també ha 
animat a la participació. El 
portaveu Jordi Cuadras diu 
que “volem que la redacció del 
PMUS sigui el moment per·
què la ciutat afronti el repte de 
d’emergència climàtica amb 
actuacions contundents a la 
via pública”. Al mateix temps, 
Som·hi  recorda al govern de 
Marc Castells que, per seguir 
l’exemple, “hauria de rectifi·
car certes accions que ha fet, 
com eliminar el carril bici de 
l’avinguda Gaudí, renunciar a 
fer carrers de vianants tot dis·
simulant·ho amb ampliació de 
voreres com està fent al car·
rer de la Virtut o replantejar 
l’aposta per l’ús del cotxe que fa 
amb aparcaments en solars”. 

formatius de Grau Mitjà i de 
Grau Superior de Formació 
Professional o d’Arts Plàs·
tiques i Disseny o de Grau 
Universitari amb notes des·
tacades.
S’atorgarà un màxim de deu 
premis per cadascuna de les 
quatre categories i, per op·
tar·hi, caldrà acreditar una 
qualificació mínima de 8,5 
punts a la prova de Selectivi·
tat, o una qualificació míni·
ma de 8 punts en els estudis 
de cicles formatius de Grau 
Mitjà, de Grau Superior o de 
Grau Universitari.
Alhora, com en anys ante·
riors, també es convoquen 
ajuts per a estudiants de grau 
i postgraduació Universitària. 
En aquesta convocatòria, en·
guany tindran preferència els 
i estudiants afectats econò·
micament, bé sigui personal·
ment o per algun membre de 
la seva unitat familiar, per la 
crisi sanitària de la Covid·19.
Podrà optar als ajuts l’estudi·
ant que hagi aprovat un mí·
nim de 30 crèdits en el curs 
universitari 2019/2020, tant 
en estudis de Grau com de 
Màster universitari. Per a les 
dues convocatòries és neces·
sari estar donat d’alta del Pa·
dró Municipal d’habitants des 
de sis mesos abans, a comptar 
des de l’últim dia del termini 
de presentació de sol·licituds.

ERC vol que s’acceleri la reforma horària, sobretot al comerç 
ria, especialment en el sector 
del comerç, després que molts 
comerços igualadins, degut a 
la crisi sanitària, han pres la 
iniciativa d’ajustar el seu horari 
d’obertura.
Hi van participar Fabian Mo·
hedano i Natàlia Garriga, uns 
dels impulsors a Catalunya 
de la reforma horària, junta·
ment també amb membres 
de les associacions d’Iguala·
da Comerç i Nou Centre, així 
com també representants de la 
Unió Empresarial de l’Anoia. 
Tant Mohedano com Garriga 
van destacar “la importància 

d’aprofitar el moment actual 
per fer accions als municipis, 
amb el suport de les associa·
cions, per tal de poder crear 
noves rutines consensuades 
que puguin mantenir·se en el 
temps i permetin millorar la 
vida de les persones, perquè 
darrera del mostrador també 
hi ha una persona, i una famí·
lia”. 
Segons els conferenciants, “el 
fet d’haver·nos hagut d’adap·
tar a nous hàbits de compra 
durant la covid·19 ha estat 
en alguns casos una dificultat 
però en altres una oportunitat 

de millora, ha estat una adap·
tació de tots els sectors i de les 
persones de la qual hem de 
treure’n informació per poder 
planificar i executar canvis que 
ens permetin aconseguir els 
objectius de la reforma horària 
previstos pel 2025”, uns objec·
tius que segons els republicans 
Igualada va acceptar quan es va 
adherir per plenari al pacte per 
la reforma horària durant l’úl·
tim mandat.
Des del grup municipal d’ERC 
Igualada, “després de veure l’in·
terès per part de les persones i 
associacions que hi han parti·

cipat” asseguren que “volem 
iniciar un treball amb els altres 
grups de l’Ajuntament perquè 
hi hagi un compromís per fer 
efectiva la reforma horària a 
Igualada, ja que des que es va 
aprovar una moció a l’anterior 
mandat el govern d’Igualada 
no ha realitzat cap acció”. 
Per a ERC cal elaborar una 
pla de treball amb el consens 
de les associacions de comer·
ciants i empresaris, on es de·
fineixin accions concretes per 
sectors, i adaptar·se als ob·
jectius de la reforma horària 
prevists pel 2025. 

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

MKM
Serveis de neteja

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

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

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

 93 116 05 56
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Agraïment i reconeixement a #Noel exemple d’empresa familiar líder del sector 
carni, innovadora i resilient que genera llocs de treball i està compromesa amb 
el territori. #FerEmpresaFerPaís 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Les startups catalanes lideren la inversió. Les empreses emergents 
concentren un 33% del total de finançament a l’Espanya i Portugal 
durant el 2018 i el 2019

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“Poques són les empreses locals 
que estan preparant programes

 que assegurin el seu futur”

economia i empresa Espai patrocinat per
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Els frugals

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

El rol del professorat en l’actualitat

Anna Vilarrúbias 
Llicenciada en filologia anglesa
Directora i professora de English&tea

L’evolució de les noves tec-
nologies i la situació actual 
ha provocat un canvi im-
portant en el camp de l’ense-

nyament i el seu aprenentatge, i això 
comporta una modificació igual 
d’important en el rol de la docència 
en tota la seva comunitat educativa. 
En aquests moments, tot el contin-
gut que han d’adquirir els alumnes 
es troba a Internet, per la qual cosa 
cal que ens qüestionem quin és el 
paper dels docents en l’actual con-
text de formació acadèmica del tipus 
que sigui.

Des de fa relativament poc temps, 
era el professorat qui selecciona-
va els continguts a l’alumne, i per 
aquest motiu, cal que el professorat 
actuï com a guia i mitjancer, facili-
tant els coneixements fonamentals 
necessaris per tal que l’alumne pugui 
entendre els continguts més amplis 
que podran trobar a Internet.

La gran quantitat de continguts que 
poden trobar-se a Internet en l’ac-
tualitat, fan necessari que el docent 
realitzi un filtratge de tots aquells 
que siguin de qualitat i utilitat per 
l’alumne, i aquells que siguin su-
perflus o innecessaris. Tot això, 
comporta un canvi de rol en el do-
cent, per evitar un excés d’informa-
ció per l’alumne durant el procés 
d’aprenentatge.

Un altra aspecte important per part 
del docent, és promoure exercicis 
pràctics a mode de “role playing”, 
amb l’objectiu que els alumnes pu-
guin aplicar tot allò que hagin ad-
quirit, i fomentar el plantejament de 
problemes que els obliguin a cercar, 
seleccionar i raonar diferents situa-
cions habituals que s’aniran trobant 
en la vida quotidiana.

En definitiva, el docent haurà d’apor-
tar assistència pedagògica als estudi-
ants, per tal potenciïn les seves apti-
tuds, a partir dels continguts que el 
docent hagi impartit al llarg del curs 
acadèmic.

Un altre dels punts claus a tenir pre-
sents, és la creació d’un entorn de 
treball adequat, oferint-los no no-
més un mètode i uns recursos, sinó 
un ambient de treball agradable que 
contribueixi a desenvolupar el seu 
aprenentatge, així com les seves ha-
bilitats, interessos i motivacions per-
sonals.

Pel que fa als sistemes d’avaluació, el 
docent ha de realitzar un seguiment 
exhaustiu, personalitzat i continuat 
de cada estudiant, tot avaluant el seu 
progrés individual. Només d’aquesta 
manera, es podrà aconseguir que el 
nostre sistema educatiu sigui de gran 
qualitat acadèmica tant en les moda-
litats presencials com online.  

Una gran notícia. Necessitem equipar el país amb línies de producció de 
mobilitat elèctrica i alhora desplegar una àmplia xarxa de carregadors 
elèctrics per tot el territori.

P edro Sánchez està inten-
tant convèncer els presi-
dents d’altres governs de 
que hi sortiran guanyant si 

ajuden Espanya (i també els demés 
països de la ribera mediterrània). 
Ho té difícil perquè tots han vist 
com s’han gastat els fons europeus 
que en el seu dia va negociar Fe-
lipe Gonzalez. Ara exigeixen con-
trapartides amb reformes estructu-
rals. És a dir, volen que superem la 
situació, però que deixem de ser els 
pidolaires del dèficit crònic. Més o 
menys el que han vingut dient Ca-
talunya i el País Basc respecte de la 
solidaritat amb la resta d’Espanya. 

Els països petits d’Europa fan una 
gestió transparent dels seus diners 
i els grans segueixen una tradició 
calvinista d’exigència amb la des-
pesa. Ací ens defensem dient que 
el nostre pressupost per càpita està 
per sota de l’europea, cosa que és 
certa, però els volem amagar la re-
alitat. Els que viuen de l’adminis-
tració i la política, tenen sous  ele-
vats, ajudants i experts, molt sovint 
només amb el mèrit del carnet de 
partit. Així tenim tres vegades més 
d’assalariats polítics que a Alema-
nya i més del doble de cotxes ofi-
cials per la meitat de ciutadans. La 
gent que veritablement aporta a la 
societat està mal pagada i és clara-
ment insuficient, com s’ha demos-
trat recentment amb el sistema sa-
nitari. 

Ens necessiten perquè som pilars 
demogràfics que justifiquen l’Eu-
ropa dels pobles i el mercat únic. 
Ens ajudarien si ens veiéssim capa-
ços de millora. Mentre Itàlia és cre-
ativa, però desordenada, Espanya 
segueix sent un lloc de mà d’obra 
més barata (però cara comparada 

amb altres indrets) on molts pocs 
fan el que esperen de nosaltres. Els 
“països frugals” del Nord no estan 
disposats a que els seus diners va-
gin a parar a pous sense fons que 
continuïn generant un dèficit pres-
supostari. I més quan ara, també 
ells, calen sacrificis enormes per 
tirar endavant. Exigeixen que, a 
canvi de diners, fem el que hauríem 
d’haver fet fa temps.

Ací ens sentim contents quan Seat 
anuncia que invertirà molts mili-
ons en la seva planta i ens escan-
dalitzem de que Nissan se’n vagi. 
Poques són les empreses locals que 
estan preparant programes que as-
segurin el seu futur. I per això sols 
caldria anàlisi i una reflexió de via-
bilitat i sostenibilitat. Si els projec-
tes són bons, sempre hi ha finan-
çament. 

No ens donaran res si seguim de-
manant (exigint) que ens regalin 
els diners que necessitem per con-
tinuar vivint com fins ara, perquè 
això ja no és possible, ja que les 
desigualtats són inaguantables i 
el deute enorme. S’ha de retallar 
molt... però no en sanitat, ense-
nyament, investigació, infraes-
tructures... i s’han d’eliminar molts 
entrebancs per tal que tothom pu-
gui guanyar-se la vida sense fer les 
trampes a les que ja ens hem acos-
tumat sense protestar.  

Pere Prat
Empresari
@pere-prat

“Les noves tecnologies i la situació actual ha 
provocat un canvi important en el camp de l’en-

senyament i el seu aprenentatge”



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#122 Montse Sanou Pacheco

FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Creu Roja Catalunya @CreuRojaCAT

Toni Cruanyes @Toni_Cruanyes

El Trill – Argençola @eltrillargen

Núria Cañamares @ncanyamares

Esport Igualada @esportigualada

Moixiganguers d’Igd @moixiganguers

Arià @entusiasmat

En situacions d’emergència, la resposta immedia-
ta és fonamental per garantir les necessitats bà-
siques de la població afectada.Donem a conèixer 
la nostra capacitat d’aquesta resposta al @Chaki-
relHomrani, conseller de @aferssocialscat i @Da-
vid_Alquezar, alcalde de @stmartidetous

Avui em fa molta il·lusió presentar #undelenos-
tres a Igualada! #TotComençaEnUnaLlibreria 
us esperem a @llegimllibreria a les 19:30 

Anys lluitant en contra de la instal·lació d’abo-
cadors de residus a Argençola i ara ens volen 
clavar 3 macrogranjes industrials d’engreix de 
6.000 porcs. Emissions gasos, contaminació ai-
gua i del sòl, pudors, amuntegament animal.

Sembla La #NovaNormalitat de @LaFuraDels-
Baus també ha arribat a #Igualada. Un espectacle 
de 360° que reflexiona sobre la nova perspectiva. 
Llibertat, seguretat, modus vivendi... Una versió 
més reduïda que la del  @santpaubcn, però amb 
el nostre @Hospitaligd i entitats locals. Gràcies!

Hem de ser Aquesta setmana som 810 joves espor-
tistes i 111 monitors/es, gaudint de l’esport al Com-
plex Esportiu Les Comes, amb totes les mesures 
d’higiene i seguretat establertes, tot un repte. Mol-
tes gràcies entitats esportives per organitzar-ho, 
juntament amb @esportigualada @ajigualada

El Concurs no podrà ser aquest 2020. Una cita 
i lloc molt especial per la colla. I màgic, doncs 
ens ha donat els primers 2d7, 9d7, 3d8 o aquest 
3d9f del 2018 que omplen de record i història 
la nostra colla. Hi tornarem el 2022, fins aviat. 
#castellers #Igualada

Jo a Igualada ja només li demano que pari de con-
tractar els porters de la Sala per Tots els esdeveni-
ments culturals. Que joquesé, pudé són la única 
gent que viuen de la cultura a Igualada, eh. #anolia 

www.veuanoia.cat

2 31 Igualada també tindrà Zona de 
Baixes Emissions, com passa ara 
a Barcelona

La mascareta deixa de ser 
obligatòria a la feina si s’assegura 
la distància de seguretat

L’Hospital d’Igualada manté 
baixes les xifres d’ingressos per 
coronavirus

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

    Anoia_World

                                                       @anoia_world

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 

Sóc la Montse Sanou Pacheco, tinc 44 anys i 
sóc de Vilanova del Camí. 

Comparteixo la meva vida amb 2 homenets -el 
Jan i l’Èric- i un gran home -el Pedro-. Junt 
amb ells, la resta de la meva família i a una 
bona colla d’amics faig front a la vida amb un 
gran somriure als llavis, intentant sempre ser 
positiva i quedant-me amb les coses bones 
que ens ofereix la vida, que són moltes. 
Sóc alegre, divertida, amb caràcter i alguns 
cops de mal geni, que se’m passen igual que 
em venen, en qüestió de minuts.  Sóc una 
persona senzilla a la qual li agraden les coses 
senzilles: el sol de la platja a l’hivern a Sitges 
o a Cambrils, el vermut dels diumenges, els 
berenars en família a casa dels avis, un soparet 
en bona companyia, caminar per la muntanya, 
jugar a futbol sala...  

Des de sempre m’ha agradat molt parlar amb 
la gent i escriure. Quan era petita jugava a 
fer entrevistes imaginàries a personatges 
famosos i suposo que per això vaig triar el 
periodisme per guanyar-me la vida. Treballo a 
Ràdio Igualada des de fa uns vint anys i tot i que 
aquest mitjà radiofònic ha centrat gran part de 
la meva carrera professional, m’agraden molt 
també la premsa escrita i la televisió. 

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

l’Anoia es recupera econòmicament, cau l’atur a mí-
nims històrics a la comarca i permet reduir el nombre 
d’usuaris dels bancs de queviures i ajuts d’entitats com 
Creu Roja Anoia. I ara, amb tot el que està passant, 
també m’agradaria llegir que es troba una vacuna per 
la Covid-19 i per fi podem abraçar i besar les nostres 
famílies i amics sense cap tipus de por al contagi. 

 
Biblioteca Central d’Igualada    

 @bibliotecaigualada

          

    
Carles Ramos 

                                  @carlesramos



Quina ha estat la tra-
jectòria de la vostra 
empresa?

Practics neix amb l’objectiu 
de facilitar a les empreses ser 
més competitius en els seus 
negocis, aportant-los el dife-
rencial tecnològic que els fa-
cilitarà millorar i automatit-
zar els seus processos, sempre 
amb inversions ajustades i un 
ràpid i sostingut retorn de la 
inversió.

Els nostres clients ens valo-
ren perquè aportem idees 
innovadores al costat d’un 
alt nivell de coneixement de 
les solucions i dels processos 
de negoci. Amb més de 10 
anys d’experiència col·labo-
rant amb els nostres clients 
en la implantació de siste-
mes empresarials, això ens 
permet comptar també amb 
el reconeixement dels fabri-
cants com Openbravo “Nivell 
GOLD” i també el de Partner 
de Microsoft Dynamics 365, 
entre altres.

Quins són els vostres princi-
pals serveis/productes?
La nostra proposta inclou la 
millora de tots els processos, 
solucions com l’ERP, que fun-
ciona com el cor del negoci, 
concentrant totes les operaci-
ons de compres, vendes, ma-
gatzems, logística, producció, 
finances.... amb les que són 
dues de les solucions més in-
novadores del sector, Micro-
soft Business Central i Ope-
nbravo.

Per d’exemple, aportem solu-
cions com la previsió de venda 

segons algoritmes que revisen 
cada producte amb les seves 
tendències, temporalitat, cos-
tos, temps d’entrega i d’altres 
indicadors que ens permeten 
generar automàticament les 
comandes de compra o pro-
ducció i entregar-les als pro-
veïdors automàticament, amb 
serveis WEB, eMails i altres 
sistemes segons el proveïdor, 
sense que ningú intervingui, 
evitant trencaments d’estoc, 
tant a nivell producte com de 
matèries.  

CRM, que ens permet la ges-
tió d’equips de vendes a nivell 
d’anàlisi de clients, gestió de 
visites, incidències, agendes, 
reunions, registre de coman-
des, catàleg online....

Intel·ligència de Negoci BI, 
per l’anàlisi de dades, quadres 
de comandaments e informes 
automàtics personalitzats 
pels diferents departaments 
i segons els rols de cadascú, 
que ens ajuda a prendre les 

decisions més encertades en 
cada moment
Ecommerce, venda per inter-
net, tant en l’àmbit de client 
final B2C,  com entre em-
preses B2B, també portals de 
relacions amb els proveïdors. 
Utilitzant  sistemes com les 
WEB progressives PWA, que 
agrupen els avantatges de les 
APPs i la WEB tradicional en 
un sol desenvolupament.

Totes les aplicacions que ins-
tal·lem des de l’inici fa més de 
deu anys  son WEB i perme-
ten l’accés des de les diferents 
plataformes mòbils

Els nostres clients estan en 
sectors com el de la moda, el 
retail, ecommerce, alimenta-
ció, logística, industrial i ser-
veis.

Alguns de propers són Punto 
Blanco, Deporvillage, Asfalt, 
Bassols o Sebago. Però també 
hem treballat en l’àmbit in-
ternacional amb clients com 

Parlem amb Jaume Balcells, CEO i soci de Practics Business Solutions. 
L’empresa es va fundar el 2010. Té un equip de 18 persones i factura 1,2 M€. Més informació: www.practics.com
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Decathlon, Toysrus,...
 
Quins és el vostre valor 
diferencial?
El que ens diferencia és el 
nostre compromís en la mi-
llora dels processos i en apli-
car les millors pràctiques.

PRACTICS oferim serveis de 
consultoria, suport i orienta-
ció al llarg de tot el cicle de 
vida útil del programari, a 
mesura que el seu negoci evo-
luciona, també evoluciona el 
seu programari i els proces-
sos que suporta.

Som un veritable soci. Treba-
llant per assegurar que el seu 
programari està produint el 
retorn de la inversió esperat. 
Ens alineem amb els clients, 
convertint compromisos en 
associacions a llarg termini.

Generalment, un consultor 
ha de ser capaç de portar una 
visió objectiva de la situació i 
les necessitats de les diferents 

empreses i oferir consells ba-
sats en l’experiència amb altres 
projectes que s’enfronten als 
mateixos problemes, usant les 
millors eines i programari.

També apliquem metodologies 
innovadores per augmentar la 
velocitat dels projectes i millo-
rar la rendibilitat de la inversió. 
Aquests enfocaments també 
poden reduir el risc i augmen-
tar la funcionalitat d’acord amb 
les necessitats de cada client, i 
durant tot el procés, l’usuari té 
accés directe als nostres con-
sultors. Millorant els temps de 
resposta i eliminant pèrdues de 
temps en les comunicacions.

Aportem al client experièn-
cia tècnica i coneixement del 
sector. Entenem el seu negoci, 
podem ajudar a beneficiar-se 
de les millors pràctiques en el 
seu sector i d’accelerar el lliu-
rament i reduir els costos de la 
seva implementació.

Com considereu que es troba 
el sector TIC a l’Anoia?
EL sector té punts forts com 
un ampli teixit empresarial, en 
alguns casos empreses referent 
en la seva especialitat, però es-
pecialment la tasca del Milà i 
Fontanals, durant anys,  format 
a informàtics d’un alt nivell 
professional, ens ha permès a 
les empreses del sector crear 
equips que han estat la clau del 
nostre èxit.

Ara amb l’aposta de la UdL 
a Igualada se suma una nova 
oportunitat per formar nous 
professionals que comple-
mentaran amb perfils profes-
sionals diferents.

Els odontòlegs som un dels grups més vulnerables ja que treballem 
a molta proximitat de la boca i en contacte amb la saliva

“Molts dels reptes que tenim són compartits i la millor manera 
de superar-los o convertir-los en oportunitats és sumant esforços”

Avança en la teva digitalització amb un 
soci tecnològic de confiança
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Ara més que mai 
és important 
replantejar-nos 
el fet de con-

tractar una pòlissa mèdi-
ca privada o analitzar si la 
que tenim és la més ade-
quada. 

PER QUÈ UNA PÒLISSA 
MÈDICA PRIVADA? 

Una cobertura privada 
dona agilitat i comoditat, 
tant per les prestacions com 
les gestions. La llibertat de 
cada assegurat de poder 
contactar amb l’especialista 
que vulgui o tenir diferents 
opinions mèdiques en cas 
de malaltia o l’agilitat per 
disposar d’una prova de di-
agnosi en un curt termini 
de temps, són motius sufi-
cients per optar per una co-
bertura privada. 

A TENIR EN COMPTE 
ANTERIORMENT A LA 
CONTRACTACIÓ DE 

LA PÒLISSA

- Disposar d’una compa-
nyia amb un quadre mèdic 
ampli, tant de professionals 
com d’especialitats. 
- Tenir centres concertats 
propers i àgils per les visites 
mèdiques simples. 
- Cal també un centre de 
recuperació per a lesions 
traumatològiques que pu-
gui destinar el temps que 
requereix la lesió.
-Un ventall de clíniques re-
conegudes i de renom con-
certades amb la companyia. 
I també un centre mèdic 
amb urgències el més pro-
per possible i que les espe-
res siguin curtes.

REQUISITS PER A UNA 
ÒPTIMA COBERTURA: 

Disposar de bona salut en el 
moment de la contractació 
(qualsevol malaltia mani-
festada amb anterioritat a 
la contractació, no tindrà 

cobertura) 
Hem de tenir en compte 
que la pòlissa disposa d’un 
període de carència (nor-
malment és de 6 mesos), 
durant el qual no disposa-
rem de tota la cobertura, 
doncs les proves de diagnosi 
i les intervencions només es 
poden dur a terme a partir 
d’aquest temps, a no ser que 
sigui un accident o malaltia 
vital i imprevista, en aquest 
cas tenim cobertura des del 
primer dia. 

QUINA ÉS LA MILLOR 
MODALITAT DE 
COBERTURA

Totes les companyies dispo-
sen de diverses modalitats 
per tal d’adequar a les ne-
cessitats particularitats de 
cada assegurat. 
- Cobertura de lliure elec-
ció de metges: Fins a una 

quantitat fixada en la pòlis-
sa podem escollir qualsevol 
facultatiu i, la factura emesa 
per aquest, la reemborsarà 
la companyia segons con-
dicions de la pòlissa (80%-
90%) 
- Cobertura amb centres 
i facultatius concertats: és 
la més usual del mercat i, 
com indica el seu nom, ens 
poden visitar amb metges i 
serveis prèviament concer-
tats per cada companyia.
 - Pòlisses només per a in-
tervencions 
- Pòlisses dentals 
- Pòlisses només per a visi-
tes 
- Altres 

COBERTURA 
INTERNACIONAL 
La majoria de companyies 
disposen d’una cobertura 
d’assistència en viatge fora 
el país que dona servei en 

Assegurances mèdiques privades 

cas d’accident i malaltia. En 
aquests casos és preferible 
informar a la companyia (si 
és possible) prèviament a la 
intervenció o ingrés al cen-
tre no concertat. 

PER QUÈ LA MILLOR 
OPCIÓ EN LA 
CONTRACTACIÓ 
D’UNA ASSEGURANÇA 
DE SALUT ÉS LA 
CORREDORIA? 

La corredoria pot oferir un 
servei personalitzat a l’oferir 
diverses companyies i mo-
dalitats per tal que cada as-
segurat tingui una pòlissa 
a mida segons les seves ne-
cessitats o preferències. Al 
mateix temps podem ges-
tionar les problemàtiques 
que puguin sorgir durant 
la cobertura i tramitar les 
autoritzacions de proves i 
intervencions. 

Cobertura per ocupacions il·legals
Donat l’increment de les ocupacions il·legals principalment a 
habitatges secundaris, així com a principals i locals, disposem 
d’una nova cobertura jurídica per tal de donar tranquil·litat, 
protecció i coneixement de com actuar en una situació tan 
desagradable.

Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA   Tel. 93 804 15 50      josepjunyent@junyentprat.com

PRODUCTE COMPLET
Inclou: despeses jurídiques, advocats, taxes judicials, 
procuradors, despeses de peritatges, fiances penals i costos 
processals.
Cost a partir de 28€ anuals
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Diverses imatges de la representació de la Fura dels Baus a Igualada. / FOTOS: JOAN GUASCH

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fura dels Baus va fer 
el seu peculiar -i espec-
tacular- homenatge so-

lidari als sanitaris el passat cap 
de setmana, davant l’Hospital 
d’Igualada. Es tractava d’una 
versió reduïda del què van 
presentar dies abans a l’Hospi-
tal de Sant Pau de Barcelona. 
Al final, només es va fer una 
funció, la del 10 de juliol, ja 
que n’hi havia prevista una al-
tra al dia següent. 
Amb aquesta escenografia 
-molt original, com passa 
sempre amb aquesta compa-
nyia- volen comparar la situa-
ció que s’ha viscut amb la pan-
dèmia, amb la que van viure 
els descobridors del nou món 
fa uns segles enrere. La com-
panyia fa un símil entre els 
navegants de l’època i la dels 
metges buscant noves mane-
res d’aturar el virus. 
Es traca d’un llibret d’en Pau 
Miró en una òpera trencadissa 
on també hi havien entitats de 
la ciutat que participaven en 
l’espectacle. 

Comunicat de l’Hospital
El Consorci Sanitari de l’Anoia 
ha aprofitat l’avinentesa de l’es-
pectacle per, en un comunicat, 
“agrair públicament a les en-
titats, empreses i particulars 
que, des de l’inici del brot per 
la COVID-19 a Igualada, ens 
han donat, i ens estan donant, 
suport i reconeixement als 
nostres professionals.
Han estat moltes les iniciati-
ves solidàries i d’agraïment, 

La Fura dels Baus va fer, davant l’Hospital, el seu original 
homenatge a sanitaris i víctimes de la Covid-19

però nosaltres volem mostrar 
també aquest agraïment cap a 
totes elles.
Volem destacar, per això, que 
un dels dies més intensos va 
ser el de divendres 10 de ju-
liol. D’una banda en la par-
ticipació a la 24a edició de 
l’European Ballon Festival, on 
personal del nostre centre va 
poder gaudir de vols en globus 
gràcies a l’Ajuntament d’Igua-
lada i de la pròpia organitza-
ció del certamen; per l’altra, de 
l’espectacle que la companyia 
“La Fura dels Baus” va fer a la 
nostra ciutat amb l’objectiu de 
recaptar diners per a la inves-
tigació de les conseqüències 
d’aquesta pandèmia al nostre 
territori.
Volem donar les gràcies a 
l’Ajuntament d’Igualada, a 
l’European Ballon Festival, a 
les empreses aerostàtiques, a 
les que li donen suport, a tot-
hom que fa possible aquesta 
tant reconeguda internacio-
nalment trobada anual.
 També agrair que La Fura dels 
Baus hagin pensat en nosaltres 
per fer visible, a la nostra ciu-
tat, l’espectacle que presenten 
enguany amb el missatge de 
suport a tots els sanitaris.
 Aquest espectacle, a la nostra 
ciutat, no hagués estat possible 
sense l’ajuda de l’Ajuntament 
d’Igualada, Els Moixigan-
guers d’Igualada, Els Potrons 
d’Igualada, el Cor Exaudio, el 
Grup Mal Llamp d’Igualada, i 
l’Agrupament la Torxa d’Igua-
lada.
Volem expressar molt espe-
cialment un reconeixement 
als Moixiganguers d’Igualada 
que enguany celebren el 25è 
aniversari i que no els ha estat 
possible fer-lo més visible de-
gut a la pandèmia i poder així, 
un any més, gaudir dels seus 
nous èxits. Per al Consorci 
ha estat entranyable comptar 
amb els grups, corals, com-
parses, i amb l’assistència dels 
ciutadans i ciutadanes que 
han participat en l’espectacle 
perquè és una mostra més de 
que, junts, farem una nova i 
millor normalitat”.

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

PORTADA     POLÍTICA     SOCIETAT    CULTURA     ESPORT     EMPRESA I ECONOMIA     CUIDA’T     ESCOLES     SORTIM

per estar sempre informat!
Premi al millor digital 2018



UGT i CC.OO. diuen 
que no renuncien a 

donar suport a la crea-
ció de grans polígons 

industrials i s’aparten 
de posicions d’Unió de 
Pagesos o Per la Conca
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REDACCIÓ / LA VEU 

E ls sindicats majorita-
ris a l’Anoia, CCOO i 
UGT han manifestat en 

el marc del debat social sobre 
el model de desenvolupament 
econòmic i sobre el procés par-
ticipatiu del pla director urba-
nístic d’activitat econòmica de 
la Conca d’Òdena (PDUAE-
CO), la seva “predisposició a 
implicar-se activament, assu-
mint les seves responsabilitats 
d’agents socials més represen-
tatius i majoritaris en contri-
buir a construir un desenvolu-
pament inclusiu i sostenible de 
futur a la comarca de l’Anoia”.
Ambdós sindicats apunten “la 
necessitat de construir un veri-
table espai de concertació soci-
al que harmonitzi i coordini les 
diferents iniciatives existents, 
amb Administracions, agents 
socials i econòmics per cons-
truir bases sòlides d’un model 
econòmic orientat a la sosteni-
bilitat, la digitalització i l’eco-
nomia circular on la indústria 
jugui un paper central”. Per als 

Els sindicats, d’acord amb facilitar 
inversions que creïn llocs de treball

representants dels treballadors 
“la indústria ha d’esdevenir pa-
lanca de canvi per encarar un 
nou creixement amb treball 
de qualitat amb sectors de va-
lor afegit”. També apunten en 
la necessitat que es “planifiqui 
una estratègia integral de mo-
dernització, governança com-
partida i eficiència energètica 
dels polígons d’activitat econò-
mica de la comarca”.

Indústria i medi natural
Els sindicats es posicionen així 
-davant algunes reaccions con-
tràries a disposar de més sòl 
industrial a la Conca-al costat 
dels alcaldes. “Nol renunciem 
a recolzar aquestes iniciatives 
que podrien requerir àmplies 

zones i hectàrees de sòl indus-
trial, però demanen planifica-
ció, coordinació, informació 
i transparència a les adminis-
tracions com a millor antídot 
per sortir d’aquesta nebulosa 
que s’ha instal·lat al debat fa 
massa temps i que alimenta 
polèmiques de poc recorregut”, 
i afegeixen, en un clar missatge 
a entitats com “Per la Conca”, 
o el sindicat Unió de Pagesos, 
que “no contribuirem a ali-
mentar una errònia dicotomia 
o fer incompatible la creació de 
llocs de treball i la protecció del 
medi natural de la comarca”.  

Evitar frustracions passades
Al mateix temps, els sindicats 
deixen clar que “s’han d’evitar 
per tots els mitjans frustracions 
experimentades a etapes ante-
riors i per evitar-ho és cabdal 
planificar estratègies, acordar i 
cercar consensos compatibilit-
zant els diferents usos del sòl a 
la comarca i diversificar la seva 
activitat econòmica, apostant 
per la cooperació i dimensió 
del teixit empresarial”.

Fira multisectorial 
de la comarca 

al centre d’Igualada

general@firaigualada.org     
www.firanoia.cat

93 804 01 02  

Reserva el
teu estand

A FirAnoia pots fer 
que milers 

de persones et 
coneguin

Tens un negoci 
i el vols donar 

a conèixer?

25, 26 i 27 de setembre de 2020

Descomptes
fins al

PRÉSSEC
DE la fortesa

Tasta’l,

és únic!

TOTS ELS DIUMENGES D’ESTIU
HORARI: DE 9 A 14 HORES
LLOC: Av. Ctra. d’Igualada, davant del nou CAP

MERCAT DE LA
FRUITA DOLÇA 
A PIERA
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Els globus, de bon matí damunt Igualada, i activitats infantils de 
dissabte a la tarda.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’edició d’aquest any de 
l’European Balloon 
Festival ha estat molt 

especial, de petit format, i 
condicionada a la pandèmia 
que viu tot el món. Dissabte es 
va fer el segon i darrer vol, un 
vol calmat que va permetre als 
pilots enlairar els globus des 
d’espais cèntrics i emblemàtics 
de la ciutat, com la Plaça de 
l’Ajuntament, la Plaça de Cal 
Font, el Camp de Futbol del 
barri de Fàtima, l’estació d’au-
tobusos i el Parc Central.
Les bones condicions mete-
orològiques de dissabte van 
permetre que tots els globus 
participants poguessin volar i 
el vent els va dur a Òdena, on 
s’havia instal·lat la diana de la 
prova esportiva. 
El pilot de l’equip Ultramagic 
Balloons, Jaume Creus, és qui 
s’hi va aproximar més, tirant 
el testimoni des de la cistella 
a només 20 centímetres de la 
diana. La segona posició va 
ser per Aleix Rodríguez, de 
l’equip Camins de Vent, que 
la va llençar a 2,30 metres i el 
tercer lloc pel pilot Òscar Por-
tillo, que va quedar a 3 metres 
i mig de la diana. La prova de 
competició es va haver de sus-
pendre perquè les condicions 
climatològiques no eren les 
òptimes.

Edició de transició
El festival internacional de 
globus aerostàtics European 
Balloon Festival ha celebrat 
una edició de transició mar-
cada per les restriccions de la 
situació de confinament, que 
l’ha obligat a suspendre els 
actes més multitudinaris com 
l’encesa nocturna de globus 
Night Glow i els vols de tarda 
per evitar aglomeracions. 

Un European Balloon Festival molt especial

Trenta globus
Tot i així, han assistit al fes-
tival trenta globus, una xifra 
que estava per sobre l’expec-
tativa de l’organització. La 
immensa majoria dels globus 
participants han estat catalans 
i espanyols, tot i que a darrera 
hora també han pogut arribar 
cinc pilots de Suïssa, Angla-
terra i Itàlia. L’organització ha 
volgut agrair a tots els pilots la 
seva implicació i el seu esforç; 
molts dels participants adme-
ten que han volgut “premiar” 
el festival en aquest any com-
plicat, i no volien deixar de 
venir després de tants anys de 
participar-hi.
Des de l’organització es con-
sidera aquesta 24a edició del 
Festival com una edició de 
transició, centrada en el me-
rescut homenatge als sanitaris 
de la Conca d’Òdena que van 
fer front a la pandèmia des de 
primera línia, i asseguren que 
ja preparen l’edició 25 per a 
l’any que ve, quan el certamen 
complirà el seu primer quart 
de segle.
La tarda de dissabte es va cele-
brar la festa infantil descentra-
litzada amb diferents activi-
tats d’oci familiar a les escoles 
Garcia Fossas i Pare Ramon 
Castelltort, a l’Escorxador i al 
Museu de la Pell d’Igualada, i 
amb la participació d’entitats 
com MPS, Protons i Dessota.

Implicació 
d’Igualada Comerç
Igualada Comerç ha fet par-
ticipar als comerciants i als 
igualadins de l’European Ba-
loon Festival, amb la iniciativa 
Desitjos Enlaire. Durant tota la 
setmana del Festival l’entitat 
de comerciants ha estat molt 
activa amb diferents accions 

que han estat molt ben aco-
llides i amb una important 
participació. A partir de la 
proposta Desitjos Enlaire i 
del compromís de donar su-
port a les malalties minorita-
ris MPS, s’han realitzat dife-
rents accions per la ciutat.
A principis de setmana es 
varen repartir globus amb la 
imatge d’Igualada Comerç i 
de MPS, amb els seus desit-
jos a les botigues associades. 
També es varen fer arribar en 
diferents punts de la ciutat, 
a on es volia transmetre un 
desig de suport i d’agraïment 
(Hospital d’Igualada, Ajun-
tament d’Igualada, Bombers, 
Creu Roja...). Durant la set-
mana es varen repartir entre 
els ciutadans, més globus, a 
través de les botigues associ-
ades a Igualada Comerç i pels 
carrers del centre d’Igualada.
El dissabte es feia l’última 
activitat dintre dels actes de 
l’European Baloon Festival 
amb un taller de desitjos, i 
un photocall de globus pels 
mes petits, al pati del Garcia 
Fossas.
Igualada Comerç vol apro-
fitar per agrair a tots els co-
merciants associats, als ciu-
tadans, a l’Associació MPS, 
a l’Ajuntament d’Igualada i a 

l’organització de l’European 
Baloon Festival per ajudar a 
fer possible aquesta activitat. 

Esperant que es compleixin 
tots els desitjos sorgits du-
rant la setmana.

Igualada Comerç ha donat suport a l’Hospital i MPS amb accions.

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

ES VEN PIS al COSTAT 
de l’ESTACIÓ TREN 

D’ IGUALADA
- Ideal per invertir.

- 80m2.
- Molt ben orientat al sol

- 3 habitacions totes amb �nestra
- Només 3 veïns

- Poques despeses de comunitat
Per només 60.000€

Interessats trucar a 636 925 298
Ref. Pis carrer Repòs.

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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EDICTE de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de Tinença d’animals de Capellades. (2020/34)

El Ple de l’Ajuntament de Capellades, en sessió ordinària del 2/07/2020 va acordar l’aprovació inicial de la modi�cació de l’ l’Ordenança municipal de Tinença d’animals de Capellades.

Es proposa modi�car el text dels següents articles  de l’ordenança 

Afegir a l'article 16, afegir el següent punt:
 11. Sols es podrà donar de menjar als animals per part de les persones autoritzades per l'Ajuntament.

El text d’aquest article restarà redactat de la manera següent:
ARTICLE 16
De conformitat amb la legislació aplicable, queda expressament prohibit: 

1.Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys injusti�cats.
2.Abandonar-los.
3.Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari.
4.No facilitar-los l’alimentació necessària .
5.Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.
6.Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració.
7.Vendre’ls als menors de 16 anys i a persones amb discapacitats sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
8.Exercir la venda ambulant de qualsevol animal. Només l’autoritat municipal autoritzarà la venda d’animals domèstics petits, de producció i consum, excloent-hi gossos i gats, en 
mercats i �res legalitzades.
9.L´ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats, si aquestes poden ocasionar-los sofriment, burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les 
persones que les contemplen.
10.Donar de menjar als animals a la via pública, excepte dels llocs habilitats per a tal efecte. 
11.Sols podran donar de menjar als animals les persones autoritzades per l'Ajuntament.

No s'entendrà maltractar un animal quan s'actuï per autodefensa o defensa de qualsevol persona que sigui atacada per l'animal.

Afegir a l'article 26 Infraccions Lleus, afegir els següents dos punts:
10. Donar de menjar en llocs NO habilitats per l'Ajuntament: 60 EUR (Art. 16.10 de l'Ordenança)
11. Donar de menjar als animals per part de persones NO autoritzades per l'Ajuntament: 60 EUR (Art. 20.11 de l'ordenança)

El text de l’article quedarà redactat de la manera següent:

ARTICLE 26 – INFRACCIONS LLEUS

1.No disposar de la cartilla sanitària:  60€  ( Art. 6 de l’Ordenança).
2.Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s’han de registrar obligatòriament no inscrits en el Registre general d’animals de companyia : 90 €  ( Art. 10 de l’ 
Ordenança).
3.No identi�car-los amb algun dels sistemes establerts per aquest reglament:  90€ ( Art. 11 de l’ Ordenança).
4.No comunicar al cens d'animals domèstics la mort, desaparició, canvi d'adreça o de persona propietària en el termini: 60€ ( Art. 13 de l’ Ordenança).
5.Mantenir els animals en condicions higièniques i sanitàries no adequades: 90€ ( Art. 16.3 de l’ Ordenança).
6.Vendre animals a menors de 16 anys i a persones amb discapacitats: 90€ ( Art. 16.7. de l’ Ordenança).
7.La no presència en lloc ben visible d'un rètol advertint l'existència d'un gos de vigilància: 60€  ( Art. 17.2 de l’ Ordenança).
8.Que es trobin passejant a la via pública gossos deslligats, encara que hi hagi la presència del seu propietari/ària: 60€ ( Art. 19.1 de l’ Ordenança).
9.No complir les condicions de manteniment dels animals en vehicles segons el que disposa l'article  d’aquesta ordenança: 90€ ( Art. 20.1. de l’ Ordenança).
10. Donar de menjar en llocs NO habilitats per l'Ajuntament: 60€ (Art. 10 de l'Ordenança)
11. Donar de menjar als animals per part de persones NO autoritzades per l'Ajuntament: 60€ (Art. 20.11 de l'ordenança)

Afegir a l'article 27 Infraccions Greus, afegir el següent punt:
17. La reiteració de faltes lleus : 200 EUR

      El text de l’article quedarà redactat de la manera següent:

ARTICLE 27 – INFRACCIONS GREUS

1.La tinença d'animals domèstics no quali�cats de companyia o animals salvatges sense autorització: 225€ ( Art. 2. de l’ Ordenança). 
2.Animal de companyia no vacunat: 350 € ( Art. 6. de l’ Ordenança ).
3.No facilitar les dades de l'animal agressor:  200€   ( Art. 8.1. de l’ Ordenança).
4.No comunicar els fets a l'ajuntament: 200€ ( Art. 8.2. de l’  Ordenança ).
5.No sotmetre l'animal agressor a observació veterinària: 200 €  ( Art. 8.3. de l’ Ordenança).
6.No presentar la documentació sanitària i el certi�cat veterinari: 150€  (Art. 8.4. de l’ Ordenança).
7.No comunicar les incidències que es produeixin durant el període d’observació: 150€  ( Art. 8.5. de l’ Ordenança).
8.No disposar d’instal·lacions adequades o excedir el nombre d’animals: 225€  ( Art. 14. de l’ Ordenança).
9.Provocar molèsties a terceres persones o tenir com allotjament habitual els celoberts o balcons: 200€  ( Art. 15.3. de l’ Ordenança).
10.Donar-los com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions: 400€  ( Art. 16.5. de l’ Ordenança).
11.Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense control de l’administració: 400€ ( Art. 16.6. de l’ Ordenança).
12.Exercir la venda ambulant d’animals de companyia i venda d’animals domèstics sense autorització municipal: 400€ ( Art. 16.8 de l’ Ordenança).
13.No tenir els gossos de vigilància amb les condicions degudes de seguretat: 400 €  ( Art. 17.1. de l’ Ordenança).
14.Portar gossos perillosos sense morrió: 200€  ( Art. 19.2.  i 19. 3 de l’ Ordenança).
15.L’entrada d’animals als llocs no autoritzats: 225€ ( Art. 21. de l’ Ordenança).
16.Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals de gossos i de gats o embrutar les façanes amb els seus orins  : 250 € 
( Art. 22.1.  i 22. 2 de l’ Ordenança).
17.La reiteració de faltes lleus: 200€

En compliment del que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es sotmet 
l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des del dia següent de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí O�cial de la Província de Barcelona, en el 
Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. 

Es fa públic per a informació general.

Capellades,  7 de juliol de 2020
 

Salvador Vives Alari 
Alcalde-president

AJUNTAMENT DE CAPELLADES
Codi: 2020/34
Exp. 2020/876
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Finques Rambles ha col.laborat realitzant el Tour Virtual del museu.

REDACCIÓ / LA VEU 

A hir dijous, ja tancada 
la nostra edició, va 
tenir lloc una nova 

sessió de debat en el marc del 
Procés participatiu del Pla di-
rector 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 sobre les iniciatives a em-
prendre per impulsar l’activitat 
econòmica al territori i els fac-
tors determinants i estratègics 
a tenir en compte en l’àmbit 
laboral.

Sessió amb els sindicats
 Sota el títol “El mercat laboral 
a la Conca d’Òdena” la ses-
sió anava a càrrec de Francesc 
Rica Saavedra, de l’UGT de 
l’Anoia; i d’Alfonsa Santieste-
ban, de CCOO de l’Anoia. Els 
dos representants sindicals del 
territori explicaren quina és la 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia, a través d’Ano-
ia Jove, ha dut a terme 

en les darreres setmanes una 
experiència de suport emoci-
onal que ha tingut molt bona 
acollida. 
El confinament ha posat a 
prova les persones en molts 
sentits i, un dels més signifi-
catius, ha estat en la regulació 
emocional, especialment en 
les persones joves, ja que les 
situacions d’excepcionalitat 
derivades d’una pandèmia po-
den generar pors i incerteses. 
Per aquest motiu, l’equip 
d’Anoia Jove, amb la col·labo-
ració de la Unitat d’Igualtat 
i Inclusió Social del mateix 
Consell Comarcal, va obrir 
l’espai virtual “Dilluns emoci-
onals” en què, a través dels ca-
nals d’Instagram dels diferents 
municipis de la comarca amb 
servei TDIC, es van donar 
eines i recursos per treballar 
situacions emocionals con-
cretes. Les temàtiques s’han 
escollit segons les prioritats de 
cada moment i a partir de la 
detecció de les necessitats del 
col·lectiu jove mitjançant pre-

Interessant iniciativa del Consell de 
suport emocional als joves

El Museu Railhome 
reobre les seves portes
REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de roman-
dre tancat al públic 
durant quatre llargs 

mesos degut al Covid-19, el 
museu del tren Railhome BCN 
ha reobert les seves portes en 
horari restringit només dis-
sabtes i diumenges durant els 
mesos de juliol i agost. Aquest 
any, doncs, no tancarà per va-
cances, a excepció del cap de 
setmana del 15 i 16 d’agost. Les 
visites guiades seran: dissabtes 
a les 10:30, 12:00, 16:30 i 18:00 
i diumenges a les 10:30 i 12:00.
Naturalment se seguiran els 
protocols de seguretat esta-

REDACCIÓ / LA VEU 

D ins dels projectes de 
promoció de la Sa-
lut que duu a terme 

Creu Roja a l’Anoia, en conveni 
amb l’Ajuntament d’Igualada, 
en breu s’iniciarà la difusió de 
consells a través de les xarxes 
socials, per tal que la pobla-
ció més vulnerable minimitzi 
els efectes de la calor durant 
aquest estiu.
Les altes temperatures poden 
tenir una sèrie d’efectes nega-
tius sobre la nostra salut com 
rampes, deshidratació, inso-
lació o cop de calor, que són 
especialment preocupants a 
la població infantil i persones 
grans. Els efectes adversos de 
les onades de calor es poder 
prevenir:
- Mantenir-se allunyat de la ca-
lor: eviti sortir i realitzar activi-
tats extenuants durant els mo-
ments més calorosos del dia. 
Mantinguis a l’ombra, no deixi 
als infants dins dels vehicles 
estacionats i, si és necessari  i 
possible, passi 2-3 hores del dia 
en un lloc fresc mentre respec-

blerts: reducció de l’aforament 
a la meitat, ús obligatori de 
mascareta, gel hidroalcohòlic i 
distància de seguretat. Qui no 
disposi de mascareta, podrà 
adquirir-la allà mateix.
Com a novetat important, des-
taquem la incorporació de nou 
material rodant, especialment 
la nova Taurus dedicada al 250 
aniversari de Beethoven que se 
celebra aquest any.
Finques Rambles ha col·labo-
rat amb ells realitzant el tour 
virtual del museu, que ja es pot 
visitar a la seva nova pàgina 
web i els serveix per inaugurar 
una sala d’exposicions virtual: 
Igualada 360.  

Consells de Creu Roja 
davant la calor de l’estiu

ta la distància física d’almenys 
1 metre i mig.
- Mantenir la llar fresca: uti-
litzi l’aire nocturn per refredar 
la llar. Redueixi la càrrega de 
calor dins de casa durant el dia 
utilitzant persianes i apagant el 
major nombre possible de dis-
positius elèctrics.
- Mantenir el cos fresc i hidra-
tat: Utilitzi roba lleugera i llar-
ga, begui aigua regularment, 
evitant les begudes ensucrades, 
alcohòliques o amb cafeïna. 
Prepari menjars lleugers que 
l’ajudin a recuperar les sals per-
dudes per la suor (amanides, 
fruites, verdures, gaspatxo o 
sucs).
- Si ha d’estar a l’exterior procu-
ri estar a l’ombra, utilitzi roba 
lleugera i de color clar, prote-
geixis del sol, utilitzi barret i 
protector solar. Utilitzi calçat 
fresc, còmode i que transpiri.
- Si té problemes de salut, con-
sulti amb el seu metge sobre 
quines mesures suplementàri-
es ha d’adoptar si pateix alguna 
malaltia de risc. Segueixi pre-
nent els seus medicament i no 
s’automediqui. 

guntes obertes a Instagram. 
Els “Dilluns emocionals” 
han permès dotar el col·lec-
tiu jove d’eines i recursos per 
ajudar-los a afrontar senti-
ments i situacions provocats 
per la pandèmia i el confi-
nament. La iniciativa tindrà 
continuïtat i es veurà poten-
ciada passat l’estiu. 
Els recursos s’han extret de 
fonts oficials i, en alguns 
casos, s’ha comptat amb el 
suport de professionals espe-
cialistes en regulació emoci-
onal. L’ansietat, la resiliència, 
la concentració, la Síndrome 
de la Cabana, les addiccions 
o la convivència, entre d’al-

tres, han estat alguns dels 
temes treballats. 
La consellera de Joventut 
del Consell Comarcal, Car-
me González, explica que 
“vista la bona acollida de la 
iniciativa, a partir del mes 
de setembre l’equip d’Anoia 
Jove reprendrà aquest servei 
i també es planteja potenci-
ar-lo i adaptar-lo a nous for-
mats, per a poder treballar 
l’educació emocional de for-
ma presencial i no només a 
través de xarxes socials”. Per 
accedir a aquests recursos, 
es pot entrar als diferents 
perfils joves dels municipis 
de la comarca.

Ahir dijous, nova sessió del procés 
participatiu del Pla de la Conca

situació actual i els reptes de 
futur del mercat laboral de la 
Conca d’Òdena. La sessió, com 
les anteriors, es va fer en  for-
mat telemàtic. 
Es tractava de la tercera sessió 
de debat amb experts en dife-
rents temàtiques que s’impul-
sa en el marc d’aquest procés 
participatiu. La setmana passa-
da, la sessió va girar entorn el 
model econòmic de la Conca 
d’Òdena i es van adreçar di-
ferents aspectes enfocats en la 
captació d’empreses, la compe-
titivitat territorial, les infraes-
tructures, el retorn i l’impacte 
al propi territori i l’equilibri i 
la dinamització dels diferents 
sectors d’activitat econòmica. 
La sessió del passat 9 de juliol 
va comptar amb la participació 
de diferents ciutadans i agents 
socio-econòmics del territori i 
es van recollir més de 170 co-
mentaris i preguntes algunes 
de les quals es van fer arribar 
als ponents.
A través del web https://par-

ticipa.gencat.cat/processes/
PDUAECOConcaOdena es 
poden recuperar els vídeos de 
les sessions i consultar els do-
cuments de resum amb res-
posta a totes les preguntes. A 
més, a través del mateix web la 
ciutadania pot fer arribar totes 
aquelles  propostes i comenta-
ris que vulgui aportar en rela-
ció al PDU.
La primera fase d’aquest pro-
cés participatiu culminarà el 
proper dijous 23 de juliol, amb 
una nova sessió. La segona fase, 
tindrà lloc al setembre amb la 
celebració d’uns tallers parti-
cipatius on es treballarà sobre 
mapeig les àrees de desenvolu-
pament d’activitat econòmica 
de la Conca d’Òdena.
Les sessions de debat i els ta-
llers o la resta d’acció del pro-
cés participatiu, tenen com a 
objectiu recollir les necessitats 
i sensibilitats del conjunt de la 
ciutadania i els diferents agents 
socioeconòmics per tal d’enri-
quir el Pla Director. 



Els ajuts, per a edificis 
residencials, els 

gestiona el Consell Co-
marcal amb unja dota-
ció total de la Generali-
tat de 8,4 milions per a 

tot el país
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L a Generalitat de Ca-
talunya ha obert, des 
aquest mes de juliol i 

fins al proper 18 de setembre, 
el termini de sol·licitud de les 
Subvencions per a la Rehabili-
tació d’Edificis d’Ús Residen-
cial. La dotació total d’aques-
tes subvencions és de 8,4 
milions d’euros i ja es poden 
sol·licitar a través de l’Oficina 
Local d’Habitatge de l’Anoia.
Es tracta de subvencions des-
tinades a rehabilitar els ele-
ments comuns dels edificis de 
tipologia residencial, amb la 
finalitat de fomentar la millo-
ra de l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat, la conservació i 
la millora de la seguretat d’uti-
lització i de l’accessibilitat.
La quantia dels ajuts variarà 
en funció de la inversió rea-
litzada i, entre altres requisits, 
les obres objecte de les sol·li-
cituds d’ajuts no poden haver 
finalitzat abans de l’1 de gener 
de 2020.
Les bases completes de la con-

Termini obert per demanar ajuts de 
rehabilitació d’edificis a la comarca

ACN / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
han detingut aquest 
dimarts dues persones 

en una operació antiterrorista 
al barri de la Barceloneta de 
Barcelona. De nacionalitat al-
geriana, formarien part d’una 
cèl·lula gihadista que es dona 
per desarticulada i que prete-
nia atemptar a la capital cata-
lana amb explosius. 
De fet, aquest dispositiu és 
la continuació de l’’Operació 
Alexandria’, que va acabar 
amb 19 arrestats a Barcelona i 
Igualada a principis del 2019. 
La investigació ha permès 
concretar els llocs on pensa-
ven actuar. El grup ja havia 
començat a capacitar-se, amb 
l’elaboració d’artefactes ex-
plosius i l’obtenció d’armes de 
guerra. Els arrestats ara, de 41 
i 43 anys, eren els responsables 
de la identificació i el control 
dels objectius seleccionats.
Als dos nous detinguts se’ls 

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc del seu pla 
d’expansió, Condis 
ha inaugurat un nou 

establiment a Igualada, amb 
una superfície de vendes de 
260 m2 i amb 5 treballadors 
a la plantilla. El nou punt de 
venda està situat al Carrer de 
Bellprat, número 3-5. 
El nou establiment disposa de 
seccions com drogueria i per-
fumeria, congelats, fruiteria, 
forn de pa, i expositors de 
carnisseria i xarcuteria. El seu 
horari comercial és ininter-

vocatòria, la documentació 
relacionada i el procediment 
de tramitació es poden trobar 
a web.gencat.cat/ca/tramits.
Per qualsevol consulta es pot 
contactar amb l’Oficina Local 
d’Habitatge de l’Anoia, al telè-
fon 93 805 15 85 o enviant un 
correu electrònic a:
serveis.tecnics@anoia.cat.

investiga per pertinença i col-
laboració activa amb organit-
zació terrorista, actes prepa-
ratoris d’activitat terrorista, 
capacitació i autoadoctrina-
ment. Dels arrestats a prin-
cipis del 2019, quatre encara 
estan en presó provisional.
El dispositiu d’aquest dimarts, 
liderat per la Comissaria Ge-
neral d’Informació dels Mos-
sos, ha començat a primera 
hora del matí i està tutelat pel 
jutjat central d’instrucció nú-
mero 6 de l’Audiència Nacio-
nal. Amb aquestes actuacions 
es dona per acabada l’’Opera-
ció Alexandria’, que va comen-
çar el juny del 2017.
Per la seva banda, el conse-
ller d’Interior, Miquel Buch, 
ha explicat que s’han fet dues 
entrades en dos domicilis que 
han permès arrestar aquestes 
dues persones. S’ha mostrat 
molt satisfet amb l’operatiu i la 
investigació dels Mossos d’Es-
quadra i ha afirmat que “ha fet 
una molt bona feina”.

La cèl·lula terrorista que 
volia atemptar a BCN, 
amb relació a Igualada

Obre un altre supermercat 
Condis a Igualada

romput de dilluns a diumenge 
de 9h a 23h. 
Amb aquesta obertura, Grup 
Condis suma un nou punt de 
venda a l’Anoia on ja comp-
ta amb 4 centres i 1.560 m2. 
En total, el grup té 574 esta-
bliments a Catalunya, amb 
una superfície de vendes de 
220.206 m2.
Condis, amb més de 50 anys 
d’història, és una de les em-
preses líders del sector de l’ali-
mentació a Catalunya, amb 
més de 600 establiments que 
sumen una superfície de ven-
da superior als 230.000 m2.

       

La societat INDUSTRIAL PIERA SA, Societat  Anònima Unipersonal 
necessita incorporar al Servei de Manteniment un/a Oficial/a 2ª. 

Per realitzar tasques inherents al manteniment de la xarxa d’Estacions 
Depuradores (EDARS), subministrament d’aigua, manteniment dels serveis 
d’enllumenat i climatització, intervenció a la resolució d’incidències de la 
xarxa, manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, control de 
processos i inspecció d’instal·lacions. 

Requeriments: 

- Coneixement de lampisteria i obra pública acreditats. 
- Experiència en llocs de feina i tasques similars. 
- Residència a la zona. 
- Disponibilitat per a la realització de guàrdies. 
- Carnet de conduir B. 

S’ofereix: 

- Incorporació immediata. 
- Retribució econòmica adequada al perfil. 

INTERESSATS podeu consultar les Bases a la pàgina web de l’entitat 
www.ipsaserveismunicipals.cat
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El consistori vilano-
ví va arribar a grans 
consensos durant el 

Ple d’aquest dilluns. Tots els 
grups van votar a favor de la 
participació de l’Ajuntament 
vilanoví al projecte “Conca 
Industrial 4.0” impulsat per 
la Mancomunitat Intermuni-
cipal de la Conca d’Òdena. El 
regidor de Promoció Econò-
mica, Jordi Barón, va explicar 
que es tracta d’un projecte 
específic per a la dinamitza-
ció del mercat de treball local 
adreçat als joves de 16 a 29 
anys de la Conca. Una forma-
ció teòrica i pràctica entorn 
al món industrial que és la 
continuïtat d’un projecte an-
terior, el ReinMet, que estava 
enfocat en el sector de la me-
tal·lúrgia i que va aconseguir 
un 100% d’inserció laboral. 
Vilanova del Camí,  partici-
parà amb una aportació eco-
nòmica de 2.417 €.
Així mateix el Ple va aprovar 
la participació del municipi 
en un altre projecte supramu-
nicipal, Conca Comerç, amb 
la voluntat de dinamitzar el 
sector del comerç local i els 
establiments de proximitat, 
greument afectat per les me-
sures de l’estat d’alarma. Jordi 

Barón va explicar que des del 
mes de març s’han impulsat 
diferents accions en el marc 
del Conca Comerç, especi-
alment de promoció i divul-
gatives, però els regidors de 
Promoció Econòmica de la 
Conca ja estan treballant en 
altres iniciatives que posin en 
valor el comerç de proximitat 
i ajudin a revertir la situació 
generada per la Covid-19. 
L’Ajuntament de Vilanova 
del Camí aportarà al projecte 
16.000 €.
Barón també va defensar la 
modificació del reglament 
de funcionament del Centre 
d’Innovació Anoia, amb la 
voluntat de regular l’ús de di-
ferents espais per part de les 
empreses que ocupen el Vi-
ver així com d’emprenedors 
i empreses que puguin estar 
interessades. Els tres punts de 
Promoció Econòmica es van 
aprovar per unanimitat.

Vilanova demanarà a la 
Fiscalia de Barcelona que 
investigui les possibles res-
ponsabilitat derivades de la 
gestió de la Covid a la resi-
dència Amavir
Abans dels Precs i Preguntes, 
el govern del PSC i Junts per 
Vilanova i Vilanova Alterna-
tiva van presentar una moció 

Vilanova del Camí participa al projecte Conca Industrial 4.0 de 
la MICOD per afavorir la inserció dels joves de 16 a 29 anys
Vilanova celebra el primer Ple Ordinari presencial en la fase de represa

al Ple per instar a la Fiscalia 
de Barcelona que investigui 
les possibles responsabilitats 
derivades de la gestió durant 
la crisi de la Covid-19 a la re-
sidència Amavir de Vilanova 
del Camí. 
Els proposants de moció van 
expressar en primer lloc, el 
seu condol i la solidaritat 
del Consistori de Vilanova 
del Camí i del conjunt de la 
ciutadania del municipi a to-
tes les persones afectades per 
aquesta pandèmia i especial-

ment als familiars d’aquelles 
que n’han patit la pitjor de les 
seves conseqüències.
PSC, Junts i VA, amb el su-
port d’ERC i l’abstenció de 
V365, sol·licitaran a la Fis-
calia Provincial de Barcelona 
l’obertura de diligències en 
relació a la situació causada 
en la residència Amavir per el 
brot de coronavirus, d’acord 
amb la funció d’empara dels 
drets individuals i col·lectius 
de les persones en situació de 
vulnerabilitat. L’objectiu és 

recopilar dades sobre la situ-
ació de la residència vilanovi-
na i els seus residents, sobre 
la gestió realitzada pels res-
ponsables d’aquesta institució 
en relació als contagis i de-
funcions que s’hi han produït 
durant el període de l’Estat 
d’Alarma, així com mantenir 
un seguiment de la seva evo-
lució i prendre en considera-
ció si d’aquests fets se n’hagin 
de derivar accions que reque-
reixin la intervenció pròpia 
del Ministeri Fiscal.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La temporada de pis-
cina a Vilanova del 
Camí s’ha encetat amb 

prudència i complint la nor-
mativa vigent en matèria de 
seguretat i protecció derivada 
de la COVID 19. Malgrat la 
lógica pudència dels primers 
dies, dues setmanes després de 
l’obertura es denota la “confi-
ança creixent del públic que hi 
assisteix”, segons afirmen des 
d‘Esports. 
Activitats piscina juliol 2020 
Tot i això queda ben clar 

que es tracta d’una tempora-
da especial i els aforaments 
són comparativament molt 
inferiors al 2019. Passada la 
primera quinzena d’obertu-
ra, la valoració dels usos de 
la instal·lació és ben diferent. 
En cap moment s’ha tornat a 
la imatge de piscina plena de 
l’any passat i els usuaris que hi 
accedeixen ho fan en situació 
d’amplitud i comoditat.
Des d’Esports han limitat 
l’aforament per garantir les 
mesures higièniques i sanità-
ries, segons afirma el regidor 
d’Esports, Rafael Gabarri. Les 

condicions d’ús s’han anat 
modificant en funció de les 
indicacions de les autoritats 
competents i, ara, per exem-
ple, es permet el bany de grups 
reduïts dels casals i activitats 
de lleure d’estiu. 
Durant aquesta primera quin-
zena s’han emès poc més 
de 2.000 entrades, una xifra 
inusualment baixa tenint en 
compte les xifres d’altres anys. 
“L’afluència és d’una mitjana 
diària de 275 persones, men-
tre que un any normal podrí-
em estar parlant de més del 
doble”, explica Rafael Gabarri. 

El públic entoma la temporada de piscina amb confiança 
però els índex d’usuaris són comparativament baixos
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Aquest dijous ha tingut 
lloc a l’Ajuntament 
de Montbui l’acte de 

signatura del conveni entre 
la institució local i la Unió 
d’Establiments de Montbui 
(UEM) per a la contractació 
d’una persona encarregada 
de gestionar el Pla de Dina-
mització comercial 2020.
L’acte ha comptat amb la 
presència de l’Alcalde mont-
buienc Jesús Miguel Juárez, 
el regidor de Promoció 
Econòmica Jordi Bòria, i la 
presidenta de la UEM Roser 
Valls.
A través d’aquest acord la 

UEM assumirà la contrac-
tació d’una persona que di-
namitzarà comercialment el 
municipi. El cost d’aquesta 
contractació l’assumiran la 
mateixa UEM, l’Ajuntament 
de Montbui i la Diputació de 
Barcelona. L’Ajuntament ce-
dirà l’ús d’un espai al CCC La 
Vinícola per tal que la perso-
na dinamitzadora desenvo-
lupi de forma coordinada la 
seva tasca amb les tècniques 
municipals de l’àrea de co-
merç.
Cal recordar que la UEM és, 
des de fa prop de 40 anys, 
l’entitat que agrupa el petit 
comerç i els professionals de 
serveis de Montbui.

Conveni amb la UEM per 
gestionar el pla de 
dinamització comercial MONTBUI / LA VEU 

Des del passat mes de 
novembre es realitzen 
els treballs d’arranja-

ment i reforç del mur d’esculle-
ra sobre el riu Anoia al mont-
buienc barri del Pi. Les obres 
van a càrrec de l’empresa Per-
fo-Roca, i es van adjudicar per 
un import de 387.000 euros. 
Durant les darreres setmanes 
han avançat notablement les 
obres i ja està ben perfilada l’es-
tructura del talús.
Cal recordar que l’actuació ha 
vist condicionada la seva exe-
cució per la pandèmia de la Co-
vid-19. Malgrat això, els treballs 
s’han anat realitzant de forma 
sostinguda i, durant les darre-
res setmanes, amb el progressiu 
restabliment de la normalitat, 
s’han accelerat. 
Les obres de construcció del 
nou talús busquen resoldre de-
finitivament una actuació pro-
blemàtica, que va patir despre-
niments parcials durant els anys 
2015 i 2018. Això va comportar 
que es fes un replantejament 
del projecte constructiu, per tal 
d’aconseguir una solución defi-
nitiva.
El projecte de consolidació i 
millora del talús va anar a càr-
rec de l’empresa Paymacotas 
Engineering, que és qui també 
realitza ara la dirección facul-
tativa de l’obra. Es tracta d’una 
solució tècnica per respondre 
definitivament als despreni-
ments parcials de materials que 
van afectar a la part central del 
talús construït inicialment. 
L’obra ha permès refer el mur 
d’escullera, donant solució a 
les filtracions d’aigua i també 
inclou la colocació d’uns an-
clatges que han de garantir l’es-
tabilitat de l’actuació. La cons-

trucció contempla la utilització 
de materials i procediments 
d’obra molt específics, adequats 
a la complexitat de l’actuació.

Les obres de la plaça del Pi, a 
bon ritme
Després de mesos d’incertesa i 
d’interrupcions imputables úni-
cament a l’empresa que realitza 
les obres, durant les darreres 
setmanes s’han reprès a bon rit-
me les obres de construcció de 
la nova “Plaça del Pi”, espai em-
blemàtic del barri del Pi mont-
buienc. L’actuació, que avança 
a bon ritme, permetrà una im-
portant millora de la mobilitat i 
l’accessibilitat d’aquest espai pú-
blic montbuienc que havia patit 
durant els darrers anys el creixe-
ment de les arrels dels vuit pins 

que presidien aquest espai i que, 
en alguns casos, havien fet mal-
bé el clavegueram i limitaven 
l’accés a habitatges. 
Un cop estigui completada l’ac-
tuació, s’hi ubicaran tres aurons 
blancs (“acer campestre”), uns 
arbres de fulla caduca que a l’es-
tiu donaran ombra i a l’hivern 
afavoriran el pas de la llum del 
sol. El creixement de les arrels 
d’aquests arbres estarà limitat i 
no generarà els problemes ac-
tuals. El projecte també inclou 
que la il·luminació de la plaça 
es realitzi amb LEDS ajusta-
bles d’intensitat (més o menys 
llum segons l’estació de l’any). 
Les obres de remodelació de la 
plaça del Pi van a càrrec de l’em-
presa Conspai es realitzen per 
un import de 96.000 euros.

Les obres al talús del riu i a la plaça 
del Pi avancen a bon ritme

 
·Es necessita una persona responsable i 

compromesa que tingui domicili a la 
comarca de l'Anoia o voltants, carnet de 
conduir B1 i moltes ganes de treballar…

·Valorarem l'experiència en botigues 
i supermercats d'alimentació.

 
Interessats, 

Posar-se en contacte amb el següent correu: 
dillepasa@dillepasa.com

Dillepasa, empresa 
que comercialitza 

i distribueix pastisseria  
establerta a Igualada, 
necessita personal per 
a realitzar auto venda 

a Catalunya.

c/Dr.  Pujadas, 3  IGUALADA
Tel. 93 805 46 99   /615 664 380

www.florsivioles.net

Estarem el dia 23 de juliol al Passeig Verdaguer

Vine a buscar la teva rosa
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

El projecte d’inversions 
esportives que l’Ajun-
tament de Castellolí va 

presentar al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PU-
OSC) de la Generalitat de 
Catalunya ha obtingut una 
alta puntuació, i això suposa 
que el municipi disposa des 
d’aquest mes de juliol de 290 
mil euros per invertir en ar-
ranjaments i millores de les 
instal·lacions esportives, la 
xifra màxima a què podia as-
pirar.
Tal com detallava el projecte, 
la part més gran de la inver-
sió es destinarà a reformar, 
millorar i ampliar la piscina 
municipal de Castellolí, una 
obra ambiciosa amb un im-

port de 147 mil euros. L’obra 
inclou la reforma integral 
dels vestuaris i de la zona del 
bar, una redistribució dels es-
pais, la substitució i millora 
de la maquinària del sistema 
de depuració i una ampliació 
de la zona de gespa.
També es crearà una nova 
zona d’esport vinculada a la 
bicicleta amb un circuit de 
tecnificació de bicicletes i pa-
tinets “Pump Track”, al qual 
es destinaran més de 77 mil 
euros. Serà el primer circuit 
d’aquestes característiques a 
la comarca, i es preveu que 
pugui atraure aficionats a la 
bicicleta d’altres municipis.
Finalment també es destina-
ran 81 mil euros a millorar 
la zona esportiva d’Els Pi-
nyerets, on es cobriran les 

Castellolí obté un ajut de la Generalitat per invertir 
290 mil euros en millores esportives

pistes de pàdel i tennis per 
protegir-les del sol i la pluja 
i aconseguir així que siguin 

operatives durant tot l’any in-
dependentment de les condi-
cions climatològiques.

El regidor d’esports i festes 
de l’Ajuntament de Castellolí, 
David Arana, ha manifestat: 
“des de l’Ajuntament sempre 
hem apostat per l’esport; ja 
vam ser ambiciosos al seu dia 
amb les dues pistes de pàdel i 
la remodelació de la pista po-
liesportiva. Ara amb la nova 
pista del Pump Track, única a 
l’Anoia, volem ser un referent 
a nivell de comarca i diversifi-
car l’oferta esportiva pels nos-
tres vilatans.”
La Generalitat ha atorgat 
aquest ajut a Castellolí per ser 
executable durant l’any 2020 
i primera meitat del 2021. 
Això suposa que per a l’es-
tiu de l’any que ve ja estaran 
enllestides moltes d’aquestes 
millores i també la nova zona 
esportiva per a bicicletes.

MIRALLES / JAUME SINGLA 

Dissabte a la Caseta 
Gumà de Miralles 
es va viure un insòlit 

sopar amb jazz a la fresca.... 
seguint tots els protocols de 
seguretat. La amfitriona de 
la vetllada, Mary Gumà, ho 
va preveure tot per evitar ris-
cos sanitaris. 
Per començar cadascú es 
portava el sopar “i així no 
es comparteix res que pugui 
encomanar la covid-19” i 
tothom, amb mascareta i les 
taules degudament separa-
des per grups familiars.
Acabat el sopar i tot degus-
tant una copa de cava, els 
grup de músics, majoritària-

ment vinculats a la Jazz Cava 
de Terrassa, desgranava un 
seguit de peces en anglès, 
francès (de Nova Orleans)
i traduccions  o versions en 
català.
Marta Sierra amb el seu violí 
i Oscar Font amb el trombó 
brillaren especialment al afe-
gir la veu a les seves interpre-
tacions. Els acompanyaven 
Adrià Font a la bateria, Ra-
mon Grimalt al baix, Oscar 
Barberà a la guitarra i Joan 
Albert al saxo alt. Va ser un 
concert en règim d’entrada 
inversa sota les estrelles ab-
solutament deliciós. I com 
passa a Miralles, sense la 
presència sempre molesta 
dels mosquits.

Val a dir que era la primera 
vegada que tot aquest grup 
de músics tocaven junts, 
però el jazz ja les té aquestes 
coses i quan els músics són 
bons –al contrari dels polí-
tics- s’entenen perfectament 
dalt de l’escenari. Tenen clar 
que el que importa és que el 
públic s’ho passi bé.

Les teteres del confinament
En un altre ordre de coses, 
dissabte vinent, a la Casa de 
Cultura de la Llacuna s’inau-
gura l’exposició “Les teteres 
del confinament”, de Mary 
Gumà. Una mostra de 57 te-
teres, totes diferents, realit-
zades per la ceramista al seu 
taller de Miralles.

Nit de sopar i jazz a la Caseta Gumà de Miralles
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest mes de juny 
ha acabat la vuitena 
edició del Projecte 

CREIX marcada pel confi-
nament derivat de la crisi de 
la COVID-19. L’Ajuntament 
d’Òdena organitza aquesta 
activitat destinada a nois i 
noies d’entre 12 i 18 anys en 
el marc de l’Espai Jove i és to-
talment gratuïta. En l’edició 
d’aquest febrer han participat 
joves dels 14 als 16.
La psicòloga especialista 
en Anàlisi i Conducció de 
Grups i directora del Centre 
Avancem d’Òdena, Verònica 
Amezcua, dirigeix aquestes 
sessions psicoeducatives que 
tenen per objectiu: oferir als 
joves eines per a la trajectòria 
vital, habilitats socials i estra-
tègies per a l’autonomia i per 
a la presa de decisions -da-
vant de possibles conflictes 
entre iguals, familiars i altres, 
perquè els puguin resoldre 
d’una forma constructiva i as-
sertivita, potenciant el talent 
de cada persona.
Verònica Amezcua destaca 
la importància que ha tingut 
el projecte per als partici-
pants d’aquesta edició, ja que 
ha coincidit amb el confina-
ment. A través de les video-
conferències setmanals els 
participants, a banda dels te-

mes més habituals, han pogut 
tractar d’altres específics del 
moment, com el fet que al-
guns han patit la síndrome de 
la cabana, pors o han pogut 
iniciar el dol. Les dinàmiques 
s’han adaptat a la nova mane-

Finalitza l’edició de febrer-juny del Projecte CREIX, 
s’ha fet en línia arran del confinament

Els joves, familiars, 
tècnics i professionals 
valoren positivament 
que l’activitat s’hagi 
adaptat a la situació

ra de comunicar-se, cosa que 
la psicòloga considera que 
ha estat molt enriquidora 
perquè cada participant ha 
pogut treballar des de la seva 
zona de confort.
Els joves, familiars i la matei-
xa directora valoren molt po-
sitivament aquest projecte, 
únic a l’Anoia durant el con-
finament. Amezcua avança 
que la iniciativa es farà ex-
tensiva a altres municipis de 
la comarca a través del Con-
sell Comarcal de l’Anoia i que 

hi ha interès tant pel projecte 
com pel tipus de grup psico-
educatiu. Encara no se sap 
si la propera edició, prevista 
per a l’octubre, podrà enge-
gar presencialment, però en 
el cas que no fos possible els 
organitzadors proposaran ti-
rar-la endavant en línia.
El Projecte CREIX és una 
activitat psicoeducativa que 
promou l’educació emoci-
onal, l’auto-coneixement i 
el creixement personal. Al 
llarg de les diferents sessi-
ons els joves escullen quins 
temes tractaran, com l’auto-
estima, la igualtat, la comu-
nicació, els complexos, les 
pors, les angoixes, les rela-
cions d’amistat o de parella, 
o la gestió de les emocions. 
CREIX promou un espai en 
què els joves es poden ex-
pressar lliurement, intercan-
viar punts de vista amb altres 
companys sobre els temes 
que més els hi interessen i tre-
ballar l’autoconeixement i la 
pròpia identitat, a través d’acti-
vitats vivencials i dinàmiques.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Promoció Econòmica de 
Vilanova del Camí va 
publicar ara fa uns dies 

les bases d’unes ajudes econò-
miques per reactivar el comerç 
local. Una línia d’ajudes direc-
tes de 350 € que suposa una 
inversió municipal de 40.000 € 
i que ara, des de l’Ajuntament, 
han ampliat per tal d’augmen-
tar les empreses beneficiàries. 
Poden sol·licitar aquestes aju-
des les empreses de serveis tals 
com tallers mecànics, serveis 
fotogràfics, copisteries i arts 
gràfiques, serveis de repara-
cions, tintoreria i bugaderies, 
perruqueria i salons d’estèti-
ca i bellesa, bars i restaurants, 
serveis de menjar preparat i 
càtering, clíniques dentals i clí-
niques veterinàries, òptiques, 
loteries, agències de viatges, 
equipament i parament de la 
llar, perruqueria canina, ser-
veis informàtics i tecnològics, 
serveis d’oci, esports i salut.
Aquestes ajudes estan pensa-
des per fer front a la compra de 
material de seguretat i de pro-
tecció que els comerciants van 
haver d’assumir després del 
confinament. El termini per 
demanar aquestes subvencions 
està obert fins el setembre.

Promoció Econò-
mica modifica la 
convocatòria de les 
subvencions reacti-
vem el comerç 

CREIX promou un es-
pai on els joves es poden 

expressar lliurement i 
intercanviar punts de 
vista amb companys



28  |  COMARCA Divendres, 17 de juliol de 2020

TOUS / LA VEU 

Fa mesos l’empresa Tel-
xius Torres España 
S.L.U. va iniciar els trà-

mits per instal·lar una antena 
de comunicacions al terme 
municipal de Sant Martí de 
Tous, previsiblement com a 
part del desplegament de la 
xarxa 5G que la companyia 
Movistar està fent arreu del 
territori. Inicialment l’em-
presa demanava construir-la 
dins del municipi i en terrenys 
municipals i l’Ajuntament els 
va denegar la llicència i l’ús de 
cap espai públic. Davant la ne-
gativa, l’empresa ha optat ara 
per instal·lar-la als afores, en 
un terreny de propietat priva-
da pel qual ja ha arribat a un 
acord amb el propietari, fet 
que limita el marge d’actuació 
de l’Ajuntament.
Fa pocs dies l’Ajuntament va 

aprovar un decret d’alcaldia 
que ha estat elevat i debatut 
al Ple municipal d’aquest pas-
sat dijous, on l’alcalde fa una 
sèrie de requeriments a l’em-
presa per tal que aporti un 
Estudi d’impacte i integració 
paisatgística i una autorització 
administrativa de l’Agència 

L’Ajuntament de Tous s’oposa a la instal·lació d’una 
antena de telecomunicacions 5G al municipi

MASQUEFA / LA VEU 

Iguana ha desplegat la 
seva pròpia xarxa de fi-
bra òptica a La Beguda 

Alta i a Can Parellada, terme 
municipal de Masquefa, fent 
arribar, així, la seva conne-
xió a Internet d’alta qualitat 
amb un servei de proximitat 
a aquests dos nuclis. Iguana 
també ha connectat la urba-
nització Vinyes del Turó per-
tanyent al terme municipal 
de Sant Esteve Sesrovires.
Iguana ofereix als veïns i ve-
ïnes una connexió a Inter-

net d’alta qualitat amb dues 
velocitats possibles: 100/10 
i 1000/300 Mbps. A la con-
nexió a Internet també s’hi 
pot afegir la telefonia fixa i 
les línies mòbils que convin-
gui. La permanència per als 
paquets de serveis que inclo-
uen fibra òptica és de només 
tres mesos.

Més GB a les línies mòbils
En els darrers dies, Iguana 
ha presentat noves tarifes de 
telefonia mòbil que incor-
poren moltes més dades. Es 
tracta de tarifes amb truca-

Catalana de l’Aigua respecte la 
construcció en zona de lleres, i 
dona al promotor deu dies hà-
bils per complimentar aquest 
tràmit.
L’alcalde de Tous, David Al-
quézar, ha manifestat: “l’equip 
de govern no som partida-
ris d’aquesta instal·lació, de 

dimensions considerables, 
perquè no és necessària pels 
nostres veïns i perquè desco-
neixem els riscos que van as-
sociats a aquesta tecnologia. 
L’Ajuntament serà exigent en 
el compliment de la normati-
va i els farem tots els requeri-
ments que calguin”.
Tot i així, els promotors s’acu-
llen a la llei estatal de teleco-
municacions 9/2014 que obli-
ga a l’administració a tramitar 
la instal·lació d’aquestes infra-
estructures perquè es conside-
ren bàsiques, per tant el pro-
pi Ajuntament alerta que, si 
compleix la normativa, no es 
podrà impedir la instal·lació de 
l’antena. Mentre durin els trà-
mits administratius, l’Ajunta-
ment de Tous s’ha compromès 
a tractar l’assumpte amb la mà-
xima transparència perquè tots 
els veïns n’estiguin al corrent.

La fibra òptica d’Iguana arriba a La Beguda Alta i a Can 
Parellada de Masquefa

des il·limitades de 14, 46 i 85 
GB que poden complemen-
tar la connexió a Internet 
per aquelles persones que 
desitgin unificar tots els seus 
serveis de telecomunicacions 
en un sol operador.
La tramitació de les altes de 
fibra òptica i telefonia mò-
bil es poden fer a distància a 
través de la pàgina web www.
iguana.cat, telefònicament al 
93 803 55 09, per correu elec-
trònic a contacte@iguana.cat 
o amb el servei de xat que té 
la pròpia pàgina web i que 
està disponible de dilluns a 
divendres de 8 a 20 hores.
També es poden fer de ma-
nera presencial a la botiga 
que Iguana té a Igualada, 
concretament al carrer Santa 
Caterina, 32 i que està oberta 
de dilluns a dissabte de 10 a 
13.30 hores i de 16.30 a 20.30 
hores.
A dia d’avui, Iguana disposa 
de fibra òptica a una dotzena 
de municipis de la comarca 
de l’Anoia i a Mediona (Alt 
Penedès). Properament té 
previst fer arribar la seva 
pròpia xarxa de fibra òpti-
ca a Copons, Orpí, Veciana, 
Carme, i Montserrat Parc i 
Sant Pau de la Guàrdia (El 
Bruc), entre d’altres.

CAPELLADES / LA VEU 

Ha tornat a reprendre a 
Capellades l’atenció pre-
sencial del Servei Laboral 
(Co-operativa) del Progra-
ma Anoia Activa. Seguint 
les actuals mesures de pre-
venció del Covid-19, cal 
accedir-hi amb cita prèvia. 
Per demanar hora només 
cal enviar un correu elec-
trònic  -evasalgado@anoia.
cat-,  amb el nom, adreça i 
telèfon tot explicant la si-
tuació en què es troba. La 
insertora laboral tornarà el 
correu per establir així el 
contacte.
El Servei Local d’orientació 
es fa des de l’Ajuntament 
de Capellades en col·labo-
ració amb el Consell Co-
marcal de l’Anoia.

El servei d’inserció 
laboral torna 
a atendre a 
Capellades

Espai on hauria d’anar l’antena

Interessats trucar:
636 92 52 98
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S. COLOMA DE Q. / LA VEU 

El president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, 
acompanyat del con-

seller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, van 
ser dissabte passat a Santa 
Coloma de Queralt, on s’ha 
fet la signatura de l’acord per 
al subministrament d’aigua 
d’aquest municipi de la Bai-
xa Segarra i altres vuit po-
blacions de la zona. A la seva 
arribada, s’han trobat una 
concentració d’un centenar 
de persones que protestaven 
tant per la signatura d’aquest 
projecte de subministrament 
d’aigua com per la previsió de 
la implementació d’un nou 
parc eòlic a la zona.

Aigua potable prevista per 
l’any 2023 després de 15 anys 
sense poder beure de l’aixeta
Des de fa 15 anys, després que 
es regulessin els barems de 
qualitat de l’aigua per adap-
tar-los al conjunt de la Unió 
Europea, es considera que 
l’aigua d’aquests municipis 
no és potable. En busca de 
solucions, fa tres anys ja es va 
signar un acord que havia de 
permetre que arribés aigua 
potable en aquest territori, 
provinent del canal Segar-
ra-Garrigues, un projecte que 
finalment es va abandonar. El 
projecte que s’ha signat avui 
preveu que l’aigua potable ar-
ribi de l’Ebre, en un projecte 
que preveu la construcció 
de 50 km de canonades i un 
pressupost de més de 5 mili-
ons d’euros. En el millor dels 
casos, l’aigua potable arriba-
ria l’any 2024 a Santa Coloma 
de Queralt.

En aquest sentit, el president 
de la Generalitat, Quim Tor-
ra, ha volgut demanar dis-
culpes als veïns i veïnes de la 
zona, per haver tardat tant a 
portar-hi l’aigua potable. El 
president ha assegurat que 
es va quedar sorprès quan li 
van comentar que encara hi 
ha municipis de Catalunya 
on no hi arribi l’aigua pota-
ble. Un problema, que a més 
de la Baixa Segarra, també 
tenen en alguns municipis de 
l’Alta Anoia, i que el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, 
Damià Calvet, també s’hi ha 
referit.
Per la seva banda, però,  la 
plataforma ciutadana “Vo-
lem aigua potable” es mostra 
escèptica respecte el projec-
te, atès que els promotors de 
l’acord —Agència Catalana 
de l’Aigua, Diputació de Tar-
ragona, Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà i ajun-
taments— no han informat 
sobre les condicions pacta-

Es signa l’acord per fer arribar aigua potable a Santa 
Coloma amb la presència del president Torra

amb aquest projecte no passi 
com els altres i s’acabi fent”.

En contra de la implemen-
tació de nous parcs eòlics
En l’acte de signatura del 
projecte per portar l’aigua 
potable, també s’ha parlat de 
la possible implementació de 
198 aerogeneradors al ter-
ritori. Després de parlar-ne 
amb els manifestants que es 
concentraven a les portes 
del Castell de Santa Coloma, 
on s’ha fet l’acte de signatu-
ra, tant el president com el 
conseller s’han compromès a 
reunir-se amb la plataforma 
per explicar-los el seu pro-
jecte. El president Torra ha 
assegurat als concentrats que 
s’escoltaria la seva opinió, “si 
volem decidir si volem un 
estat o no, com no hem de 
permetre decidir al territori 
sobre el seu model energè-
tic”, ha comentat, i ha afegit 
que “com a país hem d’incre-
mentar la nostra producció 
d’energia sostenible, però ho 
hem de fer de manera justa i 
equilibrada amb el territori.
Sobirania Energètica Baixa 
Segarra i la PACA, les plata-
formes contra la implemen-
tació de nous parcs eòlics, 
reclamen un model soste-
nible, just i democràtic de 
transició energètica cap a les 
energies renovables. Consi-
deren que cal una planifica-
ció sobre el model energètic 
que englobi tot el país, res-
pecti l’equitat territorial, que 
sigui solidari entre territoris, 
que esdevingui un revulsiu 
per al repoblament del món 
rural i que impliqui la gene-
ració de valor afegit per a les 
comunitats afectades.

des: quines conseqüències 
mediambientals tindrà la ca-
nalització, quin serà el preu 
de l’abastament i quin orga-
nisme el fixarà, i què passa-
rà en cas de restriccions. La 
plataforma argumenta que hi 
ha una gran quantitat d’aigua 
disponible en el subsòl, mo-
tiu pel qual defensa la crea-
ció de potabilitzadores locals 
que permetin l’autoconsum 
dels municipis afectats.
En aquest sentit, el conseller 
Calvet ha explicat que des-
prés que es tombés el projec-
te del canal Segarra-Garri-
gues es van analitzar totes les 
possibilitats a fons per fer ar-
ribar l’aigua potable a Santa 
Coloma i als municipis veïns 
i es va creure que la creació 
d’aquestes potabilitzadores 
“no era factible, ni per ga-
rantir la quantitat de l’aigua 
ni la qualitat”. En la seva in-
tervenció, l’alcalde de Santa 
Coloma, Ramon Mullerat, 
ha comentat que “confio que 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte s’ha reviscut 
la tradició de treure la imat-
ge de Sant Cristòfol per pre-
sidir tota la benedicció dels 
vehicles.
Primer la banda de l’Escola 
de Música va acompanyar la 
imatge des del domicili de la 
família Carreras fins l’esglé-
sia de Santa Maria, on es va 
celebrar la cerimònia litúrgi-
ca. Seguidament els músics 
van continuar tocant mentre 
es beneïen els vehicles a la 
plaça i després fins tornar la 
imatge a la casa.
A més a més aquest any s’ha 
pogut també gaudir amb una 
nova edició de la passejada 
de vehicles clàssics i antics, 
que un cop beneïts, han estat 
exposats a la plaça de Cata-
lunya.
A la tarda, la benedicció va 
ser principalment per als ve-
hicles pesats, i per això en-
lloc de la plaça es va fer a la 
cruïlla del passeig amb Tor-
renova.

Capellades celebra, 
un any més,  Sant 
Cristòfol

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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CAPELLADES / LA VEU 

La Piscina Blava de Ca-
pellades obre tots els 
dies amb normalitat i 

amb una ocupació de més de 
100 persones a cada sessió. 
Els usuaris ja s’han anat re-
gistrant i acostumant-se a la 
reserva de sessions per inter-
net. Com sempre, per qual-
sevol dubte, es pot demanar 
al personal de recepció de la 
Piscina Blava.
És molt important seguir les 
mesures establertes de pre-
caució per evitar els contagis. 
Segons la normativa actuaL, 
cal portar mascareta de ma-
nera obligatòria, excepte en el 
moment del bany o per pren-
dre el sol.
L’espai de gespa s’ha ampliat a 
la pista i al frontó per poder 
oferir places amb la distància 
de seguretat normativa. A la 
zona del bar els usuaris dis-
posen d’una màquina de ven-
ding amb algunes begudes i 
cosetes de menjar.
Recordem que la Piscina 

obrirà els matins d’11 a 14:45 
i les tardes de 16:15 a 20 ho-
res, fins el 31 d’agost. Tota la 
informació per comprar en-
trades es pot trobar al web 
piscinablava.capellades.cat

Mulla’t a la Piscina Blava
Aquest diumenge Capellades 
ha acollit una nova edició del 
Mulla’t. El segon diumenge de 
juliol se celebren diverses ac-
tivitats per sensibilitzar sobre 
l’esclerosi múltiple. Aquest 
any, les actuals circumstànci-
es han modificat la jornada, 

Moltes persones s’acosten al “Mulla’t 
per l’esclerosi”a la Piscina Blava

que s’ha concentrat en una 
parada a l’entrada de la Pis-
cina Blava amb informació i 
merchandising.
Al llarg del matí van ser mol-
tes les persones, com l’alcalde 
Salvador Vives i la regidora 
d’Esports Anna Xaus, que es 
van atansar per informar-se 
o mostrar la seva solidaritat 
adquirint algun producte de 
la campanya d’enguany. L’ob-
jectiu d’enguany, a banda de 
la col·laboració econòmica, 
ha estat mantenir viu l’esperit 
solidari del Mulla’t.

CAPELLADES / LA VEU 

D urant tot aquest 
mes de juliol con-
tinuen les recoma-

nacions proposades des de 
la Biblioteca El Safareig. 
Aquesta és una proposta 
que va començar durant el 
confinament i que ha con-
tinuat durant la nova nor-
malitat. Cada setmana es fa 
una proposta amb les nove-
tats i llibres que han arribat 
o amb els que han tingut 
molta demanda per part 
dels usuaris.
Aquest material recoma-
nat després es pot agafar 
en préstec, demanant-ho 
amb cita prèvia per correu 
electrònic o bé trucant per 
telèfon.
Aquest estiu són molts els 
usuaris que han utilitzat 
aquest sistema per reser-
var totes les novetats que 
han anat arribant, tant per 
a adults com per a infants. 
Entre aquests darrers tam-

bé es proposa una novetat: 
el lot sorpresa. Els pares en-
carreguen un lot de llibres, 
i els usuaris s’emporten una 
selecció triada per les bibli-
otecàries.
La Biblioteca estarà oberta 
tot aquest mes de juliol amb 
aquest sistema de préstec, 
però també amb les sales 
obertes al 50% de la seva 
capacitat i internet funcio-
nant amb normalitat.

Un estiu de lectures a la 
Biblioteca El Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

El Casal d’estiu de Ca-
pellades funciona a 
ple rendiment. Els 

nens i nenes continuen gau-
dint de les moltes activitats 
previstes, de tipus ben dife-
rents.
De fet, aquests són els dies 
amb més participants al Ca-

sal, cosa que ha portat a 
ampliar el nombre de moni-
tors contractats per conti-
nuar complint la normativa 
de ratios i amb les mesures 
de seguretat i prevenció es-
tablertes.
La setmana passada els in-
fants van fer activitats de 
manualitats amb uns mu-
rals d’estiu.

Casal d’estiu, a ple 
rendiment

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha 
signat el conveni de 
col·laboració entre 

l’entitat de les Festes del Carrer 
i l’Ajuntament de Capellades. 
Formalment l’acord ja s’havia 
aprovat per ple, però entre el 
confinament i la feina pròpia 
de l’entitat, no s’havia pogut 
fer físicament la signatura.
Aquesta és una col·laboració 
molt ben rebuda per les dues 
parts. Tal com destaca el re-
gidor de Cultura, Àngel So-
teras, “les Festes del Carrer 
són un actiu imprescindible 
de Capellades. Són un desta-
cat element de cohesió social 
i generen sentiment de per-
tinença a la vila com cap altra 
manifestació festiva. Enguany 

ho hem pogut tornar a com-
provar: amb totes les limitaci-
ons que coneixem, la voluntat 
de mantenir-les ha fet aflorar 
la creativitat i la il·lusió ne-
cessàries per no perdre-les i 
poder-les viure encara que de 
forma diferent”.

Signatura del conveni amb les Festes 
del Carrer de Capellades

Per a aquest exercici l’Ajunta-
ment també ha signat conveni 
de col·laboració amb altres en-
titats de perfil molt variat però 
que realitzen tasques impres-
cindibles en la vida capella-
dina, com ara la Comissió de 
Reis, Xarxa o Càritas.

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial
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HOSTALETS DE P / LA VEU 

El passat dissabte 11 de 
juliol va tenir lloc la jor-
nada ‘Som d’arreu i ens 

trobem als Hostalets’ amb una 
taula rodona que va tractar les 
diferents realitats de les perso-
nes refugiades i, més tard, un 
concert amb joves refugiats 
del projecte de la Fundació 
Centre Internacional Música 
Antiga. En tots dos casos es 
van seguir les mesures higiè-
niques i de distanciament.
La taula rodona va comptar 
amb unes ponents ben cone-

gudes, les hostaletenques 
Marta Valls, Anna Flo, Eulà-
lia Millaret i la tarragonina 
Marina Cañado. Totes quatre 
van explicar «Les diferents 
realitats de les persones refu-
giades» des del recull de da-
des, informació i l’experiència 
d’haver treballat en diversos 
camps. Va ser una xerrada 
molt interessant que també va 
comptar amb la intervenció 
del públic i que, per compen-
sar les mesures sanitàries que 
limitaven l’aforament, també 
es va seguir per Internet.
Per altra banda, al vespre va 

tenir lloc el concert d’Orpheus 
XXI sota la carpa de la pista 
poliesportiva. El projecte de 
la Fundació CIMA, del pres-
tigiós músic igualadí, Jordi 
Savall, va comptar amb Yannis 
Papaioannou (Grècia), Georgi 
Dimitrov (Bulgària), Meri-
em Moubine (Marroc), Imad 
Amrah (Marroc) i Khalid Al 
Khatib (Síria). La selecció dels 
temes va passar per diferents 
pobles i cultures mediterrà-
nies en un viatge musical que 
els espectadors van poder se-
guir en directe des de les cadi-
res habilitades.

Les diferents realitats dels refugiats

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Diumenge passat, 12 
de juliol, una àm-
plia representació de 

l’equip de Govern de l’Ajun-
tament va oferir una reunió 
per parlar del clavegueram 
i de quins són els avantatges 
del sistema porta a porta de 
recollida d’escombraries. Es 
tractava de traslladar la infor-
mació i conèixer les diferents 
sensibilitats al respecte per 
part del veïnat.
Les obres de clavegueram en 
un barri o urbanització acos-
tumen a ser controvertides 
pel que representa urbanís-
ticament, amb el fet d’aixe-
car carrers i, també l’esforç 
econòmic que han de supor-
tar els veïns i veïnes per ti-
rar-ho endavant. Aquest va 
ser el punt principal que es 
va tractar a Serra Alta amb la 
intervenció del regidor d’Ur-
banisme, Jordi Parcerisas, qui 
va fer la seva exposició en 4 
punts. Primer va fer un repàs 
històric i va explicar el pro-
jecte que hi ha aprovat defini-
tivament per sessió plenària 
des del 2012 i que genera una 
afectació en forma de càrrega 

Reunió sobre el clavegueram a Serra Alta

al registre de la propietat en 
cada una de les parcel·les de 
Serra Alta. També va detallar 
els aspectes més tècnics, es va 
parlar del pressupost i de les 
fórmules de finançament. La 
trobada va servir per resoldre 
dubtes i concretar aspectes 
referents a un tipus d’obra 
complex.
Per altra banda, l’alcalde Ge-
rard Parcerisas, en condició 
també de regidor de Medi 
Ambient, va exposar els prin-
cipals avantatges del sistema 

MASQUEFA / LA VEU 

El Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat ha 
finalitzat les obres de 

millora de la seguretat viària 
a la B-224, entre Masquefa i 
Sant Llorenç d’Hortons, que 
han inclòs com a principal 
actuació la implantació d’un 
separador de fluxos per a re-
forçar la separació dels dos 
sentits de la circulació i, així, 
reduir el risc de xocs frontals. 
Les obres han comptat amb 
un pressupost de 50.000 eu-
ros.
Els treballs, que han abastat 
un tram de quatre quilòme-
tres, han consistit en la im-
plantació a la calçada d’una 
franja central de 40 cm, de 
color vermell, perquè sigui 
percebuda més fàcilment per 
les persones usuàries. Aquest 
espai està delimitat per dues 
línies blanques contínues que 
disposen de ressalts.

Millora de la B-224
La B-224, de la xarxa bàsica 
de carreteres de la Generalitat, 
és un dels principals eixos de 
comunicació entre l’Anoia i el 
Baix Llobregat. Discorre entre 
Vallbona d’Anoia –on connec-
ta amb l’Eix Diagonal (C-15)– i 
Martorell –on enllaça amb l’A-
2 i l’AP-7, tot unint altres mu-
nicipis com Piera, Masquefa, 
Sant Llorenç d’Hortons i Sant 
Esteve Sesrovires. Entre Vall-
bona i Piera té un trànsit de 
5.500 vehicles diaris i a Sant 
Esteve Sesrovires, de 18.200 
vehicles, i arriba fins als 25.000 
vehicles a l’entorn de Martorell.
Territori i Sostenibilitat està 
treballant en els projectes de 
millora integral d’aquesta car-
retera, dividits en tres trams, 
en funció de seves caracterís-
tiques de traçat, funcionali-
tat i trànsit: Vallbona d’Anoia 
-  Masquefa; Masquefa – Sant 
Esteve Sesrovires i Sant Esteve 
Sesrovires - Martorell.

Obres de millora de la 
seguretat viària a la B-224 
entre Masquefa i Sant 
Llorenç d’Hortons

de recollida porta a porta. Es 
tracta d’un dels projectes que 
s’està estudiant des d’aquesta 
àrea i que podria implemen-
tar-se en un futur no molt llu-
nyà al nostre terme.
Finalment, el regidor d’Urba-
nitzacions, Xavier Alberich, 
també va poder fer un recorda-
tori de la recent posada en fun-
cionament del sistema de bús-
ties que permet rebre les cartes 
directament sense necessitat 
de desplaçar-se a Esparreguera 
com es feia anteriorment.

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament ha co-
mençat a treballar en 
una nova edició del 

PieraDegusta que se celebra-
rà els dies 5 i 6 de setembre, 
sempre i quan ho permeti la 
situació sanitària derivada 
de la Covid-19. Aquest any 
es preveuen algunes nove-
tats. Una d’elles serà el canvi 
d’ubicació per a garantir que 
es compleixin les mesures 

d’higiene i seguretat recoma-
nades per les autoritats sani-
tàries.
Un altre dels canvis serà la 
creació d’un espai destinat 
als productors locals en el 
qual podran donar a conèi-
xer i vendre els seus pro-
ductes. Els productors locals 
interessats en exposar en 
aquesta edició del PieraDe-
gusta es poden posar en con-
tacte amb l’Ajuntament tru-
cant al telèfon 656 257 768.

Es prepara una nova 
edició del PieraDegusta
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CALAF / LA VEU 

Des de la setmana pas-
sada, l’Esplai de la 
Gent Gran de Calaf 

també s’ha sumat als equipa-
ments municipals que a poc a 
poc van obrint les portes a la 
ciutadania. En aquest cas però, 
ho ha fet de forma limitada, ja 
que no només es pot accedir a 
l’espai de jardí i no a l’interior 
de l’edifici. 
L’horari d’obertura és de di-
lluns a divendres de 10h a 13h 
i de 16h a 19h i s’hi reprendran 
algunes de les activitats espor-
tives i saludables que es feien 
de forma habitual però traslla-
dades a l’aire lliure.
A més, també caldrà complir 
amb certes mesures de segure-
tat com: 
- Respectar la distància de se-
guretat d’1,5 m

- Utilitzar la mascareta si no es 
pot mantenir la distància
- Rentar-se les mans sovint 
amb aigua i sabó i/o solució hi-
droalcohòlica
- No compartir estris i dispo-
sitius 
- No es podrà jugar a jocs de 
taula

L’Esplai de la Gent Gran de Calaf 
també es reactiva

- Caldrà facilitar les tasques de 
neteja i mantenir l’espai net i 
ordenat. 
També s’ha demanat a les per-
sones usuàries que si presenten 
algun símptoma - febre, tos, 
mal de cap, etc. que no assistei-
xin a l’esplai, es quedin a casa i 
contactin amb el CAP o el 061.   

CALAF / LA VEU 

Demà dissabte, a les 7 
de la tarda al Casino 
de Calaf, Anna Ramis 

conversa amb Dominica Díez, 
psicòloga clínica responsable 
de la Unitat de joc patològic 
i altres addiccions no tòxi-
ques de la Fundació Althaia, i 
amb Bruna Santanach, mestra 
d’educació infantil i mare de 
dues criatures. Presentaran i 
parlaran sobre el llibre De 0 a 
3 anys, res de pantalles? d’An-
na Ramis, pedagoga, que ens 
dona pautes per educar els fills 
prioritzant les seves necessi-
tats i perquè la pantalla sigui 
només l’últim recurs.
Durant els primers tres anys 
els infants experimenten i 
aprenen com en cap altra 

etapa de la vida. L’ús de 
pantalles perjudica el seu 
desenvolupament motriu, 
cognitiu i emocional. Però, i 
si malgrat tot, en algun mo-
ment hi hem de recórrer?

L’ús de pantalles en 
els infants, xerrada al 
Casino de Calaf

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Dissabte 18 de juliol 
Sant Martí Sesguei-
oles acollirà l’espec-

tacle de dansa, circ i música 
Deepak Chopra, de la com-
panyia Fun Dan Mondays.
La companyia artesenca pre-
sentarà aquest espectacle a la 
plaça de l’Ajuntament, a les 
20.30h. 
L’espectacle compta amb una 
part de dansa, interpretada 
per Nàdia Pessarodona i Es-

ther Confalonieri; de circ, 
amb Mar Carrasco i Marc 
Ene, i musical, amb Dan Ari-
sa.
Es tracta d’una activitat que 
compta amb el suport de Di-
putació de Barcelona.
Durant tota l’actuació es po-
sarà a disposició totes les 
mesures de prevenció i higi-
ene pel Covid-19, així com 
també caldrà respectar el 
distanciament entre perso-
nes. Tots els assistents han de 
portar mascareta posada.

Dansa, circ i música amb 
Deepak Chopra, a Sant 
Martí Sesgueioles

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Tal i com es va establir a 
les bases del Concurs 
de fotografia 2020, 

aquest diumenge 5 de juliol, 
l’Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles anuncia els gua-
nyadors d’entre totes les parti-
cipacions rebudes.
La quarta edició del Concurs 
de Fotografia del municipi te-
nia com a objectiu trobar les 
tres millors fotografies sobre 
indrets i espais de Sant Martí 
Sesgueioles. Des de l’Ajunta-
ment es fa un agraïment a tots 
i totes les participants, i felicita 
als guanyadors, que han estat:
- Primer premi
De besllum - Joan López Cos-
ta
Serà portada de la revista 

Margaridó 2020 i obtindrà un 
xec regal per gastar als comer-
ços del municipi per valor de 
100 €.
- Segon premi
Primavera confinada - Jordi 
Casellas Solé
Serà la portada del butlletí 

Guanyadors del Concurs de fotografia 
de Sant Martí Sesgueioles

municipal 2021i obtindrà un 
xec regal per gastar als comer-
ços del municipi per valor de 
75 € 
- Tercer premi
Superació - Núria Pons Torra
Obtindrà un xec regal per gas-
tar als comerços del municipi 
per valor de 50 €.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com
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-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES
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Un dels millors jugadors del 
circuit World Padel Tour farà 
un clínic a Igualada

esports
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PÀDEL / LA VEU

E l jugador argentí 
Adrián “Tito” Alle-
mandi serà el prota-

gonista del primer Clínic 
SUPERDRY que es farà a les 
instal·lacions de pàdel de l’IN-
FINIT de Igualada, el proper 
dissabte 25 de juliol pel matí.
“Tito” és argentí, va néixer a 
Neuquén el 1980, juga en la 
posició de revés, jugador que 
es col·loca a la dreta de la pis-
ta.  Des que existeix la com-
petició, el 2014, a dia d’avui, 
“Tito” és un dels millors ju-
gadors del World Padel Tour, 

sempre ha estat a dalt en el 
rànquing i aquest any 2020 fa 
parella amb Jeronimo Gon-
zalez. Des que és professio-
nal ha jugat 294 partits dels 
quals n’ha guanyat 182 i n’ha 
perdut 112, amb una efectivi-
tat del 61’9%, una de les més 
elevades del circuit. En el seu 
últim torneig, primer del post 
COVID, de fa una setmana, 
va perdre en un partit molt 
igualat contra els caps de sè-
rie número 5 del torneig la, 
parella formada per Agustín 
Tapia i Fernando Belasteguín 
per un resultat de 4-6, 6-3 
i 5-7 en un partit de més de 

dues hores.
La presència d’Adrian “Tito” 
Allemandi a Igualada es 
produirà per l’esponsorit-
zació del jugador per part 
de les botigues SUPERDRY 
d’Igualada i Vilanova i la 
Geltrú. També col·labora en 
aquest primer clínic l’em-
presa igualadina PUNTO 
BLANCO que juntament 
amb SUPERDRY regalaran 
unes peces de roba a tots els 
participants. 
A hores d’ara encara queda al-
guna plaça lliure en el clínic, i 
el termini per inscriure’s acaba 
avui divendres, 17 de juliol.  

CICLISME / LA VEU 

El passat diumenge 12 
de juliol puntualment 
a les 8h del matí, 6 par-

ticipants prenien la sortida 
des de l’antiga ubicació del 
Bar La Palma d’Igualada per 
rememorar la carrera ciclista 
de la Volta a Carme, amb un 
recorregut de 32km, 3 metes 
voltants (MV) i 2 premis de la 
muntanya (PM).
L’amateur Joan Llorens de 
Montbui va ser el brillant 
guanyador, amb un temps 
d’1h 32min i una mitjana de 
22,9 km/h. Amb aquesta vic-
tòria, Llorens revalida el títol 
57 anys després del seu triomf 
el 10 d’Agost del 1963.
Es va donar la sortida neu-
tralitzada al Bar La Palma i 
la carrera comença tranquil-
la, passant per la Rambla i la 
Soledat. Transcorre el Pla de 
Rigat en filera i s’arriba a la 
Pobla sense sorpreses. Fer-
nando Borrega mostra el ner-
viosisme en alguna estrebada, 
però no passa d’això. La filera 
s’estira arribant a la primera 

MV abans del pont de Car-
me, que F. Borrega s’empor-
ta amb facilitat. El “pelotón” 
es reagrupa passat Carme i 
s’esprinta per la 2a MV del 
trencall d’Orpí, on s’imposa 
Gabriel Borrega. Els forts re-
petxons d’Orpí garbellen el 
grup i Llorens, Soriguera i G. 
Borrega perden contacte amb 
el grup capdavanter. Josep 
Vilaseca s’emporta el PM de 
Sta. Càndia, amb una força de 
pedalada sobrenatural. Arri-
bant al trencall de la carretera 
de Miralles ataca Josep Marí 
guanyant uns metres que re-
sulten determinants per a que 
coroni primer el Coll de la 
Portella i s’emporti el 2on PM. 
Però es va reanimar LLorens 
a la baixada i s’imposà a la 
meta de la Font del Sanahuja 
després d’un descens rapidís-
sim en lluita aferrissada amb 
G. Borrega, que no pot fer res 
per evitar la victòria del de 
Montbui.
Una gran matinal que demos-
tra el gran interès de la joven-
tut igualadina i comarcal per 
l’esport del pedal.

Un grup de ciclistes 
rememora la Volta a 
Carme

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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CULTURA / LA VEU 

Els XVI Premis Com-
promís Cultural, que 
concedeix cada any 

Òmnium Cultural Anoia, 
s’han atorgat aquest 2020 a 
Francesc Ricart i Orús (pre-
mi a la trajectòria) i a Teatre 
Nu (premi a l’entitat). 
A causa de la crisi sanitària 
que estem vivint, les distin-
cions no es podran lliurar en 
un acte públic com es fa cada 
any. Els premiats del 2020 les 
rebran conjuntament amb 
els premiats de l’any 2021. 
Els Premis Compromís van 
ser creats per Òmnium Cul-
tural Anoia l’any 2004.

Francesc Ricart i Orús (Fra-
ga, 1950). Mestre i llicenciat 
en història. Mestre de ca-
talà. Professor i director de 
l’Escola Mowgli d’Igualada 
(1975-1983). Tècnic del De-
partament d’Educació de la 
Generalitat, des del 1984 i 
fins a la seva jubilació. Co-
ordinador dels cursos de re-
ciclatge i de formació per al 
professorat a la comarca de 
l’Anoia (1978-1996). Profes-
sor de llengua i didàctica de 

la llengua de normalització 
lingüística per al professo-
rat a l’ICE de la UPC (1994-
2004). Representant de la 
Franja a l’Observatori de 
la Llengua Catalana (2004-
2013). Participant en l’orga-
nització de la consulta del 
25A a Igualada (2010). Im-
pulsor de l’ANC a Igualada. 
Iniciador de la revista Batecs 
(1987-1994), editada a Fraga, 
col·laborador des del primer 
número de Temps de Franja, 
publicació de les comarques 
de la Franja. Ha publicat 

treballs i reflexions sobre la 
llengua i la catalanitat de la 
Franja de Ponent. Ha col·la-
borat en diversos mitjans de 
comunicació, com La Veu de 
l’Anoia, AnoiaDiari, El Tri-
angle, L’Escletxa (membre 
també del consell de redac-
ció), Vilaweb i Europa de les 
Nacions (CIEMEN). Va ser 
membre de la junta d’Òm-
nium Cultural Anoia.

Teatre Nu és un col·lectiu 
de professionals de l’art es-
cènic que produeix i fa girar 

Francesc Ricart i Orús i Teatre Nu, XVI Premis 
Compromís Cultural d’Òmnium Cultural Anoia

les seves pròpies creacions. 
En vint anys de trajectòria, 
han creat dinou muntatges i 
han realitzat més de dues mil 
funcions. Actualment tenen 
en cartell més d’una desena 
d’espectacles. Des del 2015 
la Casa del Teatre Nu, a Sant 
Martí de Tous, és la seva seu. 
És un espai obert al públic i 
als professionals. Ofereix un 
programa de visites escolars 
per acostar el procés de crea-
ció teatral als infants i joves. 
També acull residències per 
a creadors, activitats de for-

mació de públics, programa-
cions d’espectacles, així com 
l’escola de teatre del municipi.
Teatre Nu va néixer fa vint 
anys, tot just quan alguns dels 
seus membres van sortir de 
l’Institut del Teatre amb un 
projecte d’espectacle per a La 
Xarxa que va resultar el pro-
jecte guanyador d’un premi 
atorgat per l’entitat.
Amb el nom de Teatre Nu el 
grup ja havia fet espectacles 
acompanyats de l’Íngrid Do-
mingo, la Judit Farrés, el Pep 
Farrés, el Jordi Hervàs i el 
Marc Hervàs.
Teatre Nu participa activa-
ment en les reivindicaci-
ons del teatre familiar, però 
també crea espectacles per a 
adults.
Des d’aquest any 2020, Tea-
tre Nu programa el Festival 
de Llegendes de Catalunya 
que se celebra a Sant Martí 
de Tous. L’edició d’enguany 
s’ha pogut tirar endavant 
amb totes les mesures sani-
tàries, i l’esdeveniment ha 
estat considerat un cas de 
bones pràctiques de cara a 
d’altres festivals que s’hagin 
de celebrar en condicions 
com les actuals.

LLIBRES / LA VEU 

Els usuaris de la Bibli-
oteca Central d’Igua-
lada ja poden accedir 

lliurement a la col·lecció i als 
prestatges de documents per 
triar les seves lectures, amb 
les condicions de seguretat i 
higiene establertes que pas-
sen per l’ús de mascareta, la 
desinfecció de mans a les di-
verses àrees i el manteniment 
de les distàncies de segure-
tat. Un cop consultats els lli-
bres i altres materials com els 
audiovisuals, si no es prenen 
en préstec, caldrà deixar-los 
en un espai de quarantena de 
48 hores. 
Pel que fa als usos de les di-

verses sales ja s’obrirà l’Espai 
Jove i la sala infantil, tot i 
que amb algunes restricci-
ons, però encara no es podrà 
accedir a la sala de diaris i 
revistes. Tot i això, els usua-
ris poden demanar en prés-
tec tant els diaris com les 
revistes que rep la Bibliote-
ca. Aquesta gestió es pot fer 
presencialment, adreçant-se 
al personal de la Bibliote-

ca, o bé per correu electrònic 
(b.igualada.c@diba.cat) i telè-
fon (93 804 90 77).
A partir del dilluns 13 de juli-
ol també es reprendrà el servei 
de préstec interbibliotecari en-
tre les biblioteques de la Xarxa 
de la Diputació. D’aquesta ma-
nera, les persones interessades 
ja podran sol·licitar llibres i 
pel·lícules d’altres biblioteques 
i rebre’ls a Igualada abonant 
prèviament una petita taxa. 
Un altre canvi és la reducció 
del temps de quarantena dels 
documents que retornen els 
usuaris, que passa de 14 dies 
a 48 hores. Tots els retorns 
s’han de continuar fent a la 
bústia ubicada al costat de la 
porta d’entrada.

La Biblioteca ja permet l’accés lliure a la col·lecció 
i reprèn el préstec interbibliotecari 

S’obriran l’espai Jove 
i la sala infantil -amb 

restriccions-, però enca-
ra no es podrà accedir a 

la sala dels diaris 
i revistes
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LLIBRES / CLACK-AMIC 

La presidenta del Gremi 
de Llibreters de Cata-
lunya i llibretera Maria 

Carme Ferrer (Girona, 1958) 
posa en valor el confinament 
a què ha obligat el coronavi-
rus de març a juny com a un 
context de trobada entre lec-
tors i llibreries de proximitat. 
Seguint aquesta línia, i amb 
un Sant Jordi “diferent” per 
l’absència d’aglomeracions 
però amb l’essència de sempre 
a l’horitzó del proper 23 de 
juliol, Ferrer aposta perquè la 
festa literària catalana suposi 
una “oportunitat” per refer-
mar la confiança entre lectors 
i petits llibreters davant l’actu-
al crisi econòmica i cultural. 
“S’està tornant al comerç dels 
anys 60 o 70”, explica la gerent 
de la llibreria ‘Troa Empúries’ 
(Girona).

Comencem pel més immedi-
at. Sant Jordi, degut a l’afec-
tació del coronavirus, se ce-
lebrarà el proper 23 de juliol. 
Saben ja quin format tindrà?
Ho hem acordat tota la Cam-
bra del Llibre, que ens hem 
posat d’acord amb el Gremi de 
Floristes perquè creiem que 
Sant Jordi, encara que sigui 
diferent, ha de ser amb el for-
mat de sempre, tot i que amb 
totes les mesures de seguretat 
que siguin necessàries. Serà 
un Sant Jordi diferent perquè 
no podrà haver-hi les aglome-
racions que hi ha sempre, això 
sí; hi haurà signatures amb 
cita prèvia, però també para-
des al carrer. Volem que sigui 
una gran festa literària encara 
que sigui a l’estiu, perquè els 
nostres lectors tinguin aquesta 
festa després que el 23 d’abril 
fos molt trist: mai m’hagués 
imaginat que un 23 d’abril 
seria a casa a les 7 del vespre, 
era impensable.

Serà un programa d’activi-
tats al llarg de la setmana.
Sí, pensem que és molt maco 

tenir parades al carrer, però 
també pensem que hem de fer 
coses per als nostres clients. 
Cada llibreria idea la seva 
iniciativa per a la setmana de 
Sant Jordi, ja en la ‘nova nor-
malitat’, tot i que no és ben bé 
normalitat.

Creuen que aquest Sant Jordi 
diferent pot ser una oportu-
nitat per a les llibreries de 
barri?
Crec que sí, perquè han can-
viat moltes coses. Amb el con-
finament me n’he adonat par-
lant amb totes les llibreries de 
Catalunya: s’està valorant molt 
la llibreria del teu barri, de la 
teva zona. Hi ha clients que 
em diuen: “Jo treballo a Bar-
celona, però ara ja no compro 
a Barcelona, compro aquí per-
què hi visc”. Es senten amb la 
necessitat de donar suport a la 
seva llibreria, la del seu barri, 
la de proximitat. Això és molt 
important perquè les ciutats 
i pobles no es quedin sense 
llibreries en un moment com 
aquest. S’està apostant pel co-
merç de proximitat; s’està tor-
nant a aquesta manera de fer 
dels anys 60 o 70.
 
Les sensacions al Gremi de 
llibreters són bones de cara a 

aquesta nova data?
No serà mai un Sant Jordi com 
els que hem viscut, i no crec 
que puguem recuperar la gran 
quantitat de cèntims que s’han 
perdut, però sí que serà una 
festa literària on la complici-
tat entre el nostre client/lector, 
el llibreter i l’escriptor serà la 
mateixa.

Segons la seva experiència, 
com ha afectat el confina-
ment als hàbits de lectura? 
Nous lectors?
Els primers quinze dies va ha-
ver-hi més lectors en digital, 
però després la gent ja ens es-
tava trucant, ens estava dient... 
Potser hi havia llibreries, no-
saltres els primers, que no ens 
havíem plantejat fer venda on-
line, però la veritat és que tot-
hom t’escrivia. El client neces-
sitava comprar-te llibres. Ens 
va sorprendre molt això i ens 
vam veure amb l’obligació de 
preparar llibres per fer arribar 
a casa. Llavors hi havia l’altre ti-
pus de client que comprava un 
llibre esperant que, quan obris-
sis la llibreria, venir-lo a buscar 
per ajudar-te econòmicament 
en aquest moment tan difícil. 
Ens hem sentit molt acompa-
nyats pels nostres clients en tot 
el confinament.

Quan va assumir el càrrec de 
presidenta del Gremi l’any 
2018, es va comprometre a 
potenciar la comunicació. Va 
notar la seva rellevància al 
confinament?
Sí, però això també és gràcies 
a totes les llibreries, perquè 
les xarxes de cadascuna d’elles 
han funcionat molt bé. Tot-
hom s’ha posat les piles: hi ha 
llibreries que sempre han fet 
moltes coses a les xarxes, però 
fins i tot les que no en feien 
s’han posat a treballar com 
boges per tenir un lloc: si no 
estàs a les xarxes, no estàs en-
lloc. També és cert que molta 
gent et demana els llibres per 
internet, però també a molta 
gent li agrada venir.

El 23 d’abril, per celebrar el 
Sant Jordi confinat, van sor-
gir iniciatives com ‘Llibreri-
es obertes’, que va vendre 
51.000 llibres a Catalunya. 
Com ho valoren?
A mi em sembla bé perquè 
ens ha ajudat a tots a tirar 
endavant. Sobre això, em va 
fer gràcia perquè em deia un 
client: “A vosaltres no sé què 
us he comprat, però he com-
prat a totes les llibreries de la 
ciutat”. Totes les iniciatives del 
confinament van ser bones.

Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya

“El confinament ha fet que el lector se senti amb la necessitat 
de donar suport a la seva llibreria de barri aquest Sant Jordi”

Destaqui’n alguna que li hagi 
marcat especialment per la 
seva novetat o simpatia.
Em va fer molta gràcia allò 
dels llibreters a casa que reco-
manaven els llibres que tenien 
a casa. Em va semblar una 
iniciativa extraordinària; tu 
anaves recomanant llibres que 
tu ja fa mil anys que has llegit, 
però que potser el que t’estava 
mirant no els coneixia. El més 
important és que no vam per-
dre el contacte amb el nostre 
client i amic.

Algunes estrenes literàries 
que coincidien amb el con-
finament es van decidir pos-
posar; altres es van decidir 
tirar endavant. De què de-
pèn una decisió com aques-
ta?
De les vendes, perquè clar, 
si es treien les coses durant 
el confinament no es podia 
servir a les llibreries, i deuen 
tenir els magatzems plens de 
gom a gom. A nosaltres, en 
estar tancats, no ens podi-
en portar llibres i l’altra cosa 
molt important és que no-
saltres tenim tants llibres de 
fons que podíem seguir reco-
manant el que teníem.

Alguna novetat literària 
que pugui recomanar per a 
aquest Sant Jordi estiuenc?
Per exemple, en Rafael Nadal, 
que ja està venent moltíssim. 
També va sortir la Care San-
tos, i abans del confinament 
va sortir la Núria Prades, 
que si no li donem una mica 
de vida es quedarà aturada. 
També l’últim Dicker. Hi ha 
moltes novetats i molt per 
triar. També m’ha fet gràcia 
que, durant el confinament, 
en llibres que s’havien dei-
xat de vendre, ha funcionat 
el boca-orella i s’han tornat 
a vendre. A aquests també els 
donarem suport a Sant Jordi, 
perquè no pot ser que matem 
els llibres. No només s’ha de 
vendre la novetat.

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

VIATJA SEGUR PER EL COVID I EVITA AGLOMERACIONS

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

ÚS DE MASCARETES I GUANTS SI AL CLIENT LI FES FALTA

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

#MESQUEUNTAXI
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CINEMA / RAMON ROBERT 

ATENEU IGUALADÍ
L’Ateneu Igualadí de 
la classe obrera va 

ser fundat l’any 1863. El pri-
mer local social estava situat 
al carrer de Sant Magí. No-
més un any després, a causa 
del continuat increment de 
socis, el local es va traslladar 
al carrer del Vidre, on foren 
creades noves seccions de 
caire social i cultural. El mes 
de juliol de 1873, les tropes 
carlines entraven a Igualada, 
incendiant l’edifici de l’Ate-
neu, que va quedar destruït. 

Acabades les guerres car-
lines, fent esforços i sacri-
ficis, els ateneistes aconse-
guiren adquirir uns terrenys 
al carrer de Sant Pau, on es 
construiria l’actual edifici de 
l’Ateneu, que va ser inaugu-
rat a l’agost de 1878. Les es-
coles s’obriren el mes de se-
tembre, i el teatre dos mesos 
després. A l’any 1900, a causa 
d’un incendi, el teatre va ha-
ver-se de reconstruir.        
L’Ateneu Igualadí va comen-
çar a projectar pel·lícules a 
l’any 1902. A les primeries, 
les projeccions es feien en 
una de les dependències de 
l’entitat, allò que en deien el 
saló-teatre, i més endavant 
dins el teatre mateix, que 
té un aforament aproximat 
de 500 localitats. Al llarg 
dels anys, les projeccions de 
cinema es van alternar amb 
les representacions teatrals, 
amb presencies escèniques 
d’artistes amb tanta anome-
nada com Margarida Xir-
gu i el gran poeta Federico 
Garcia Lorca, representant 
a Igualada l’obra Yerma, el 

mes de novembre de 1935. 
Més endavant, el 20 de juny 
de 1946, va venir a l’Ateneu 
la que havia estat diva cine-
matogràfica i que fou la més 
gran de les actrius italianes 
del seu temps, Francesca 
Bertini, que hi represen-
tà l’obra Margarita Gautier.  
Curiosament, la Bertini ha-
via interpretat abans aquell 
personatge en la pel·lícula La 
dama de las camélias (1915).     
Aquells primers temps, les 
sessions foren de cinema 
mut, però es feien acompa-
nyades per pianistes o per 
formacions musicals de cinc 

o sis professors de la ciutat. 
Un dels músics més habitu-
als era el mestre Joan Borgu-
nyó, i a cap a finals dels anys 
20, el mestre Joan Just, que 
seria nombrat director del 
Conservatori de l’Ateneu. A 
partir de l’any 1931 comença 
a fer-se habitual la projec-
ció de pel·lícules sonores, i 
per tant ja no calen músics 
acompanyants. En acabar la 
Guerra Civil, les noves auto-
ritats franquistes confisquen 
l’entitat, i l’Ateneu es passa a 
dir-se Centro Nacional. Als 
anys 50, tant les projeccions 
de l’Ateneu com les del cine-
ma Mundial eren responsa-
bilitat del senyor Antonio 
Guiteras, al qui deien el Gi-
tano. Més endavant, les pro-
jeccions de l’Ateneu serien 
gestionades per la Compañia 
Regional de Espectáculos, 
que hi programava sessions 
de dues pel·lícules, habitu-
alment complementades per 
l’informatiu propagandístic 
del règim, el No-Do. Al pas-
satge de l’Ateneu, al local on 
ara es despatxen les entrades 

pel teatre, durant molts anys 
hi va haver una castanyera, 
que venia pega-dolces, rega-
lèssia i caramels. 
El teatre i l’entitat sencera no 
recuperarien la seva auto-
nomia i el seu nom original 
fins el 1977, en període de 
transició política cap a la de-
mocràcia.  A partir de l’any 
1980, el teatre serà la seu del 
Cineclub Ateneu, que en-
guany ha celebrat el seu 40è 
aniversari, i durant molt de 
temps va acollir les periòdi-
ques sessions cinematogrà-
fiques de Rialles. Però s’hi 
deixarien de fer projeccions 

a l’inaugurar-se, l’any 2018 
l’Ateneu Cinema a una de les 
plantes de l’entitat. Al teatre, 
avui en dia de gestió munici-
pal, la darrera projecció amb 
cinema analògic va fer-se el 
2007, projectant-se llavors 
el clàssic de 1952 Cantando 
bajo la lluvia. També va ser 
la darrera sessió del senyor 
Valero Badia, el darrer dels 
projeccionistes igualadins. 
 

CIRCULO MERCANTIL
Situat dins d’una gran finca 
en el centre d’Igualada, l’edi-
fici del Círculo Mercantil, 
Industrial y Agrícola, es va 
inaugurar el dia de la Festa 
Major de l’any 1899. Promo-
gut per l’acabalada família 
igualadina Godó, l’edifici té 
elements de caràcter mo-
dernista. Entre 1918 i 1920, 
el president de l’entitat fou 
Joan Godó Llucià, que tam-
bé seria dues vegades alcalde 
de la ciutat i propietari de La 
Igualadina Cotonera. Durant 
la Guerra Civil Espanyola, 
l’entitat va ser  ocupada pels 

sindicats de la CNT-AIT i de 
la Federació Anarquista Ibè-
rica, la FAI. 
Les primeres projeccions 
de cinema, tant al saló-cafè 
com als jardins de l’entitat, 
s’hi van fer a partir de l’es-
tiu de1905, comptant  amb 
una màquina de projectar 
de la casa Pathè-Frères. Més 
endavant, les projeccions es 
farien en el teatre. Durant 
el període de cinema mut, 
el Círculo Mercantil dispo-
sava de distints pianistes per 
acompanyar les projeccions, 
un d’ells el mestre Il·luminat 
Saperas, que també hi parti-

cipava amb el nom de Con-
junt del Maestro Saperas, on 
hi tocava el violoncel el mes-
tre Antoni Muset. 
En aquella època, les mà-
quines de projecció anaven 
amb carbons, i els rotlles de 
pel·lícula eren de cel·luloide, 
materials molt inflamables 
que havien donat més d’un 
ensurt als projeccionistes.   
Ja en temps molt avançat de 
postguerra i durant anys,  la 
programació fou gestionada 
per la Compañia Regional 

Cinemes d’Igualada i l’Anoia (part 6)
Ateneu Igualadí i Círculo Mercantil 

de Espectáculos, deixant-se 
de fer cinema a mitjan anys 
70. Més endavant, als anys 
80, el teatre va acollir les 
projeccions del Certamen 
Internacional de Cinema 
Amateur. Durant un perío-
de de gairebé dues dècades, 
les programacions musicals 
(el Duo Dinámico, al 1968, 
per exemple)  i teatrals fo-
ren gestionades pel senyor 
Mario Tomàs, que llavors 
va portar a Igualada els ac-
tors i les companyies (Dagoll 
Dagom, Lola Herrera, Mari 
Carrillo...) més importants 
de Catalunya i de tot l’es-

tat espanyol. Entre els anys 
1960 i 1966 va allotjar algu-
nes activitats del Grup La-
cetània, agrupació cultural 
igualadina que organitzava 
exposicions, cursos de llen-
gües, conferències i concerts 
musicals. En cessar les acti-
vitats escèniques gestionades 
pel senyor Tomàs, el Teatre 
Cercle Mercantil va restar 
tancat durant molt de temps, 
però en els darrers anys fou 
reconvertit com a discoteca i 
local de concerts, La Sala. 



Escut d’Igualada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Abans que Igualada fos “carrer 
de Barcelona”, és a dir abans 
que adaptés l’escut de la ciu·

tat comtal amb l’afegitó de l’aigua 
(per l’Aqualata) la nostra ciutat feia 
servir un emblema en el qual els dos 
quarters superiors tenien les quatre 
barres i un bàcul abacial en senyal 
del doble sotmetiment als comptes 
catalans i a l’abadia de Sant Cugat. En 
la part inferior sí s’insinuava l’aigua.

Des de fa uns anys els consistoris 
igualadins oficialment fan servir un 
escut dissenyat al que podem veure 
en els dos portals de l’Altar Major 
de la basílica.
L’havíem vist en el Full Dominical 
junt al dibuix de les tres esglésies 
parroquials de la ciutat.
Avui acabem la sèrie que hem dedi·
cat a l’escut d’Igualada. 

CULTURA  |  37Divendres, 17 de juliol de 2020

TEATRE / LA VEU 

El proper 23 de juliol 
Igualada viurà la Nit 
de Llibres i Flors, una 

iniciativa organitzada con·
juntament per l’Ajuntament i 
les llibreries i floristeries de 
la ciutat i que es durà a ter·
me entre les 6 de la tarda i 
dos quarts de 12 de la nit, a la 
banda nord del Passeig Ver·
daguer en el tram entre els 
carrers de Sant Magí i d’Òde·
na. La celebració, de caràcter 
literari, ve motivada pel fet 
que el 23 d’abril la crisi sani·
tària va obligar aquest any a 
viure una diada de Sant Jordi 
atípica, sense llibres, roses i 
vianants als carrers. Ara, tres 
mesos més tard i amb evi·
dents limitacions per motius 
de seguretat sanitària, les lli·
breries i floristeries faran una 

jornada amb parades i amb 
signatures d’autors, en un ho·
rari ajustat a les condicions 
climàtiques de l’estiu.
Aquesta singular iniciativa 
comptarà amb la participació 

Igualada viurà la “Nit de Llibres i Flors”, una vetllada 
amb llibres i roses al Passeig

de set llibreries, sis floristeri·
es, una parada d’escriptors i il·
lustradors locals i dos mitjans 
de comunicació.
La Nit de Llibres i Flors ha 
estat presentada aquest di·

mecres a l’Ajuntament en 
una compareixença a càr·
rec del regidor de Promoció 
Cultural i Relacions Insti·
tucionals, Pere Camps, i el 
regidor de Sostenibilitat i 
Mobilitat, Miquel Vives, que 
han estat acompanyats per 
representants dels llibre·
ters i floristes de la ciutat. 
La trobada amb els mitjans 
de comunicació també ha 
servit per donar a conèixer 
el cartell i un punt de llibre 
commemoratiu de la festa, 
obra de la il·lustradora Te·
resa Sua, autora de la revista 
literària Narranación, de la 

qual és impulsora, junta·
ment amb Javi Fernández.

Mesures de seguretat
El regidor Miquel Vives ha 
explicat que les mesures de 
seguretat que s’aplicaran in·
clouran el control d’accés als 
dos extrems de la zona per 
evitar aglomeracions. “Això 
vol dir –ha indicat· que 
s’impedirà que el nombre de 
persones que volten per les 
parades superi l’aforament 
de seguretat. Evitarem aglo·
meracions”. 
A més, les parades estaran 
separades per una distància 
mínima de sis metres, l’ús de 
mascaretes serà obligatori i les 
llibreries i floristeries disposa·
ran de gel hidroalcohòlic. En 
el cas que hi hagi signatures 
d’autors caldrà demanar cita 
prèvia per evitar cues.

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex·
posicions acull, fins al 
26 de juliol, la mostra 

‘Ànimes’, d’Antonio Lorente, 
Premi Ciutat d’Igualada d’Art 
Digital Jaume Graells 2019. 
Les il·lustracions i pintures 
d’Antonio Lorente es mouen 
entre el surrealisme i l’art 
pop contemporani. Les seves 
belles criatures cobren vida 
emparades en diferents situ·
acions que són dividides en 
diferents sèries. Éssers imagi·

naris conviuen amb superhe·
rois i personatges famosos 
embolicats en un excel·lent 
imaginari que acompanya 
cada obra. Els seus personat·
ges són summament expres·
sius i desborden tendresa, 
bellesa i misteri, sobretot em·
parats en uns preciosos ulls 

‘Ànimes’, d’Antonio Lorente, a la Sala Municipal d’Exposicions
grans i plens de vida. També 
hi ha lloc per a l’humor i la 
sensualitat, que fan de cada 
obra una història única. Lo·
rente és il·lustrador i crea·
tiu digital, amb una àmplia 
trajectòria a l’esquena en els 
camps de la il·lustració i el 
disseny. Va néixer a Almeria 
(Espanya) el 1987 i va fixar la 
seva residència acadèmica en 
ciutats com Porto, Londres i 
Roma, que el van influir en 
el seu esdevenir artístic i van 
dotar els seus treballs d’una 
característica aura. Des que 

L’autor és el guanya-
dor del Premi Ciutat 

d’Igualada d’Art Digital 
Jaume Graells 2019

es va llicenciar a la Facultat 
de Belles Arts de València 
l’any 2010, la seva presència 
en mostres col·lectives i indi·
viduals ha estat constant. El 
seu treball ha estat exposat a 
la Biblioteca Nacional d’Es·
panya, a la galeria Tower 47 
i 291Est de Londres i Roma, 
respectivament, fins arribar a 
ciutats com París, Las Vegas, 
Mèxic D.F o Nova York.
Aquesta exposició és orga·
nitzada per Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun·
tament d’Igualada i Ceina.

La festa literària se 
celebrarà el 23 de juliol, 
seguint totes les mesures 
de seguretat sanitàries
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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 DE SANT JAUME, A LES PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX. 
COMPTE QUE AQUEST CARRER OCUPAVA PART DE L’ACTUAL PLAÇA DE 
SANT MIQUEL!

L’edifici de l’esquerra ja no existeix i el de la dreta és l’actual Consell Comarcal, antiga Finca 
Pedró-Serrals, construïda a l’any 1904. 

Fotografia d’autoria anònima, però testimonial d’un carrer no massa conegut del cor de la 
ciutat; entre l’actual plaça de Sant Miquel i el carrer de Sant Bartomeu.

Dades històriques: 
Aquesta vol fer honor al tradicional Camí deSant Jaume, si bé antigament i fins l’enderroc 
de les muralles, al segle XVIII, era nomenat carrer de Queralt.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora.

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

LLIBRES / LA VEU 

Avui divendres tindrà 
lloc, al claustre de l’Es-
cola Pia, la presentació 

del llibre Els carrers i les places 
d’Igualada. Nomenclàtor i histò-
ria, que els autors Antoni Dal-
mau, M. Teresa Miret i Marta 
Vives han escrit amb la voluntat 
de cobrir un buit existent en la 
bibliografia de la nostra ciutat, 
en una obra que conté informa-
ció històrica de cadascun dels 
carrers de la capital de l’Anoia, 
a més d’una selecció de fotogra-
fies procedents de l’Arxiu Foto-
gràfic d’Igualada.
L’objectiu d’aquest treball és 
actualitzar i normalitzar la ci-
tació dels noms dels carrers de 
la ciutat i recollir aspectes de la 
història igualadina que són des-
coneguts o corren el risc de pas-
sar a l’oblit. Per aconseguir-ho, 
els autors han procedit a fer un 
buidatge tan exhaustiu com ha 
estat possible de tota la bibli-
ografia igualadina, tant llibres 
com premsa local, fulletons, ca-
tàlegs, programes, etc.
Els resultats d’aquest treball es 
presenten en forma d’una fitxa 

per a cada carrer, que en recull 
la descripció, el nom, el resum 
històric i les cases, amb la des-
cripció número per número de 
totes les que tenen un significat 
especial per la seva arquitectu-
ra, per les botigues que hi ha 
hagut, per les entitats que ha 
acollit o pels fets històrics que 
s’hi ha produït. També s’hi fan 
constar els oficis, els noms po-
pulars i els renoms.
Antoni Dalmau ha avançat 
aquest dimecres que tota la 
informació que conté el llibre 
s’anirà ampliant, actualitzant o 
esmenant a la pàgina web de la 
Revista d’Igualada, des d’on es 
podrà ser consultar d’aquí un 
temps, així que tothom podrà 

tenir a l’abast totes les dades re-
lacionades amb els 322 carrers 
i les 38 places que s’han estudi-
at en aquest exhaustiu treball. 
Dalmau ha destacat que “un ba-
lanç historiogràfic a fons com el 
que hem fet aquí, no existeix a 
cap altra ciutat”.
Els autors també posen èmfasi 
en el fet que “la Igualada que 
retratem aquí, és una Igualada 
que ja no hi és. El gran interès 
d’aquest llibre és que ens trans-
porta a una realitat històrica i 
social d’una Igualada que era 
la Igualada dels nostres besavis, 
era la Igualada dels nostres avis 
o dels nostres pares, però que a 
nosaltres mateixos ja no ens re-
sulta tan identificable”.

“Els carrers i les places d’Igualada”, 
una obra que cobreix un buit de la 
bibliografia local

LLIBRES / LA VEU 

El proper dilluns dia 20 
de juliol a 2/4 de 8 del 
vespre als Jardins de 

l’Ateneu Igualadí tindrà lloc 
la presentació del llibre Do-
nes Valentes de la coneguda 
corresponsal a l’Orient Mit-
jà, Txell Feixas Torras, editat 
per Ara Llibres, amb pròleg 
de Gemma Ruiz Palà que fa 
poques setmanes vam tenir 
també a la nostre ciutat sig-
nant llibres. Comptarem amb 
la presència de l’autora i l’acte 
serà presentat per Ana Uroz. 
Dones valentes és un home-
natge a les dones que no s’han 
sotmès i que estan canviant la 
història de l’Orient Mitjà, ca-
torze històries ben diferents 
que conformen un ventall ex-
traordinari de formes de lluita 
liderades per dones sovint en 
condicions extremes al llindar 
de la vida i la mort. L’acte és 
organitzat per Llegim...? Lli-
breria amb la col·laboració de 
l’Ateneu Igualadí, Ara llibres, 
Òmnium Cultural i l’associa-
ció l’Aplec. Cal fer reserva prè-
via al tel. 938040884. 

“Dones Valentes”, 
amb Txell Feixas, 
als Jardins de 
l’Ateneu 

LLIBRES / LA VEU 

Avui divendres les 19:30 al 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia es pre-
sentarà Llum i Llibertat, de 
diversos autors, i Alpinisme 
sense ficció, de Jordi Pons. La 
presentació anirà a càrrec del 
representant d’Artistes de la 
República i de la comissió 
organitzadora de Llum i Lli-
bertat, Marc Sellarès, de Jordi 
Pons i del fotògraf Josep Bal-
cells.
Demà dissabte, a les 12:00 a 
L’Empremta, seu d’Òmnium 
Cultural Anoia, es llegiran els 
poemaris Nosaltres, qui, de 
Mireia Calafell, i Capcorestó-
mac, de Biel Barnils. Les lec-
tures aniran a càrrec dels ma-
teixos autors.
I a les 19:00 al Casal Popular 
d’Igualada El Foment es pre-
sentarà l’edició del text teatral 
Mort a les cunetes, de David 
Pintó i Joan Valentí, amb prò-
leg de Jordi Cuixart. 
I dimarts, a les 19:30 a les 
Cotxeres dels Moixiganguers 
(plaça de Catalunya, 1) es pre-
sentarà Força, equilibri, valor i 
seny i… Moixiganguers, a càr-
rec de l’autor, Pau Corcelles.

Properes presen-
tacions literàries a 
Igualada
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historia-
dora i fotògrafa

Aquests dies de finals de curs: “El mestre”, 
de Màrius Mollà, un homenatge a l’exercici 
d’aquesta notable professió

Ara, en un moment en què el professorat 
dels diferents centres educatius està assis-
tint als pertinents actes de tancament d’un 

curs escolar que s’ha vist truncat pels efectes de la 
pandèmia i està assistint a les respectives reunions 
per a regular el nou calendari  2020-2021, pot ser 
oportú retre un tribut a la tasca del professorat, en 
aquestes dates de tancament definitiu fins a setem-
bre. En aquest sentit, la lectura d’una gran obra, “El 
mestre”, de Màrius Mollà, apunta a ser tot una in-
vitació a immortalitzar l’exercici d’aquesta notable 
professió; és a dir, es tracta d’una novel·la realment 
congruent sobre el repte d’ensenyar i, molt especi-
alment, sobre la satisfacció de sentir-se mestre. Un 
penetrant apropament a una professió tantes vega-
des poc reconeguda; un sentit homenatge a aques-
ta figura, la del mestre, a través d’un testimonial 
record a l’insigne mestratge de Francesc Ferrer i 
Guàrdia (1859-1909).

La novel·la, escrita per l’autor igualadí Mà-
rius Molla, de fet et proposa de submer-
gir-te en els convulsos episodis polítics i 
socials de principis del segle XX, a partir 
de la història d’un home que, després de 
tornar de França, s’instal·la en una comu-
nitat de llenyataires del Montseny; i, en 
qüestió de dies, resol de posar en pràctica 
els que havien de ser els principis de l’Es-
cola Moderna. En el transcurs de l’obra, 
l’acció s’alternarà, en continus flashbacks, 
amb els inicis d’aquesta Institució educati-
va, a la ciutat de Barcelona.
En paraules de Mollà: “No és tracta d’una 
obra biogràfica, sinó de presentar com va 
néixer la laïcitat a l’univers educatiu, en 
una època en què les escoles no eren me-
reixedores de gaires bons  qualificatius. El 
relat vol mostrar Ferrer i Guàrdia, no com 
a un personatge visionari, sinó com a algú 
amb una gran visió de futur; un pioner de 
l’educació summament pragmàtic i més 
lliurepensador que anarquista. I, el cert és 
que moltes de les idees del seu mestratge 
han passat a formar part de la pràctica ha-
bitual de la majoria dels centres escolars 
dels nostres dies. Si més no, al costat de 
la coeducació que ha estat tot un èxit des 
de la seva implantació, no ho ha estat tant 
la mescla d’alumnes de diferents estadis 
socials i econòmics. A cent anys vista de l’obra de 
Ferrer i Guàrdia, més enllà d’extirpar la religiositat 
del sistema educatiu, moltes vegades els fracassos 
del món escolar són més vitals i/o professionals –o 
de manca de vocació- que no de possibles dèficits 
de l’alumnat; el cas és que no s’avança prou envers 
les noves i efectives propostes educatives que van 
emergint”.
Màrius Mollà i Sirol (Igualada, 1966), és un engi-
nyer industrial de llarg recorregut i especialista en 
la consultoria d’empreses, que actualment treballa a 
Barcelona; mentre que es defineix com a un incan-
sable lector, una font de coneixements –els llibres- 
que des de ben jove l’ha portat a sentir un gran in-
terès per aquells processos històrics susceptibles de 
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modificar l’entorn que ens  envolta. Així, d’aquesta 
afecció  per la lectura se n’ha derivat una inqües-
tionable vocació per l’escriptura, un ambiciós pro-
jecte –el d’escriure- que el va empènyer a presentar 
les seves primeres novel·les històriques, inicialment 
sota el pseudònim d’Andrés Vidal, a les que li segui-
rien unes altres en què ja revelaria la seva vertadera 
identitat. En suma, des de l’any 2010, “L’herència de 
la terra”, “El taller dels llibres prohibits”, “El somni 
de la ciutat” i “El mar dels homes lliures”, són les 
seves obres; uns memorables relats de segell histò-
ric en què Mollà es manifesta plenament convençut 
dels potencials d’una bona formació educativa i en 
particular de la importància dels compromisos col-
lectius envers la recerca d’un anhelat món millor.

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



Joker mostrarà per primera vega-
da els orígens de l’icònic enemic 
per excel·lència de Bruce Wayne / 

Batman. La història segueix de prop la 
vida d’Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), 
un home amb problemes psiquiàtrics 
que viurà una sèrie d’esdeveniments 
que el faran convertir-se en un dels 
grans dolents de DC Comics. El Prín-
cep Pallasso del Crim es creuarà en el 
camí de Thomas Wayne i s’acostarà al 
seu fill, el futur Cavaller Fosc en la seva 
versió jove.

“Joker”, l’antiheroi

Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

2/SUPERAGENTE MAKEY
Dv a Dj: 17:45/19:45/21:45

4/¡SCOOBY! 
Dv a Dg: 17:00/19:15
Dll a Dj: 17:30/19:30
4/DUNKERQUE 
Dv a Dll Dc i Dj: 21:30
4/DUNKERQUE (VOSE)
Dt: 21:30

6/ ¡SCOOBY!  
Dv a Dll Dc i Dj: 20:00
6/ ¡SCOOBY! (VOSE)
Dt: 20:00
6/ ZAPATOS ROJOS Y LOS SIETE 
TROLLS
Dv a Dg i Dc: 18:00
6/ DONDE ESTAS, BERNADETTE
Dll Dt i Dj: 17:40
6/ LA LISTA DE LOS DESEOS
Dv a Dj: 22:00

8/MADRE OSCURA
Dv a Dg: 18:15/20:15/22:15
Dll a Dj: 17:50/19:50/21:50

JOKER (VOSE)
Ds: 18:00
ETER   
Dg: 18:00
JOKER   
Dg: 19:45
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Jardins de l’Ateneu
Igualada

CINECLUB

CUANDO HARRY ENCONTRÓ A SALLY   
Dt: 22:00

La història, escrita per Nora 
Ephron, segueix la relació al 
llarg dels anys entre el Harry 

(Billy Crystal) i la Sally (Meg Ryan). 
No es cauen gaire bé quan es conei-
xen però amb el temps es faran amics. 
Anirà més enllà la seva relació? Un 
home i una dona poden ser única-
ment amics?
Un guió intel·ligent, irònic i alhora 
tendre, per a una de les darreres comè-
dies romàntiques amb cara i ulls. Però 
algun mèrit hi devia tenir Rob Reiner, 
el director, un senyor que va signar 
alguns dels millors títols de la dècada 
dels vuitanta saltant d’un gènere a l’al-
tre sense problemes: This is Spinal Tap 
(comèdia/fals documental), Cuenta 
conmigo (relat iniciàtic), La princesa 
prometida (aventures), Misery (sus-
pens/terror), Algunos hombres buenos 
(drama judicial). Aquí aporta fluïdesa 

“Cuando Harry encontró a Sally”

Com es van conèixer Sco-
oby-Doo i Shaggy? Aquesta 
nova aventura protagonit-

zada pel popular, carismàtic i par-
lant gos gran danès Scooby és una 
història d’orígens sobre la peculiar 
colla que investiga successos para-
normals. Descobrirem com es van 
conèixer l’icònic gos i Shaggy, i com 
la parella es va unir a Fred, Daphne 
i Vilma per formar l’agència Mystery 
Inc Tots ells tornaran a muntar-se en 
la seva mítica camioneta anomenada 
La Màquina de el Misteri, per resol-

“¡Sccoby!” o com es van conèixer 
Scooby-Doo i Shaggy

dre el misteri més desafiant fins a la 
data: un complot per alliberar el gos 
fantasma Cerberus. Mentre intenten 
aturar aquesta apocalipsi, la colla 
descobrirà que Scooby té un destí 
èpic molt més gran del que ningú 
imaginava.
Aquesta cinta d’animació sobre l’ori-
gen del més gran equip d’herois de 
la història del misteri està basada en 
la popular sèrie animada de televi-
sió produïda per William Hanna i 
Joseph Barbera, els personatges van 
crear Joe Ruby i Ken Spears.

narrativa i treu un gran partit dels dos 
actors protagonistes.
Potser no és per fer riallades com al-
tres títols d’aquest petit cicle de co-
mèdies però la seguireu amb un som-

Cineclub: Cinema per riure a la fresca

riure d’orella a orella, us emocionareu 
amb el final i, si més no, riureu amb la 
mítica escena de l’orgasme al restau-
rant, o com resoldre amb nota un gag 
que podia haver grinyolat.

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Antic Raadsaal o Parlament

Garraf, un poble amb història, i el patrimoni arquitectònic 
de “Les casetes de Garraf ”

Garraf és un poblet del terme municipal de Sitges, a la banda 
llevantina de la comarca del Garraf, d’una superfície de 43,85 
km², i emplaçat a tan sols 10 m del nivell del mar; que forma 

part de la gran i bellíssima balconada del Massís de Garraf sobre la 
nostra Mediterrània amb l’embolcall de l’extens domini territorial del 
Parc Natural del Garraf.

Vora l’actual platja de Garraf, a tocar de la punta de Els Corrals, es 
va conformar a finals del segle XIX el que va ser un primitiu nucli de 
pescadors amb l’assentament d’unes primeres famílies establertes de 
manera contínua fins a convertir-se, a principis del 1920, en un cap-
tivador racó de bany i d’estiueig, amb unes quantes casetes de platja 
i un modesta àrea portuària que havia de permetre el transport de 
mercaderies de la Pedrera de la Falconera, a propòsit de la iniciativa 
empresarial d’Eusebio Güell. La rendible explotació de les pedreres va 
comportar la construcció d’una estació de ferrocarril, amb el conse-
qüent increment de la població en aquesta zona de sobre el mar. Així 
es va anar urbanitzant el barri de l’estació, prop de l’església dedicada 
a Santa Maria, amb la construcció de diverses cases unifamiliars, un 
col·legi, un dispensari de cures, una cantina i altres establiments que 
havien d’assistir a una població d’uns cinc-cents habitants, capaç de 
donar vida a la pròpia pedrera i al mercat entre els camperols de la 
comarca.

A baix a mar, amb els anys, les inclemències del temps van castigar els 
enclavaments costaners (port i platja) i es va contemplar la iniciativa 
de construir un petit port esportiu i de retornar la vida a la platja, 
aprofitant la conjuntura de disposar d’una estació de ferrocarril. Tan-
mateix, de la mateixa manera que el topònim Garraf -que dóna nom 
al massís i a la comarca- amb llargs segles d’història, va constituir tot 
un domini per a la consolidació de l’antic priorat, un significat esta-
bliment monàstic que va perdurar fins al segle XIV, i que abraçava de 
mar estant el coll de la Falconera i la Cova Fumada, i a l’interior (a 
ponent) les serres d’Aladern i de Parets. Més enllà, dalt d’un tossal, 
encara s’entreveuen les restes d’un castell, mentre més cap al nord 
es manté una torre de guaita del segle XV, un antic pavelló de caça i 
una finca contigua que van ser rehabilitats, a tombants del XIX, per 
un deixeble d’Antoni Gaudí, Francesc Berenguer, que els va convertir 
seguint l’estètica modernista en el famós Celler de Garraf, propietat 
del primer comte de Güell, a l’any 1888, un dels edificis modernistes 
més importants de la comarca i de visita obligada. 

La platja, un preciós dibuixa d’una sinuosa caleta, és una invitació a 
descobrir un més que captivador racó de món, amb una indiscuti-
ble i inigualable personalitat, atesa la seva ubicació gairebé aïllat de 
tot. Aquí, una sorprenent filera de trenta-tres encisadores casetes de 
bany, unes velles cabanes de fusta curosament conservades i reforça-
des amb obra per a suportar els temporals, et regalen una colorista 
estampa marinera endemés d’una placidesa capaç de transportar-te 
a dècades ben llunyanes, tal vegada als “Feliços anys 20”. Tanmateix, 
la façana posterior d’aquest conjunt, també admirable en elements 
constructius, dóna a un ampli vial que t’encamina cap a dalt del poble 
o bé, per sota el pont, t’obre pas a la carretera de les Costes del Garraf.



Igualada és proclamada Ciutat Pubilla de la Sardana, i 
un grup de joves puja al Kilimanjaro amb moto
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

D os fets van destacar 
a Igualada i l’Anoia 
l’any 1974. Ens re-

ferim, especialment, a la pro-
clamació d’Igualada com a 
Ciutat Pubilla de la Sardana, i 
també a l’aventura d’un grup de 
joves amb una expedició amb 
moto fins a la muntanya del 
Kilimanjaro, a Kènia, de la qual 
se’n va parlar arreu del país.
El 21 d’abril de 1974 va ser un 
dia molt recordat pels iguala-
dins. Aquell dia, la ciutat era 
proclamada “Ciutat Pubilla de 
la Sardana 1974”, i la jove igua-
ladina Maria Teresa Farrés i 
Amenós, “Pubilla Universal de 
la Sardana”.
Us traslladem tot seguit la crò-
nica que el bisetmanari “Igua-
lada” va fer d’aquells actes.
“Els actes no s’han presenciat 
d’una manera freda sinó que 
han aconseguit impressionar les 
fibres sensibles de tots els qui, 
avui més que mai, ens hem sen-
tit poble veritable. Gosem dir 
que els bàsics han estat:
Missa del Sardanisme:
Presidida per l’Abat Cassià Just, 
de Montserrat, i concelebrada 
juntament amb Mossèn Genís 
Padrós, el P. Sebastià de Llorens 
i Mossèn Josep Ma. Còdol.
La nau del temple de Santa Ma-
ria plena de gom a gom. Com 
poques vegades. En el moment 
de l’Ofertori es ballà una sarda-
na per elements representatius 
de diverses colles. Cal deixar 
constància que fou la primera 
vegada que cosa semblant es féu 
a la Basílica, i la segona vegada 
que s’ha fet a la nostra ciutat. 
Un detall per a ésser recordat. 
L’homilia del P. Cassià plena de 
senzillesa i fonda significació.
Proclamació de Ciutat Pubi-
lla:
L’acte tingué lloc al Consistori. 
També ple de gent. La procla-
mació fou feta pel President de 
l’Obra del Ballet Popular, Sr. 
Bertran. La de Ma. Teresa Far-
rés i Amenós com a Pubilla Uni-
versal de la Sardana fou feta pel 
nostre Batlle, Sr. Ramon Grau 
i Vilaseca. Després la nostra 
Pubilla nomenà, senyalant-les 
amb el dit i acompanyant-les 
vers la presidència, les seves 
dues Dames d’Honor: Teresa 
Pelfort i Nin  i Maria Castelltort 

1974 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

El grup d’igualadins, al cim del Kilimanjaro, el 26 d’octubre de 1974. Extret d’una pel.lícula de Pep Bou.

i Tarrida.
El nostre Batlle també col·locà 
la clau de la ciutat al clauer que 
conté totes les claus de les altres 
ciutats Pubilles i que el Consis-
tori guardarà durant un any 
fins lliurar-lo a la següent ciutat 
que ho serà.
Obsequis i atencions entre Tar-
ragona i Igualada, així com al-
tres diverses ciutats. Parlaments 
i presència de molts represen-
tants de ràdio i premsa forans i 
locals. Cal senyalar la presència 
de l’alcalde de Tarragona.
La Flama i el Monument:
Al Passeig Verdaguer on també 
s’hi agrupà gran quantitat de 
públic. Actuació de varis grups 
de castellers. Arribada de la Ca-
ravana de la Flama, lliurament 
d’aquesta, per part de la Pubilla 
de Tarragona, a la nostra i en-
cesa conjunta de la flama igua-
ladina. Presència, a més de les 
dues Pubilles esmentades i les 
seves Dames, de totes les Pubi-
lles de la Comarca d’Igualada. 
Un veritable estol de belleses.
Finalment inauguració del Mo-
nument a la Sardana, obra de 
l’igualadí Josep Ma. Codina i 
Corona, per part del nostre Bat-
lle i les dues Pubilles (igualada 
i Tarragona). El beneí Mossèn 
Estanislau Relats.
Festival de Proclamació:
A la Plaça del Generalíssim, 
també plena de gent. Dos esce-
naris ben muntats on les actua-
cions pogueren succeir-se sense 
interrupció. Gran encert d’orga-
nització. Entre els dos escenaris, 
un airós tron per a les Pubilles.
Destaquem, per sobre de tot, el 
Missatge al món sardanista que 
enguany escriví l’Abat Cassià 
Just, de Montserrat. El llegí el 
President de l’Obra del Ballet 
Popular. I la Lliçó Magistral 
de la Sardana a càrrec de Jo-
sep Romeu i Figueres, igualadí. 
Un treball d’erudició que som 
molts els qui esperem llegir-lo 
per a gaudir-ne el text. Com a 
Igualadins, des d’aquestes pà-
gines, manifestem admiració 
pel treball del nostre compatrici 
i sincer agraïment per la seva 
diferència.
El festival es completà amb l’ac-
tuació de corals foranes -Vila-
franca i Puig-Reig- i les iguala-
dines Coral Mixta de la Schola 
Cantorum i La Llàntia.
També actuà l’Agrupació Folk-

lòrica Igualadina i les Cobles 
Montgrins i Infantil i Jomívola 
de Blanes.
I finalment l’estrena de la sar-
dana “Igualada, ciutat Pubi-
lla”. La lletra fou llegida amb 
veritable encert per Ma. Matil-
de Almendros. Aquesta féu de 
presentadora juntament amb 
Manel Mateu. El cant, inter-
pretat conjuntament, aconseguí 
impressionar. Felicitem a Joan 
Lloansí, músic i Ignasi Castell-
tort, poeta. Una sardana que 
ens enorgulleix.
Dinar de germanor:
Sis-cents seixanta comensals. 
L’alegria i la germanor es des-
bordà. Quantiosos obsequis a 
les Pubilles i moltes atencions 
entre Entitats i grups locals. 

També entre les Autoritats fo- 
ranes, locals i l’Obra del Ballet 
Popular.
Un festival d’eufòria on no hi 
faltà el respecte i també hi féu 
acte de presència, en més d’un 
moment, l’emoció. Valgué la 
pena ser-hi!
Al vespre, a la plaça del Ge-
neralíssim altra volta, la gent 
visqué la ballada de sardanes, 
com a despedida, de forma en-
tusiasta. La de germanor, (tres 
o quatre rotllanes ben espeses), 
abastà tot l’espai. I un sorollós 
castell de focs finí una jornada 
inesborrable”.
 
A l’Àfrica amb moto
També aquell any 1974 cal des-
tacar l’Expedició Moto Igua-
lada-Kilimanjaro, que fou una 
expedició motoritzada portada 
a terme per vuit anoiencs, en 
el decurs de la qual varen fer 
el cim del Kilimanjaro a bord 
d’una motocicleta Bultaco 
Sherpa T de 250 cc, igualant 

així el rècord mundial d’altitud 
amb moto. 
L’expedició, organitzada pel 
Moto Club Igualada, la forma-
ven muntanyencs amateurs i 
alhora afeccionats al trial igua-
ladins: Pep Bou, Juli Bernaus, 
Josep Maria Casas, Santiago 
Godó, Josep Maria Lladó, Jau-
me Llansana, Joan Mollà i Jau-
me Travesset (pocs anys més 
tard, Godó, Lladó i Llansana 
formaren part de l’expedició 
Moto Igualada-Aconcagua que 
establí un nou rècord mundial, 
en arribar als 6.800 m d’alti-
tud a l’Aconcagua, el gener de 
1977).
Fou el 26 d’octubre de 1974 
quan els membres de l’expedi-
ció culminaren l’Uhuru Peak 
(al Kibo), el punt més alt del 
Kilimanjaro. Per bé que en 
aquell moment el rècord fou 
xifrat en 6.010 m, l’alçada real 
de l’Uhuru Peak és de 5.895 m, 
i de fet aquesta és la dada que 
consta al diploma acreditatiu.

La igualadina M. Teresa Farrès, Pubilla Universal de la Sardana,
 en el moment d’encendre la Flama, el 21 d’abril de 1974.



Juliol
17: Aleix; Justa i Rufina; Marcel·lina; Lleó IV.

18: Frederic; Marina; Simforosa . 
19: Àurea; Símmac; Pere de Cadireta

20: Elies; Torlaci; Pau i Sisenand; Margarida  
21: Llorenç de Bríndisi; Daniel; Pràxedes.

22: Magdalena; Teòfil; Menelau. 
23: Brígida; Bernat d’Alzira; Cunegunda 

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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Jordi Robusté Muñoz
Pare de l’escola

Ens unim al dolor de la família per la seva pèrdua i els fem arribar
 el nostre més sentit condol.

Igualada, 14 de juliol de 2020

L’AFA, els alumnes, els mestres i la resta de la comunitat 
educativa de l’Escola Garcia Fossas, recordem,

Sota una aparença de 
persona fràgil, s’hi ama-
gava una dona forta, 

d’una fortalesa sorprenent. 
La vida no li va posar les co-
ses fàcils. 87 anys, ara, i no 
ho semblava. Persona activa, 
sempre tenia paraules ani-
moses i el somriure al rostre. 
Transmetia bondat perquè 
era bondadosa. I era tam-
bé incansable. La seva vida 
va ser, en bona part o potser 
tota, una vida esmerçada al 
servei dels altres, a les causes 
que considerava justes, a les 
entitat solidàries. Hi era sem-
pre i no calia demanar-li ge-
nerositat perquè la regalava, 
contenta.
Es feia estimar la Ma. Dolors 
Mateu, la Dolors Mateu, com 
molta gent li deia.
Ha mort aquest juliol calorós 
i estrany. Una mort dolça, a 
casa, potser de matinada, ens 
expliquen. I l’església, avui, 
s’ha omplert de silencis i re-
cords a primera hora de la 
tarda. I també de la música 
que li agradava. Cel net i blau, 
i un aire suau al sortir a la 
placeta de davant del temple, 
on, aquesta vegada, per les 
circumstàncies, no hi havia 
abraçades. Només llàgrimes 
i paraules de condol amb la 
mascareta posada.
La Ma. Dolors Mateu, la Do-
lors, deixa una petjada de bo-

nesa i de testimoniatge cristià 
exemplar. Igualadina cone-
guda. Igualadina estimada. 
Igualadina discreta. Era una 
branca més d’una gran famí-
lia de socarrel i amb història a 
la ciutat d’Igualada. Ella tam-
bé ha deixat un fulla de ser-
veis plena i admirable.  Perso-
na de fe i d’acció a la vegada. 
Tenia el do de la serenor  i 
de fer gent amiga amb el seu 
tracte. Des de sempre, aquella 
manera de fer afable, alegre, 
que es preocupava per saber 
dels altres i s’oferia pel que fos 
necessari, va fer que fos per-
sona coneguda i estimada en 
molts àmbits. 
A la Dolors Mateu li agradava 
ajudar. Ajudar. Ajudar sem-
pre. S’interessava per tot i era 

fidelíssima en l’amistat. Res 
d’estrany que l’esglesia gran 
-a la qual hi va dedicar també 
tantes hores- fos plena, tenint 
en compte les circumstàncies 
de seguretat obligades i amb 
gent seguint la cerimònia del 
comiat des de fora. La gent 
escoltava en silenci al mossèn 
i es va afegir al Parenostre a 
la seva memòria de manera 
unànime.
Deixa un bon record i una 
manera de fer senzilla però 
efectiva, allunyada de qualse-
vol focus. La ciutat, sortosa-
ment,  és sensible a les perso-
nes com la Dolors. 
Potser un dels moments més 
delicats i tendres i que a ella 
li hauria agradat, va ser al ta-
natori, el mateix matí, quan 
un noi amic, limitat, a qui ella 
estimava especialment, va de-
manar de veure-la per última 
vegada. En sortir, compungit, 
algú de la família va dir-li, 
amb dolcesa, tot abraçant-lo: 
ara ja no podràs veure més a 
la Dolors… I el noi, trist però 
serè, amb la mirada clara, va 
respondre: ara, la porto al 
cor…
Al cor, com tanta gent que era 
a la tarda a l’església per dir 
a la Dolors adeu al seu adeu 
inesperat.

Carles Ma. Balsells 
Castelltort

La Dolors, que sempre pensava en els altres
En memòria de Ma. Dolors Mateu i Vives

Si mirem de prop una 
violeta,
sentirem que tot hora 

ens dona aquella emprenta,
aquell deix tan humil del seu 
perfum,
A igual el nostre Tomas,
amb tota la seva vida, ens ha 
anant donant
aquella seva emprempta del 
Senyor,
del seu amor per tots nosal-
tres.

Gràcies Senyor per aquests 
47 anys de convivència
 setmanal després de Cursets 
de Cristianitat,
com aixì mateix  el Grup dels 
Amics del Casal,
Per les vegades que vàrem 
compartir confidencialment
les alegries els problemes que 
tots tenim,
Per les moltes hores de pre-
gària que haviem fet junts.
Per les vivències que ens va 
comunicar i
per la seva espiritualitat que 
ens ha fet creixa en la fe,
També per les trovades que 
féiem junts
amb les nostres respectives 
esposes,
així mateix per totes les ca-
minades per el camins
de la comarca i per tenir 
sempre apunt,
una poesia simpatica o una 
anècdota

del seu temps de Tous de 
quan era jove,
o  també quansevol dita po-
pular que li havia ensenyat
ja el seu avi i que tenia sem-
pre el seu sentit moral.  

Ja no tornarem a veure els  
seu ulls,
ni escoltar la seva veu i els 
seus consells,
Si, tot això és veritat, però 
vols dir que ja no hi son ?,,,
No serà més aviat que estan 
en el Senyor Jesús.
Que està més aprop que mai 
?.  
Pot ser com l’aire que respi-
rem, si, si com l’aire
que va entran en els nostres 
pulmons, com si rés,
però el costat hi tenim el cor 
adolorit allí ha quedad
la seva presencia encara i que 
ens acompamya,

Per això Tomas, no podrem 
oblidar mai el teu carisma
ni la teva presència en les 
nostres trobades,
potser una mica més timides 
les primeres,
però un bon tros més espe-
rançades i animades totes les 
següents,
perquè sabem des del Cel et 
continuaràs comunicant amb 
nosaltres.

Gràcies Tomas i fins al Cel !!!

Recordant en Tomàs
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients
Per a 4 persones:
•  Cogombre baby 450 g 
• Alga wakame seca
 (aproximadament 1 cullerada) 5 g
• Menta fresca o menta 
(o una altra varietat aromàtica)
• Coriandre fresc o julivert
• Ceba tendra  (tiges) 2
• Vinagre d’arròs 30 ml
• Katsuobushi 
(flocs de tonyina deshidratat)
• 1/2 culleradeta (opcional)
•  cogombre baby 450 g 
• Alga wakame seca 
(aproximadament 1 cullerada)
5 g
• Menta fresca o menta
 (o una altra varietat aromàtica)
• Coriandre fresc o julivert
• Cebeta  (tiges) 2
• Vinagre d’arròs

Amanida de cogombre
 a l’estil japonès

Rentar i assecar bé els cogombres, despuntar si es de-
sitja, i tallar per la meitat longitudinal. Tallar cada 
meitat en uns quatre trossos, d’uns 2,5 o 3 cm, i 
aquestes en dues meitats diagonals. Disposar en un 
colador, afegir una culleradeta de sal i barrejar bé. 
Deixar escorrent 30-60 minuts, perquè deixin anar 
l’aigua.

Aprofitar per posar a remull també les algues. La 
quantitat és aproximada, una cullerada en sec; po-
dem remullar més quantitat i utilitzar la que ens so-
bre per altres plats. Rentar i assecar amb suavitat les 
herbes fresques, i picar lleugerament. Rentar i picar 
la ceba tendra verda.

Per la vinagreta, emulsionar el vinagre amb el mirin 
-quan no tenim a casa, fem servir vermut blanc-, el 
xili, el sucre (opcional), un pessic de sal, l’oli i els flocs 
de katsuobushi -bonítol sec-. La recepta original fa 
servir hondashi, però els flocs secs de peix també van 
molt bé. Si no, podem usar salsa de peix asiàtica o 
salsa de soja, 3/4 culleradeta.
Escórrer bé el cogombre i assecar amb paper de cui-
na. Fer el mateix amb les algues, picant una mica amb 
el ganivet. Barrejar tots dos ingredients i combinar 
amb la ceba tendra, l’amaniment i una cullerada de 
cada herba picada, o al gust. Afegir unes llavors de 
sèsam i remenar. Deixar marinar uns minuts, provar 
i ajustar els amaniments al gust. Servir amb llimona 
ratllada i més sèsam.

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

· 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

93 804 91 64  / 654 33 84 25 / www.elkubb.cat

·De dimecres a divendres al migdia 
menú de proximitat

·De divendres vespres a diumenge migdia 
menú degustació i carta

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 ·
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A ningú se li es-
capa que la pell 
dels nens és 
molt més fina i 

sensible que la dels adults i, 
com a tal, hem de tractar-la 
davant l’exposició solar. Et 
donem alguns consells a te-
nir en compte aquest estiu a 
l’hora de triar el teu protec-
tor solar.

Encara que els protectors 
solars per a adults tenen 
pràcticament la mateixa 
fórmula que els indicats 
per a nens, els segons, no 
solen contenir perfums, 
conservants o alcohol -o 
almenys el percentatge és 
més baix-, per evitar la se-
quedat de la pell o reaccions 
al·lèrgiques. Els productes 
d’adults, per part seva, uti-
litzen major proporció de 
filtres orgànics, disminuint 
l’efecte blanquinós, tan poc 
desitjat per les persones 
de més edat. Una altra di-
ferència està simplement 
en l’assiduïtat en què hem 
d’aplicar-la. Mentre que per 
als adults està recomanada 

la reposició de crema cada 
dues hores, els dermatòlegs 
recomanen aplicar la crema 
cada hora per als més petits.

Els protectors solars de ma-
jor cobertura per a la pell 
són els anomenats d’”ampli 
espectre”, ja que bloquegen 
tant els raigs ultraviolats A 
(UVA), com els ultraviolats 
B (UVB). Durant la infàn-
cia, convé aplicar cremes 
amb un Índex de Factor de 
Protecció Solar (FPS) com a 
mínim de 30, sent molt poc 
recomanable un índex infe-
rior a 15. A Farmàcia Este-
ve recomanem als nostres 
clients protegir la pell amb 
un factor 50. Així mateix, 
les presentacions resistents 
a l’aigua són sempre l’elec-
ció més adequada per a la 
infància. És important tenir 
en compte que no hi ha cap 
protector solar específica-
ment indicat per a bebès 
menors de 6 mesos.

Quin FPS triar en edat 
adulta
Un mètode aconsellat pels 

experts és triar el FPS en 
funció de la nostra situació 
vital:
- L’embaràs és una etapa a 
tenir especial atenció en la 
protecció solar.
Durant aquest període, la 
fotoprotecció ha de ser mà-
xima per a evitar l’aparició 
del cloasma -taques a la 
pell-.

- Ancians
Les persones d’edat avança-
da tenen la pell traumatitza-
da i el sistema immunològic 
afeblit pel pas dels anys, per 
la qual cosa, també es reco-
mana un FPS alt.
- Persones en tractament amb 
medicaments i substàncies fo-
tosensibilitzants, l’exposició al 
sol de les quals, clarament, no 

Fotoprotecció per a adults i nens, 
haig d’usar el mateix?

està recomanada.
A farmàcia Esteve trobaràs 
una àmplia gamma de fo-
toprotectors, amb fórmules 
minimalistes, sense para-
bens i testades sota control 
dermatològic. No dubtis a 
visitar-nos i t’aconsellarem 
quin és el més indicat per la 
teva pell. 
Amb el sol, no te la juguis!

Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia



Actualment hi ha a la 
població un percen-
tatge molt elevat de 

pacients que pateixen malal-
tia periodontal.

La malaltia periodontal és 
un procés infecciós bucal de 
tipus bacterià que en casos 
greus pot acabar amb la pèr-
dua de les dents, ja que les se-
ves estructures de suport (os i 
genives), pateixen aquest atac 
bacterià i inicien un procés in-
flamatori inicial acabant amb 
una destrucció dels mateixos.
Així doncs, es pot afirmar que 
els pacients amb aquesta ma-
laltia periodontal tenen més 
risc de presentar un episodi 
coronari. No es pot afirmar 
que sigui causal, però el que 
està clar és que la seva vincu-
lació existeix.
No només això, sinó que els 
pacients amb periodontitis 
“més agressives”, normalment 
aquelles que es desenvolupen  
a edats més joves, són els que 
tenen més risc de patir un 
problema cardiovascular en 

un futur.
De fet, diferents estudis dels 
últims 15 anys asseguren que 
hi ha una disminució de pro-
blemes arterioscleròtics des-
prés de realitzar el tractament 
periodontal.
La vinculació entre malaltia 
periodontal i cardiovascu-
lar  és més estreta quan en les 
malalties cardiovasculars hi 
ha dany a les artèries.
En les malalties periodontals 
s’allibera gran quantitat de 
factors inflamatoris que po-
den dipositar-se en diferents 
òrgans.
I un inadequat estil de vida 
està a la base d’alguns trastorns 
periodontals, així com en l’ori-
gen d’importants malalties 
periodontals, pel que un canvi 
d’hàbits quotidians ajudaria a 
prevenir-les conjuntament.
Per això és necessari conscien-
ciar a la població de la impor-
tància de cuidar la salut bucal 
mantenint un control adequat 
de la seva higiene, donat que 
això incidirà a una millora de 

la salut cardiovascular.
La seva ràpida detecció per 
un periodoncista u odontòleg 
evita tractaments costosos, 
amés dels beneficis que indu-
eix a la població en general.

RECOMANACIONS DA-
VANT UN PACIENT AMB 
MALALTIA PERIODON-
TAL
Donat que hi ha una alta 
prevalença en la població de 
malalties cardiovasculars, no 
és infreqüent que en la con-
sulta de l’odontòleg es presen-
tin pacients amb aquest tras-
torn.
Així que cal tenir en compte 
algunes recomanacions:
-No és necessari suspendre 
temporalment el tractament 
antiagregant plaquetari (com 
l’aspirina per exemple) per-
què necessiti una intervenció 
quirúrgica bucal.
-Els pacients amb insuficièn-
cia cardíaca no requereixen 
precaucions especials a l’ho-
ra de realitzar-se tractaments 
dentals rutinaris.
- En pacients amb valvulopa-
ties que compten amb pròtesi 
mecànica, han de mantenir 
l’anticoagulant de per vida, 
pel que l’odontòleg li pres-
criurà un antibiòtic abans del 
tractament periodontal. Cal, 
però, fer una valoració especí-
fica de la coagulació.
-El marcapàs i el desfibril·la-
dor automàtic implantable 
pot patir interferències amb 
algun aparellatge odontolò-

gic, pel que ha d’avisar al seu 
odontòleg.
ELIMINI LA PLACA 
BACTERIANA
Cal seguir sempre la mateixa 
rutina.
1. Començar per la part ex-
terna de les dents d’un costat i 
acabar amb l’altra.
2. Continuar per la part inter-
na d’un costat i de l’altre.
3. Per últim també cal raspa-
llar la part per on mosseguem 
(la  cara oclusal).
4. Repetir el mateix a la part 
inferior. 
5. Netejar diàriament la part 
dorsal de la llengua de darrera 
cap endavant. Es pot utilitzar 
un netejador lingual específic.
Amb raspall elèctric: cal col-
locar-lo sobre de cada dent re-
colzat a la línia de les genives, 
sense realitzar cap moviment 
de raspallat. Cal raspallar les 
dents i els molars d’un en un. 
Amb raspall manual: cal col-
locar el raspall en angle de 45º 
recolzat a la línia de les genives 
i fer moviments curts sense 
fer pressió (en vertical o fent 
moviments circulars) i per la 
cara de la masticació, fer mo-
viments del davant al darrera.
Tant si és manual com elèctric 
cal canviar-lo cada 3 mesos, o 
quan les cerdes del raspall es-
tan obertes o desgastades, per 
assegurar la seva efectivitat. 
Cal raspallar-se despès de cada 
àpat i cal netejar i assecar el 
raspall després del seu ús.
Quan utilitzem només el ras-
pall dental , deixem de netejar 

el 40% de la superfície de les 
nostres dents. Cal netejar les 
zones interproximals (són les 
cares de les dents que contac-
ten entre elles). Per això és im-
portant utilitzar fil o seda den-
tal i els raspalls interproximals. 
Els raspalls interproximals te-
nen diferents mides en funció 
de l’espai que hi hagi entre les 
dents. Cada mida sol diferenci-
ar-se amb un color diferent. El 
seu dentista li recomanarà quin 
és el més adient per a vostè.

La salut cardiovascular comença per la boca
Dra. Eva Marcè. i Dra. Mariona Sagarra.

CENTRE DENTAL MARCÈ I SAGARRA. 
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Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 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
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

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
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IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@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
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Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
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CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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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
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Associada a l’Edat DMAE).
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Pau Corcelles /  
Fotògraf aficionat i moixiganguer

Soc comptable de professió i fotògraf aficionat. De jove vaig ser pintor d’aquarel·les i 
havia fet diverses exposicions a Igualada, però ara em dedico a la fotografia. Formo part 
dels Moixiganguers des del 2012 i soc l’autor del llibre “Força, equilibri, valor i seny i... 
Moixiganguers”.

El passat mes de juny, en un acte gairebé íntim, es va pre-
sentar el llibre Força, equilibri, valor i seny i... Moixigan-
guers del qual n’ets l’autor. Per què vas decidir publicar-lo?

Fa 5 anys, per la Festa Major del 2015, vaig fer una exposició 
a la Sala d’Exposicions Municipal i el meu amic Joel Grau em va fer 
uns textos per a les fotos. Vaig veure que quedaven desaprofitats, la 
gent mirava les fotos i feia relativament poc cas als textos. I en aquell 
moment vaig pensar: un dia en podria fer un llibre. I després de dei-
xar passar un temps per anar-ho madurant i trobar el moment propi-
ci, vaig presentar la proposta a la colla per aquest any, en què celebrem 
el 25è aniversari.

El llibre reflecteix la història i el creixement important que han fet 
els Moixiganguers aquests darrers anys. Ha estat complicat fer la 
tria de les fotografies que hi apareixen? Segueixen algun tipus de 
criteri estructural?

Ha estat menys complicat del que m’esperava. És important tenir una 
idea i començar a desenvolupar-la. Les fotos que apareixen en el llibre 
segueixen una cronologia: hi ha una primera part que parla d’assajos, 
dels dos locals que hem tingut, parla de quan estem a plaça: quan 
arribes, com va passant l’actuació, si es carrega el castell, com se cele-
bra... També hi ha un apartat sobre la Festa Major d’Igualada i un altre 
del Concurs de Tarragona. Finalment hi ha una altra part del llibre 
que mostra els quatre castells més importants que hem assolit i el dia 
en què van ser assolits. A partir d’aquests apartats vaig anar triant les 
fotos per omplir les dues-centes pàgines que havia de tenir el llibre.

Per fer el llibre has comptat amb l’ajut i participació d’altres per-
sones?

Sí, i a més també he comptat amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada i d’Òmnium Cultural. El Joel Grau és qui ha fet 
els textos narratius, alguns dels quals ja eren els que vam posar a 
l’exposició i d’altres són nous. El pròleg del llibre és del periodista 
Benet Iñigo, cap de societat de Rac1 i casteller del Poble Sec. 
Tenim la gran sort de tenir el Jordi Còdol a la colla i ell ha fet 
els textos que expliquen algunes de les fotografies. Les correc-
cions del llibre han anat a càrrec de l’Oriol Gabarró i la Iolanda 
Sanromà. El disseny ha anat a càrrec de l’Helena Aparisi, una 
companya de Moixiganguers i també hem comptat amb l’asses-
sorament del Xavier Domènech per fer l’adaptació a impremta. 
L’autora del dibuix de la contraportada és la Núria Riba. El llibre 
s’ha imprès a Unigrafic. A tots ells, moltes gràcies, perquè sense 
el seu suport no hauria tirat endavant aquest llibre.

El proper 21 de juliol feu la presentació oberta al públic.

Sí, en principi es farà a les Cotxeres, el nostre local, però sempre 
amatents a com estigui tot plegat i si s’ha de fer en un altre lloc 
per mesures de seguretat, doncs ens hi adaptarem. L’acte serà 
presentat pel Miquel Bernadí, moixiganguer i presentador del 
programa “Vint-i-quatre” de Ràdio Igualada.

Des de quan formes part dels Moixinganguers. Sempre n’has 
fet les fotos?

Jo vaig ser un dels que vaig començar els Moixiganguers, fa 25 
anys, però per diverses circumstàncies, vaig plegar, i el 2012 vaig 
tornar a entrar-hi i de fet el llibre comença aquest any, amb un 
castell, la Torre de 7, que no hi havia manera de fer-lo i que el 
vam descarregar a Tarragona aquella tardor.

El fet de formar part de la colla fa que les teves fotos tinguin 
un aire especial?

Soc fotògraf aficionat però hi ha fotos al llibre que no les podria 
fer un altre fotògraf perquè el fet de formar part de la colla ge-
nera la confiança i les sinergies que fan que algunes de les fotos 
siguin úniques i especials, com la de la portada, en què l’enxane-
ta aixeca el dit i m’ho feia a mi, perquè era allà donant-li ànims. 
Hi ha fotos en què estic dins la pinya o dins el castell, encara que 
després he de sortir ràpidament. N’hi ha d’altres que no són prò-
piament artístiques però tenen un significat. Aquesta pregunta 
que m’has fet és la que defineix el llibre, perquè és un llibre de 
fotos de tot el que fem els Moixiganguers, no és un llibre de fotos 
de castells.

On es pot trobar el llibre? Ha tingut bona acollida malgrat 
l’època complicada que estem vivint?

El llibre es pot comprar a diverses llibreries d’Igualada i té un 
preu de 25 euros. De moment està tenint una bona acollida i 
esperem que encara en tingui més. És un llibre que qui s’estimi 
els Moixiganguers ha de tenir a casa seva.

Ets un fotògraf no professional, però sempre has tingut aquest 
cuquet per la fotografia? Fas altres tipus de treballs?

M’agrada molt la fotografia, i en faig moltes. I  amb la meva feina 
que és poc activa físicament, em dona l’oportunitat i l’excusa per 
sortir, fer excursions, veure món... a part dels Moixiganguers, 
que trobo molt a faltar ara que no podem fer castells.

Aquest any tot està trasbalsat. Tants mesos d’alterar rutines, que ara costa saber si s’està en un dia festiu, en una interrupció de jornada de treball, de vacan-
ces o en una avantsala de l’atur. La feina justeja i els carrers i places s’emplenen de gent que tenen por d’haver de tornar a confinar-se. A l’hospital d’Igualada 
arriben gent de fora, quan fa poc era a l’inrevés. De nou es fan presents els pitjors records. Algú va fer córrer que els reis havien plantejat visitar la Conca 
per haver estat zona zero i notícia mundial pel focus pandèmic. Però no vindran. Passaran el “compromís català” en llocs controlats on el rebuig sigui baix 
(a Igualada encara es canta demanant la llibertat dels presos polítics). El “gremi” diu que està negociant, preparant programes i arguments per les properes 
eleccions. Com cada vegada seran les més importants de la història. Els grans objectius han anat quedant entelats per les baralles caïnites, amb arguments 
de tota mena per desqualificar el rival. Aquest cop s’afegeixen les disputes per les marques, als tradicionals de candidats i programes. I en els temes que 
preocupen, en lloc d’ajuts a les empreses, arriben inspectors posant multes.  

“El llibre de fotografies 
reflecteix com som i què fem 

els Moixiganguers d’Igualada”

  Cristina Roma @crisroma67
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