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Pere Aragonès a les instal·lacions d’Ultramagic, durant la seva visita a la Conca d’Òdena.  Foto/ACN
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L’EDITORIAL

Temps de vacances?
Aquestes primeres setmanes d’agost sempre 

han estat temps d’esbarjo, de tranquil·litat i 
de l’oci, per així recuperar forces i poder tor-

nar al treball amb forces renovades. Però enguany, 
amb tants mesos d’incerteses, per a molts ni hi ha 
vacances, ni saben si podran tornar a la feina. El 
soroll dels rebrots pandèmics continuen i el fardell 
econòmic es fa molt fei-
xuc.
Tampoc ajuden les no-
tícies que podríem con-
siderar “pertorbadores i 
inquietants”, per utilitzar 
els mots oficials sobre els 
moviments del rei emè-
rit. Malauradament són 
la constatació, una vega-
da més, que “la justícia 
és igual per a tots”, és en 
aquest país una ironia, 
una frase buida per quedar bé i la constatació d’uns 
greuges que costaran molt de superar. Hi ha qui es 
preocupa per les reaccions que es poden generar i 
altres que veuen confirmat  el seu posicionament de 
que “ací no hi ha rei”, perquè havent marxat l’artífex 
de la Transició, el seu hereu no ha quedat gens ben 
parat. 

Els joves semblen decidits a viure l’estiu, com diuen 
que els correspon per l’edat, però s’estan produint 
massa actes de comportaments incívics, inclús de 
violència gratuïta i perillosa. La convivència es fo-
namenta en el respecte i, malgrat els mals exemples 
i les dificultats pel futur que encaren, s’ha d’intentar 
mantenir unes conductes cíviques.

Els polítics tampoc 
fan vacances. Enguany 
s’han quedat sense 
l’aparador de les Fes-
tes Majors i molts han 
optat per omplir les 
agendes d’actes i visi-
tes, fent declaracions i 
promeses, pensant en 
les properes eleccions. 
Expliquen plans, pro-
jectes i desafiaments. 
Així a Igualada es tor-

na a posar damunt la taula el tema de l’aigua, les 
obres en les noves oficines del SOC, o es reben una 
munió de visites, la darrera la del vicepresident de la 
Generalitat Pere Aragonés. Molts agraeixen aques-
tes iniciatives que donen esperança per un futur, 
que costa anticipar, mentre d’altres volen fets i no 
tantes paraules. 

Amb tants mesos d’incertesa, 
per a molts ni hi ha vacances ni 

saben si podran tornar a la feina. 
El fardell econòmic es 

fa molt feixuc

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Arnaldo Otegui,  líder de EH Bildu, 
comentant la decisió del TS d’aca-
tar el fallo del Tribunal Europeu i 
l’anul·lació de la condemna del cas 
‘Bateragune’ va dir “no hi ha Justí-
cia independent a l’Estat espanyol. 
El meu encarcerament i el d’altres 
condemnats va ser una operació 
contra la pau a Euskal Herria. Avui 
és el dia per recordar-nos de tots els 
presos polítics exiliats i deportats i 
exigir-ne la seva llibertat” i va afegir 
“el fet de que el TS hagi acatat ara la 
sentència i no quan va ser emesa pel 
Tribunal d’Estrasburg, ha estat per 
evitar que em podés presentar com 
a candidat en la darrera convocatò-
ria electoral.”

Josep Costa i Eusebi Campdepa-

drós, membres de JxCat de la mesa 
del Parlament, han portat l’Estat 
al Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans, amb seu a Estrasburg, per 
les “coaccions i la censura del Tri-
bunal Constitucional (TC) al Par-
lament” i han afegit “Estrasburg 
protegeix especialment la llibertat 
d’expressió en seu parlamentària 
com a pilar fonamental dels siste-
mes democràtics.”

Quim Torra, president de la Ge-
neralitat, l’únic president que no 
ha anat a la reunió de Sant Millán 
de la Cogolla a la Rioja, va dir  que 
“Si bé la matèria de la reunió és 
del meu interès, la forma que s’ha 
volgut donar i la situació actual de 
la pandèmia a Catalunya em des-
aconsellen ser-hi.” I ha afegit “la 
reunió hauria d’haver tingut una 
preparació prèvia que no ha existit 
i no volem trobar-nos com en les 
reunions per videoconferència que 
van ser poc útils, perquè se’ns hi 
anunciava un seguit de decisions 
preses i anunciades públicament 
el dia abans, sense cap possibilitat 
de dialogar ni de pactar cap canvi.” 
Per concloure “el meu deure és de-
fensar els interessos dels catalans i 

no fer-me fotos sense contingut.”

Miquel Iceta, líder del PSC, ha dit 
“Catalunya no ha estat a la Confe-
rència de Presidents, és un decisió 
equivocada del president Torra. La 
crisi de la Covid-19 i el millor apro-
fitament dels fons europeus exigei-
xen grans acords. No és moment de 
confrontar, sinó de cooperar per de-
fensar els interessos de Catalunya.”

Marcel Mauri, vicepresident d’Om-
nium Cultural, va dir “No hi ha vo-
luntat per fer canvis substancials en 
el conflicte. El mateix dia que Cui-
xart és tancat a la presó s’arxiva el 
cas del Tarajal per la mort de quinze 
persones a la costa en mans de la 
Guàrdia Civil.”

Oriol Junqueras, líder d’ERC, 
empresonat a Lledoners, ha dit re-
ferint-se a la fugida d’Espanya del 
rei emèrit Joan Carles I, “La llei és 
igual per a tots. Per això el rei per-
met que el seu pare corrupte marxi 
i no doni explicacions, el Govern 
miri a l’altra banda i els jutges del 
Suprem se’n desentenguin, perquè 
no és independentista”

Borbons
Tant en singular com en plural, el lli-
natge (d’origen francès) del qual pro-
vé la família reial espanyola es presta 
molt a la rima, i més específicament a 
la sàtira. Demaneu-ho a en Valtonyc, 
que per un rodolí va haver de tocar el 
dos. Així mateix, té proximitat formal 
amb mots tan evocatius com borbo-
ll (“Porció d’un líquid que impulsada 
de baix a dalt produeix un inflament 
en la seva superfície lliure, com en els 
líquids en ebullició”), d’on provenen 
borbolleig, borbollar o a borbollons 
(“Tumultuosament i amb intermitèn-
cies”). No em direu que no són òptims 
per a fer-ne quartetes, o una auca. En-
cara més suggestiu, tanmateix, és bor-
borigme: “Soroll produït per la mes-
cla de gasos i líquids a l’intestí”.
Més enllà de la inspiració poètica, el 
diccionari també en recull un derivat, 
borbònic, cosa que revela la trans-
cendència històrica d’aquest cognom. 
No n’hi ha gaires que rebin tal honor 
(franquista, ves per on, n’és un altre). 
I també en aquest cas ofereix possibi-
litats lúdiques, atesa l’existència d’una 
varietat de pesta anomenada bubò-
nica per mor dels bubons (“Tumo-
racions produïdes per la inflamació 
dels ganglis limfàtics, particulament 
[atenció ara] dels engonals”. És que ho 
porten a la sang).
Personalment, aquesta família de mo-
ral més que dubtosa m’evoca un dels 
moments transcendents de la meva 
carrera professional, quan el director 
del diari on es publicava el meu cru-
cigrama diari em va cridar a capítol 
per una definició que no havia fet el 
pes a més d’un lector. Resulta que en 
una graella em vaig trobar, en posició 
vertical, la seqüència de quatre lletres 
I-R-O-M, no gaire bona de definir. 
Però, recordant el conegut lema car-
lista del XIX, em vaig il·luminar. La 
definició que es va publicar deia “Ho 
faci el borbó, i de cap per avall” (de 
cap per avall perquè era de les verti-
cals i anava invertida, és clar. Un truc 
clàssic de crucigramista). La solució, 
la paraula MORI, va motivar més 
d’una queixa al mitjà (que en principi 
no era sospitós de monàrquic), i l’es-
broncada consegüent del senyor di-
rector (“Amb les coses de menjar no 
s’hi juga!”) em va fer entendre que per 
als qui se senten, o se saben, súbdits, 
hi ha coses més importants que la ide-
ologia. Això sí, també em va regalar 
un derivat (del meu encuny) que no 
perdo l’esperança de fer normatiu al-
gun dia: borbonalla, conjunt de bor-
bons. Amb el mateix sufix de bretola-
lla, carlinalla o turistalla.
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El PIB espanyol i el català han sofert 
una davallada descomunal. Per al-
guns encara és només un número. 
No veuen el tsunami que s’acosta 

i aplaudeixen el president del govern per 
haver aconseguit una important quantitat 
per redreçar els comptes. I aquest, amb el 
cap d’estat, s’ha reunit amb els presidents 
autonòmics a Sant Millán de la Cogolla per 
explicar com els reparti-
ran. I, com que el presi-
dent de la Generalitat ha 
estat l’únic a no anar-hi, 
han deixat clar que no 
hi haurà tractes de favor. 
Una novetat en un estat, 
on el favor ha estat l’eina 
política per excel·lència. 
Només cal veure la reco-
manació de l‘AIREF re-
comanant fer inversions 
a Rodalies i no a l’AVE 
(quan encara “queda per 
fer” més del que s’ha in-
vertit).
Costa poc fer demagògia. 
Alguns ciutadans criti-
quen les multinacionals 
que prenen decisions en 
llocs allunyats i, com la 
Nissan, decideixen tancar les seves ins-
tal·lacions a casa nostra. El problema no 
és que la decisió de la planta de Barcelona 
es prengui al Japó, sinó que abans aques-
ta empresa es deia Motor Ibèrica i no va 
saber/poder seguir sola. Com tampoc es 
va poder mantenir la SEAT quan FIAT va 
marxar i va haver de ser Volkswagen qui 
agafés el relleu. I són moltes les empreses 

nacionals que han tancat. Com també s’ha 
d’estar alerta amb els nous paradigmes com 
l’agricultura de proximitat. A Jaén fa molts 
anys es demanava conservar el paisatge i 
les oliveres, la integració dels mills i les co-
mercialitzadores per competir amb els ita-
lians i fer una empresa potent en un mer-
cat on s’hi tenia molt pes. S’hi va abocar el 
sac, però avui està en fallida, els recursos 

en mans dels de sempre i el poble vivint de 
les peonades. 
Si donen una volta per les comarques 
que millor funcionen podrem valorar si a 
l’Anoia tenim les infraestructures sufici-
ents per recuperar el pols econòmic. Veu-
rem el potencial de la nostra agricultura, 
indústria, serveis, economia circular, de les 
plaques fotovoltaiques, dels molins genera-

dors d’energia elèctrica, dels abocadors de 
residus perillosos, d’escombraries urbanes 
i depuradores. I podrem veure la seva evo-
lució en el darrer segle. Si volem participar 
de l’economia de l’avenir hem de tenir ac-
tivitats de futur. En el món ja hi ha massa 
zones que no estan en aquesta cursa, que 
es veuen abocats a mirar al cel, pensar en 
el que han de menjar i com entretenir-se 

durant el dia, fent treballs 
manuals i veient com els es-
polien els del primer món. 
Només ens cal travessar el 
Mediterrani i endinsar-nos a 
l’Àfrica.
Ara s’ha de vetllar per com 
s’apliquen més de cent-qua-
ranta mil milions d’euros. 
Alguns demanen que els 
paguin les pèrdues patides 
durant aquest període de 
tancament. Altres que s’in-
verteixi en projectes. Està 
clar que les administracions 
no poden seguir malbara-
tant les ingents quantitats de 
diners com fins ara. Els ciu-
tadans es desenganyaran si 
esperen que algú els “doni”. 
Tots haurem de contribuir 

en la construcció d’un futur millor i evi-
tar que els vius de sempre en treguin pro-
fit personal.  La política és una correlació 
de forces. Quedar-se aïllat i ser el dolent 
de la pel·lícula, ens pot convertir en el boc 
expiatori dels despropòsits de la política. I 
ara no hauríem de perdre més del que ja 
portem perdut. És saludable tocar de peus 
al terra.  
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Has canviat els hàbits de compra a causa 
de la crisi del coronavirus??

 Sí 50,7%  No 49,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



CAMPUS UNIVERSITARI IGUALADA-UDL

Alumnes del Grau en Tècniques d’Interacció digital i Computació  
s’incorporaran al món professional mitjançant un contracte remu·
nerat de pràctiques amb una empresa del sector tecnològic.

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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SOFIA GALLEGO
Psicòloga i pedagoga/Àmbit Maria Corral

Edatisme: discriminació per edat

Fer esment dels últims mesos viscuts gaire·
bé és una referència obligada. Ha estat una 
experiència difícil i dolorosa per a tothom. 
Molt especialment pels qui han patit la ma·

laltia amb més o menys intensitat, sense deixar de 
banda les pèrdues insubstituïbles que s’han produït.
Hi ha hagut un seguit de singularitats que susciten 
una reflexió. Una d’aquestes ha estat la necessitat de 
posar límits a les activitats. Això ha afectat, com no 
podia ser d’una altra manera, les persones grans. 
Cal ressaltar que limitar qualsevol cosa sempre és 
difícil i afecta de manera especial a tothom que es 
troba lleugerament per sota o per sobre de la deter·
minació del límit.
L’Administració Pública conduïda, ben segur, per la 
intencionalitat de protegir i/o sobreprotegir el col·
lectiu de persones grans, com a sector vulnerable a 
la infestació, ubicava dins de la mateixa categoria 
perfils competencials diversos. Es podria dir que 
l’únic criteri emprat era el relacionat amb l’edat, així 
doncs es queia en una discriminació. Aquest criteri 
operatiu és el que es defineix com edatisme[1], i és 

nociu en el sentit que es discrimina sense conèi·
xer la persona ni les seves habilitats. A més d’estar 
basada en els estereotips, com ara pensar que algú 
més gran de setanta anys no té la capacitat per te·
nir cura de si mateix o de prendre les seves pròpies 
decisions.
Ens trobem molta gent que ha superat aquesta edat 
i que no solament és capaç de tenir cura de si ma·
teixa, sinó que a més té cura d’altres. Sovint també 
es considera que tots els ancians són dependents, 
quan hi ha joves que també depenen dels progeni·
tors, per no citar altres dependències.
La medicina ha aconseguit allargar la vida amb una 
qualitat prou acceptable. Això ha plantejat nous 
reptes a la Psicologia del Desenvolupament que per 
evitar malentesos ja ha començat a fixar subetapes 
en l’última fase de la vida basades més en el perfil i 
en les necessitats reals. La coneguda tercera edat es 
podria considerar l’etapa formada per aquelles per·
sones que han superat l’etapa laboral activa, però 
que conserven les capacitats físiques i psíquiques 
mes enllà del deteriorament propi de l’evolució. 

S’encunya el terme quarta edat per a les persones 
amb una disminució important de les capacitats i/o 
sense capacitat d’autonomia.
Vivim en una societat on la vellesa no té bona prem·
sa, contràriament al que passava antigament en què 
era molt apreciada i respectada, especialment com 
a dipositària del saber col·lectiu i d’experiència acu·
mulada. La manca de recursos per emmagatzemar 
informació posava en valor les persones que havien 
viscut més anys.
Queda lluny de la intencionalitat d’aquest article 
cap ànim de crítica sobre unes mesures preses. Po·
sar límits és molt difícil perquè sempre, de manera 
involuntària, es lesiona algú. La motivació ha es·
tat posar de manifest la situació d’un sector de la 
població que massa sovint es veu menyspreat, però 
que numèricament té un important pes social i, fins 
i tot, econòmic. 

[1] Aquest terme encara no està inclos en el Dicci·
onari de l’Institut d’Estudis Catalans ni en el de la 
Real Academia de la Lengua Española.

ORIOL TORO
Periodista i contacontes/ Xarxanet.org

La cultura és segura

Diuen que hi havia una vegada un poble 
on tothom estava malalt. La gent patia 
d’un mal intens, d’un mal que alguns ha·
vien volgut imposar. La gent vivia tan·

cada a casa, immersa en els seus problemes i sense 
cap via d’escapament. Aquells i aquelles que tenien 
una edat més avançada recordaven amb nostàlgia el 
temps de la primera pandèmia, quan també es van 
haver de confinar durant una bona temporada a les 
seves llars. Aquella, però, va ser una reclusió ben di·
ferent.
La principal diferència era l’elevat nombre d’entrete·
niment que els agents culturals els proporcionaven. 
A totes hores podies gaudir del cinema que t’oferien 
les plataformes de pagament, també de les obres de 

teatre que les companyies retransmetien online, dels 
concerts que es feien en streaming o de les incomp·
tables iniciatives organitzades des de tota mena de 
colles de cultura popular que es van reinventar per 
tal de guarir l’ànima de la població.
Quan la primera pandèmia va acabar la població te·
nia ganes de sortir al carrer i d’abraçar la gran tasca 
que el sector cultural havia fet durant tot el confina·
ment, però no ho van poder fer. Tot i que les compa·
nyies es van adaptar a les estrictes i severes mesures 
imposades a la realització d’activitats culturals, no els 
va servir de massa res. Al cap de poc es van prohibir 
la realització d’actes culturals perquè es considerava 
que eren un perill per a la societat. Les companyi·
es ho van entendre. Van comprendre que era molt 

més segur seure a la terrassa d’un bar ple de gom a 
gom, amuntegar·se en una platja o anar als camps de 
futbol que no pas assistir a un acte cultural perfecta·
ment adaptat, mantenint les distàncies de seguretat i 
amb la mascareta posada. Davant d’aquesta evidèn·
cia i de la incapacitat de subsistència, la majoria de 
sectors culturals es van anar apagant i aquella socie·
tat va quedar orfe de cultura.
Val a dir que en aquell poble la gent obeïa sense pro·
testar, que tothom es tancava a casa i esperava l’ende·
mà. La gent no emmalaltia per la pandèmia del dia, 
sinó que la gent moria per manca d’esperit crític.
La cultura és segura i si no fem res per preservar·la, 
aquest relat un bon dia esdevindrà realitat. 
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Qui durant 39 anys 
n’ha estat el Cap 
d’Estat ha fugit d’Es-
panya. Ras i curt.

Ha fugit comptant amb la com-
plicitat del “gobierno mas pro-
gressista de España” que està for-

mat per dos partits teòricament republicans, però 
que mai han exercit com a tals. De fet el PSOE 
no és ni d’esquerres, és un partit d’Estat. La seva 
divisa no és pas la defensa de la classe treballado-
ra –que és la majoritària en tots els països- sinó 
la defensa i protecció de l’Estat. Fins i tot, com es 
va veure amb el GAL, recorrent a l’ús de l’assassi-
nat indiscriminat. (A tall informatiu: al GAL se li 
atribueixen 29 persones assassinades entre espa-
nyols i francesos. La majoria dels crims del GAL 
mai han estat investigats pels cossos de seguretat 
espanyols).
La pressió mediàtica sobre l’exrei Juan Carlos de 
Borbón no ha vingut de la premsa espanyola, 
com hauria estat lògic, sinó de la premsa estran-
gera que no ha volgut callar davant el devessall 
de presumptes delictes econòmics que porten la 
marca del Emérito... des de fa dècades. Els noms 
de Manuel Prado y Colon de Carvajal, Javier de la 
Rosa, Mario Conde entre molts d’altres han estat 
vinculats als negocis ocults de la monarquia des 
dels inicis del regnat del Borbó. De fet tots tres 
han passat per la presó sense que el seu “cap” hagi 
estat molestat per res.. 
Des del 2010 però apareix la figura d’una pre-
sumpta princesa especialista en canviar de nom 
i d’amant que va elevar molt el nivell dels robato-
ris –i el descrèdit- reials. Tant es així que la banca 
suïssa va demanar a Juan Carlos que expatriés els 
seus fons bruts car embrutava el prestigi de l’esta-
bliment. 

De tot això els grans mitjans de premsa espanyola 
no se n’han fet ressò fins que ho ha fet la premsa 
internacional. Però si la premsa no ha fet la seva 
funció enfront el monarca, tampoc ho ha fet la 
(in) justícia espanyola. Si el Emérito ha marxat 
d’Espanya és per la investigació de la fiscalia su-
ïssa, no pas per la fiscalia espanyola –la que està 
en mans de Pedro Sánchez-, que ha posat el cas a 
càrrec del jutge Manuel Marchena, fet que fa pen-
sar que la causa a Espanya “se archivará”.
La fugida del Borbó es va pactar entre el seu fill 
Felipe i el gobierno del PSOE-UP, convertint-se 
així en còmplices necessaris per evitar l’acció de 
la justícia.... suïssa. El problema per a la casa re-
ial no ve tant per una investigació del Suprem a 
Espanya, sinó per una possible imputació de Juan 
Carlos a Suïssa. Si allà no s’hagués començat a in-
vestigar, tampoc s’hauria fet res a Espanya.  
Que la vicepresidenta Carmen Calvo declari que 
“El rei emèrit no fuig de res, simplement decideix 
sortir del país” no fa més que demostrar que l’Es-
tat Espanyol s’ha convertit en la Cova d’Alí Babà... 
però amb més de 40 lladres. 

Si el Emérito ha marxat d’Espanya, 
És per la investigació de la fiscalia 

suïssa, no pas per 
la fiscalia espanyola 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

La cova d’Alí Babà Reviu la Festa Major!

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Poesia Viva d’Igualada ini-
cià l’activitat el diumen-
ge 19 d’octubre de 1997. 
Van assistir-hi membres 

de Barcelona, encapçalats pel poeta 
Ernest Torra Duran, aleshores presi-
dent del grup barcelonès. I la sessió 
49, del 21-9-2002, va ser d’home-

natge pòstum a Torra, el qual havia mort l’1 de marc 
d’aquell any. Hem escollit, en vigílies de la Festa Major 
2020 (la de la nova normalitat, imposada pel corona-
virus) un fragment final del muntatge d’aquell dia. 
Enceto així la rememoració de la història de les ses-
sions de Poesia Viva al Teatre de l’Aurora. Ho extrec 
del guió, que repasso fil per randa. Es descriuen els 
passos que havien de seguir els intèrprets del breu po-
ema Llampades de l’Ernest. Hi intervingueren Ado-
ració Aliberch, Maria Teresa Ratera, Elisabet Bonet, 
Xavier Lladó i Jaume Ferrer. I l’artista i company Josep 
Maria Bertran Albareda (que ja no és entre nosaltres), 
el qual, com tantes vegades però molt aquella tarda 
–Josep Maria, com t’enyorem!–, va fer un treball efi-
caç, dinàmic,  cum laude de realització. Col·laboraren, 
per gentilesa de l’Ajuntament, els capgrossos Petra, 
l’encantadora i el músic Martingales, dissenyats i rea-
litzats,  feia anys, per l’igualadí Llorenç Miquel i Carpi. 
Endavant amb Llampades…
Imaginin l’escena i l’acció. Una senyera, en lloc visible, 
és il·luminada uns moments. Bertran reparteix estris, 
per  l’escena o als rapsodes, a mida que es necessiten: 
com si fos un “Salero” en funcions. Ferrer diu una pa-
raula del vers i, dit i fet, Bertran i Lladó es mouen a 
gran ritme. Heus aquí, en negreta, cada paraula del 
poema. Forasters (arriben els capgrossos. També 
Lladó entra amb una maleta: un convidat a la festa). 
Autoritats (un bastó, símbol d’autoritat, que Bertran 
donarà a Lladó). Envelat (un ventall per a cadascuna 
de les dones. Es venten). Hores tardanes (les dones 
badallen darrera els ventalls). Serpentines (a dojo. 
Bertran les fa voleiar entre el públic). Tecs (gestos 
dels rapsodes, simulant que mengen). Sardanes (tots 
s’agafen les mans fent acció de puntejar, sense moure 
els peus). Tòmboles (les noies es tapen les orelles pel 
soroll. S’escolta Lladó  fora de poema: “sempre toca, 
sinó un ‘pito’ una pilota!”). Enllumenats (es torna a 

encendre, ràpid, el llum que abans ha il·luminat la se-
nyera). Amor (tots al centre, atapeïts,  esperant el cas-
tell de focs. Aliberch i Lladó, parella d’enamorats). Foc 
(tothom fent “ooooh!”, públic inclòs, mirant enlaire. 
Bertran reparteix inofensius jocs d’artifici a la maina-
da i als capgrossos). Petons robats (les noies encara 
fan “ooooh!” mirant al cel, mentre Lladó “roba” un 
bes a Aliberch. Sorpresa d’ella). Missa gran (Bertran 
ofereix aigua beneïda d’una petxina. Els recitadors es 
persignen). Fira (Bertran corre a la taula i prepara una 
mini-parada amb regals per a la mainada. Les rapso-
des fan de mares, contentes, acompanyant els nens a 
fira). Pregó (Bertran, entretingut amb els nens, llança 
al vol un paper-pregó enrotllat, que arreplega  Lladó i 
aquest fa l’acció de llegir). Actes cívics (amb els nens 
s’hi queda Bertran, mentre dóna tres quadres a les 
rapsodes, que elles ensenyen al mateix nivell, com si 
fos una exposició. Lladó, observa els “quadres” com 
a visitant). Set (Bertran treu  gots de plàstic, amb un 
tovalló al braç, com de cambrer... Suor … i mocadors 
de paper de coloraines, per a rapsodes i capgrossos). 
Jocs (l’acció es simultània en “Jocs” i “Gegants”. Els 
capgrossos fan “ball rodó” amb els nens). Gegants 
(ídem). Cervesa fresca… (l’única frase del poema que 
no la diu Ferrer: ho fa Lladó que porta un calaix pen-
jat al coll: Cervesa frescaaaa!).  Reviu la Festa Major!
No ho sembla –oi?– però no és res més que un poema 
de 31 paraules d’Ernest Torra, escenificat.  A la sessió 
hi eren la seva vídua i el president de Poesia Viva de 
Barcelona, Josep Colet i Giralt. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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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



8  |  Divendres, 7 d’agost de 2020

Igualada
Les entitats a favor de la municipalització de l’aigua 
acusen a l’Ajuntament de manca de transparència
REDACCIÓ / LA VEU 

En roda de premsa, 
les entitats d’Aigua 
és vida, CCOO i la 

PAH acusen a l’Ajuntament 
d’Igualada de “manca demo-
cràtica i transparència” en el 
procés iniciat a través de la 
Comissió d’Estudi del servei 
d’aigua engegat el passat mes 
de gener. Segons expliquen 
les entitats, “les actes ofici-
als de la Comissió d’Estudi 
revelen que ha estat l’Ajun-
tament, i no la Comissió 
d’Estudi, qui ha decidit a dit 
quins assessors externs seran 
els encarregats per elaborar 
la memòria justificativa pel 
procés de municipalització 
del servei d’aigua”, motiu pel 
qual assenyalen que “l’Ajun-
tament d’Igualada no està 
respectant els criteris demo-
cràtics de la Comissió d’Estu-
di”. En aquest sentit, afegei-
xen que “els assessors externs 
escollits per l’Ajuntament 
d’Igualada no són imparci-
als, ja que no només algun 
d’ells defensa vehementment 
la gestió públic-privada, sinó 
que dos d’ells han col·laborat 
i treballat directament per a 
Agbar, l’empresa privada que 
gestiona Aigua de Rigat a 
Igualada i la Conca d’Òdena”.
Segons expliquen les entitats 
pro aigua pública, “l’assessor 
extern contractat per l’Ajun-
tament encarregat de fer l’es-
tudi d’escenaris de modali-
tats de gestió del servei és un 
conegut advocat capçalera 
d’Agbar i defensor de la ges-
tió mixta públicoprivada”. En 

aquest sentit, assenyalen que 
“aquest advocat ha col·la-
borat en múltiples jornades 
realitzades per Agbar en els 
darrers anys i en elles sempre 
ha defensat la gestió mixta 
com el millor model” i re-
corden que “va ser el mateix 
que va defensar la sentència 
del Tribunal Suprem de 2019 
que avalava la societat mix-
ta d’Aigües de Barcelona on 
es perdia la possibilitat de 
municipalitzar la gestió”. En 
segon lloc, les entitats tam-
bé expliquen que “l’assessor 
extern encarregat de la va-
loració tècnica i econòmica 
dels béns és un economista 
responsable de diversos dic-
tàmens a favor de l’empresa 
Agbar”. En aquest sentit, 
assenyalen que “aquest eco-
nomista va ser uns dels res-
ponsables de fer l’estudi eco-
nòmic a Arenys de Munt, on 
defensava que l’ajuntament 
havia de pagar a SOREA una 
indemnització pel fet de mu-
nicipalitzar el servei, però la 
justícia va acabar donant la 
raó a l’Ajuntament i aquest 
no va haver de pagar res”. Se-
gons Aigua és vida, la PAH 
i CCOO, “la col·laboració 
d’aquests assessors externs 
amb Agbar invalida la seva 
imparcialitat en el procés 
igualadí” i denuncien que “la 
memòria que ha de redac-
tar la Comissió d’Estudi de 
l’Ajuntament d’Igualada ja 
està decidida amb aquests 
assessors externs abans que 
la mateixa comissió la redac-
ti”.
A banda, les entitats d’Ai-

gua és vida, CCOO i la PAH 
consideren que “el govern de 
l’Ajuntament d’Igualada està 
actuant amb total opacitat, 
no respectant la transparèn-
cia necessària en el procés 
democràtic de la Comissió 
d’Estudi”. En aquest sentit, 
les entitats denuncien que 
“les Associacions de Veïns, 
en representació de la ciuta-
dania, no reben la informació 
a temps, el que impossibilita 
la seva anàlisi i limita la seva 
participació”, a banda que 
“l’Ajuntament aporta infor-
mació desactualitzada a les 
reunions de la Comissió d’Es-
tudi”. Igualment, recorden 
que “les Associacions de Ve-
ïns tampoc poden portar as-
sessors que els puguin guiar, 
motiu pel qual es troben da-
vant d’unes comissions en 
què es limita la seva partici-
pació democràtica a escoltar 
i acceptar el que proposa el 
govern”.

“La Comissió d’Estudi ha 
d’escollir els assessors”
Davant la “manca de partici-
pació democràtica i de trans-
parència per part del govern 
a l’hora d’escollir els asses-
sors externs”, Aigua és vida, 
la PAH i CCOO exigeixen a 

l’Ajuntament d’Igualada “que 
sigui la mateixa Comissió 
d’Estudi que consensuï esco-
llir els assessors externs.” Se-
gons les entitats, “l’expertesa 
de la qual ha fet gala el go-
vern per avalar els assessors 
no és motiu d’imparcialitat i 
els seus currículums en són 
mostra”. És per aquest motiu, 
i amb l’objectiu d’assegurar 
un procés “el més imparcial 
possible”, que les tres entitats 
defensores de la gestió pú-
blica demanen “que sigui la 
mateixa Comissió d’Estudi la 
que cerqui consensuadament 
la manera de cercar els asses-
sors externs evitant que si-
guin els assessors d’Agbar els 

encarregats d’elaborar la me-
mòria de la Comissió d’Es-
tudi que legitimarà la gestió 
pública o la privada”.
Igualment, Aigua és vida, 
CCOO i la PAH insten als 
grups municipals d’ERC 
Igualada, Igualada Som-hi i 
Poble Actiu que “en tant que 
firmants del Pacte Social i 
Institucional per a la gestió 
pública de l’aigua a Igualada al 
maig del 2019, actuïn a favor 
de les nostres exigències per 
tal de preservar la transpa-
rència i els criteris democrà-
tics necessaris en un procés 
tan important per a la ciutat 
com és el de la Comissió d’Es-
tudi del servei d’aigua”.

REDACCIÓ / LA VEU 

La central telefònica de 
la Policia Local d’Igua-
lada està temporalment 

fora de servei, a causa de les 
tasques de reparació d’una 
avaria provocada per un in-
cendi que es va produir ahir, 

dilluns, al pàrquing de l’edifi-
ci 092.
Mentre duri la incidència, 
les trucades a la Policia Local 
es poden vehicular a través 
del telèfon 112 i dels Mossos 
d’Esquadra. Es preveu que 
l’atenció telefònica es pugui 
reprendre en breu.

Un incendi deixa fora 
de servei la central 
telefònica la Policia Local

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)
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ERC Igualada reclama “mesures urgents de reciclatge” 
al govern municipal
REDACCIÓ / LA VEU 

Esquerra Igualada de-
mana al govern muni-
cipal de la ciutat que 

apliqui “mesures urgents” per 
millorar el reciclatge de la ciu-
tat ja que “amb només un any 
hem empitjorat molt, estant 
a la cua en reciclatge”. Con-
cretament, diuen des d’ERC, 
“hem passat de ser 692è mu-
nicipi en reciclatge l’any 2018 
a, enguany, ser el 796è mu-
nicipi dels 947 municipis del 
país”. Això, segons els repu-
blicans, suposa “un perjudici 
mediambiental molt gran i 
també una despesa econòmi-
ca altíssima, ja que l’Agència 
de Residus de Catalunya san-
ciona Igualada amb taxes i 
cànons molt alts per reciclar 
tant malament, els iguala-
dins ja hem pagat més de dos 
milions d’euros”. Des d’ERC 
apunten que “anem en la di-
recció contrària de tot el país, 
mentre la majoria de munici-
pis de Catalunya reciclen mi-
llor, Igualada baixa 100 posi-
cions i, per tant, estem molt 
pitjor que fa un o dos anys”. 
El principal partit de l’opo-
sició demana que “el govern 
d’Igualada es posi les piles, ja 
que no fer-ho suposa perju-
dicar als igualadins amb més 
impostos i amb un perjudici 
evident pel medi ambient”.
Des d’Esquerra asseguren 

que “el problema principal 
és l’empresa encarregada de 
fer tant la neteja de la ciutat 
com també del reciclatge de 
residus, Fomento de Cons-
truccions y Contratas (FCC), 
que ha estat sancionada en 
diverses ciutats del país per 
frau, mala praxis i incompli-
ments greus del contracte de 
neteja o recollida de residus”. 
A Barcelona, per exemple, se 
la va sancionar amb 7 mili-
ons d’euros, Badalona amb 
12’8 milions d’euros o Mata-
ró, amb 150.000€. Segons els 
republicans “és paradoxal que 
mentre “a tot el país s’inves-
tiga i es sanciona a l’empresa, 
a Igualada no es controla i a 
sobre encara s’amplia el con-
tracte a aquesta empresa amb 
670.000€ més”.
Des d’Esquerra expliquen 
que “Igualada paga unes pe-
nalitzacions milionàries, de 
més de 2 milions d’euros, per 
reciclar tant malament” i la-
menten que “els igualadins 
paguen els impostos més alts 
de Catalunya perquè la ciutat 
avanci, no perquè cada any 
estiguem pitjor en reciclatge 
i a sobre haguem de pagar, 
entre tots, les deficiències del 
govern municipal”.
Des d’ERC proposen diverses 
accions per millorar el reci-
clatge i la recollida de resi-
dus a la ciutat, tal i com fan 
altres ciutats que han millorat 

molt els seus índexs de reci-
clatge, com per exemple “un 
model més modern i eficient 
amb contenidors intel·ligents, 
aplicar el porta a porta pro-
gressiu en algunes zones de la 
ciutat, incentivar el reciclatge 
als barris amb bonificacions 
fiscals de l’IBI per aquelles 
zones on es recicli millor així 
com un estudi immediat que 
identifiqui els possibles in-
compliments d’aquesta em-
presa i que posteriorment es 

plantegi seriosament assu-
mir el servei de neteja i reci-

clatge a través d’una empresa 
pública”.

REDACCIÓ / LA VEU 

Des del passat dissab-
te, dia 1 d’agost, i fins 
al dilluns 31 d’agost 

-ambdós dies inclosos- totes 

les zones blaves d’Igualada 
seran gratuïtes i, per tant, 
no caldrà pagar per estacio-
nar els vehicles en les àrees 
d’aparcament controlat.

La zona blava, gratuïta 
durant tot l’agost
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, la 
tinenta d’alcalde Car-

lota Carner i el regidor de 
Mobilitat i Sostenibilitat, 
Miquel Vives, han matingut 
una reunió periòdica de co-
ordinació amb els comanda-
ments de la Policia Local i 
dels Mossos d’Esquadra a la 
comarca per tal de coordinar 
les actuacions contra els ac-
tes i comportaments incívics 
a la ciutat. La trobada tam-
bé ha servit per adequar els 
procediments administratius 
amb l’objectiu d’agilitar la 

tramitació de les correspo-
nents sancions.
Durant el mes de juliol, 
l’Ajuntament ha obert 16 ex-
pedients relacionats amb el 
consum de begudes alcohò-
liques i qualificats de tipus 
greu. També hi ha oberts 
dos expedients per sorolls en 
habitatges, un expedient per 
pintades a la via pública, un 
per incompliment d’horaris 
en una terrassa, un per aban-
donament de residus i un per 
orinar a la via pública.
Pel que fa a la tinença d’ani-
mals, aquest juliol s’ha obert 
tretze expedients. Tres són 
a propietaris de gossos po-

tencialment perillosos que 
no tenen llicència ni asse-
gurança, ni estan censats i 
no portaven ni xip ni mor-
rió. La resta s’han obert 
per portar el gos deslligat o 
sense morrió
D’altra banda, aquest pri-
mer cap de setmana d’agost, 
la Policia Local ha aixecat 8 
actes per consum d’alcohol 
al carrer, que han de por-
tar a l’obertura dels corres-
ponents expedients. A més, 
l’Ajuntament està estudi-
ant accions administratives 
contra un bar musical arran 
de reiterats incidents regis-
trats els darrers caps de set-
mana.
També cal destacar que la 
nit de divendres a dissabte, 
la Policia Local va donar 
suport als Mossos d’Esqua-
dra, que van actuar per una 
baralla multitudinària regis-
trada al voltant del passeig 
Verdaguer i arran de la qual 
han obert una investigació.

La Policia Local ha aixecat 8 actes 
per “botellons” en el primer cap de 
setmana d’augment dels controls

REDACCIÓ / LA VEU 

El grup municipal 
d’Igualada Som-hi ha 
anunciat el primer pas 

per construir els pisos muni-
cipals de lloguer assequible 
que es va aconseguir inclou-
re al Pressupost d’aquest any 
2020. L’Ajuntament ja ha ad-
quirit una primera partida de 
400.000 euros per a iniciar el 
projecte per a impulsar una 
promoció de 15 pisos. Es farà 
a través de la Promotora Igua-
ladina Municipal d’Habitatge 
(PIMHA) i durant les prope-
res setmanes s’anunciarà la 
ubicació i també es podran 
veure les primeres imatges de 
com serà la promoció.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
celebra que “gràcies a la nos-
tra pressió i insistència a tra-
vés del Pressupost, Igualada 
tornarà a construir habitat-
ge públic municipal després 
de 8 anys sense fer-ho. A 
la ciutat hi ha una situació 
d’emergència habitacional 
davant l’increment del preu 
dels lloguers que hi ha hagut 
els darrers anys per la manca 
d’oferta i l’existència de molts 
pisos buits degradats. Des de 
l’administració cal posar totes 
les eines per a garantir el dret 
a l’habitatge i les promocions 
d’habitatge públic són una 
eina que va en aquesta direc-
ció i per això la vam lluitar 
fins que el govern va acceptar 
posar-la al Pressupost”.
El regidor d’Igualada Som-
hi, Quim Roca, explica que 
“aquest és un pas endavant 
important però sabem que els 
reptes de l’habitatge de la ciu-
tat passen, sí o sí, també per 
impulsar d’una vegada l’ac-
tualització del Pla Urbanístic 
del 1986, el POUM, aplicar 
sancions als pisos buits que 
estiguin bloquejats i augmen-
tar els programes de rehabi-
litació de pisos buits per re-
vertir la degradació de molts 
immobles i zones de la ciutat”. 
Igualada Som-hi recorda, en 
aquest sentit, que a proposta 

d’aquesta formació, al mes de 
gener ja es va doblar la parti-
da destinada a les ajudes de la 
rehabilitació d’habitatges fins 
a subvencionar en 10.000 eu-
ros les rehabilitacions.
Jordi Cuadras recorda que 
“els 15 pisos d’habitatge pú-
blic municipal se sumen a la 
creació de la quarta escola 
bressol municipal a l’Ateneu i 
a la instal·lació de plaques fo-
tovoltaiques als equipaments 
municipals per autoabastir-se 
amb energia neta i donar 
exemple en la lluita contra 
el canvi climàtic. Vam acon-
seguir condicionar fins a 1 
milió d’euros amb polítiques 
d’esquerres i progressistes do-
nant utilitat als nostres vots i 
sent conseqüents amb el que 
sempre hem dit: som una 
esquerra útil, constructiva i 
amb vocació de govern que 
no desaprofitem l’oportunitat 
de condicionar un govern en 
minoria amb polítiques que 
formen part del nostre model 
de ciutat”. 

Som-hi celebra que es pu-
guin començar les obres de 
les noves oficines del SOC
El grup municipal d’Iguala-
da Som-hi ha estat insistint 
els darrers mesos a la Gene-
ralitat de Catalunya perquè 
comencin les obres de les no-
ves oficines del SOC a Igua-
lada, que han d’anar a l’antic 
edifici Cíclope del Passeig 
Verdaguer. Un edifici que la 
Generalitat té llogat des de fa 
dos anys i pel qual ja ha pagat 
130.000 euros sense haver-lo 
fet servir. Igualada Som-hi va 
denunciar la situació al mes 
de novembre tot al·legant que 
era “una vergonya inadmis-
sible” que s’estigués pagant 
el lloguer d’un edifici sen-
se cap previsió de fer-hi les 
obres. Finalment, el conseller 
Chakir El Homrani ha anun-
ciat que després de l’estiu co-
mençaran els tràmits perquè 
les noves oficines siguin una 
realitat el 2021.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
explica que “des de que vam 
denunciar la situació no 
hem parat de moure’ns per 
fer tota la pressió al Depar-
tament d’Afers Socials i Tre-
ball perquè posés en marxa 
les obres. Celebrem que el 
conseller hagi anunciat que 
ho aplicarà”.

Primer pas per a 
construir 15 pisos 
d’habitatge públic

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
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La Cambra de l’Anoia forma una 
vintena de joves en manteniment 
d’electromecànica i administració
REDACCIÓ / LA VEU 

Aquesta setmana pas-
sada han finalitzat 
dos dels cursos que 

la Cambra de l’Anoia impartia 
mitjançant el programa PICE 
de Garantia Juvenil als joves 
del territori, i on una vinte-
na d’ells s’ha pogut beneficiar 
dels coneixements impartits 
en el curs d’Operacions auxi-
liars de manteniment en elec-
tromecànica de vehicles i el 
d’Auxiliar administrativa.
Ambdós cursos han basat el 
seu programa formatiu en 
donar prioritat a les hores 
pràctiques, ja que tant el curs 
d’administratiu com el d’elec-
tromecànica han comptat 
amb un total de 150 hores, de 
les quals 100h les han dedicat 
a sessions pràctiques.
En concret, el curs d’electro-
mecànica de vehicles ha estat 
possible gràcies a la col·la-

boració del concessionari 
Volkswagen-Audi, ja que ha 
estat l’espai on els 12 alumnes 
del programa han pogut im-
plementar els seus coneixe-
ments teòrics. Les hores pràc-
tiques realitzades en aquesta 
empresa han servit perquè 
els alumnes també coneguin 
el dia a dia que es poden tro-
bar al seu ofici i adquireixin 
habilitats i coneixements in 
situ que els hi seran de molta 
utilitat en el seu dia a dia pro-
fessional.
Per aquest motiu, el delegat 
de la Cambra de l’Anoia, Xa-
vier Badia, ha lliurat al gerent 
de Servisimó SL, Francesc 
Pua, el “Segell d’Empresa 
Compromesa” i ha agraït la 
col·laboració per poder con-
tribuir a fer realitat aquest 
programa formatiu.
Els 12 joves que han finalit-
zat satisfactòriament el curs 
han adquirit coneixements 

de mecanitzat bàsic i de des-
muntatge, muntatge i substi-
tució d’elements mecànics i 
elèctrics simples del vehicle, 
sota supervisió.
Per altra banda, el curs d’au-
xiliar administrativa que 
també ha finalitzat aquesta 
setmana ha contribuït a què 
8 joves de la comarca hagin 
adquirit els coneixements 
necessaris per poder desen-
volupar tasques administra-
tives.
El Programa Integral de Cu-
alificación y Empleo, PICE, 
es dirigeix a joves d’entre 16 
i 29 anys que pretenen mi-
llorar les opcions d’incorpo-
ració al mercat laboral. En 
concret, mitjançant la Cam-
bra de Barcelona el programa 
dissenya itineraris adaptats 
als interessos, perfil, grau de 
qualificació i capacitats amb 
l’objectiu d’afavorir les possi-
bilitats d’inversió laboral.

REDACCIÓ / LA VEU 

Les diferents línies 
d’avals, gestionada per 
l’Institut de Crèdit 

Oficial (ICO) en col·labora-
ció amb les entitats finance-
res per pal·liar els efectes de 
la pandèmia de COVID-19 
conegudes com préstecs ICO 
COVID-19 i emeses amb 
l’objectiu de garantir les ne-
cessitats financeres de les em-
preses no acaben d’arribar als 
seus destinataris o han estat 
denegats.
Alguns associats a la UEA 
han fet arribar la seva inquie-
tud a l’entitat per no haver re-
but els préstecs. Un empresari 
del sector del metall associat 
a la UEA comentava que “ fa 
3 mesos que estem esperant 
un ICO que ja es va firmar 
davant notari i encara no 
hem rebut ni un euro. A més, 
el banc al qual vàrem optar 
per demanar el préstec ens 
ho feia a un interès superior 
al 3%, una vergonya, potser 
algun dia arribaran els diners 
però ja serà massa tard”.
Com aquest petit empresari, 
molts d’altres dels sol·lici-
tants, majoritàriament au-
tònoms o micropimes amb 
menys de 10 treballadors, es 
troben perjudicats per aques-
ta mateixa situació que els 
comporta una falta de liqui-
ditat per fer front a les despe-
ses del dia a dia i que a més 
es veuen ofegades pels trà-
mits burocràtics, els estrictes 
requisits i la falta de celeritat 
a la concessió dels préstecs 
ICO. Des de la UEA també 
troben “poc coherent” que 

a inicis de la publicació dels 
préstecs ICO COVID es con-
cedissin sense restriccions i 
avui estant sent molt més es-
trictes amb les empreses que 
els demanen.
Des de la UEA s’ha fet arribar 
una carta al govern espanyol 
expressant aquest malestar i 
demanant relaxar les exigèn-
cies de solvència i coherència 
davant de la situació actual. 
Joan Domènech, president de 
la UEA, ha declarat que “no 
podem deixar de banda que 
el 98% de l’economia són em-
preses de menys de 10 treba-
lladors, i aquestes són les que 
necessiten més suport” i afe-
geix que “cal evitar com sigui 
possible que empreses viables 
tanquin per falta de liquidi-
tat, perquè recuperar aquest 
teixit productiu i l’ocupació 
que aquest genera, costa mol-
tíssim”.
En els sectors més afectats, a 
més de l’accés al finançament, 
també seran imprescindibles 
les ajudes directes. Per aquest 
motiu, des de la UEA es reco-
mana a les empreses i profes-
sionals autònoms que puguin 
valorar tots els ajuts que s’es-
tan publicant i no perdre cap 
oportunitat de tenir finança-
ment pels seus projectes.

La UEA lamenta la 
gestió dels crèdits ICO a 
autònoms i pimes

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07
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Proembasa

Situats a Santa Margarida de 
Montbui, l’empresa Proem·
basa porta més de 40 anys de 
vida dedicada al sector del 

cartró. Tot i que els seus orígens els 
trobem a Jorba, el 1978, i de la mà 
de quatre socis, es pot afirmar que el 
creixement més important de l’em·
presa, amb l’adquisició de diverses 
naus industrials i nova maquinària, 
s’ha produït en els terrenys actuals i 
sota la direcció de la família Albare·
da. Avui és la segona generació de la 
família qui gestiona l’empresa, repre·
sentada pels tres germans Joan, Mi·
quel i Ramon.

Des dels seus inicis Proem-
basa es dedica a la fabrica-
ció de cartró niu d’abella, 
que s’utilitza bàsicament 
per a reforçar l’interior de 
les portes, i antigament 
també per a protegir les 
caixes de fruita. És l’úni-
ca empresa de Catalunya 
que fabrica aquest tipus 
de cartronet, i una de les 
cinc que hi ha a tot l’Estat. 

El niu d’abella és un producte fabricat 
a partir de paper o cartró reciclat, i es 
caracteritza per la seva forma de cel·
la hexagonal que li dona una rigide·
sa extraordinària apta per a infinites 
aplicacions com: interior de portes, 
atamborats per a la indústria del mo·
ble, mampares i envans acústics, pro·
tecció i embalatges, i també, gràcies 
a la seva lleugeresa i fàcil aplicació i 
resistència a la humitat, s’utilitzen en 
els interiors de caravanes, avionetes i 
embarcacions. 
 
L’activitat principal de 
l’empresa però, que repre-
senta el 90% de la factura-
ció, és la venda de carto-
net a mida. Van iniciar aquesta 
línia de treball fa més de 20 anys “per 
casualitat” afirma Ramon Albareda. 
El cartró en bobines arriba de dife-

rents proveïdors d’arreu del món, el 
transformen, el manipulen, el tallen i 
el distribueixen per a la indústria gràfi-
ca, bàsicament de la comarca i la pro-
víncia de Barcelona. També disposen 
d’un estoc permanent de bobines per 
atendre les demandes dels clients de 
forma ràpida i eficaç. 

Objectiu futur: la informació

Els germans Albareda tenen clar que 
cada vegada el mercat és més exigent 
i la informació és essencial i bàsica. En 
aquest sentit, han començat a treba-
llar una estratègia de comunicació i 
informació amb l’objectiu de tenir el 
client al màxim d’informat sobre la 
seva comanda. 

“Nosaltres subministrem 
molt gènere a fora de casa 
el client, i en casos així enca-
ra hem de ser més rigorosos 
en “informar en tot moment 
de l’estat de les seves co-
mandes”. 

Agilitat, rigor i persones   

Són els tres grans pilars i valors de 
l’empresa. 

“Som una empresa petita, 
amb 11 treballadors, i per la 
nostra estructura no treba-
llem amb grans volums de 
comandes, ara bé ens dis-
tingim de la resta d’empre-
ses del sector per la nostra 
agilitat i rapidesa en donar 
resposta al client, sempre 
amb rigorositat, bon servei i 
alta qualitat”. 

El darrer valor i no menys important 
pel qual destaquen és el del tracte pro·
per i personal. “Nosaltres parlem di·
rectament amb el client, sense filtres 
ni càrrecs intermedis i això ens dona 
l’oportunitat d’establir una relació de 
confiança i oferir un tracte proper”, 
afirma Ramon Albareda. 

Novetat: Instal·lació d’una 
nova màquina per a la fa-
bricació de “Niu d’abella”

Aquest passat mes de maig, Proem·
basa ha instal·lat una nova màquina. 
Una clara aposta per consolidar·se 
com una de les poques empreses 
manufactureres d’aquest producte a 
la península.

Es tracta d’un prototip dissenyat i fa·
bricat 100% a Catalunya que substi·
tueix la maquinària que actualment 
està en funcionament, suposa un no·
table increment de la producció, una 
major versatilitat, reducció de temps 
i minves, sobretot la possibilitat de 
fabricació de nous articles amb el 
mateix procés.

A partir de cartró de diferents com·
posicions i gramatges en bobines i 
després d’un procés d’encolat s’obté 
un entramat en forma d’hexàgon que 
s’utilitza com a reforç interior per a 
portes, mobles i atamborats. També 
en sectors de l’embalatge, agrícola, 
automoció i caravàning.

Més de 40 anys manipulant cartró

Amb la col·laboració de:

És la segona generació 
de la família qui gestiona 
l’empresa, representada 
pels tres germans Joan, 
Miquel i Ramon.

Sector Cartró

Ubicació Santa Margarida de Montbui

Any fundació 1978

La aposta per la inversió 
i millora en temps difícils 
una recepta per seguir en-
davant.

www.proembasa.com



Acord de col·laboració entre  @govern @empresacat @bcn_ajuntament i  @
FCBarcelona per impulsar el posicionament de #Catalunya a l’exterior i atreu-
re noves inversions d’empreses estrangeres. 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

L’economia es començarà a recuperar quan millori la crisi sanitària.
I la solució de la crisi sanitària, a més d’una vacuna efectiva, reque-
reix la màxima prevenció i responsabilitat de la gent

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“La persona àgil emocionalment,  és algú que 
té més capacitats i habilitats per fer front als 

reptes de la vida i les situacions d’ incertessa”

economia i empresa Espai patrocinat per

14 |  OPINIÓ EMPRESA Divendres, 7 d’agost de 2020

Alia’t a les teves emocions i empodera’t

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

Avaluem el teletreball?

Manel Macià Martí
Consultor de RRHH. Gestió de persones per competències.
@talentiagestio

Que el teletreball ha irrom-
put en moltes empreses 
per quedar-se, estic més 
que convençut. Que mol-

tes persones, més que teletreballar 
han treballat des de casa, és un altre 
fet constatat. Que a altres persones 
obligades a teletreballar els ha su-
posat un problema organitzatiu, per 
molt que es vulguin veure els avan-
tatges del teletreball, és una altra re-
alitat que s’ha de tenir en compte. I 
tot l’anterior descrit sempre suposant 
que no tinguem inconvenients amb la 
tecnologia a la llar.
Anem al que moltes empreses real-
ment les pot tenir preocupades. Com 
assegurar-se que els nostres “teletre-
balladors” estan realment treballant? 
Oblidem-nos de controlar si real-
ment estan en el seu “lloc de treball”, 
això és possible amb el programari de 
control de presència, i cenyim-nos en 
els objectius de cada empleat.
Si es fixen objectius diaris o setma-
nals, utilitzant per exemple Trello, 
s’haurien d’avaluar fins a quin grau 
o proporció s’han complert els ma-
teixos, un cop finalitzades les tasques 
introduïdes a la plataforma, i per dur 

a terme aquesta funció no hi ha mi-
llor opció que utilitzar un software 
d’avaluació d’objectius. En el software 
quedarà detallat i graficat el seu nivell 
de compliment, per posteriorment 
oferir el feedback necessari a l’ésser 
avaluats tots els paràmetres necessa-
ris aconseguint arribar al compliment 
amb el que requereix el responsable, 
desprenent-se, doncs, de l’obligació 
de la presència horària.
De moment no he trobat cap softwa-
re que compleixi aquesta funció, pel 
que ens hem decidit a portar a terme 
les modificacions necessàries en el 
nostre software d’avaluació per com-
petències Avalutic, perquè s’adapti a 
aquesta nova realitat del teletreball i 
sigui efectiu en l’avaluació per objec-
tius.
Avaluar per objectius és una funció 
que s’ha d’estendre fins i tot fora de 
l’àmbit del teletreball i complemen-
tat amb l’avaluació per competències, 
s’aconseguirà augmentar la competi-
tivitat dels departaments, la qual cosa 
és una certesa que podem asseverar.
Els especialistes en gestió de persones 
si anteriorment ho vèiem factible, ara 
ho veiem imprescindible.   

D’aquesta crisi pot sorgir un món nou, i ens correspon imaginar i traçar 
la seva silueta. El Pla de reactivació econòmica i de protecció social és un 
primer pas en aquesta direcció 

Quina emoció experimentes en aquest 
moment?
Saps quines són les emocions que go-
vernen la teva vida i com identifi-
car-les?
Saps quin missatge amaga cada una 
de les teves emocions?
Si vols viure en equilibri, el primer que 
hauràs d’aprendre si no ho has fet ja, 
és reconèixer quina emoció t’habita 
aquí i ara.
Creus que hi ha emocions positives i 
altres de negatives?
Com molt dels experts dels que he 
après un xic sobre emocions, Daniel 
Goleman, Elsa Punset, Susan David, 
les emocions no tenen ni color, ni 
signe. 
Les emocions es ponden controlar i/o 
gestionar?. 
Segons Susan David cada individu, 
podrà gestionar més bé o més mala-
ment la seva emocionalitat en funció 
de la seva Agilitat Emocional que és 
la capacitat de conviure amb els nos-
tres pensaments, emocions i records 
de forma saludable i amb coherència 
amb els nostres valors fonamentals.
Susan recomana 4 passos per aconse-
guir una major agilitat emocional:
1)Aprendre a comunicar adequada-
ment les emocions.
2)Mirar de lluny l’emoció. Obser-
var-la de forma més objectiva.
3)Fer-te preguntes claus sobre l’emo-
ció.
4)Avançar a través del missatge de la 
emoció cap un canvi i millora.
La persona àgil emocionalment és 
algú que té més capacitats i habilitats 
per fer front als reptes de la vida i les 
situacions d’incertessa.
Què ens expliquen aquestes emocions 
que tantes vegades ens fan sentir en 
una muntanya russa?
La tristesa és l’emoció de la “cova”. 
Si estàs trist és moment d’aturar-te  
i capbussar-te en un viatge interi-
or. Aprofita per reflexionar, i foca-

litzar-te en allò que passa a dins per 
després sortir amb més consciència, i 
poder actuar amb determinació. 

La ràbia és l’emoció de l’ “acció”. El 
millor que pots fer és evitar reaccio-
nar i/o prendre decisions precipita-
des. La ràbia t’indica que has de pas-
sar a l’acció, que potser hi ha alguna 
situació en la que has de posar límit. 
Reflexiona primer i després pren par-
tit.
La ràbia també es transforma a vega-
des en  tristesa per tal de convidar-te 
a reflexionar abans de donar aquell 
pas que no dones i que et manté eter-
nament enfadat, enfadada. La ràbia 
com la tristesa poden ser les teves ali-
ades si les atents adequadament
L’agilitat emocional ens ajuda a rela-
cionar-nos amb més coherència amb 
nosaltres mateixos i amb el nostre en-
torn. 
Us animo a que investigueu molt més 
sobre les vostres emocions i us impli-
queu en augmentar el vostre autoco-
neixement.
Trobant la vostra emoció base, po-
dreu fer una bona lectura de en quin 
punt es troba avui la vostra vida. 
Si us sentiu trist la vida us convida a la 
cova i acceptar un procés introspectiu 
que us serà del tot, si teniu paciència i 
fortalesa interior, molt nutritiu.
Si us sentiu enfadat la vida t’exigeix 
acció. Mira i observa el que has de 
canviar i/o millorar si fa dies que hi 
dones voltes 
Avui no li dedicarem espai a la por, que 
considero el gran repte emocional. La 
por té diverses cares i totes elles prou 
interessants com per dedicar-li prope-
rament un article exclusiu.

Quan el que sents en el teu interior 
com a emoció base és l’alegria, és un 
símptoma excel·lent: aquí i ara vius 
connectat i obert a la VIDA.   

ENCARNA MEDINA
Executive& Personal coach
Formadora i consultora

“Avaluar per objectius és una funció 
que s’ha d’estendre fins i tot fora de 

l’àmbit del teletreball”



Humans de l’Anoia @ humansanoia
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P #latevaveu

@laurapinyol

Iaia Toneta @iaia_toneta

Gegants de Xauxa d’Igualada @Gegants_Xauxa

Càlichs Soler @OCalichs

Lluís @lbalsells

Anoia Turisme @Anoia_Turisme

Bernat Roca @crossroads1815

El patriotisme dels borbons: anuncien la retira-
da del sou al rei emèrit el primer dia de l’estat 
d’alarma, i la seva fugida a l’estranger per evasió 
fiscal i corrupció el primer dilluns de vacances.

Començo a pensar que l’agulla de Notre-Dame 
era la peça que mantenia en equilibri totes les 
coses de l’univers.

Els gegants de Xauxa ja tenim cançó pròpia! Es 
tracta de la “Rumba de xauxa” que va compon-
dre Ivó Jordà, i va tenir el reconeixement dels 
membres del jurat. Els primers en interpretar la 
cançó van ser els @grillatsmorats

Aguantarem massa més despropòsits, amena-
ces, provocacions als catalans i blanquejaments 
de dirigents polítics i corruptes espanyols?

En fi, ara ja fa cinc mesos que encara espero co-
brar del #sepe. @Empleogob resoleu els recursos 
administratius! Cinc putus mesos!

L’Anoia és terra de vinyes i si bé no té una DO 
pròpia, sí que té uns vins i caves de gran qualitat. 
Són diversos els cellers que obren les seves por-
tes per convidar-nos a viure una experiència al 
voltant del vi. Troba’ls a anoiaturisme.cat

Quants que viviu al Poble Sec o Set camins en-
cara dieu que baixeu a baix la vila o que baixeu 
al centru o a Igualada?

www.veuanoia.cat

2 31 Els Mossos obren una investiga-
ció per una baralla multitudinà-
ria a Igualada

Una escaladora resulta ferida 
en caure des de quatre metres 
d’altura al Bruc

En la mort d’Antoni Vives Solé 

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 
Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 

Igualadí i touenc del 99. Fill de l’Antoni i la 
Carme i germà de l’Elisenda. Sóc fill de quatre 
generacions de fusters però estudio Ciència 
Política i Sociologia. Em sento alumne etern 
del Conservatori tot i haver-hi acabat els estudis 
reglats fa uns anys. Visc a Barcelona però vaig 
pujant. M’he implicat a la ciutat sempre que 
he pogut, sobretot gràcies a la Banda i a la Jove 
Cambra, amb qui participo de diversos projectes 
i l’any 2018 vaig dirigir Joves a Debat. He estat 
col·laborador del programa de ràdio Coblejant i 
m’agrada parlar i escriure. Sóc soci de l’Ateneu 
Barcelonès, clarinet de la Banda d’Igualada, 
júnior de la Jove Cambra Internacional, assistent 
habitual a concerts i conferències i lector 
moderat. M’agrada la política, la sociologia, la 
música, la llengua i, en definitiva, tot allò que 
m’agrada.

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

S’inaugura l’Auditori de la Ciutat d’Igualada

El nou auditori, presidit amb un Orgue 
Blancafort, s’inaugurarà el proper setembre 
amb la interpretació de la Suite en Sol de 

Juli Garreta, obra per a simfònica i tenora. 
La intenció és clara: participar de la cultura 
universal com a igualadins i, per tant, com 
a catalans. S’aprofitarà l’avinentesa per 
anunciar la programació regular 2021-2022, 
que apostarà per la promoció d’intèrprets i 
compositors anoiencs i catalans ensems amb 
talent internacional. També, es donaran els 
detalls de la col·laboració amb el Conservatori 
per tal d’acollir els concerts del centre.

Eli Elis  

@eliselis.dibuixets
          

Juanjo Angullo  

 @juanjoang
          

Anoia World  

@anoia_world
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Aquest proper mes 
d’octubre, l’alumnat 
del Grau en Tècniques 

d’Interacció digital i Compu-
tació (GTIDIC) del Campus 
Igualada-UdL s’incorporarà al 
món professional mitjançant 
un contracte remunerat de 
pràctiques amb una empresa 
del sector tecnològic. Combi-
narà la formació laboral amb 
la formació a les aules; una 
metodologia coneguda com a 
Formació Dual, pionera a l’Es-
tat en l’àmbit de la informàtica 
i les TIC i que pretén facilitar 
l’accés al món laboral un cop 
finalitzats els estudis.
És per això que l’Escola Po-
litècnica Superior de la Uni-
versitat de Lleida, que impar-
teix els estudis, ja ha obert 
convocatòria perquè totes les 
empreses interessades a incor-
porar aquest alumnat puguin 
fer arribar les seves ofertes de 
treball i iniciar, així, un pro-
cés de selecció on empreses i 
estudiants acordin la seva in-
corporació. El procés de pre-
sentació d’ofertes laborals i de 
selecció s’ha obert a finals de 
juny i s’allargarà fins inicis de 
setembre, i es fa mitjançant 
correu electrònic a l’adreça 
eps.coordgtidic@udl.cat.
El coordinador del Grau, Felix 
Albertos, assegura que “és una 

El Campus Universitari Igualada-UdL 
ofereix a les empreses de l’Anoia acollir 
en pràctiques l’alumnat del Grau TIC

gran oportunitat per les em-
preses poder incorporar tot 
aquest talent tècnic format al 
Campus Universitari Iguala-
da-UdL” i convida “a tot el tei-
xit empresarial de la comarca, 
tant de perfil TIC com de per-
fil generalista, a aprofitar-la”.
Ara fa dos anys que es va crear 
el Grau en Tècniques d’Inte-
racció Digital i Computació al 
Campus Igualada, i això sig-
nifica que la que serà primera 
promoció de graduats comen-
çarà al setembre el seu tercer i 
darrer curs. Aquest grau uni-
versitari, entre altres aspectes 
diferenciadors, es realitza en 
tres cursos acadèmics, amb 
un enfocament eminentment 
pràctic i centrat en la formació 
de professionals per l’anàlisi i 
desenvolupament de sistemes 
interactius, focalitzant-se no 
tan sols en la tecnologia sinó 
també en els usuaris d’aquests 
sistemes que una bona part 
de la població fa servir diàri-
ament.
Per assolir-ho el GTIDIC 
proporciona una formació 
totalment vinculada al món 
empresarial. Els titulats dis-
posaran d’uns sòlids coneixe-
ments de programació, posant 
l’accent en les aplicacions mò-
bils i web, tecnologies d’In-
ternet, eines d’administració i 
seguretat de sistemes, disseny 
i desenvolupament d’interfí-

cies, explica Albertos. El grau 
s’enfoca en formar a professio-
nals en el  disseny, la creativi-
tat, la innovació, la comunica-
ció interactiva i l’experiència 
d’usuari, entre altres, per do-
nar solucions als nous proble-
mes de l’empresa.

Amb aquest nou grau es pre-
tén respondre a la demanda 
de professionals formats en 
l’àmbit TIC que es feia des del 
mateix sector a la comarca de 
l’Anoia, un sector en creixe-
ment que cada vegada neces-
sita perfils professionals més 
preparats per afrontar els nous 
reptes, i que alerta que a la co-
marca no hi ha prou profes-
sionals per poder ocupar els 
llocs de treball que es poden 
generar, afegeix.

El GTIDIC està adreçat a 
persones amb interès per la 
tecnologia, la informàtica i , 
en particular, pel disseny i la 
implementació d’aplicacions 
interactives. Els estudiants 
han de mostrar interès per 
plantejar i analitzar proble-
mes reals, per als quals s’haurà 
de buscar i desenvolupar una 
solució tecnològica que els re-
solgui. Es requereix capacitat 
d’anàlisi i d’observació, capaci-
tat de raonament lògic, treball 
metòdic i organitzat, i capaci-
tat crítica.
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L’Ajuntament d’Igualada 
s’ha sumat a SOS Men-
toring, una iniciativa 

de la Fundació Autoocupa-
ció que compta amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i que consisteix en un pro-
grama de voluntariat en què 
persones empresàries i direc-
tives amb experiència ajuden 
el col·lectiu d’autònoms i les 
microempreses a prendre les 
decisions necessàries per fer 
front a la crisi econòmica lli-
gada a la situació sanitària, 
amb l’objectiu de contenir el 
seu impacte i projectar la con-
tinuïtat de les seves activitats 
professionals i empresarials.
L’Ajuntament d’Igualada 
col·labora amb la Fundació 
Autoocupació i la Diputació 
de Barcelona en la imple-
mentació de SOS Mentoring 

fomentant la participació de 
les empreses del territori i 
refermant el seu compromís 
amb el suport al teixit pro-
ductiu local i el manteniment 
de l’ocupació. Les persones 
interessades a participar en el 
programa com a beneficiàries 
o com a mentores voluntàri-
es poden escriure un correu 
electrònic a ignovatecnoes-
pai@aj-igualada.net o trucar 
al 938066555.
SOS Mentoring és un procés 
d’acompanyament persona-
litzat en que els mentors vo-
luntaris comparteixen el seu 
temps i la seva experiència 
amb les persones beneficiàri-
es del programa, ajudant-les 
a diagnosticar bé la situació 
dels seus negocis i a elaborar 
i implementar un pla d’acció 
per afrontar la crisi derivada 
de la Covid-19.

Nova iniciativa per ajudar 
les petites empreses a 
afrontar la crisi

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 veins

- Poques despeses de comunitat
Per només 65.000€

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

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454
93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



  IGUALADA  |  17Divendres, 7 d’agost de 2020

Investigació oberta 
per una baralla 
multitudinària
REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana han estat 
corrent imatges per 

les xarxes socials d’una bara-
lla multitudinària a Igualada. 
En concret, els fets van suc-
ceir la nit de divendres a dis-
sabte al Passeig Verdaguer a 
l’altura de l’Estació Vella i en 
el vídeo es poden veure fins 

a 10 persones participant en 
aquesta baralla. Algunes de 
les persones que es veuen en 
el vídeo porten cadires d’alu-
mini que es llencen entre ells 
i fins i tot es pot veure com es 
propinen puntades de peu a 
alguns dels joves que estan a 
terra. Els Mossos d’Esquadra 
van rebre una denúncia dis-
sabte al matí i estan investi-
gant els fets.

El vicepresident Aragonès anuncia que el govern espanyol ja ha 
solucionat la situació dels treballadors de fora la Conca d’Òdena
ACN / LA VEU 

El vicepresident del Go-
vern, Pere Aragonès, ha 
anunciat aquest dijous 

que en el Consell de Ministres 
del passat dimarts es van acor-
dar les mesures per solucionar 
la situació dels treballadors de 
fora de la Conca d’Òdena que 
durant el confinament peri-
metral no van poder accedir 
als seus llocs de treball. De 
totes maneres, fins aquest di-
jous aquestes mesures encara 
no s’han publicat al BOE. Es 
tracta d’una mesura “llarga-
ment reivindicada”, tal com ha 
expressat Aragonès, i que “pot-
ser arriba massa tard”. “És una 
mesura adequada que ha de 
solucionar un dels problemes 
que havia provocat el confina-
ment”, ha afegit. Els diputats 
d’ERC van abstenir-se el pas-
sat mes de juny en la votació 
de la sisena pròrroga de l’estat 
d’alarma, després d’arribar a un 
acord amb el govern espanyol. 
En aquest acord es posava so-
lució als treballadors de fora 
de la Conca d’Òdena que van 

quedar afectats pel tancament 
perimetral. “Després de moltes 
setmanes, el govern de l’Estat 
finalment ha cedit a les exigèn-
cies i ha respost als compromi-
sos que havia agafat amb no-

saltres”, ha assegurat Aragonès.
D’altra banda, el vicepresident 
del Govern ha dit que hi ha 
altres problemàtiques relaci-
onades amb la covid-19 i el 
confinament que “encara per-

sisteixen” com són “l’allarga-
ment dels ERTO”. En aquest 
sentit, Aragonès ha dit que 
“hi ha molta gent pendent de 
cobrar” i, per tant, “exigim al 
govern espanyol que resolgui 

tota la gestió dels ERTO, i que 
s’allarguin més enllà del 30 de 
setembre perquè encara estem 
convivint amb el virus i cal-
dran mesures extraordinàries 
d’acompanyament”.

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 29 de juliol de 
2020, va acordar aprovar inicialment la Modi�cació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal en relació amb les �txes dels 
sectors de sòl urbanitzable delimitat promoguda per l’Ajuntament de 
Montmaneu.

La documentació aprovada inicialment estarà sotmesa a informació 
pública pel termini d’un mes a efectes de poder-hi presentar 
al·legacions.

L’esmentat termini es comptarà des de l’endemà de la publicació del 
darrer dels edictes inserits al Butlletí O�cial de la Província de 
Barcelona, al diari La Veu de l’Anoia, al tauler d’edictes i a la pàgina web 
de l’Ajuntament.

La consulta de la documentació aprovada es podrà fer a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament 
(https://www.seu-e.cat/ca/web/montmaneu/govern-obert-i-tranparen
cia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/normativa-d-urbanisme) i 
a les o�cines municipals (provisionalment al carrer Major, 46 de 
Montmaneu) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 
9 a 14h.

Montmaneu, 30 de juliol de 2020.

L’Alcalde,
Àngel Farré Carulla
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Arriba el mes d’agost, 
quan habitualment 
els comerços iguala-

dins fan la parada de vacan-
ces. Igualada Comerç tot i que 
mantindrà l’oficina tancada 
uns dies (del 6 al 24 d’agost), 
seguirà activa, treballant pel 
comerç a Igualada.
Aquesta darrera setmana s’es-
tà donant suport als comer-
ços associats per ajudar a fer 
els tràmits per demanar les 
ajudes per la Covid19 que ha 
anunciat l’Ajuntament.
Pel que fa a la 48a botiga al 
carrer programada pel dis-
sabte 5 de setembre, es tre-
balla perquè tingui novetats 

i, sobretot, activitats de di-
namització i promoció. Prò-
ximament s’anunciaran les 
propostes que han d’aconse-
guir que es consolidi aquest 
esdeveniment emblemàtic a 
la ciutat.
Per altra banda, s’està acabant 
d’ultimar una campanya in-
tensa i constant de dinamit-
zació i promoció del comerç 
a Igualada per part de l’entitat 
igualadina. El projecte, que 
asseguren que és molt ambi-
ciós, es presentarà a l’Ajun-
tament d’Igualada pròxima-
ment i es donarà a conèixer 
públicament per tal que es 
pugui engegar a principis de 
setembre. S’espera que tingui 
bona acollida i que es pugui 

aconseguir la implicació mà-
xima del comerç i dels ciu-
tadans. Aquesta campanya 
anirà acompanyada d’una 
actualització i ampliació de 
convenis i serveis pels associ-
ats d’Igualada Comerç.
Aquests darrers dies també 
s’ha fet el tancament de De-
sitjos enlaire que es va realit-
zar durant l’European Ballo-
on Festival. Destaca el fet 
d’haver pogut fer una apor-
tació econòmica a l’entitat de 
malalties minoritàries MPS. 
Igualada Comerç vol incor-
porar, en la mesura que es pu-
gui, la Responsabilitat Social 
Corporativa a les activitats 
que es portin a terme.

Igualada Comerç es prepara per 
engegar una campanya intensa i 
constant de dinamització i promoció

Foto: Laura Llucià, presidenta d’Igualada Comerç, i Jordi Cruz, Director de MPS
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L’Institut Català de la 
Salut a la Catalunya 
Central ha incorporat 

un equip de dinou gestors 
COVID a l’atenció primària 
de les comarques de l’Ano-
ia (cinc), Osona (cinc) i Ba-
ges-Berguedà (nou). Els pro-
fessionals s’encarreguen de la 
detecció precoç de les perso-
nes amb COVID-19, del seu 
correcte aïllament i de la rà-
pida identificació i aïllament 
dels seus contactes estrets. 
Aquest grup de professionals 
es podrà ampliar en cas que 
la situació de pandèmia ho 
requereixi.

Actuar amb rapidesa
L’Atenció Primària es dota 
dels gestors COVID encar-
regats de fer els estudis de 
contactes amb l’avantatge de 
fer-ho al mateix moment de 
la sospita diagnòstica, en la 
proximitat del domicili i dins 
l’equip d’atenció primària 
(EAP) de referència del paci-
ent que és qui té el coneixe-
ment, tant de la persona com 
del seu entorn.

Les funcions
Les funcions dels gestors 
COVID passen pel rastreig 
exhaustiu de contactes des 
de la proximitat al lloc de di-
agnòstic en què comença en 

sortir de la consulta del met-
ge o metgessa que hagi fet el 
diagnòstic de possible pato-
logia per coronavirus. També 
donen informació acurada 
al pacient de tot el procés 
assistencial COVID (com i 
quan es rebrà el resultat de 
la prova, mesures d’aïllament 
necessàries, seguiment baixa 
laboral, resolució de dubtes i 
explicació de circuits. Els ges-
tors COVID identifiquen si-
tuacions de risc associades a 
la patologia com poden ser la 
sobreocupació del domicili, 
gent gran vulnerable, profes-
sionals amb molts contactes 
laborals, monitoratge de ca-
sals, reunions de feina o oci 
prèvies al contagi, etc i man-
tenen una coordinació cons-
tant amb els professionals 
de l’equip d’atenció primària 
corresponent. En paral·lel, 
formen part de la xarxa de 
coordinació territorial i del 
sistema per detectar i soluci-
onar incidències o dubtes del 
circuit assistencial.

Detecció precoç
L’experiència acumulada du-
rant els darrers mesos de pan-
dèmia ha posat de manifest la 
importància cabdal de la de-
tecció precoç de les persones 
amb COVID-19, del seu cor-
recte aïllament i de la ràpida 
identificació i aïllament dels 
seus contactes estrets. 

L’Anoia incorpora cinc 
rastrejadors COVID a 
l’Atenció Primària

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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La Diputació de Barcelo-
na ha convocat la XXIV 
edició dels Premis de 

Prevenció d’Incendis Forestals 
per a projectes presentats per 
les Agrupacions de Defensa 
Forestal (ADF) com també per 
part de les Federacions d’ADF. 
D’acord amb la convocatòria, 
publicada avui al BOPB, s’es-
tableixen dos premis: el Premi 
Rossend Montané i Ferrer, per 
a projectes de planificació de la 
gestió per a la prevenció d’in-
cendis forestals presentats per 
les Agrupacions de Defensa 
Forestal (ADF), i el Premi Jor-
di Peix i Massip, per a projectes 
d’informació i sensibilització 
de la societat per a la prevenció 
d’incendis forestals presentats 
per una o vàries ADF o Fede-
racions d’ADF de la província 
de Barcelona. Ambdós premis, 
estan dotats cadascun amb 
11.000 euros.
En aquesta edició també és 
convoca el Premi Honorífic 
Joaquim Mª de Castellarnau, 
de reconeixement públic a la 
trajectòria d’una persona en 
relació a la prevenció d’incen-
dis forestals. El termini per la 
presentació de sol·licituds de 

concurrència als Premis fina-
litza el dia 15 de setembre.
El Premi Rossend Montané i 
Ferrer porta el nom d’un dels 
fundadors de l’ADF d’Olèrdo-
la, a l’Alt Penedès, mort en acte 
de servei mentre era alcalde 
de la població a conseqüència 
de les ferides patides durant 
l’extinció d’un incendi el 31 
d’octubre de 1991. Aquest pre-
mi vol reconèixer un projecte 
d’accions de planificació de la 
gestió forestal, adequació de 
la xarxa viària, punts d’aigua o 
altres infraestructures per a la 
prevenció dels incendis fores-
tals que estigui liderat per una 
ADF en cooperació ineludible 
dels propietaris forestals, els 
ajuntaments o altres agents del 
territori implicats en la preven-
ció dels incendis.
Per la seva banda, el Premi Jor-
di Peix i Massip pren el nom del 
que fou un dels ideòlegs de les 
Associacions de Defensa Fo-
restal, entitats regulades a par-

La Diputació de Barcelona convoca els Premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals 2020

La convocatòria va 
adreçada a projectes 
d’Agrupacions de De-

fensa Forestal de la de-
marcació de Barcelona

tir de 1986. Des de 1992, com a 
director general de Medi Natu-
ral va impulsar l’actuació de les 
ADF i va introduir conceptes i 
actuacions per fomentar la pre-
venció d’incendis forestals. En-
tre d’altres, va promoure la llei 
de l’accés motoritzat al medi 
natural, l’establiment dels Plans 
d’interès natural de Catalunya 
(PEIN) amb l’objectiu de pre-
servar els espais protegits, i el 
programa Foc Verd II d’atenció 
a les propietats cremades en els 
incendis de la Catalunya cen-

tral de 1998.
Aquest premi vol reconèixer la 
importància de la sensibilitza-
ció, la informació i l’educació 
ambiental en la prevenció dels 
incendis forestals. El premi es 
destina a un projecte realitzat 
per una ADF en cooperació 
amb altres entitats del territori 
vinculades a la prevenció d’in-
cendis forestals, associacions 
de propietaris forestals, ajun-
taments o altres agents del ter-
ritori implicats en la prevenció 
dels incendis forestals.

Finalment, el Premi Honorífic 
Joaquim Maria de Castellarnau 
i Lleopart, que reconeix la tra-
jectòria d’una persona vincula-
da i implicada en la prevenció 
d’incendis forestals, porta el 
nom d’aquest enginyer forestal 
nascut a Tarragona 1848 i mort 
a Segòvia el 1943, i que durant 
la segona meitat del segle XIX i 
els primers anys del segle XX, 
va realitzar una extraordinària 
tasca forestal en els camps ci-
entífic, acadèmic, docent i de la 
gestió del bosc.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l Parc Fluvial de Vi-
lanova del Camí està 
una mica més il·lu-

minat a les nits, després de 
la instal·lació de vuit fanals 
solars en el camí que con-
necta la zona d’Agility i la 
Zona Esportiva de Can Titó.  
Aquesta actuació estava in-
closa en el procés de Parti-

cipació Ciutadana i va ser la 
proposta més votada en una 
de les categories establertes. 
L’actuació ha anat a càrrec 
de l’empresa LEDSOL SL i 
ha suposat un import de 
9.767,12 euros IVA inclòs.
A principis de juliol es van 
instal·lar també cinc llu-
minàries a la zona de les 
barbacoes. En aquell cas el 
projecte va anar a càrrec 

d’UTE Anoia.

Una de les actuacions més 
votades en el procés parti-
cipatiu 2019
La proposta de col·locar 
aquests fanals solars va ser 
la més votada de la catego-
ria A, en el procés participa-
tiu 2019. Era una categoria 
que contemplava accions 
centrades en la millora del 

S’instal·len vuit fanals solars al Parc Fluvial de Vilanova del Camí 
complint un compromís del procés de Participació Ciutadana 2019

Parc Fluvial i concretament 
aquesta, amb una clara apos-
ta per les energies renova-
bles.
L’Ajuntament vilanoví fa 
anys que utilitza els proces-
sos participatius per animar 
la ciutadania a involucrar-se 
en la política local i en la 
presa de decisions. El procés 
del 2019 incorporava nou 
propostes repartides en tres 

categories: A, B i C, que res-
ponien a peticions i deman-
des ciutadanes. 
Un total de 448 persones 
van participar en el procés 
per decidir quatre dels nou 
projectes per a la millora de 
la ciutat valorats en 27.500 €. 
156 ho van fer online, 121 a 
les urnes que es van repartir 
pels edificis públics i 171 a 
les carpes informatives.
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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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ANOIA / LA VEU 

L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha co-
mençat els treballs per 

desdoblar el col·lector d’ai-
gües residuals del sistema de 
sanejament d’Igualada, a la 
comarca de l’Anoia,  que dona 
servei a quatre municipis de 
la comarca (Igualada, Vila-
nova del Camí, Òdena i San-
ta Margarida de Montbui). 
S’invertiran més de 917.000 
euros en els treballs, que tin-
dran una durada de 5 mesos 
i consistiran en una conduc-
ció de prop de 300 metres de 
longitud, que anirà paral·lela 
a l’actual.

Aquest desdoblament, que 
es durà a terme dins el terme 
municipal de Vilanova del 
Camí, duplicarà la capacitat 
hidràulica actual del tram i 
així millorarà globalment el 
sistema de col·lectors en alta. 
També es construiran tres no-
ves arquetes, una de les quals 

L’ACA construeix una nova conducció 
per a millorar el sanejament de les 
aigües residuals

S’invertiran més de 
917.000 euros en els tre-
balls, que tindran una 
durada d’uns 5 mesos

s’encarregarà de repartir l’ai-
gua entre els dos col·lectors.
Els treballs garantiran en tot 
moment el servei de saneja-
ment de les aigües residuals 
generades en els munici-
pis d’Igualada, Vilanova del 
Camí, Òdena i Santa Marga-
rida de Montbui.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Una única acció incí-
vica pot arribar a su-
posar una pèrdua de 

600 € en la compra de nous 
contenidors d’escombrari-
es domèstiques. És el que 
ha passat al carrer Tintorers 
quan algú ha omplert de runa 
dos contenidors de rebuig 
fins a destrossar-los, tot i te-
nir la deixaria ben a prop.
En total, 1.100 kg de runa que 
amb el pes han fet malbé els 
contenidors d’escombraries 
de rebuig i que obligaran a la 
seva reposició, amb un cost 
aproximat de 600 € -cada un 
costa entre 250 o 300 €, se-
gons fonts municipals.
L’alcaldessa vilanovina Noe-
mí Trucharte lamenta el mal 
ús que es fa dels contenidors 

i d’altres elements del mobi-
liari urbà, que paguem entre 
tots. També fa una crida al fet 
que si algú veu actes incívics, 
ho comuniqui a la Policia Lo-
cal.

Una acció incívica pel mal 
ús de dos contenidors de 
rebuig costarà 600 €

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’humor va tornar a 
aplegar un bon nom-
bre d’espectadors als 

jardins de Can Muscons per 
gaudir del monòleg “Algo 
pasa con Pepi”, el passat di-
vendres. Com la resta de 
propostes programades an-
teriorment, ha obtingut molt 
bona resposta i la regidoria 
ja ha preparat quatre més per 
aquest mes d’agost. 
Aquesta vegada, un total de 
144 persones van assistir a la 
vetllada per riure amb els gags 
de la monologuista badaloni-
na Pepi Labrador, centrats, 
entre altres vicissituds do-
mèstiques, en el difícil camí 
de convertir-se en influencer.
Des de Cultura han agraït al 
públic el fet de ser respectuós 
amb les normes i les mesures 
de seguretat. També el servei 
de bar i entrepans està funcio-
nant força bé. El CF Vilanova 
del Camí s’encarrega d’obrir la 
barra a partir de les 20 h cada 
divendres, dues hores abans 
que comenci l’espectacle. 
Cultura ha programat els qua-

tre divendres del mes d’agost, 
amb música, monòlegs i tea-
tre improvisat 
Des de Vilanova del Camí es 
continua apostant per la pro-
gramació de l’oci i la cultura 
per tal de fer més amé aquest 
estiu 2020, malgrat les restric-
cions per la pandèmia. Mú-
sica, espectacle i humor tor-
naran a convidar la població 
vilanovina a gaudir de les nits 
del divendres el mes d’agost, 
sempre i quan no hi hagi cap 
alteració de la situació sanità-
ria i de les mesures que s’han 
d’aplicar en l’actualitat.

Els ‘Divendres a la fresca’ tornen a fer 
gala del bon humor i es programen 
també a l’agost 

De moment els quatre di-
vendres estan programats: el 
pròxim 7 d’agost, ens convida 
a gaudir del duet musical “El 
jardín de Fàtima”; el dia 14 
d’agost, serà el torn del mo-
nologuista Guillem Estadella; 
el 21 d’agost, tornarà l’humor 
amb “Jona OH Operario del 
Humor”, i el 28 d’agost arriba 
la improvisació teatral amb 
“Improscritos”. Un dels diven-
dres -encara per confirmar-, 
també hi actuarà el Grup de 
playback de la Unión Cultural 
Extremeña Anoia, abans de 
l’espectacle.

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
fa mesos que intenta 
eliminar l’obstrucció 

del rec del final del carrer 
del Call tocant a l’avinguda 
de Canaletes i que continua 
cap al camí del Cementiri, a 
la zona dels horts. L’obstruc-
ció, causada pel pas dels anys 
i la calç, provoca que sobreïxi 
l’aigua al final del carrer del 
Call, provocant malbarata-
ment de l’aigua i molèsties als 
veïns.

Malgrat que s’ha contractat 
una empresa especialitzada 
que hi va treballar al febrer i 
hi ha tornat aquest estiu, s’ha 
conclòs que no és possible 
arreglar totalment l’obstruc-
ció. Per això l’Ajuntament ha 
decidit aprofitar les obres de 
remodelació de la plaça de 
la Font, previstes per a finals 
d’aquest any, per obrir l’avin-
guda de Canaletes i substituir 
tota la canonada d’aquest rec. 
Mentre però es van realitzant 
treballs per desembrossar, el 
darrer, el dilluns dia 3 d’agost. 

L’ajuntament treballa per 
solucionar l’obstrucció 
del rec del carrer del Call
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MONTBUI / LA VEU 

Des del 27 de juliol i 
fins el 15 de setem-
bre es poden dema-

nar els ajuts directes que ator-
garà el Consorci de comerç, 
artesania i moda de Catalu-
nya i que gestionarà la Man-
comunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena (MICOD) 
pels establiments comercials 
de la Conca  que van haver 
de tancar o que van patir dis-
minució drástica d’ingressos 
durant l’Estat d’Alarma. 
Es tracta d’una línia d’ajuts 
pels comerços del territorio 
que van haver de tancar ar-

ran del que establia el Reial 
Decret de declaració de l’estat 
d’alarma, els quals poden re-
bre un ajut de 1.500 euros. I 
també per a aquells comerços 
que, malgrat no veure sus-
pesa la seva activitat, han pa-
tit una disminució de la seva 
facturació del com a mínim 
el 70% en relació amb l’any 
2019. Aquests últims poden 
rebre un ajut de 1.000 euros.
Les empreses que estiguin 
interessades a rebre l’ajut 
podran presentar la corres-
ponent sol·licitud a través 
de la web municipal www.
montbui.cat, on trobaran dos 
tràmits expressament habi-

Habilitats dos tràmits a la web 
municipal per sol·licitar els ajuts 
directes als comerços montbuiencs  

litats a tal efecte. A més del 
tràmit telemàtic, les persones 
físiques també tenen l’opció 
de tramitar presencialment 
aquests ajuts a l’Ajuntament 
montbuienc. En aquest cas 
han de concertar cita prèvia, 
trucant al telèfon d’informa-
ció de l’Ajuntament 93 803 47 
35.
Val a dir que els consistoris de 
la Conca d’Òdena han treba-
llat de manera conjunta per 
agilitar els procediments i els 
terminis de la tramitació per 
tal que se’n pugui beneficiar 
al més aviat possible el major 
nombre possible d’establi-
ments. 

Des del govern de 
l’Ajuntament de Vi-
lanova lamentem 

profundament no haver rebut 
cap comunicació per part de 
la Parròquia de Sant Hilari en 
referència a les misses cele-
brades els passats dies 29 i 30 
de juliol de 2020 en record a 
les víctimes de la COVID-19.
Entenem que una celebració 
com aquesta, en record de 
les víctimes de la pandèmia 
hauria d’haver estat comu-
nicada a l’Ajuntament a fi i a 
efecte que els representants 
de tots els grups municipals 
representats a l’Ajuntament, 
n’haguessin pogut tenir co-
neixement i així acompanyar 

a les famílies en aquesta mis-
sa en record de les persones 
finades.
Estem convençuts que aques-
ta pandèmia, tot i les seves 
infaustes conseqüències, ens 
ha aportat un major senti-
ment de comunitat i solidari-
tat envers els nostres conciu-
tadans i conciutadanes. Així 
ha estat a nivell institucional, 
amb una col·laboració sense 
precedents entre els diferents 
Ajuntaments de la Conca 
d’Òdena i amb altres adminis-
tracions i institucions, com 
va ser el cas de la celebració 
portada a terme a la Basílica 
de Santa Maria d’Igualada a 
la que vàrem ser convidats i 

vàrem, lògicament, atendre 
la invitació amb l’assistència 
a la missa de l’alcaldessa de 
Vilanova Noemí Trucharte, la 
tinent d’alcalde Eva Vadillo i 
el regidor Jordi Barón.
En aquest sentit, volem ma-
nifestar el nostre desig que 
aquest esperit de col·labora-
ció i d’unitat davant la pandè-
mia i els seus efectes, estigui 
també en un futur present en 
la relació entre les instituci-
ons municipals de Vilanova 
del Camí i la seva Parròquia, 
en concordança amb el millor 
sentit ecumènic de l’Esglé-
sia al nostre municipi, sense 
exclusions i amb la màxima 
concòrdia.

Comunicat del govern de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí en relació a la 
missa celebrada a la Parròquia

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Els parcs infantils de la 
plaça Francisco Guisa-
do i Extremadura han 

estat, aquest divendres, nova-
ment desinfectats per Protec-
ció Civil de Vilanova del Camí. 
Continuen així les tasques de 
neteja que el cos de voluntari-
at realitza de manera constant 
i periòdica pels carrers i places 
del municipi, sobre el mobiliari 
urbà, per evitar la propagació 

del coronavirus. 
Aquest divendres també han 
actuat al parc de lleure de Les 
Moreres, tant a la zona d’apa-
rells per a l’activitat física 
dels adults, com a la zona de 
workout, molt freqüentada per 
joves. 
Setmana rere setmana, els 
membres de Protecció Civil es 
dediquen a fer aquest treball, 
per mantenir nets els espais 
d’ús públic i evitar possibles 
contagis.

Desinfecció de diversos 
parcs infantils i de lleure

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Dimecres es va fer la 
recepció pendent a 
la primera vilanovi-

na nascuda aquest any 2020. 
Es diu Itzel Robles Roldán. 
Va néixer el dia 2 de gener de 
2020 a les 2:15 de la matinada. 
Juntament amb la seva mare 
Mercè Roldán i la seva neboda 
Lupe, van ser ahir a l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
per rebre, en nom del munici-
pi, la felicitació que anualment 
es fa al primer nascut de l’any.

L’alcaldessa Noemí Trucharte, 
acompanyada per les regido-
res Eva Vadillo i Carlota Silva, 
i els regidors Francisco José 
Saucedo i Jordi Barón van fer 
la recepció oficial a la família. 
Durant l’acte li van fer d’una 
panera amb articles per a la 
Itzel. Després, aprofitant que 
la mare està vinculada al món 
de l’escola vilanovina -ha estat 
en els darrers anys directora 
de l’Escola Joan Maragall- 
van compartir una mica de 
conversa sobre l’inici del curs 
vinent. 

Recepció oficial a la primera 
vilanovina nascuda el 2020 

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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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
valora positivament la 
celebració de la Setma-

na Jove d’Òdena, que ha orga-
nitzat amb la Comissió Jove 
Gargantua Odenenca del 29 
de juliol al 2 d’agost. Han es-
tat cinc dies d’activitats com 
jocs, tallers, torneigs espor-
tius o excursions adreçades 
al públic més jove d’Òdena. 
La regidora de Joventut Alba 
Gallardo assegura que estan 
contents amb el desenvolu-
pament de la Setmana Jove 
i ha destacat que la Comis-
sió Jove ha actuat de manera 
molt responsable i ordena-
da a cada activitat i ha estat 
pendent que tothom complís 
la normativa dictada pel Pla 
territorial de protecció civil 
de Catalunya, el PROCICAT, 
arran de la pandèmia de la 
COVID-19. 
Gallardo posa com a exemple 
la batalla de galls, l’activitat 
que va comptar amb més par-
ticipació. En destaca la bona 
organització, amb un cordó 
fet amb tanques i un control 
a l’entrada en què dos joves 
s’asseguraven que tothom qui 
hi entrés portés la mascare-
ta posada i els facilitaven gel 
hidroalcohòlic; també van 
comptar amb un guarda de 
seguretat per reforçar aquesta 
cura pel seguiment de la nor-
mativa. Els assistents a l’acte, 
obert a tothom i en què van 
participar moltes famílies van 
seure en cadires individuals a 
una distància d’entre 1’5 i 2 
metres les unes de les altres. 
Segons la regidora, els joves 
són els primers que es volen 
treure de sobre la imatge que 

es dona sovint d’ells als mit-
jans de comunicació.
Pel que fa a les activitats, al-
gunes han tingut menys par-
ticipants que altres anys, ar-
ran de les mesures derivades 
de la pandèmia i pel fet que 
calia inscripció prèvia a totes 
elles. Hi ha hagut un taller 
de cuina sense pares i mares, 

Òdena celebra una Setmana Jove d’èxit i 
de petit format, marcada per la Covid-19

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
va decidir que aquest 
any calia celebrar una 

festa major diferent, arran de 
la pandèmia de la COVID-19. 
Per això des de 26 de juny fins 
el 24 de juliol ha organitzat la 
Festa Major Postconfinada, 
un seguit d’activitats de caire 
cultural i espectacles variats, 
tots gratuïts, que han comptat 
amb una bona acollida i una 
bona participació dels veïns, 
que han seguit les mesures de 
distanciament i de protecció 
necessàries. La primera ac-
tivitat va ser el cinema a la 
fresca, amb la projecció de 
‘Jurassic World’ al Parc de la 
Font. En motiu de Sant Pere, 
patró del municipi, es va fer a 
l’església del barri del mateix 
nom un castell de focs. I a 
mitjan juliol els Farrés Brot-

hers van portar l’espectacle 
‘Operació A.V.I.’ a la plaça 
Major.
També durant el juliol Òdena 
ha organitzat una nova edició 
del cicle de concerts ‘Música 
i patrimoni’, amb la col·labo-
ració de l’associació Harmo-
nics in Caelum i el suport de 
la Diputació de Barcelona. El 
primer concert va tenir lloc a 
l’exterior de l’església Verge de 
la Pau, amb el Trio Vintage; i 
el segon va ser a l’esplanada 
del casc antic de l’Espelt, amb 
el Duet Pinyol. El cicle conti-
nuarà el 4 de setembre a les 
20.30 h, amb el concert del 
Duet ReAcords a la plaça Ma-
jor i acabarà per Tots Sants 
amb “Música per al repòs” a 
les 12 del migdia al cementi-
ri d’Òdena. Tots els concerts 
són gratuïts i compten amb 
servei de bar, amb la cervesa 
artesana els Minairons.

Òdena acaba una Fes-
ta Major Postconfinada 
amb bona participació

l’activitat defensem la ban-
dera amb l’organització dels 
joves de La Gran Pagesada, 
una excursió al Puig Aguile-
ra o sessions orientatives per 
encarar els estudis superiors 
o acollir-se al programa de 
Garantia Juvenil, passejades, 
jocs o sessions de cinema, en-
tre d’altres.
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Després de mesos de 
feina, una cinquan-
tena de municipis 

catalans, entre ells les quatre 
capitals catalanes i Sant Mar-
tí de Tous, han començat el 
procés per constituir l’Asso-
ciació de Municipis i Entitats 
per l’Energia Pública (AMEP) 
que aplegarà els municipis 
compromesos amb la gestió 
pública de l’energia. Tous i 
Argençola són els dos únics 
municipis anoiencs que en 
formen part.
L’associació AMEP tindrà per 
objectiu impulsar la titularitat, 
la propietat i la gestió públi-
ques de les xarxes de distribu-
ció d’energia elèctrica i desen-
volupar accions per promoure 
una transició energètica cap a 
un model energètic que sigui 
just, democràtic i sostenible. 
Són, tots ells, objectius que 
encaixen de ple en el projec-
te “Tous en Transició” que va 
néixer com una iniciativa mu-
nicipal l’any 2010, assumint els 
reptes del moviment “munici-
pis en transició” iniciat l’any 
2005 a Irlanda, i que va reco-
llir iniciatives de consciencia-
ció molt interessants fruit de 
la participació ciutadana.
Des d’aleshores l’Ajuntament 
de Tous, dins del pla “Tous en 
Transició”, ha impulsat diver-
sos projectes sobre la produc-

ció d’energia sostenible i el seu 
foment, la salut comunitària 
de proximitat, la convivència, 
el civisme i la salut emocional 
dels veïns, l’educació de quali-
tat en un entorn rural, l’econo-
mia, el comerç i l’agricultura 
Km0.
L’alcalde de Sant Martí de 
Tous, David Alquézar, afirma: 
“des de Tous treballem per 
una transició energètica real 
que acabi amb l’oligopoli exis-
tent. El model energètic actual 
genera uns costos ambientals, 
socials, econòmics i de salut 
que no podem acceptar en 
l’actual situació d’emergència 
climàtica”. Alquézar afegeix: 
“els Ajuntaments som una 
peça clau a l’hora de refor-
mar el model de distribució 
d’energia elèctrica i nosaltres 
hi estem profundament com-

Sant Martí de Tous formarà part de 
l’Associació de Municipis i Entitats 
per l’Energia Pública

L’Ajuntament ja té en 
marxa el projecte “Tous 

en transició” per can-
viar el model energètic 

del municipi

promesos”.
L’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Energia Pública 
es va presentar el dia 20 de 
juliol a Terrassa i va comp-
tar amb la presència, a través 
d’una plataforma virtual, d’al-
caldes i regidors dels munici-
pis membres. La previsió és 
que el setembre s’aprovin els 
estatuts de l’AMEP als plens 
municipals dels ajuntaments 
adherits i que, durant el mes 
d’octubre, se celebri l’assem-
blea general constituent de la 
nova entitat a Terrassa.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia ha començat aquest 
dimecres les feines de mante-
niment de la franja perimetral 
de la urbanització Vallbonica, 
per deixar-la en condicions 
òptimes. La tasca d’eliminar la 
vegetació de la zona s’està fent 
mitjançant la desbrossada me-
cànica.
El consistori vallbonenc recor-
da els veïns de la urbanització 
Vallbonica que tenen l’obliga-
ció de mantenir les parcel·les 
urbanes desbrossades i netes 
de restes de poda, d’arbustos 
i arbres. La responsabilitat de 
l’estat d’aquestes parcel·les és 
dels seus propietaris.

Vallbona comença el manteniment de 
la franja perimetral de Vallbonica

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

A partir d’aquest dijous 
i al llarg de 4 setma-
nes tindrà lloc el cicle 

de cinema a la fresca amb la 
projecció de pel·lícules actuals 
programades des de l’àrea de 
Cultura. L’accés, limitat i amb 
mesures, s’adapta a la situació 
sanitària actual. A continua-
ció podeu consultar els títols 
d’aquest agost.
La primera pel·lícula arriba 
aquest dijous i es podrà veure 
al Casal Català de Can Fosalba 
amb l’oscaritzada «Parásitos» 
del director Bong Joon Ho 
amb el següent argument:
Ki-taek (Kang-ho Song) és el 

patriarca d’una família pobra 
que malviu en un pis baix a 
Seül, pagant les factures a for-
ça de treballs precaris i robant 
el wi-fi dels veïns. La seva si-
tuació canvia un dia en què 
el seu fill aconsegueix que el 
recomanin per fer classes par-
ticulars d’anglès a casa dels 
Park, una família benestant. 
Utilitzant el seu enginy, el 
jove aconseguirà guanyar-se 
la confiança de la senyora de 
la casa, i així anirà introduint, 
poc a poc, la resta dels seus 
familiars en diferents tasques 
del servei domèstic. Serà el co-
mençament d’un engranatge 
incontrolable, del qual ningú 
en sortirà realment indemne.

Cinema a la fresca als 
Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Des dels Hostalets 
de Pierola optem 
al Servei de Medi-

ació Ciutadana. Es tracta 
d’un recurs públic d’atenció 
personalitzada que està es-
pecialitzat en la prevenció i 
resolució de conflictes entre 
habitants d’un mateix àmbit 
comunitari. 
La finalitat del servei és pro-
moure la convivència i dotar 
d’eines per tal que els veïns 
tinguin un paper actiu en 
la resolució dels seus propis 
conflictes.
El Servei de Mediació Ciu-
tadana és una opció públi-
ca, confidencial i sense cost 
per als usuaris que es presta 
des del Consell Comarcal de 
l’Anoia. Els seus principals 
objectius són:
Facilitar la mediació i la ges-
tió de conflictes com a recurs 
per al canvi constructiu de 

les relacions entre les perso-
nes que conformen comu-
nitats socials heterogènies. 
Una acció dirigida especi-
alment als serveis públics, 
persones i entitats socials del 
territori.
Treballar en la prevenció i 
resolució de conflictes co-
munitaris que impliquen a la 
població, amb independèn-
cia de la seva procedència i 
origen sociocultural.
Assessorar i treballar, con-
juntament amb els diferents 
serveis municipals, en inter-
vencions adreçades a la pre-
venció i gestió de conflictes.
Per contactar amb el Servei 
de Mediació Ciutadana de 
l’Anoia podeu escriure un 
e-mail a mediacio@anoia.
cat o trucar al 699 664 718. 
L’horari d’atenció és dilluns, 
dimarts i dijous de 8.00 a 
16.30 hores. Podeu consultar 
més informació i exemples a 
l’enllaç del web comarcal.

Servei per resoldre 
conflictes veïnals
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CAPELLADES / LA VEU 

El darrer dimecres de ju-
liol es va celebrar la ses-
sió ordinària del Ple de 

l’Ajuntament de Capellades.
L’ordre del dia es va comen-
çar aprovant l’acta de la ses-
sió anterior i donant compte 
dels darrers decrets d’alcaldia. 
Seguidament es va aprovar la 
inadmissió per part del con-
sistori del recurs presentat per 
l’empresa Netejas Hidalgo el 
26 de febrer, dins el concurs 
per a l’adjudicació del servei 
de neteja.
En el quart punt de l’ordre del 
dia es va signar un conveni 
amb l’Institut Molí de la Vila 
per a la utilització dels seus 
espais. Enguany l’ús serà més 
intensiu i, a més a més per 
complir amb els requisits sa-
nitaris de la situació generada 
pel Covid-19, caldrà augmen-
tar les tasques de neteja i des-
infecció. Així, s’incrementa la 
partida econòmica dels 1.800 
actuals fins als 3.800 assignats.
També per unanimitat es va 
aprovar fer una nova convo-
catòria d’ajuts per a les activi-
tats extraescolars. El regidor 
portaveu de Junts per Cape-
llades, Marcel·lí Martorell, va 
mostrar-s’hi a favor i va sol·li-

El ple de l’Ajuntament signa un conveni 
per a l’ús dels espais de l’Institut

CAPELLADES / LA VEU 

En Jonatan Carbó a l’or-
gue i en Frederic Prat 
a la flauta travessera 

seran els protagonistes del 
concert que es farà aquest 
diumenge 9 d’agost a dos 
quarts de 7 de la tarda a 
l’església de Santa Maria de 
Capellades organitzat pels 
Amics de l’Orgue en col·la-

boració amb l’Ajuntament 
de Capellades. Aquest recital 
serà l’acte d’homenatge per 
a Josep Xaubet i Faura, fins 
fa poc organista de l’església 
capelladina.
Com és habitual d’aquest es-
tiu cal fer reserva d’entrada, 
que serà gratuïta, a través de 
entrapolis.com. D’aquesta 
manera es controlarà l’afora-
ment i es podrà garantir que 
es respecta la distància soci-
al. Cal assistir-hi obligatòria-
ment amb mascareta.
Aquests mateixos requisits 

Aquest dissabte concert 
d’orgue en homenatge a 
Josep Xaubet

CAPELLADES / LA VEU 

A partir de la setmana vinent 
començaran les  tasques de 
manteniment de pintura vial. 
Paulatinament s’anirà actuant 
per zones concretes.
Es pintarà senyalització groga 
per no aparcar en llocs con-
crets com la zona de la dei-
xalleria mòbil. Es repintarà 
el Passeig Miquel i Mas, Con-
cepció i al centre de la vial.
Una altra intervenció pre-
vista és a la cruïlla del car-
rer Catalunya amb avinguda 
Maties Guasch, on fins ara 
hi ha provisionalment amb 
tanques marcada la prohi-
bició d’entrar. Es col·locaran 
les senyals pertinents i la se-
nyalització al terra amb nova 
zona d’aparcament.

La primera quinze-
na d’agost es repin-
tarà la senyalització 
vial dels carrers

es van seguir dissabte passat 
en el recital que Paula Peso 
va fer a l’auditori de la Font 
Cuitora, amb molt bona en-
trada de públic. Els assistents 
van poder gaudir de la seva 
veu càlida en l’incomparable 
marc de la Font Cuitora.
En aquest sentit el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, 
insisteix en “hi ha un has-
tag #capelladesculturasegura 

que resumeix molt bé la nos-
tra idea de programar, però 
fent-ho d’una manera el mà-
xim de cuidadosa possible”.

citar que aquesta mateixa idea 
s’ampliés també a les activitats 
culturals. Tal com va explicar 
el regidor de Cultura, l’equip 
de govern ja està treballant en 
aquesta proposta.
Seguint la línia d’aprovació 
de convenis, es va tirar enda-
vant el conveni signat amb els 
Amics de l’Orgue. El mateix 
regidor de Cultura, Àngel So-
teras, va detallar com “l’orgue 
és el detonador del conveni, 
però l’església també acull al-
tres activitats de la vila i per 
això enguany n’ampliarem la 
dotació econòmica, passant 
dels 1.000 als 1.500 euros”.
A continuació es va entrar 
en el capítol d’Hisenda, tot 
donant compte dels decrets 
d’alcaldia que van permetre 
la liquidació del pressupost 
de l’Ajuntament i dels orga-
nismes autònoms del Museu 
Molí Paperer i de l’Escola 
Bressol. El regidor de l’àrea, 
Jaume Solé, va agrair la tasca 
i l’esforç realitzat per inter-
venció per tancar els núme-
ros tan aviat. “Portem molt 
temps per tancar els núme-
ros de l’Ajuntament i ara, te-
nir-ho tot al dia ens facilitarà 
molt la tasca per gestionar 
millor la situació derivada pel 
Covid-19”.

Encara parlant de números es 
va presentar una moció de-
manant la suficiència finan-
cera dels ens locals.
Finalment a l’ordre del dia es 
va aprovar introduir un punt 
per urgència. En aquest cas 
l’adhesió al conveni que per-
met la realització un any més 
de la iniciativa “Anem al Tea-
tre”, durant els propers 4 cur-
sos escolars.
Tractant-se d’una sessió ordi-
nària el Ple va tenir els seus 
habituals precs i preguntes. 
Va començar el regidor de 
ciutadans, Valentín Guerra, 
demanant que no es deixi 
aliment per als senglars dins 
la vila, com s’està fent actual-
ment. També va demanar que 
s’augmenti l’enllumenat a la 
Ronda del Capelló, cosa que 
l’alcalde, Salvador Vives, li va 
explicar que ja estava previst 
dins el recent estudi lumínic 
de Capellades.
El regidor de Junts per Ca-
pellades va felicitar l’equip de 
govern per haver impulsat 
la comunicació a través del 
whatsapp i va demanar que 
s’estudii la utilització de la bio-
massa com font d’energia.
El ple es pot veure en diferit 
al Canal YouTube de l’Ajunta-
ment de Capellades.

Interessats trucar:
636 92 52 98
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CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
va anunciar el pas-
sat 30 de juliol que la 

Festa Major del municipi ha 
quedat anul·lada. El motiu 
principal és la situació sani-
tària d’arreu del país, ja que 
les dades manifesten que el 
nombre de contagis segueix 
actiu i fins i tot amb rebrots 
a algunes zones. 
Davant d’aquesta inestabili-
tat, l’equip de govern priorit-
za la salut pública i ha pres 
la decisió de suspendre tots 
els actes de Festa Major per 
prudència i sent coherents 
amb el que han anat fent des 
de l’inici de la pandèmia.
La Festa Major de Calaf ha-
via de celebrar-se del 3 al 7 
de setembre.

MONTMANEU / LA VEU 

Dissabte passat es va 
dur a terme a la Sala 
de Montmaneu l’obra 

teatral “mort a les cunetes” 
dels autors Joan Valentí i Da-
vid Pintó.
La gran actuació del reconegut 
actor Joan Valentí i de l’acor-

dionista Martí Marsal va agra-
dar molt al públic assistent
A l’entrada a la Sala i també a  
dins, es van prendre totes les 
mesures de prevenció pel Co-
vid-19.
Aquesta obra va ser possible 
gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament de Montmaneu i 
Òmnium Cultural.

“Mort a les cunetes” es va 
representar a Montmaneu

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
posa en marxa la cam-
panya “Es busca qui no 

ho ha fet bé!” amb l’objectiu 
de conscienciar a la ciutada-
nia i evitar que es continuïn 
abandonant voluminosos al 
carrer sense previ avís, ja si-
gui al costat dels contenidors 
de la brossa o en qualsevol 
indret.
La campanya consisteix a 
posar en evidència aquesta 
actitud incívica precintant 
durant uns dies els trastos 
abandonats al carrer i col·lo-
cant diferents adhesius tant al 
lloc on s’han deixat els resi-
dus com a habitatges propers 
que denuncien l’acció.
El missatge de l’adhesiu que 
s’enganxa als trastos abando-
nats diu: “Algú no ho ha fet 
bé!, i recorda que l’abando-
nament incontrolat de vo-
luminosos no està permès i 
que la ciutadania té a la seva 
disposició el servei gratuït de 
recollida porta a porta de vo-
luminosos (prèvia concerta-
ció telefònica) o el servei de 
deixalleria. A més, també es-
pecifica que aquesta acció pot 
ser motiu de sanció amb una 
multa d’entre 50 a 600 euros.

D’altra banda, a les zones pro-
peres s’hi col·loquen uns car-
tells que diuen: “Es busca qui 
no ho ha fet bé” per tal de de-
manar als veïns i veïnes de la 
zona col·laboració per poder 
identificar qui és la persona 
que ha actuat incívicament.
L’objectiu de la campanya és 
fer visible la molèstia que su-
posa aquesta mala pràctica 
que, a més d’estar prohibi-

Nova campanya de sensibilització contra 
l’abandonament de residus a Calaf

da, pot ser motiu de sanció 
econòmica i recordar a la 
ciutadania quina és la ges-
tió correcta d’aquest tipus de 
residus. Els abocaments inde-
guts de voluminosos són con-
tinuats i ben visibles a molts 
punts del municipi i suposen 
un sobrecost que acaba re-
percutint en el funcionament 
general del servei de recollida 
de residus.

Calaf també anul·la 
la seva Festa Major, 
com altres munici-
pis anoiencs

PIERA / LA VEU 

El passat dia 3 de juliol 
es va donar el tret de 
sortida al MEV 2020, 

un cicle de concerts que va su-
posar la tornada de la cultura 
als carrers de Piera. El festi-
val el va encetar el grup Made 
in Black, un trio de versions 
en format acústic que en les 
seves actuacions ret home-
natge als principals estils de 
la música negra; una setma-
na més tard, els pierencs i les 
pierenques van poder gaudir 
d’una nova proposta musical 
en directe: la de The Hanfris 
Quartet, un grup vocal mas-
culí que va oferir versions de 
cançons de rock&roll, jazz, 
swing, musicals i temes en ca-
talà amb una alta qualitat tèc-
nica i interpretativa; el dia 17 
de juliol va ser el torn de Vo-
cal Groove, un grup de gòspel 
amb cantants d’alt nivell que 
van comptar amb la col·labo-
ració del grup Gospel Mee-
ting, amb cantaires de l’Aula 
Municipal de Música de Piera 
i de Castellbisbal; el dia 24 de 
juliol, Neus Mar ens va trans-
portar a la «banda sonora 
de les nostres vides» amb les 

lletres i les cançons de Lluís 
Llach; finalment, el divendres 
31 de juliol el grup Teatre Nu 
presentava Mrs. Brownie, va 
fer un homenatge a la música 
negra americana amb l’actriu 
i cantant Laura Guiteras i el 
pianista i actor Abel Boquera.
Aquesta va ser una edició 
marcada per la necessitat 
d’establir mesures per a ga-
rantir la seguretat del públic 
assistent. Una de les primeres 
va ser el canvi d’ubicació: la 
música es va traslladar a la 
pista del Gall Mullat i la ciu-
tadania va respondre omplint 
l’aforament permès, limitat a 
200 persones. Altres mesures 
van ser l’habilitació d’un únic 
punt d’entrada al recinte, el 
control d’accés amb la presa 
de temperatura, l’obligatorie-
tat de fer ús de la mascareta i 
la distància de seguretat entre 
cadires.

El MEV reactiva 
l’activitat cultural a Piera

La música en directe va 
omplir els caps de set-

mana del mes de juliol, 
amb algunes restric-

cions per a garantir la 
seguretat i evitar rebrots
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PUJALT / LA VEU 

Avui divendres 7 d’agost 
a partir de les 9 del ves-
pre a l’Observatori de 

Pujalt es podrà gaudir de l’as-
tronomia, la música i la poesia. 
Primer de tot vindrà la part po-
ètica i musical amb els artistes 
Marc Freixas i Elena Tan i el 
seu espectacle “Ànimes fluides”. 
El Marc Freixas recitarà alguns 
poemes del seu darrer llibre Si 
em prenguessin els àtoms a la ve-
gada que l’Elena Tan acompa-
nyarà l’espectacle amb la música 
Nagare, música que va al ritme 
de les respiracions. L’espectacle 
ens serveix per trobar aquell 
punt de pau i tranquil·litat dins 
d’aquests dies revoltosos. 
Després de la música i la poesia 
vindrà la part astronòmica amb 
una observació astronòmic del 
cel a càrrec de l’Observatori de 
Pujalt a on podrem observar 
Saturn, Júpiter, la Lluna, nebu-
loses i galàxies a través del teles-
copi i les constel·lacions a ull nu. 
Cost de l’activitat 12€ majors de 
14 anys, 10€ nens de 7 a 14 anys. 
Reserves enviant whatsapp al 
636 505 197. Places limitades.  

Agost ple d’activitats a l’Ob-
servatori de Pujalt
Aquest estiu l’Observatori de 

Pujalt omple les nits d’estiu amb 
més activitats tot respectant les 
mesures de seguretat davant de 
la Covid. Les activitats són amb 
grups reduïts, totes a l’aire lliu-
re, amb mascareta obligatòria, 
distància de seguretat i control 
de temperatura dels diferents 
assistents.
Una des les activitats que es 
porta fent des de fa anys són els 
“Sopar sota les estrelles” que en-
guany es duen a terme els dijous 
de 21h a 1h de la matinada. Al 
llarg del mes d’agost es portaran 
a terme els dies 6, 13 i 20 d’agost. 
Pel que fa a les Llàgrimes de 
Sant Llorenç aquest any es tri-
plica el nombre de dies en que 
s’ofereix l’activitat a causa de 
les restriccions d’aforament pel 
Covid. L’11 i el 12 d’agost tin-
dran un format d’activitat doble 

Astronomia, música i poesia 
a l’Observatori de Pujalt

amb una visita a l’Observatori a 
la tarda de 19:30h fins a les 21h 
i l’observació de les Llàgrimes 
de Sant Llorenç amb xerrades 
a partir de les 22h. El dijous 13 
d’agost es portarà a terme un 
“Sopar sota les estrelles” espe-
cial posant l’èmfasi amb la pluja 
d’estrelles dels Perseids “Llàgri-
mes de Sant Llorenç” que enca-
ra es podrà observar. 
Al llarg de tot el mes també es 
poden portar a terme observa-
cions astronòmiques que es fan 
en grups reduïts.
Totes les activitats tenen un afo-
rament limitat i és necessari re-
servar per tal de poder accedir 
a les activitats. Les reserves cal 
fer-les a través del telèfon 636 
505 197. 
Més informació a www.obser-
vatoridepujalt.cat

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Durant el mes d’agost, 
l’Ajuntament de 
Sant Martí Sesguei-

oles promou la campanya de 
conscienciació sobre el re-
ciclatge, “Reciclar te premi”, 
amb l’objectiu d’incentivar i 
promoure el bon manteni-
ment i reciclatge de les cinc 
àrees tancades d’Anoia Verda 
al municipi. Tal com indica el 
seu nom, hi ha un premi en 
joc.
La iniciativa consisteix en que 
l’àrea tancada que es trobi en 
un millor estat i que per tant 
hagi reciclat correctament els 

residus, serà la premiada. El 
premi consisteix en un kit de 
reciclatge per família adheri-
da a la caseta, que consta de 
tres bosses de reciclatge do-
mèstic (blau, groc, verd), un 
ecokit (kit de plantació) i un 
embut per reciclar l’oli utilit-
zat.
L’elecció de l’àrea tancada 
guanyadora la farà l’Ajun-
tament conjuntament amb 
l’equip d’Anoia Verda, del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
i es comunicarà a partir del 
15 de setembre 2020.
La campanya tindrà una du-
rada d’un mes, de l’1 al 31 
d’agost de 2020.

“Reciclar té premi!”, a 
Sant Martí Sesgueioles

PRATS DE REI / LA VEU 

Des de l’Ajuntament 
dels Prats de Rei 
hem volgut seguir 

apostant per la cultura aquest 
2020. Com cada juliol, hem 
celebrat el Prats de  Nit, en-
guany però els actes s’han 
portat a terme a la Pista de la 
Cooperativa enlloc de la Pla-
ça Major per poder garantir 
els espais interpersonals esta-
blerts per Sanitat i, seguint la 
resta de mesures com la des-
infecció de taules i cadires, el 
gel hidroalcohòlic a disposi-
ció dels assistents i la obliga-
torietat de la mascareta. 
El dissabte 18 de juliol es va 
projectar la pel·lícula  fran-
cesa “Especiales”. Hi va haver 
una baixa assistència però no 
va deixar indiferent a ningú. 
El divendres 24 estava previst 
el concert musical del grup La 

Clau, però degut a la previsió 
de pluges es va posposar al 
diumenge 26. Van assistir al 
concert molts pradencs i tam-
bé alguns calafins i persones 
d’altres pobles, en una càlida 
nit i un concert immillorable 
dels sis músics que confor-
men el grup, liderats per la 
Isabel Gallego i el Guillem 
Duocastella. Entre els temes, 
destacar “L’Alzina centenària” 
inspirat amb un arbre enor-
me i preciós de Fonollosa i 
“La cara de l’indi” que parla 
de la història de Prats, la seva 
Batalla i una interpretació de 
les cares gravades en un camí 
del terme molt conegudes 
pels pradencs. 
Cal agrair a tots els assistents 
el bon comportament en 
ambdós actes i esperem po-
der celebrar concerts i d’altres 
esdeveniments amb les mesu-
res indicades. 

Nova edició del Prats de 
Nit: una aposta per la 
cultura

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles inicia 
un procés de licitació 

per a les obres de creació d’un 
edifici de serveis a l’equipament 
esportiu del municipi, adjacent 
a la piscina municipal de Sant 
Martí Sesgueioles.
El projecte contempla la crea-
ció d’un edifici sostenible, de 
fusta, a la zona de la piscina 
municipal, amb uns nous la-
vabos adaptats, una zona de 
bar i coworking, un espai per 
la persona socorrista de la pis-
cina i l’àrbitre, i la zona de ves-
tidors adaptats.
Està previst que el cost total 
de la inversió de l’edifici sigui 
de 425.000 euros, IVA inclòs. 
Aquest cost del projecte estarà 
finançat a través d’una subven-

ció atorgada per la Generalitat, 
a traves del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya, per al 
període 2020-2024 (PUOSC). 
L’Ajuntament ha aconseguit 
l’import màxim possible, de 
250.000€ dins la línia de sub-
vencions per a inversions i de 
120.000€ de la línia de subven-
cions per a acció territorial a 
municipis petits.

La resta de diners es demana-
ran a la Diputació de Barcelo-
na, en el moment que es posi 
en marxa el Programa general 
d’inversions.
Passat el període de licitació, 
les ofertes presentades seran 
seleccionades i avaluades i s’ad-
judicarà el contracte a aquella 
que compleixi la millor relació 
qualitat preu. 

Comença la licitació del nou edifici 
de serveis a la zona esportiva de Sant 
Martí Sesgueioles



25 entitats i més de 3.400 esportistes 
es beneficiaran de les beques 
esportives de Buff

esports

ESPORTS  |  27Divendres, 7 d’agost de 2020

BEQUES / LA VEU 

Amb l’objectiu princi-
pal de promoure la 
pràctica esportiva a la 

Conca d’Òdena i, en especial 
l’esport base i femení, Origi-
nal Buff S.A va posar en mar-
xa al juny la segona convo-
catòria del Programa d’Ajuts 
Esportius per a entitats sense 
ànim de lucre.
Aquest projecte forma part 
del programa de responsa-
bilitat social corporativa DO 
MORE NOW de BUFF, a tra-
vés del qual la marca vol re-
forçar el seu compromís amb 
la societat i el seu entorn més 
directe, amb especial relle-
vància en el context socio-
sanitari actual, en una zona 
molt afectada per l’impacte 
de la COVID-19.
En aquesta segona convoca-
tòria s’han augmentat signi-

ficativament les xifres, ja que 
seran 25 les entitats locals i un 
total de 3.481 esportistes (res-
pecte als 1.907 de la primera 
edició) els que es beneficiaran 
d’aquests ajuts. Del total d’es-
portistes, 1.172 són nens de 6 
a 12 anys federats, 730 fede-
rades femenines i 1.570 de les 
categories restants.
L’import dels ajuts s’ha re-
partit en funció de la pun-
tuació obtinguda per ca-
dascuna de les entitats que 
han presentat la sol·licitud 
i complien amb els requi-
sits. La puntuació més alta 
ha estat per al CF Igualada 
amb un total de 688,5 punts 
tenint accés a un ajut de 
3.883,69 euros, seguit pel 
Club Bàsquet Igualada amb 
una puntuació de 566 punts 
i un import a percebre de 
3.192,69 euros.
Els ajuts donen suport a to-

tes les disciplines esportives, 
comptant al programa amb 
el Club d’Escacs o el Club 
Ping Pong d’Igualada, per 
exemple. També estan repre-
sentats el patinatge artístic, 
la natació, la gimnàstica, el 
rugbi, l’hoquei i l’atletisme.
Almudena Cara, People Ma-
nager de BUFF ha comentat 
que “estem molt contents 
perquè aquesta segona con-
vocatòria ha tingut molt 
bona acollida i, de fet, molts 
dels clubs l’estaven espe-
rant. Esperem que aquest 
ajut els pugui servir per se-
guir endavant amb els seus 
projectes esportius després 
d’aquests mesos que hem 
viscut. Per nosaltres és molt 
satisfactori veure que tants 
esportistes se’n podran bene-
ficiar i esperem seguir molts 
més anys fomentant l’esport i 
els seus valors educatius”.

PÀDEL / LA VEU 

Els companys de Pà-
del del Gabriel Perez 
Escalante, de l’Infinit 

d’Igualada, organitzen per 
quart any consecutiu el tor-
neig de Pàdel en memòria 
del Gabri que va morir el 23 
d’agost de 2016 per una apen-
dicitis que no es va diagnos-
ticar a temps a l’Hospital de 
Igualada.
Amb la idea que no s’oblidi 
mai al Gabriel, el memorial 
es farà el dissabte 29 d’agost, 
si la situació del Covid ho 
permet. L’objectiu dels orga-
nitzadors serà aplegar el mà-
xim de jugadors en diferents 
torns per no tenir acumulació 
d’aforament. El sistema de joc 
serà omplir les sis pistes de 
l’Infinit en quatre torns de 
joc. En cada torn es realitza-
ran partits de deu minuts, els 
jugadors que guanyin el seu 
partit aniran escalant a la pis-
ta superior i els jugadors que 
perdin, aniran baixant a pis-
tes inferiors.

Cap a les 20:45h s’aturaran els 
partits per recordar al Gabri-
el amb música i parlaments 
amb presència dels jugadors, 
amics i familiars just davant 
de la placa en record seu, que 
es va col·locar fa tres anys a la 
paret de l’Infinit on dona ac-
cés a les pistes de pàdel.
El preu de la participació és 
sense ànim de lucre només 
per cobrir despeses. La ins-
cripció es fa telemàticament, 
per codi QR i per tenir la sa-
marreta d’aquest any s’haurà 
de pagar amb antelació 5 eu-
ros per Bizum com indica en 
les instruccions de la inscrip-
ció. El dia de la celebració es 
farà pagar 7 euros que dona 
dret a jugar a les pistes, a una 
botifarrada amb cansalada i 
un refresc. 
L’organització vol agrair a la 
família que “ens ajuda i ens 
dona llibertat per fer el Me-
morial i agrair també als col-
laboradors que han contribu-
ït amb donacions i regals pel 
sorteig final”.

Obertes les inscripcions 
pel IV Memorial Gabriel 
Pérez Escalante

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 

El Departament de Cul-
tura presenta l’Any Ale-
xandre de Riquer, amb 

el qual es commemora el cen-
tenari de la mort de l’artista. 
El Govern de la Generalitat de 
Catalunya ha decretat que en-
guany es commemori aquest 
esdeveniment amb l’objectiu de 
recuperar l’obra de l’artista i de 
redescobrir la figura d’aquest 
modernista nascut a Calaf el 3 
de maig del 1856 i mort el 13 
de novembre de 1920 a Palma 
de Mallorca.
El nou web de l’Any d’Alexandre 
de Riquer mostra els diferents 
aspectes de la seva personalitat 
polièdrica i tota la riquesa de la 
seva creativitat. La comissària 
de la commemoració és Teresa 
Costa-Gramunt, humanista en 
diverses disciplines, fundadora 
i actual vicepresidenta de l’As-
sociació Catalana d’Exlibristes, 
guanyadora de diversos premis 
en el camp de la literatura i el 
periodisme, així com traduc-
tora i escriptora d’una intensa 
creació literària des del 1990.
La commemoració s’ha vist 
greument afectada per la pan-
dèmia de la COVID-19, que ha 
alterat tot el calendari d’activi-
tats previstes. Taules rodones 
sobre diversos aspectes de la 
sensibilitat riqueriana, visites, 
concursos, exposicions i publi-
cacions han estat ajornats fins a 

una nova data que restarà sub-
jecte a les condicions que en 
cada moment aconsellin les au-
toritats sanitàries. El programa 
d’activitats que estava previst, 
es pot consultar al web de com-
memoració de l’Any Alexandre 
de Riquer on, juntament amb 
les xarxes socials de la Direcció 
General del Patrimoni Cultu-
ral (patrimoni.gencat), s’anirà 

informant de tota activitat que 
vagi fixant data al calendari.

Alexandre de Riquer, un ar-
tista total
Alexandre de Riquer va ser un 
artista arquetípic de l’art total 
que va cultivar en paral·lel i de 
forma qualitativa l’art i la litera-
tura. Riquer va pintar, dibuixar, 
gravar, a més de ser decorador, 
escriptor i dissenyador de car-
tells i exlibris. Home curiós i 
de sensibilitat afuada, va ser, 
a més, un gran bibliòfil i col-
leccionista. L’amor pels llibres 
va dur l’artista a combinar els 
seus talents en l’elaboració dels 
llibres propis il·lustrant-los ell 
mateix. 
Alexandre de Riquer va de-
senvolupar la seva creativitat 
en el tombant dels segles XIX 
i XX. En aquest moment histò-
ric van esclatar les sensibilitats 
artístiques i culturals que van 
conformar el Modernisme. El 
temperament artístic i la psi-
cologia profunda d’Alexandre 
de Riquer van relligar algunes 
d’aquestes sensibilitats amb 
bastant d’èxit com ara casar 
l’art modern tot empeltant-lo 

El Departament de Cultura presenta l’Any 
Alexandre de Riquer
La commemoració, impulsada per la Direcció General del Patrimoni Cultural, recupera l’obra de l’artista calafí 
en el centenari de la seva mort

de l’art tradicional. Explorador 
i trencador de motlles, Riquer 
es va obrir a la modernitat i va 
col·laborar de manera entusi-
asta a donar-li forma plàstica 
i literària a través de la seva 
obra.
En el seu viatge a Londres 
(1894), Alexandre de Riquer 
va conèixer a fons el moviment 
Arts and Crafts, que havia fun-
dat William Morris, l’esperit 
del qual bevia del Prerafaelitis-
me. La connexió amb d’aquest 
moviment d’esperit i estètica 
simbolista va ser immediata. 
La identificació de Riquer amb 
el corrent prerafaelita que pro-
movia les arts i els oficis al ser-
vei de la idea d’embellir la vida 
quotidiana es va produir de 
manera natural. A la tornada 
a Catalunya, Riquer es va con-
vertir en el primer representant 
de les Arts gràfiques i decorati-
ves del Modernisme de matriu 
anglesa a casa nostra.
El fill d’Alexandre de Riquer, 
Josep Maria de Riquer, en una 
conferència que va tenir lloc a 
Calaf l’any 1976 en ocasió d’un 

homenatge a la figura del seu 
pare va fer pública la divisa 
«Bellesa intel·lectual i bondat 
espiritual», lema que inspira 
l’Any Alexandre de Riquer per-
què resumeix el sentir íntim 
que va irradiar en la seva vida 
i obra.

Alexandre de Riquer va 
ser un artista arquetípic 
de l’art total: va pintar, 
dibuixar, gravar, va ser 
decorador, escriptor i 

dissenyador de cartells

Exlibris 1900, fotogravat

Cartell «Mosaicos Hidráulicos Órsola Solá y Cia.», 1898. Litografia

Nimfa del bosc. Oli/Col·lecció 
Joan Graells, Calaf
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MAD MEN (USA, Netflix)

Una de les sèries més premiades dels 
últims anys. Ambientada a Nova 
York, descobreix els secrets d’una 
agència de publicitat en una època, els 
anys 60, en la qual fer negocis de ma-
nera poc honesta resultava atractiu. 
L’argument de base se centra en un 
dels executius de la firma, el misteriós 
Donald Draper, que amb prou feines 
s’adona que el món va canviant al seu 
voltant. Les manipulacions professio-
nals i l’assetjament sexual són part de 
la feina i dels negocis. 
7 temporades, 92 episodis.

HALT AND CATCH FIRE (USA, 
Filmin)
Ambientada a principis dels 80, la 
sèrie argumenta el boom dels ordi-
nadors i la informàtica a través dels 
ulls d’un visionari, un enginyer i un 
prodigi de les noves tecnologies. Junts 
s’enfronten directament als gegants 
corporatius de l’època. Excel·lent 
guió, magnÍfiques interpretacions. 
4 temporades. 40 episodis.

LLEGAR A SER DIOS EN FLORI-
DA (USA, Movistar)
Una fantàstica Kirsten Dunst ca-
racteritza a una dona que és vícti-
ma d’una estafa piramidal. A partir 
d’aquest incident, decideix ser ella qui 
es dedicarà a aprofitar-se dels altres. 
La trama és de caràcter tragicòmic 
i succeeix en els àmbits més cutres i 
horteres de Florida. De moment no-
més es coneix una única temporada, 
però sembla que els seguidors fan 
pressió per donar-li continuïtat.

STAR WARS: THE MANDALORI-
AN (USA, Disney +)

Ambientada després de la caiguda de 
l’Imperi i abans de l’aparició de la Pri-
mera Ordre, la sèrie segueix les pas-
ses de Mando, un caça recompenses 
pertanyent a la llegendària tribu dels 
Mandalorian. És un pistoler solitari 

que treballa pels confins de la galàxia, 
on no arriba l’autoritat de la Nova Re-
pública. Entretingut western futurista 
en clau Star Wars. Luxós aspecte vi-
sual. Per a fans absoluts de la nissaga 
galàctica. 

TRACKERS ( Sudàfrica, HBO)
Tres històries ambientades a Sud-àfri-
ca, en les que es barregen el crim or-
ganitzat dels mafiosos, el tràfec de 
diamants, la seguretat de l’Estat i una 
trama de terroristes internacional. 
Molta acció i una mica de suspens. 
Notable.

FARIÑA (Espanya, Atresmedia)
Aquesta sèrie segueix la història del 
narcotràfic a Galícia des de l’any 1975 
fins a l’actualitat, ja que durant molts 
anys un tant per cent elevat del trà-
fec de droga entrava a Europa per les 
costes gallegues. Tot comença quan 
Sito Miñanco, un pescador amb mol-
ta destresa amb la seva embarcació, 
s’inicia en el contraban de tabac de la 
mà de Terito, el cap dels clans de la 
ria d’Arousa. Després s’estableix pel 
seu compte amb altres dos amics. Per 
burlar la vigilància duanera, subor-
nen a una patrulla amb diverses cai-
xes de Winston.
 

LA RUTA DEL DINERO (Suècia, 
Filmin)
Interessant sèrie sueca ambientada 
a Dinamarca, en la mateixa línia de 
d’una altra sèrie molt coneguda, Bor-
gen. Però no és una trama de polítics, 
sinó que centra els seus arguments en 
els aspectes més foscos de l’economia 
global. Sabrem que el sistema econò-
mic esta “arreglat” i que si seguin el 
rastre dels diners, molt aviat perdrem 
el fil. Tres temporades. 

SERVANT (USA, Apple TV)
Una parella de Filadèlfia, de dol des-
prés de succeir una horrible tragèdia, 
crea una esquerda en el seu matrimo-
ni, que obre la porta a una misteriosa 
força que entra a casa seva. Aquest 
estrany  argument no diu gran cosa, 
i podria ser inconsistent en mans 
de qualsevol guionista o realitzador 
comú. Però darrere de tot plegat tro-
bem ni més ni menys que M. Night 
Shyamalan, responsable de pel·lícules 
com El sisè sentit o El protegit. No de-

fraudarà als seus seguidors.

MR. ROBOT (USA, Movistar)
Rami Malek, últimament molt co-
titzat gràcies al seu paper de Fred-
dy Mercury a la pel·lícula Bohemian 
Rhapsody, interpreta aquí a un crack 
de la informàtica. De dia treballa 
honradament en ciber-seguretat, 
mentre que de nit exerceix de terrible 
i despietat hacker. 
Sèrie de cinc temporades, d’entre 5 i 
12 capítols cadascuna.

CHARITÉ EN GUERRA (Alema-
nya, Filmin)
Berlín, 1943. El Charité, considerat 
l’hospital més important d’Europa, 
ha d’afrontar el dia a dia en condici-
ons extremes, amb el món en guerra i 
Alemanya sotmesa a l’estricte control 
de el règim nazi. Mini sèrie de sis epi-
sodis. Interessant. 

THE YOUNG POPE (Itàlia, HBO)
Minisèrie de 10 episodis, amb direc-
ció del ben reputat Paolo Sorrentino. 
El jove Lenny Belardo acaba de ser 
elegit Papa, un pontífex de menys 
de 50 anys que s’ha fet dir Pius XIII. 
Ningú sap què pensa sobre els temes 
més importants de l’Església, ni com 
pensa dirigir el Vaticà. Les seves con-
trovertides decisions descol·locaran a 
tothom, incloent-hi els membres de la 
cúria vaticana. Papers importants per 
Jude Law i Diane Keaton.

UNORTHODOX (Alemanya, Net-
flix)
Excel·lent mini sèrie de 4 episodis. 
No és comparable a cap altra. Una 
jove jueva ortodoxa abandona un ma-
trimoni concertat a Nova York i posa 
rumb a Berlín, on viu la seva mare. La 
història s’inspira en les memòries de 
Deborah Feldman, narrant-se en pri-
mera persona com va fugir de la seva 

estricta comunitat religiosa, quan era 
jove.

THE AFFAIR (USA, Movistar)
Es relata la trobada entre una cambre-
ra i un escriptor. Comparteixen una 
aventura que afecta profundament els 
seus respectius matrimonis i a la seva 
pròpia vida. És un drama intimista i 
volcànic, com una bona novel·la sen-
timental. 
Són cinc temporades, sent la primera 
especialment atractiva.

TXERNOBIL (USA, HBO)

Magnífica i rigorosa minisèrie de 5 
episodis, reconstrucció  de l’esgarrifós 
desastre nuclear soviètic, amb algu-
nes seqüències absolutament versem-
blants. El 26 d’abril de 1986, la Cen-
tral Nuclear de Txernòbil, a Ucraïna 
(en aquells dies pertanyent a la Unió 
Soviètica), va patir una explosió mas-
siva que va alliberar material radio-
actiu a Ucraïna, Bielorússia i Rússia, 
així com a  zones d’Escandinàvia i 
Europa Central. La sèrie relata, des de 
múltiples punts de vista, el que va es-
devenir al voltant d’una de les majors 
tragèdies en la història recent. Molt 
recomanable.

LA MARAVILLOSA SRA. MAISEL 
(USA, Amazon)
Manhattan, 1958. Miriam Midge 
Maisel (Rachel Brosnahan) és una 
dona en aparença corrent i ordinària. 
Però la seva vida fa un gir inesperat 
quan, després de ser abandonada pel 
seu marit, descobreix un talent fins 
llavors desconegut per a fer comèdia. 
Midge canviarà llavors la seva còmo-
da existència a l’Upper West Side per 
fer monòlegs davant audiències. 
Tres temporades, les dues primeres 
les millors.

MRS. AMERICA (USA, HBO)
Als anys 20, Phyllis Schlafly (Cate 
Blanchett) és una política conserva-
dora que s’oposa radicalment a qual-
sevol llei que promogui la igualtat de 
drets en matèria de treball, divorci i 
propietat entre homes i dones. Val per 
igual com crònica històrica i retrat fe-
mení (i feminista), en què els conflic-
tes dramàtics van col.lisionant en la 
complexitat dels personatges

esports

LES MIL I UNA SÈRIES
RAMON ROBERT



El velòdrom

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Recordem d’aquells anys cin-
quanta les vesprades amb 
proves ciclistes, al velòdrom. 

Eren curses, que es feien en matx, tri-
angulars, de persecució, americana 
d’una hora, eliminatòries. Sonava una 
campaneta anunciant: pròxima vuelta 
elimina. El darrer corredor que pas-
sava per la meta quedava eliminat. El 
locutor saludava amb un clàssic: “Les 
habla, Juan Armengol”. D’aquells anys 
recordem als corredors locals: Vila-
dot, Salvador Llorach, Josep Cuadras, 
Gómez, Fidel Noguera, Salló. Feien 
equips de dos i representaven als esta-
bliments ciclistes de la ciutat. Venien 
ciclistes com Poblet, Esmatges i figu-
res europees.
El públic gaudia d’aquelles competici-
ons omplint el recinte.  Molts iguala-

dins trobaren, a la pista del velòdrom, 
la seva parella de tota la vida. Fou en 
aquells balls i espectacles en que ac-
tuaven les figures més anomenades 
del món de la música i del cant:. Duo 
Dinámico, Manolo Escobar, Juanto  
Valderrama, Gloria Laso, Estrellita de 
Palma, Marifé de Triana, Carmen del 
Lirio, José Sepúlveda, Bonet de San 
Pedro, Ramon Evaristo, Rudy Ventu-
ra...
En aquella pista central hi jugà els 
ses partits inicials l’Igualada Hoquei 
Club i es feren renyides competicions 
comarcals de basquet.
L’organització de curses ciclistes ana-
va a cura de la UCI. Hom es pregun-
ta: on deu haver anat a parar aquella 
campaneta? 
Fou tota una època!. 

30  |  CULTURA Divendres, 7 d’agost de 2020

LLENGUA / LA VEU 

El Voluntariat per la 
llengua (VxL), pro-
grama impulsat per la 

Direcció General de Política 
Lingüística del Departament 
de Cultura i gestionat terri-
torialment pel Consorci per 
a la Normalització Lingüísti-
ca (CPNL), ha format més de 
144.000 parelles lingüístiques 
des de l’inici del programa, 
l’any 2003, i fins al desembre 
de 2019. El 96 % de les pa-
relles han estat organitzades 
pel CPNL i el 4 % restant, per 
entitats col·laboradores. En-
guany, especialment durant 
el temps de confinament, la 
formació de parelles que han 
practicat català de forma te-
lemàtica ha crescut notable-
ment, la qual cosa ha permès 
assolir les més de 147.000 a 
finals del mes de juny.
D’altra banda, cal destacar el 
nombre de parelles constitu-
ïdes en un any. Per primera 
vegada, se superen les 11.000 
parelles (11.425). El 2019, vo-
luntaris i aprenents han par-
lat en català almenys durant 
228.500 hores.
El VxL facilita la conversa 
en català en un context dis-

tès a persones que en tenen 
coneixements bàsics per ad-
quirir-ne més fluïdesa amb 
persones que el parlen amb  
el compromís de trobar-se 
almenys una hora la setmana 
durant 10 setmanes. Amb la 
modalitat virtual del VxL, les 
parelles conversen per video-
conferència.
La valoració dels usuaris del 
programa, tant en la modali-
tat presencial com virtual, és 
molt alta. El 99,75 % recoma-
na el VxL a les persones que 
volen aprendre català i el 88,5 
% dels aprenents manifesta 
haver millorat la capacitat de 
parlar-lo després d’haver-hi 
participat. Destaca l’alt grau 
de satisfacció amb l’experièn-
cia del voluntariat (4,47 sobre 
5) i l’alta puntuació en l’aten-
ció rebuda (4,56 sobre 5) per 
part del CPNL.

Voluntariat per la llengua 
virtual
El 2019 s’han creat 409 pa-
relles lingüístiques virtuals, 
amb 777 inscrits (276 volun-
taris i 501 aprenents), que 
han mantingut converses des 
de 29 països d’arreu del món. 
En la modalitat virtual la mit-
jana d’edat dels participants 

és inferior. Hi predominen 
els voluntaris joves de 18 a 29 
anys i els aprenents, de 30 a 
39 anys.

Seguiment personalitzat de 
les parelles
Per poder participar en el pro-
grama, tant l’aprenent com el 
voluntari s’han d’inscriure 
a través del web vxl.cat i, un 
cop constituïda la parella, un 
dinamitzador o dinamitzado-
ra del CPNL els ofereix aten-
ció personalitzada mentre 
dura el voluntariat. Un equip 
de 22 dinamitzadors s’encar-
reguen de formar les parelles 
segons la disponibilitat horà-

ria i geogràfica, d’orientar i 
resoldre les consultes, de pro-
posar-los activitats i de vetllar 
per la continuïtat de la parella 
establerta.
A més, la Direcció General 
de Política Lingüística i el 
CPNL posa al seu abast ma-
terials dissenyats per afavorir 
la conversa: temes per parlar, 
la col·lecció ‘Parlem tu i jo’, 
les activitats ‘Llegir per par-
lar, llegir per aprendre’, etc. 
Tots els participants reben el 
carnet de VxL que els ofereix 
avantatges en equipaments 
culturals i en establiments. 
En acabar les trobades, tant 
aprenents com voluntaris 

reben un certificat de partici-
pació.

Nova campanya publicitària 
a la tardor
La Direcció General de Polí-
tica Lingüística i el Consorci 
per a la Normalització Lin-
güística preparen una nova 
campanya publicitària del 
VxL que, per primera vegada, 
protagonitzaran participants 
reals en el programa. La cam-
panya inclou una producció 
d’espots televisius i falques pu-
blicitàries i una exposició per 
donar a conèixer el programa 
que itinerarà per diversos es-
pais a partir de la tardor. 

El Voluntariat per la llengua supera les 11.000 parelles 
formades en un any i arriba a més de 147.000 des de 
l’inici del programa



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 ante-
riors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica. Entitat que, 
a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

PRINCIPIS DE LA DÈCADA DE 1930
LA RAMBLA DEL GENERAL VIVES, ANOMENADA 
AIXÍ DES DE L’ANY 1925; ABANS ERA LA RAMBLA 
DE SANT PERE MÀRTIR

El nom de Rambla del General Pere Vives Vich (1858 1938) 
li va ser concedit des del moment en què aquest general va 
ser nomenat fill predilecte de la ciutat, el 1925.

Fotografia Postal d’autoria desconeguda que mostra com 
era Igualada, abans. A la dreta l’Edifici -aleshores, nou- de 
La Caixa, i al fons es veu el Campanar de la Soledat.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a histori-
adora.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Recerca: Carmel·la Planell i Lluís, historiadora i fotògrafa

LLIBRES / JAUME SINGLA 

Ser periodista m’ha per-
més viure alguns mo-
ments especials ja sigui 

en el camp de la política, l’es-
port, la societat o la cultura. 
El passat 23 de juliol, diada 
de Sant Jordi del confina-
ment, vaig viure un d’aquests 
moments. En Xavier Fernan-
dez em va convidar a fer la 
presentació del seu, per ara, 
darrer llibre de poemes: “50 
dies exiliats. Poemes del con-
finament” que és va presentar, 
amb totes les garanties sani-
tàries, als jardins de l’Ateneu 
Igualadí.
Tot i que no soc entès en po-
esia vaig acceptar l’encàrrec 
per dues raons: conec des de 
fa mes de seixanta anys a en 
Xavier i els seus poemes em 
varen ajudar molt en uns dies 
de molta angoixa.
En Xavier va passar els 50 
dies de confinament fent 
un poema cada dia. Poema 

que enviava als seus amics i 
que ara ha recollit en un lli-
bre. Aquest poema diari, va 
coincidir amb els quinze dies 
d’angoixa que el covid-19 em 
va fer passar en contagiar-me. 
Rebre cada dia el poema d’en 
Xavier em va ajudar a superar 
les molèsties de la malaltia i 
em consolava de les pèrdu-
es que va provocar en tants 
amics comuns.
Ara els 50 poemes estan reu-
nits en un llibre que el mateix 

“50 dies exiliats. Poemes del 
confinament”, el darrer llibre de Xavier 
Fernandez es presentà a l’Ateneu

autor en va explicar la gènesi i 
en va recitar alguns. Cada pa-
gina porta la data en que va 
ser escrit i també dues notici-
es del dia -totes tretes del ma-
teix diari- que poden ajudar 
al lector a situar l’entorn del 
moment en que es va gestar 
cadascun dels poemes.
L’acte va esdevenir en una, a 
voltes divertida a voltes trista 
però sempre reflexiva, reunió 
d’amics amb moltes vivències 
compartides.      

EXPOSICIONS / LA VEU 

La ‘Conca Confinada’ 
és una exposició en lí-
nia basada en els do-

cuments i diaris que es van 
cedir a l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia sobre el confinament 
per evitar la propagació de 
la COVID-19. L’exposició es 
nodreix de les fotografies de 

Exposició “Conca 
Confinada” de l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia

Carlos Ramos, un fotògraf 
nascut a Madrid, però que viu 
a Igualada i que posen rostre 
a les experiències, sensacions i 
emocions que va viure la ciu-
tadania durant deu setmanes 
de confinament. L’exposició es 
pot veure fins el 13 de setem-
bre a http://xac.gencat.cat/ca/
detalls/Noticia/Conca-Confi-
nada.
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Òpera a la pedra, 2020”, a l’Astor, el festival que fa 
que pedra i tradició es perpetuïn

Un cop més i a l’aire lliure, en una plàcida nit 
d’estiu, el  passat 25 de juliol, com ja és tra-
dició en el marc inigualable del llogaret de 

l’Astor (terme municipal de Pujalt), és va viure una 
nova edició del certamen “Òpera a la pedra”; aquest 
festival d’excepció per als amants de l’òpera, en una 
ocasió singular en què es va comptar amb quatre au-
toritats representatives del terme municipal de Pu-
jalt: l’alcalde, Pere Masana; el tinent d’alcalde Antoni 
de Sola; la regidora de comunicació i turisme, Laura 
Carulla i el regidor de cultura, Salvador Bosch.
“Òpera a la pedra”, endemés que pedra i tradició és 
perpetuïn, és una idea d´espectacle plantejat per a 
apropar el món rural -per uns pobles pròxims- a una 
exhibició de qualitat tal i com es considera l’òpera; 
on, després de l’actuació, l’espai convida a una petita 
tertúlia entre els participants en un esbarjo amenit-
zat amb un brindis de cava de la terra. En definitiva, 
any rere any, en aquest escenari paradisíac se solen 
retrobar no només les mateixes persones sinó que a 
través del boca orella el cercle s’ha anat eixamplant. 
Per a aquesta ocasió quan es complien els dotze anys 
d’aquesta activitat; amb un repertori ampli, engala- nat de populars fragments 

de les òperes més famoses, 
va ser presentat un con-
cert dividit en quatre blocs. 
Així, amb peces selecciona-
des de “Le nozze di Figaro”, 
de Mozart; “La Rondine,” 
de Puccini; “Rigoletto”, de 
Verdi o “Carmen”, de Bi-
zet, entre altres no menys 
famoses; el concert va ser 
interpretat per les vibrants 
i melodioses veus de la 
soprano, Elena Martinell, 
la mezzosoprano, Regina 
Reyner, acompanyades al 
piano pel músic Joan Sa-
durní.
En aquest magnífic entorn 
escènic de la Bassa del cap-
tivador poblet de l’Astor, tot 
vestit de flors, per a aquesta 
ocasió tan especial i atípica 
-com a conseqüència de la 
Covid-19- l’espectacle va 

comptar amb unes mesures de seguretat extraordi-
nàries, des de la distància entre els seients, la reduc-
ció del nombre d’assistents, modificant així mateix la 
ubicació de l’escenari amb la finalitat de poder donar 
cabuda a una audiència preferent i protegida obliga-
tòriament amb la mascareta. Finalitzat l’espectacle es 
va fer entrega dels acostumats rams de flors als artis-
tes i, al seu torn, es va oferir una copa de cava, amb 
totes les mesures de seguretat; prolongant així una 
amena vesprada, sempre amb el propòsit de gaudir 
d’un entorn on les pedres cobren vida i és fàcil de 
transportar-te en el temps gràcies a un bell embolcall 
d’una perllongada  estètica medieval.
Si bé aquests concerts tenen una audiència habitu-
al que no es deixa escapar cap de les seves puntuals 
convocatòries, malgrat les exigències de restricció 
d’aforament a causa de la situació, la concurrència 
va ser notable. Un públic al qual, en el mateix acte 
de la presentació, li van ser dedicades unes paraules 
d’agraïment per l’assistència, àdhuc un emotiu re-
cord a aquelles persones que habitualment concor-
rien a la convocatòria, i que lamentablement aquest 
any ja no estaven entre els presents; no sense apuntar 
a un total desig de superació d’aquestes especials cir-
cumstàncies que s’estan vivint.

Òpera a la pedra

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

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

Som la premsa de casa
cada setmana
 al teu costat

Truca’ns!
93 804 24 51

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

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una!

2X1



Billi és una dona, de naciona-
litat xinesa-americana, que 
torna al seu país natal quan 

s’assabenta que la seva àvia pateix 
un càncer terminal. Les coses no mi-
lloren quan aquesta s’adona que la 
seva família sabia que la dona tenia 
aquesta malaltia i havia decidit ocul-
tar-ho. Billi ha d’apartar aquests pro-

“The Farewell”, un retrat molt humà sobre 
la mort de familiars

Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

1/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2
Dv i Ds: 17:00/19:15/21:30
Dg: 16:00/18:15/20:30
Dll a  Dj: 17:30/19:45/22:00

2/THE WAY BACK 
Dv i Ds: 17:10/19:40/22:05
Dg: 16:10/18:40/21:05
Dll Dc i Dj: 17:25/19:40/21:55
Dt: 17:25/21:55
2/THE WAY BACK (VOSE) 
Dt: 19:40

4/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2 
Dv i Ds: 17:30/19:45/22:00
Dg: 16:30/18:45/21:00
Dll a Dj: 19:00/21:30

5/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2 
Dv i Ds: 18:00/20:15/22:30
Dg: 17:00/19:15/21:30
Dll a Dj: 18:30/21:00

6/ ¡SCOOBY!  
Dv i Ds: 17:05
Dg: 16:05
Dll a Dj: 17:45
6/ LA CAZA (THE HUNT)  
Dv i Ds: 19:10
Dg: 18:10
Dll a Dj: 20:00
6/ SUPERAGENTE MAKEY  
Dv i Ds: 21:15
Dg: 20:15
Dll a Dj: 22:05

8/QUE SUENE LA MUSICA
Dv i Ds: 17:20
Dg: 16:20
Dll Dc i Dj: 18:45
8/QUE SUENE LA MUSICA (VOSE)
Dt: 18:45
Dll a Dj: 20:05
8/COLOR OUT OF SPACE
Dv i Ds: 22:15
Dg Dll Dc i Dj: 21:15
8/COLOR OUT OF SPACE (VOSE) 
Dt: 21:15

THE FAREWELL
Ds: 18:00

1917
Dg: 18:00
THE FAREWELL   
Dg: 19:50

Un grup de dones d’allò més 
variat s’uneixen en una base 
militar per formar un cor. 

Mentre els seus marits lluiten a l’Afga-
nistan, un grup de dones veuen la ma-
nera de passar el temps formant una 
coral per evitar l’aïllament d’esperar 
que els seus marits tornin de la guerra 
pot suposar.
A partir d’aquesta coral, entre elles 
s’ajudaran en moments difícils, s’uni-
ran més del que podrien esperar en 
un principi i la música i el riure om-
plirà els buits en les seves vides.
Que suene la música! és una pel·lícu-
la dirigida per Peter Cattaneo (Full 
Monty, Un rockero de pelotas) i pro-
tagonitzada per Kristin Scott Thomas 
(Sólo Dios perdona, Cuatro bodas y un 
funeral).

“Que suene la música!”, pur entreteniment 
i melodies que enganxen

Gràcies per con�ar en nosaltres

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

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

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

blemes a un costat per participar en 
un casament familiar que resultarà 
ser l’últim gran esdeveniment en el 
qual estigui la seva àvia.
Comèdia dramàtica que dirigeix la 
cineasta Lulu Wang (Posthumous) i 
que protagonitzen Awkwafina (Cra-
zy Rich Asians), Tzi Ma (El rascacie-
los) i Jim Liu (Variant).

Jack Cunningham és una antiga 
estrella del bàsquet que ha estat 
abandonat per la seva dona i la 

seva família, a causa de l’addicció que 
pateix. Amb l’objectiu d’equilibrar la 
seva ànima i aconseguir la salvació, 
Jack comença a treballar com a en-
trenador de l’equip de bàsquet del seu 
institut. El conjunt està format per ju-
gadors de diferents races que no sem-
blen estar prou coordinats com per 
aconseguir resultats positius.
La cinta està dirigida per Gavin O 
‘Connor (City on a Hill, The Accoun-
tant 2) i protagonitzada per Ben Af-
fleck (Triple Frontera, La Lliga de la 
Justícia), Janina Gavankar (Blindspot-
ting, Sleepy Hollow) i Rachael Carpani 
(Stalker, NAVI : Los Angeles).

“The Way Back”, una història trista i real
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CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Antic Raadsaal o Parlament

Un paradís natural: 
el Parc Natural i Aiguamoll de l’Albufera 
de València

E l Parc Natural de l’Albufera de València, altrament “al-
buhayra” o petita mar, en àrab, ubicada cap al sud de 
l’Horta valenciana i a tocar amb la Ribera Alta, és el  

paratge humit i un dels més grans tresors del País Valencià, 
que el 1986 va ser  declarat Parc Natural i Aiguamoll d’interès 
internacional. L’Albufera i el seu entorn, doncs, conformen 
un paradís natural d’excepció, on la vida, els costums i les 
tradicions giren al voltant d’unes generoses aigües interiors a 
punt de fer mixtura amb aquelles de la Mediterrània, de la part 
de llevant. L’altra banda, cap a ponent i amb la mirada al sud, 
és travessada per unes sèquies i canaletes que no escombren 
la sensualitat d’algunes goles a tocar de les embocadures de 
Pujol i del Perelló, si bé són un punt de referència per a uns 
excel·lents fruits del mar.
D’un primer cop d’ull, aquest, que és el llac més gran de 
l’Estat espanyol, se’t presenta amb un esplèndid semblant 
dibuixat per una línia harmònica i perpètua d’aigua, només 
interrompuda pels arrossars i uns generosos sequiols i 
canals. Al seu entorn, tot és una amable successió de camins 
que penetren i s’abandonen en la llunyania d’un secular i 
bellíssim espectacle de serenes horitzontalitats; una de les 
zones humides on les seves riques aigües han estat des de 
dies immemorials  l’aliment dels pescadors i dels cultivadors 
de l’arròs. 
Un encisador recorregut amb barca des de l’amarrador del 
carrer del Sant Crist de la Salut et porta a vorejar la sèquia 
del Palmar en direcció sud, passant pels embarcadors de les 
poblacions veïnes, tot acompanyant-te per damunt d’unes 
aigües entre blavoses i verdoses, amb aparences argentades 
als extrems, fins al mateix poblat del Palmar. Aquí, et fas 
teu aquell escenari que va inspirar nombroses obres de 
Blasco Ibáñez, entre els límits municipals de Sueca i Sollana, 
a un pas de la muntanyeta dels Sants de la Pedra, l’única 
elevació de la zona, amb funcions religioses i una destinació 
inexcusable per a unes vistes panoràmiques. Més enllà, una 
altra parada obligada és aquella que et suggereix apropiar-te 
de la sorprenent arquitectura de cases, com la de Baldoví; en 
una perpetua dansa damunt les aigües. 
Qualsevol època de l’any és prou agradosa per a deixar-te 
abandonar en la percepció que camines sobre de les aigües, 
en mig d’un paisatge d’aiguamolls i arrossars que alberga la 
saludable convivència d’una fantàstica biodiversitat de fauna 
i flora, on mereix una especial atenció la garsa reial. Emperò, 
esperar la caiguda del dia des del mirador de la caseta del 
pescador, amb les tonalitats rogenques del capvespre, és una 
de les experiències més evocadores d’aquest racó de món.
Avui, una considerable ocupació de part del territori natural 
ha fet que gran part de l’espai dunar s’hagi vist força afectat, 
alhora que en èpoques de sequera les aportacions hídriques 
minven, mentre que se li sumen els greus problemes d’una 
caça i una pesca indiscriminades. Carreteres, tràfic i tota 
mena d’activitats humanes completen el cercle d’amenaces 
a les quals cada cop es veu més sotmesa L’Albufera, en una 
eterna i controvertida lluita per a preservar la Natura.



Igualada crida Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia, 
i s’inaugura el nou Mercat de la Masuca

HISTÒRIA  |  35Divendres, 7 d’agost de 2020

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l 1977, el mercat mu-
nicipal de la Masuca 
esdevenia una realitat. 

Es feia així un pas endavant 
en trobar un lloc addient, mo-
dern i definitiu per al mercat 
de la ciutat. Igualada comptava 
amb mercat des de 1293, mo-
ment en el qual el rei Jaume II 
va atorgar a la vila d’Igualada 
el privilegi de poder celebrar 
un mercat tots els dimecres, la 
qual cosa va afavorir l’expansió 
de la pròpia vila.
El Mercat cobert situat a la pla-
ça de l’Ajuntament, era conegut 
amb el nom popular de “la Pa-
jarera”, Pajarera Mercat va ser 
inaugurat l’any 1905 per tal de 
centralitzar els productes càr-
nics que sortien de l’Escorxa-
dor. Projectat per Pau Salvat i 
Gili Moncunill, tenia una for-
ma octogonal i seguia l’estètica 
modernista de l’època.
El 1962, es va enderrocar “la 
Pajarera”, de la que n’hem parlat 
en més d’una ocasió en aquest 
espai, recol·locant el mercat 
de les carns al carrer de Santa 
Maria número 10, a Cal Ratés, 
on també hi havia les peixateri-
es. Malgrat tot, el mercat es va 
continuar celebrant també a la 
plaça tots els dimecres i dissab-
tes fins l’any 1973. El Mercat 
cobert de la Masuca va entrar 
en funcionament el dia 22 de 
març de l’any 1975, tot i que no 
es va inaugurar oficialment fins 
el 2 d’abril de 1977.
L’edifici del Mercat Municipal 
disposa d’un espai de 10.876 
metres quadrats distribuïts en 
quatre plantes. A la planta bai-
xa hi ha les parades de venda, 
tan exteriors com interiors, 
mentre que a les superiors hi 
ha dues places d’aparcament. 
La resta d’espai comprèn les 
cambres frigorífiques, els ser-
veis, el moll de càrrega i des-
càrrega i els magatzems. A 
més, cada dimecres i dissabte 
se celebra el mercat ambulant a 
la plaça de la Masuca.
D’ençà de la seva inauguració 
s’han anat fent millores en les 
instal·lacions. Les reformes 
més destacades es van dur a 
terme l’any 2003 amb l’objec-
tiu de potenciar-ne l’atractiu, 
amb l’execució del projecte 
de millora de l’accessibilitat 

1977 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Concentració a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada amb motiu de l’11 de Setembre. AFMI7173. Foto: Roger Velázquez.

i d’arranjament de la façana, 
les millores de la il·luminació 
i l’establiment d’un sistema de 
climatització. Ara hi ha previst 
un ambiciós pla per a renovar 
el mercat en la seva totalitat.

Diada de 1977
L’Onze de Setembre de 1977 va 
ser una data històrica per a Ca-
talunya. El dia abans, Igualada 
com molts municipis catalans, 
va acollir una concentració per 
a commemorar la Diada, que 
també va ser l’escenari de les 
reivindicacions polítiques que 
bullien en plena Transició.
En un article d’Anna Suárez 
al desaparegut Diari d’Iguala-
da,  se’ns explica que el millor 
testimoni d’aquests fets es pot 
trobar al Diari d’Igualada del 
14 de setembre de 1977. A més 
d’una crònica titulada “Esclat 
de Catalanitat” signada per A. 
Olivé i Tomàs, hi podem trobar 
dos articles d’opinió que reflec-
teixen l’efecte i les opinions que 
va desencadenar la concentra-
ció.
Segons destaca el Diari d’Igua-
lada, aquell dia a més de senye-
res i crits de “Volem l’Estatut!”, 
a la plaça també es van poder 
veure pancartes al·lusives a 
l’Onze de Setembre, una pan-
carta d’uns andalusos que fe-
licitava Catalunya en aquesta 
diada, una fotografia de Lluís 
Companys, una bandera repu-
blicana, i una d’Euskadi.

Obres del mercat de la Masuca.

Fèlix Tarrida, presentador de 
l’acte parlamentari, va dirigir 
al públic unes paraules d’agra-
ïment per haver correspost a la 
crida de l’Assemblea Democrà-
tica d’Igualada. El doctor Joan 
Castells va parlar de l’entorn 
històric de l’Onze de Setembre. 
Segons recorda el Diari d’Igua-
lada “va dir referint-se a la vic-
tòria de Felip V que ‘una victò-
ria no és una raó, una victòria 
és un fet que pot ser anul·lat en 
els seus efectes per una altra 
victòria’. I creiem que es referia 
a la victòria que els ciutadans 
de Catalunya aconseguirem si 
lluitem i assolim l’Estatut”.
Josep Maria Dàvila va tractar 
a fons els punts reivindicatius 
de l’Assemblea Democràtica de 
Catalunya, “parlà extensament 
de la història i l’evolució de 
l’Autonomia, tractà de les lli-
bertats encara no assolides, es 
referí a l’amnistia i acabà dient: 
“Volem un estatut d’autonomia 
que respecti el dret a l’autode-
terminació, que permeti una 
confederació lliure amb la resta 
de pobles hispànics”. Va tancar 

l’acte Antoni Dalmau, que va 
fer una anàlisi de la Catalu-
nya actual i la projecció futura 
de l’Estatut. “No tenim encara 
reconeguts els nostres drets, la 
nostra llengua es veu encara 
arraconada a un grau de pura 
tolerància (...) resten encara 
fermes moltes estructures i ins-
titucions de la dictadura: enca-
ra avui aquesta plaça és la Plaza 
del Generalísimo...”
Els parlaments es van conclou-
re amb el cant “popular i mas-
siu” de Els Segadors. Seguida-
ment, una marxa va recórrer 
els carrer del centre de la ciutat. 

“Els manifestants reivindicaren 
contínuament l’Estatut i les Lli-
bertats, amb frases com “Lli-
bertat, Amnistia i Estatut d’Au-
tonomia”, “Volem l’estatut”, “El 
poble unit mai més serà opri-
mit” i “Visca Catalunya Lliure”.  



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:

HORITZONTALS: 1. Consentits, no pas per tolerats ans per complaguts / 2. El germà 
d’en Narcís que feia cassoles. Aplega tot d’abelles per l’altra banda / 3. Un primer del menú. 
Citaves malament l’alfabet derivat de l’arameu. Pren quan no té re / 4. Vi italià en pastilles. 
Malaltia de les extremitats?: no, crustaci branquiòpode / 5. Llinatge que confereix poder. 
Estrany amor, el que ha alterat l’Omar / 6. Dos sense pilota. Netejada per una madona. 
Cua de lleó / 7. Avivaré flames. Si no fos pel compost de bor hauria pogut quedar burro / 
8. Oració que no val una oració. Decandiment davant el bon dia francès / 9. És més lleig 
que una patata. En plena onada / 10. El fruit del capoquer, que sempre et deixa insatisfet. 
Carregui amb el pes d’una llàstima inconclusa / 11. Para taula. Durs, rasposos, però dit 
complicat. Un gos també sense pilota / 12. Quin paradís, més enllà de la Seca! Íntegres no 
íntegres, però que desperten curiositat / 13. Metazou continuador del càtode. Ensopida?: 
però si és corrosiva!

VERTICALS: 1. Dirigir les operacions d’encarregar estoc. Quatre quadrets per córrer / 2. 
Compàs central del vals. Mètode d’aglutinar contestataris en contra. Article a contrapèl / 
3. A taula fan bondat però en cas de discussió volen. Que és deguda a Isop ja és cosa tòpica 
/ 4. Al pati d’armes la passen i a la pelu la comenten. Frenat abans de sortir / 5. Desplaçaré 
a Banyoles. Són a l’aorta com a Bretanya els britànics. Marxa de Castelló / 6. I entra a Tor-
redembarra. Terreny protegit entre el Clot i Sant Andreu. Diu que puja / 7. Ni una xacra 
ni un atac, és un ocell. Posà pels núvols mirant els ídems / 8. Farigola d’aquella que ve del 
sud. Vodka que no admet relativismes / 9. Descarto d’alguna manera que es tracti d’un laic. 
Comparteixen pis amb Joans i Joseps / 10. Boxa sense limitacions. Teixits seductorament 
aqüosos. Romaní sense blat de moro / 11. Abans de posar-la a la planxa la passen per l’ob-
jectiu. Hàbits de fixar les coses antigues per escrit / 12. Per ella entregar el cor és poc més 
que fer una corredissa.

passatemps
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Troba les 7 diferències



Agost
7: Sixt II, papa ; Gaietà; Albert Tràpani .

8: Domènec de Guzmán; Ciríac, Llarg i Esmaragde. 
9: Domicià; Romà; Esteve.

10: Llorenç; Deodat o Adeodat; Astèria.  
11: Clara; Tiburci; Susanna,.

12: Herculà; Hilària., 
13:Poncià; Cassià; Concòrdia; Aurora,  

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

La història del Camí de 
Sant Jaume es remun-
ta a principis del segle 

IX, quan es va descobrir el 
sepulcre de Sant Jaume. Des 
d’aleshores, Santiago de Com-
postela, es converteix en punt 
de pelegrinatge de tot el con-
tinent europeu per venerar les 
relíquies de l’apòstol. Ben aviat 
es defineix una ruta que uneix 
diverses vies romanes. La gran 
afluència de pelegrins propicia 
la creació d’esglésies, fondes, 
monestirs, hospitals i pobles al 
voltant seu.
Amb la dispersió de camins 
existent a Catalunya, l’any 
1992 es decideix crear la Ruta 
Catalana que va del Monestir 
de Montserrat a Alcarràs pas-
sant per Cervera. Així doncs, 
aquesta ruta travessa el Bisbat 
de Vic i el Bisbat de Solsona.
Un dels llocs de pas de la Ruta 

Catalana és el municipi de Jor-
ba on els pelegrins poden fer 
estada a l’alberg i restaurant 
Sant Jaume i resar al sant en 
la capella que hi té dedicada. 
Aquest estiu l’alberg-restau-
rant celebra els 10 anys de la 
seva inauguració. L’alberg Sant 
Jaume de Jorba, que es va inau-
gurar l’any 2010, té restaurant 
i capacitat per 24 persones re-
partides en diferents habita-
cions. Mn. Enric, que té cura 

10è aniversari de l’alberg de Sant 
Jaume de Jorba

ESGLÉSIA / LA VEU 

L’empremta del bisbe i 
abat Oliba (971-1046) 
és present, arreu del 

territori, en un seguit de con-
junts arquitectònics -amb ar-
rels mil·lenàries- d’alt valor 
històric, artístic, cultural, tu-
rístic i social. Més enllà de la 
seva dimensió d’espais per al 
culte, aquestes esglésies són 
testimoni de la importància 
històrica de la vivència religi-
osa de persones i comunitats, 
guarden els màxims exemples 
de la producció cultural i ar-
tística de cada segle i són llocs 
plaents de repòs i silenci.
Des del Ripollès pirinenc fins 
a la conca igualadina, mones-
tirs, canòniques, catedrals i 
parròquies s’escampen arreu 
del territori. Claustres, cam-
panars, retaules i tota mena 
de tresors artístics ens parlen 
de la nostra història i ens do-
nen moments de pau per al 
cos i l’ànima.

“Cases d’Oliba” és una pro-
posta cultural del Bisbat de 
Vic que permet visitar, en una 
entrada conjunta i econòmi-

“Cases d’Oliba”, una proposta cultural del Bisbat de Vic

de les instal·lacions, dels àpats 
i de l’allotjament, ofereix una 
excepcional acollida als pele-
grins, per la qual cosa, és una 
parada obligada dins el Camí 
de Sant Jaume. (Per reserves 93 
809 41 01)
Aquests dies, amb una missa 
en honor a Sant Jaume, s’ha 
donat el tret de sortida dels 10 
anys de l’alberg, que culminarà 
l’any vinent amb l’any Xacobeu.

ca, aquests conjunts culturals 
de primer nivell fent visibles 
unes realitats històriques que 
són poc conegudes.

Les “cases” que es poden vi-
sitar són: Sant Pere de Cam-

prodon, Santa Maria de Cam-
prodon, Monestir de Sant 
Joan de les Abadesses, Santa 
Maria de Ripoll, Catedral de 
Sant Pere de Vic, Museu Epis-
copal de Vic, Santa Maria de 
l’Estany, Santa Maria de Llu-
çà, Sant Boi de Lluçanès, Sant 
Andreu d’Oristà, La Seu de 
Manresa, Santa Maria d’Igua-
lada i Sant Pere de Casserres.

Entrades conjuntes amb 
grans descomptes
S’han ideat tres paquets d’en-
trades conjuntes (les “Ca-
ses d’Oliba”, les “Cases de la 
Muntanya”, les “Cases de la 
Plana”) que permeten visitar 
diferents esglésies, amb des-
comptes significatius.
La pàgina web www.casesdo-
liba.cat és el portal d’accés al 
projecte, en la qual es poden 
comprar les entrades conjun-
tes i obtenir informació de 
cada església.
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients
Per a 40 unitats:
� Ceba 125 g
� Carbassó 400 g
� Albergínia400 g
� Gra d’all 1
� Tomàquet 2
� Pa ratllat
� Ou 1
� Sal
� Pebre negre mòlt
� Julivert
� Oli d’oliva verge extra

Mandonguilles de 
carbassó i albergínia

Pelem i piquem finament el gra d’all i la ceba. Escalfem 
una mica d’oli d’oliva en una cassola o paella gran i fregim 
a foc suau. Mentrestant rentem el carbassó i el ratllem. 
Pelem també l’albergínia i tallem la carn en petits daus.

Quan l’all i la ceba estiguin transparents afegim el carbas-
só ratllat i l’albergínia picada. Sofregim a foc baix durant 
20 minuts, remenant de tant en tant. A continuació afe-
gim els tomàquets, prèviament ratllats, i sofregim 10 mi-
nuts més o fins que no quedi líquid. Retirem i refredem.
Quan la barreja de verdures estigui freda la barregem 
amb l’ou batut-cinc cullerades de pa ratllat. Salpebrem al 
gust i condimentem també amb una culleradeta de juli-
vert sec. Remenem bé perquè s’integrin tots els ingredi-
ents.

Agafem petites porcions de la barreja (que és bastant to-
veta) i formem les mandonguilles, que passem per pa rat-
llat i fregim en abundant oli molt calent. Quan estiguin 
daurades les retirem i deixem escórrer l’excés de greix 
sobre paper absorbent. Servim calents o fredes. Al gust.

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

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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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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
93 804 75 97
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

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia, 

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 7: BAUSILI
Born, 23

 DISSABTE 8:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 9:  
  BAUSILI Born, 23 

(9:00- 22:00)
PILAR A. Mestre Montaner, 26

(22:00- 9:00h)

DILLUNS 10: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMARTS 11: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 12: BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 13: MR SINGLA
Pujadas, 47

DIVENDRES 14: MISERACHS
Rambla Nova, 1



Josep Manuel Garcia Maymí /  
Expresident del Gremi d’instal·ladors, exfutbolista, 
excantant i gran amic dels seus amics

Vaig néixer a la república independent de Tortosa, he viscut al barri de 
Montserrat d’Igualada, fa 45 anys que visc a Òdena, he estat lampista tota la 
vida. Estic casat amb Maria Recio Aguilera i tenim tres filles: Anna Maria, 
Susanna i Melani. Soc afeccionat a la música, al futbol i als bons amics. 

Vostè va crear la seva pròpia empresa de lampisteria i 
no la va tancar fins a jubilar-se. Era la seva vocació?

Vaig començar a treballar molt jovenet de lampista se-
guint el consell del meu pare, a la Barraquer de la lampisteria: 
cal Cuadras. A la Rosa i al Josep Cuadras els portaré sempre 
al cor. Em varen fer descobrir la meva vocació. Jo veia que els 
lampistes sempre estaven voltant. No estar sempre lligat a un 
lloc, em va semblar més distret.

És certa la mala fama que els lampistes tardeu molt a fer les 
feines?

El lampista sempre és el darrer en entrar a l’obra. Sempre depe-
nem dels paletes o dels pintors. Tampoc pots tenir una sola fei-
na i a vegades quan et truquen no pots deixar a un altre client 
penjat.

Has estat empresari lampista. Què és més difícil, fer una ins-
tal·lació o portar una empresa?

Les dues coses són complicades. Sortosament hi ha molt bons 
professionals i a mes de fer-ho bé, ho has de saber explicar i 
valorar molt bé els pressupost que presentes al client.

Durant els cinquanta cinc anys de vida laboral, tant la tecno-
logia com la normativa han evolucionat molt.

T’has de reciclar contínuament. La mateixa feina t’hi porta. La 
tecnologia facilita molt la feina i permet instal·lacions intel·li-
gents.

Què et va portar a ser president del gremi d’Instal·ladors?

Els membres de la Junta del gremi s’havien fet grans i un grup 
de socis vàrem impulsar una candidatura de renovació que va 
ser molt ben acceptada pels agremiats. Vaig ser president du-
rant deu anys i també sotspresident del gremi de la FERCA. 

I què et va portar a deixar la presidència del Gremi?

La manca de temps. Tenia un grup de música, la feina a l’em-
presa i m’estava fent una casa a Òdena. Necessitava treure temps 
d’on fos i vaig elegir deixar la presidència en bones mans. Em 
va succeir l’amic Àngel Escura, que en pau descansi, que va ser 
president durant dotze anys i va fer una magnífica tasca.

Amb la seva filla va muntar el grup musical VIP’S?

A casa la música sempre ha tingut molta importància i quan 
vaig muntar el grup amb en Carles Carrillo, la meva filla s’hi 
va unir. Després ho va deixar una temporada i vaig incorporar 
una cantant i pianista molt bona de Barcelona, la Neus Pla, 
fins que va tornar de nou la meva filla. Posteriorment es va 
unir al grup un gegant de la música de trompeta: en Josep Valls 
Santané, que podent-se jubilar en les millors orquestres de Ca-
talunya, va optar per jubilar-se amb nosaltres.

La passió per la música li ve de família.

La meva besàvia era artista cubana. Va venir amb el seu fill, el 
meu avi, de gira per Espanya i es va quedar.

Va viure la seva infantesa al Barri de Montserrat d’Igualada i 
organitza una trobada anyal amb els que foren els seus veïns 
que aplega sempre a més de cent persones. 

Hi vaig viure vint anys fins que em vaig casar. Jugàvem a futbol 
amb l’Atlètic Montserrat que va ser el viver de bons jugadors 
que després passàvem a altres equips. Em va fitxar l’Òdena on, 
a més de gaudir del bon futbol, hi vaig conèixer a la meva dona. 
Cada any fem una reunió amb els que vàrem compartir aquell 
viver de bons veïns que coincidirem al barri de Montserrat. La 
majoria ens hem escampat per tota la Conca d’Òdena i un cop 
a l’any mirem de reunir-nos en una festa al voltant de la taula 
on hi ve gent que viu per tota la comarca.

També té una part periodística com a corresponsal de ràdio.

Vaig ser el corresponsal d’esports d’Òdena per a Ràdio Igua-
lada. Fins i tot vaig entrevistar al president del Real Madrid al 
camp de l’Espanyol. 

Ha donat estudis universitaris a les seves tres filles.

Tinc la sort que la meva dona ha estat sempre molt curosa amb 
l’educació i els va inculcar la passió per l’estudi i totes tres tenen 
carrera o doctorat i es defensen molt bé a la vida. Ara en tenim 
una a Carolina del Nord i una altra a Suïssa. 

Diversos partits li han proposat anar a les seves llistes i mai 
va acceptar.

En canvi, la meva filla Anna Maria va ser regidora pel PSC a 
Òdena i va anar a la llista al Parlament de Catalunya. Va deixar 
l’Ajuntament per anar a treballar a Xina. Ara viu a Suïssa. 

Aquesta setmana un polític local es va queixar que La Veu sempre ataca el seu partit. Poc després, un altre deplorava que, en l’editorial 
de la darrera setmana, es parles de la consellera d’Empresa i Coneixement, com si fos la culpable del no desplegament de la Vegueria del 
Penedès. I poc després un altre protestava perquè en aquella mateixa editorial no es parlés de l’altra consellera igualadina i responsable de 
Sanitat, que segons deia, és una conselleria de més importància. Interpretacions partidistes ben estranyes. El vicepresident de la Generali-
tat va respondre al neguit de Vilafranca i Vilanova i la Geltrú que havien posat el crit al cel perquè, sent ambdues de la regió sanitària del 
Barcelonès Sud, van tardar més que Igualada i Vendrell en recuperar la mobilitat. Ací va aixecar les alarmes que d’Empresa i Coneixement 
parlés d’Idiada i no de les delegacions “acordades” pels alcaldes comarcals, però no a Vilafranca. Ni Àngels Chacón, ni Alba Vergés s’han 
pronunciat. Es faci el que es faci, sempre hi ha qui s’enfada. Que no s’entengui que explicar no és atacar, que molts comentaris no tenen 
mala intenció,  només pot significar que la societat d’avui té la pell molt fina.

“Gràcies al futbol, vaig conèixer 
a la meva dona”

  Jaume Singla @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

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

 (14.912 Km)

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

 (36.250Km)

Volkswagen T-Roc 1.6 TDI 
Advance 85 kW (115 CV) 

 (21.987 Km)

Volkswagen Caddy Profesional 2.0 
TDI Kombi BMT 75 kW (102 CV)

 (6.390Km)

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI BMT 
Batalla Corta 84 kW (114 CV)

 (19.500 Km)

Volkswagen Polo 1.0 TSI Sport 85 
kW (115 CV) 
 (9.490 km)

Audi A1 Sportback Adrenalin 25 
TFSI 70 kW (95 CV)

( 198 Km)

Audi A3 Sportback 1.5 TFSI 
Design Edition CoD EVO S tronic 

110 kW (150 CV)
(26.923 Km)

Audi Q2 1.0 TFSI Design Edition 
ultra 85 kW (116 CV)

( 17.251 Km)

Audi A4 Avant Sport Edition 2.0 
TDI S tronic 110 kW (150 CV)

(27.230Km)

Audi Q5 35 TDI Advanced Quattro 
S Tronic 120 kW (163 CV)

(4.768 Km)

Audi A5 Coupe 40 TDI S line S 
tronic 140 kW (190 CV)

( 98 Km)

15.200€ 15.700€

20.400€

15.400€ 20.500 € 15.500€ 24.630€

23.400€ 20.800€ 29.200€ 37.800 € 43.400€


