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L’EDITORIAL

Adaptar-se al que vingui

Alguns diuen que no cal anticipar i que el que 
hagi de ser serà. Són els que pacientment 
contemplen com es van anul·lant els actes 
festius de les Festes Majors i com costa apla-

nar la corba de contagis. Però d’altres hi pateixen. Veuen 
com passen les setmanes i no saben com fer front al seu 
futur. Hi ha empreses, poques, i autònoms, que no sem-
blen notar la crisi. Però la 
majoria veuen com la seva 
activitat ha sofert molt. Els 
ingressos s’han desplomat i 
les despeses es mantenen o 
pugen. I, en general, la ciu-
tadania veu amb recança 
com els afectarà tot plegat i 
es dolen de que molts ser-
veis públics treballin a baix 
ritme, o s’hagin tancat. 
Malgrat les grans declaracions, encara hi ha molta gent 
que no ha cobrat les prestacions acordades. Els ajuts i 
campanyes per afavorir la represa estan lluny de satis-
fer els mínims que s’havien plantejat. I tampoc no està 
clar com serà la represa de les llars d’infants, escoles i 
universitats. Alguns han de canviar de centre o accedir 
per primera vegada a les facultats i encara no saben si 
les classes seran de forma presencial o a distància i si 
seran segurs els transports públics. Docents i pares es 

pregunten com faran la seva feina. Es parla molt, però se 
sap poc, de si hi haurà un mínim vital i com obtenir-lo. 
Les residències i casals d’avis s’han convertit en espais 
tancats, que semblen més presons que llars on viure. I 
tot això són situacions d’estrès, perquè hi ha la sensació 
de que els temes s’entomen sobre la marxa. 
Els estaments públics diuen que estan fent tot el pos-

sible i que la pandèmia 
ho condicionarà tot fins 
que no hi hagi una va-
cuna eficaç o es disposi 
de millors tractaments 
de la malaltia. Moltes 
de les activitats que 
avui es poden fer a l’ai-
re lliure començaran a 
fer-se complicades a la 
tardor i molt difícils a 

l’hivern. El setembre hauria de portar respostes de com 
encarar-ho tot plegat. Per això hom demana lideratge i 
respostes a tantes incerteses. I els ajuntaments, que són 
les administracions més properes, veuen com la Hisen-
da estatal demana els seus diners i el control de la seva 
despesa, amb promeses de futurs ajuts. No sol donar 
bons resultats esperar que el temps ho arregli tot, però 
quan no hi ha altres alternatives no queda més remei 
que adaptar-se al que vingui.

Moltes de les activitats que avui 
es poden fer a l’aire lliure seran 
complicades a la tardor i molt 

difícils a l’hivern

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Lluís Puig, exconseller de Cultura 
de la Generalitat, exiliat a Brussel-
les, va celebrar la decisió del Tri-
bunal de Primera Instància de la 
capital de Bèlgica dient “Si la justí-
cia belga considera que el Tribunal 
Suprem no era competent, això vol 
dir que el Tribunal Suprem tampoc 
era competent per iniciar el judici 
de l’1-O” Gonzalo Boye, el seu ad-
vocat, ha dit que “aquesta no és una 
qüestió formal sinó de drets”. El TS 
espanyol ha dit que “això no canvia 
res, continuen imputats i vigent l’or-
dre d’arrest a Espanya” i han dit que 
“es recorrerà la decisió d’aquest al 
Tribunal d’Apel·lació i el de Cassació 
si és necessari”. 

Quim Torra, president de la Gene-

ralitat, va convocar un ple extraor-
dinari sobre la monarquia i en el 
seu discurs va dir “les opcions són 
més clares i diàfanes que mai: o re-
pública catalana i independència, o 
monarquia espanyola i dependèn-
cia. Que tothom s’expliqui i el poble 
decideixi en les properes eleccions 
al Parlament”.  El Parlament va vo-
tar  “Catalunya és republicana i, per 
tant, no reconeix ni vol tenir cap 
rei” a l’espera del que digui el TC.

Pere Casaldàliga, bisbe emèrit de 
São Félix do Araguaia, va morir al 
Brasil país on va dedicar la major 
part del seu apostolat. Havia deixat 
dit “Al final del camí em diran:’Has 
viscut? Has estimat?’ I jo sense dir 
res, obriré el cor ple de noms”

Luis Inácio Lula da Silva, expresi-
dent del Brasil ha dit “El nostre po-
ble perd un gran defensor i exem-
ple de vida generosa en lluita per 
un món millor”

Manuel García-Castellón, titular 
del Jutjat central d’instrucció nú-
mero 6 de l’Audiència Nacional, va 
reobrir la causa arxivada el 2018 
contra el comissari Villarejo i Cori-

na, expliquen alguns periodistes que 
per intentar contrarestar la nota de 
la Fiscalia General de l’Estat que no-
menava  Juan Ignacio Campos i al-
tres fiscals experts en diferents àrees, 
que deia “atesa la complexitat tècni-
ca i transcendència institucional de 
la investigació, s’ha encarregat als 
fiscals de la més alta categoria i de 
més especialització dins de les matè-
ries afectades”.

Pere Aragonès, vicepresident del 
Govern i coordinador nacional 
d’ERC, Ana Pontón, portaveu del 
BNG i Teresa Rodríguez, líder 
d’Endavant Andalusia, estan sent 
investigats per la Fiscalia a instàn-
cies de l’entitat monàrquica Concor-
dia Real Española, per “les diverses 
declaracions contra Joan Carles I i la 
Corona.” 

Marta Vilalta, portaveu d’ERC, ha 
emplaçat el Govern de l’estat a “solu-
cionar democràticament el conflicte 
català, deixar de mirar cap a un altre 
costat i decretar una amnistia per als 
líders del procés. Els independentis-
tes segueixen a la presó, mentre al 
monarca corrupte se l’aplaudeix per 
haver fugit”

Qui mana al 
Parlament?
Diuen que Espanya és formalment una 
democràcia, però també diuen que té 
moltes mancances democràtiques. A Ca-
talunya va perdent vigència la separació 
de poders. Dels tres poders de l’estat, el 
poder judicial s’ha imposat repetida-
ment als altres dos poders, l’executiu i el 
legislatiu. Així, el desembre del 2017 els 
catalans vam anar a votar per decidir la 
composició del Parlament de Catalunya, 
però el poder judicial espanyol va im-
pedir que governés la persona que tenia 
més suports parlamentaris. A Espanya els 
jutges fan política a favor d’uns interessos 
antidemocràtics que pretenen impedir 
que Catalunya sigui presidida i governa-
da per un determinat perfil independen-
tista.
Tenim ara al capdavant del govern al 
MHP Quim Torra, un diputat que mai 
s’havia plantejat ocupar aquest càrrec, 
i el qual ha manifestat que no té inten-
ció de repetir mandat. A principis d’any 
semblava que les pròximes eleccions 
s’anticiparien -ell mateix ho va insinuar 
públicament- però a causa de la crisi de 
la COVID potser no podrà ser. Amb la 
crisi sanitària i les conseqüències eco-
nòmiques i socials derivades d’aquesta, 
costaria d’entendre que els catalans fossin 
convocats anticipadament a les urnes. 
Cal recordar que legalment el termini 
per celebrar aquestes eleccions acaba el 
desembre del 2021, és a dir, quatre anys 
després de les anteriors. 
En aquest context, el MHP Torra va con-
vocar la setmana passada un plenari al 
Parlament per debatre i votar determi-
nades resolucions sobre la monarquia i 
sobre l’excursió sense destí conegut, amb 
aires d’exili, de l’anterior titular de la ins-
titució i pare del titular actual. Sempre és 
bo recordar que aquest personatge va ser 
nomenat pel dictador Franco, un detall 
que alguns dels seus defensors tendeixen 
a oblidar. Les monarquies, i l’espanyola 
no és una excepció, no es voten.
Al marge de l’oportunitat de celebrar el 
plenari, el fet és que van ser aprovades 
diverses resolucions. La sorpresa va sor-
gir quan, un cop votades, no totes van ser 
publicades al Diari Oficial del Parlament, 
ja que els lletrats de la cambra es van ne-
gar a fer-ho amb excuses polítiques de 
difícil digestió. Pel que sembla, no exis-
teix una autoritat per fer obeir aquests 
funcionaris i, arribats a aquest punt, ens 
podem preguntar qui mana al Parlament. 
Els 135 diputats que representen la vo-
luntat popular sembla que no, ja que la 
seves decisions no sempre són respecta-
des. Les interferències polítiques dels alts 
funcionaris del Parlament s’afegeixen ara 
a les dels poders executiu i judicial espa-
nyols.
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Davant la intenció que la Gene-
ralitat sembla tenir d’instal·lar, 
amb l’anuència dels alcaldes de 
la Conca d’Òdena, un megapo-

lígon d’unes 300 ha en indrets com el de 
la zona de Can Titó o d’altres, vull mani-
festar el meu desacord, ja que resulta molt 
discutible que la instal·lació d’una gran 
empresa de logísti-
ca es traduís en un 
factor dinamitzador 
de l’economia de 
la Conca d’Òdena. 
Aquest perfil de ne-
goci de gran exten-
sió es desenvolupa 
cada cop més en la 
línia d’una robotit-
zació intensiva de 
l’empresa i la mà 
d’obra que necessita 
és minsa i molt des-
proporcionada res-
pecte de l’àrea de sòl 
que ha de fer malbé. 
D’altra banda, els 
beneficis econòmics 
de l’explotació del 
negoci no acostu-
men a revertir en 
l’economia local, ja 
que es tracta de grans empreses que tenen 
la seu social en un altre indret. A sobre, els 
ajuntaments de la zona i la mateixa Gene-
ralitat “obsequien” aquestes empreses amb 
exempcions de tributs que, en canvi, sí que 

han de pagar totes les empreses i negocis 
locals (greuge comparatiu). I fins i tot se’ls 
atorguen subvencions de centenars de mi-
lers d’euros que no retornen mai al país. 
Finalment, l’impacte mediambiental, eco-
lògic i paisatgístic ofèn la sensibilitat actu-
al i constitueix un abús de poder. 
D’altra banda, la ciutadania de la Conca 

d’Òdena no ha estat adequadament con-
vocada a participar en un procés públic 
i obert d’informació detallada i completa 
de beneficis i perjudicis i riscos objecti-
vament avaluables, i de confrontació de 

parers: a data d’avui la 
gran majoria d’habi-
tants de la Conca no 
saben, per exemple, que 
tota la zona agrícola 
entre Can Bernades i el 
Parc Fluvial de Vilano-
va del Camí es podria 
convertir en una colos-
sal extensió de ciment 
d’entre 300 i 400 ha! Si 
aquest és el futur que 
es desitja per a la nos-
tra Conca a curt termi-
ni, el respecte als drets 
dels ciutadans i el deure 
de la corresponsabilitat 
política de la ciutadania 
en un sistema de garan-
ties democràtiques obli-
ga les autoritats (Gene-
ralitat i ajuntaments) 

a arbitrar espais públics i presencials (no 
una simple web) d’informació i discus-
sió transparents. La Conca d’Òdena és de 
tots els que hi viuen! Salvem-ne, doncs, el 
medi natural!.  
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JOAN ORDI Salvem el medi natural 

de la Conca d’Òdena

Prestes atenció al serial de la fugida del rei 
emèrit Joan Carles I?

 Sí 33,3%  No 66,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

La ciutadania de la Conca d’Òdena 
no ha estat adequadament convo-
cada a participar en un procés pú-

blic i obert d’informació detallada i 
completa de beneficis i perjudicis 
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CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

L’ens anoienc engega una campanya per donar a conèixer i promo-
cionar el sector de l’artesania, el disseny i la creació a l’Anoia. Cal 
donar un cop de mà al sector artesà!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

PROBLEMES AMB EL 
TRANSPORT AL TALLER 
AURIA
ANTÒNIA MALLÉN/EMÍLIA VA-
LLÈS

Taller Àuria SCCL és una cooperativa 
social la missió de la qual és “garantir la 
qualitat de vida, participació i la inserció 
laboral amb criteris d’innovació”, segons 
la seva pròpia pàgina web.
Ara bé, darrerament els treballadors, i 
de retruc els familiars d’alguns dels seus 
treballadors, especialment d’aquells de-
pendents, estem patint de valent, ja que 
s’ha arribat a una situació sense sentit, 
on s’impossibilita als treballadors disca-
pacitats arribar al seu lloc de treball i per 
tant, mantenir-se en el món laboral, tan 
important per a la majoria d’ells.
En particular, el passat mes de març, Ta-

ller Àuria SCCL, degut al coronavirus 
va fer un ERTO als seus treballadors, 
fins aquí una situació força comuna 
per a moltes persones, malauradament. 
Ara bé, el dia 14 de juliol mitjançant un 
e-mail se’ns va comunicar textualment 
que “a partir del 15/7 vostè tornarà a re-
prendre la seva activitat laboral habitual 
per a la cooperativa”. En parlar amb la 
educadora social corresponent de dita 
cooperativa, va fer-nos saber que el Taller 
Àuria havia tret el transport que recollia 
als discapacitats i els portava al seu lloc de 
treball, i que per tant, cada persona havia 
“d’espavilar-se per arribar al seu lloc de 
treball”. Això per a nombrosos treballa-
dors és totalment impossible, ja que són 
dependents i/o discapacitats psíquics, 
per la qual cosa és inviable sol·licitar això. 
Sobretot quan es fa gala de “treballar per 
garantir l’autonomia, qualitat de vida i 
igualtat d’oportunitats”, i de “recolzar a les 

persones amb especials dificultats, risc 
d’exclusió social o vulnerabilitat”, també 
anunciat en la seva pàgina web. 
Val a dir que fins al moment de l’ERTO, 
Taller Àuria SSCL disposava d’un trans-
port que assegurava que els seus treballa-
dors arribessin al seu lloc de treball. Però 
en retornar-hi, tot i que oficialment es re-
tornava a “l’activitat laboral habitual” va 
decidir unilateralment treure dit trans-
port, imprescindible per a molts d’ells. 
Els familiars d’alguns treballadors afec-
tats hem intentat per activa i per passiva 
trobar una solució satisfactòria i viable, 
no només parlant amb l’educadora soci-
al corresponent, sinó també traslladant 
la problemàtica i la necessitat imperiosa 
de trobar una solució a la directora i al 
gerent del centre. Tanmateix no ha estat 
viable. També hem recorregut a l’Associ-
ació de Pares i Mares del centre, a l’Ajun-
tament d’Igualada i al Consell Comarcal, 

però també sense èxit. 
Tenint en compte que els transports, i 
ara ens referim en general, s’han pogut 
mantenir durant l’estat d’alarma, fins i tot 
quan les restriccions de mobilitat eren 
més severes, com pot ser que ara (que se-
gons el propi Taller Àuria s’ha tornat a la 
normalitat) no es pugui restablir, tot i ser 
fonamental? Com es pot esperar que per-
sones dependents i/o discapacitades arri-
bin pels seus propis mitjans a una altra 
població i en especial als afores d’Igua-
lada? Com és possible que professionals 
formats per treballar amb aquest perfil de 
persones, i que un centre la raó de ser de 
la qual és inserir a persones amb disca-
pacitats al món laboral prenguin aques-
tes decisions unilateralment i es vulnerin 
els drets laborals dels seus treballadors? 
Jutgin vostès si això és coherent per una 
Fundació com és el Taller Àuria.
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GUILLERMO CHIRINO
Membre del secretariat i president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

L’associacionisme juvenil, fonamental en el nou context que es dibuixa

La nostra generació ha crescut en un sistema 
socioeconòmic inestable. La crisi econòmica 
de l’any 2008 va impossibilitar que tinguéssim 
la capacitat d’erigir un projecte de vida soste-

nible; i ara, abans de poder entreveure la possibilitat 
d’estabilitzar-nos, ens trobem amb un panorama d’ac-
centuada incertesa vital marcat per la crisi sanitària i 
econòmica provocada pel Coronavirus.
La precarietat subjacent d’aquesta incertesa, malgrat ser 
transversal, ha estat especialment dura amb les joves. A 
Catalunya, malgrat que el salari del total de la població 
hagi augmentat lleugerament des de la crisi en un 3%, 
els nostres s’han vist reduïts en un 21%, i l’any 2019, el 
90% dels nostres contractes van ser temporals.
Aquests exemples, símptomes de la precarietat que pa-
tim, reflecteixen, entre d’altres, que les joves no hem 
format part en la presa de decisions sobre els àmbits 
que afecten les nostres vides.
Els canvis socioeconòmics de l’última dècada han con-

figurat un escenari que requereix de noves formes de 
govern més obertes, diverses i participatives. El reclam 
d’una democràcia des de baix ha pres força i ha comptat 
amb un important component juvenil. Ja el 2012, l’anà-
lisi de participació i política que es fa en el marc de l’En-
questa Catalana de Joventut apuntava la consolidació 
d’un canvi de tendència en les formes de participació 
de les joves.
Cada cop són més les joves que volem participar, però 
a vegades no sabem com fer-ho. Cal doncs, visibilitzar 
les entitats i els moviments socials, que han estat tra-
dicionalment les millors escoles de participació i em-
poderament ciutadà. L’associacionisme juvenil esdevé 
fonamental en aquest nou context que es dibuixa. És en 
aquests espais, on treballem voluntàriament de forma 
democràtica i autogestionada al voltant d’unes idees co-
munes, on les joves tenim l’oportunitat de ser un agent 
actiu de la societat i dur a terme projectes de transfor-
mació social.

No obstant això, el nostre sistema segueix sense enten-
dre a les joves associades com un motor de canvi ne-
cessari per a la transformació social. Seguim sent es-
tigmatitzades pels mitjans de comunicació hegemònics 
malgrat ser, contradictòriament, la punta de llança de la 
lluita per la justícia social i la justícia climàtica.
Tot i haver de fer front a dinàmiques adultcentristes que 
invisiblitzen sistemàticament els problemes que patim 
el jovent, els i les joves defensem que associar-se és clau 
en la creació de projectes propis, des de l’autogestió i el 
treball col·lectiu. Per això volem continuar participant 
en la construcció de polítiques públiques que influei-
xen en les nostres vides i tenim la ferma voluntat de 
transformar la nostra realitat i el sistema polític actual. 
No deixem de reivindicar la defensa del dret a associ-
ar-se per part de l’administració pública i el reconeixe-
ment del moviment associatiu juvenil com un agent de 
canvi necessari en tota democràcia. 
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Senyor Juan Carlos Campo, 
li escric una carta oberta 
per recordar-li pública-
ment, que el ministeri 

que vostè ostenta incompleix la 
llei des de fa gairebé tres anys i 
cada dia comet noves injustícies. 

No cal que em perdoni que el tracti de senyor i no 
de ministre a l’inici de la columna ja que no pen-
so demanar-li perdó. Com que veig que els seus 
correligionaris es dirigeixen al President de la Ge-
neralitat com a “señor Torra” o Torra a seques, no 
em dona la gana de tractar-los amb més respecte 
del que demostren vostès, respecte a la màxima 
institució del meu país. 
El Tribunal Supremo de España va jutjar als Jor-
dis, a la presidenta del Parlament i a la meitat del 
govern de la Generalitat sense ser-ne competents. 
I no ho eren en el cas dels Jordi, car no han estat 
mai diputats. I els que ho eren a partir de la aplica-
ció del 155 havien deixat de ser-ho. Per tant totes 
les decisions judicials preses pel Tribunal Supre-
mo són nul·les de ple dret. Si l’Estat Espanyol fos 
un estat de dret o si hi hagués la mínima separació 
de poders els presos polítics ja serien lliures.
I no ho dic jo, ho acaba de sentenciar –en sen-
tència recurrible- un tribunal de Bèlgica respecte 
a l’euroordre d’extradició dictada per l’Estat Es-
panyol contra el conseller de Cultura Lluís Puig i 
Gordi que es pot passejar per tot Europa, menys 
per Espanya.
El nomenament dels magistrats que formen el 
Tribunal Supremo depèn dels partits polítics amb 
representació a Las Cortes Españolas que els ele-
geixen per un temps que va molt més enllà del 
que dura una legislatura. Així la majoria absoluta 
del PP es veu reflectida encara al TS, malgrat que 
el PP ja fa temps que va deixar de ser majoritari. 
Com vol, señor Campo que els polítics catalans 
tinguin un judici just quan el tribunal que els jutja 
té un altre color polític a les antípodes del catala-
nisme?
El seu ministeri, aleshores en mans del PP, va 
mantenir empresonats “provisionalment” durant 
dos anys als líders del procés gràcies a una injus-
ta acusació de rebel·lió. Acusació que va decaure 
el mateix dia que va començar el judici sense que 
això servís perquè els presos polítics catalans po-
guessin preparar les seves defenses en llibertat. 
Per si tot això fos poc demostratiu de la manca 
de la imprescindible neutralitat de la (in) justícia 
espanyola, estem assistint amb vergonya aliena 
al procés de fuga d’un dels dos reis que hem de 
mantenir en aquest país. Juan Carlos de Borbón 
y Borbón ha fugit i no ens volen dir on és. Ha fu-
git amb l’acord i el coneixement dels aparells de 
l’Estat. Es diu que viu en un hotel el cost del qual 
és d’11.000 –onze mil- euros per nit i que l’acom-
panyen quatre guàrdies civils, però no ens diuen 
qui ho paga tot això, tot i que ho sospitem perquè 
un altre ministre, Grande Marlaska que també és 
jutge, ha reconegut que l’Estat paga l’escapada al 
Borbó.
Senyor Campo, si realment vol ser digne del càr-
rec de Ministro de Justícia, faci que la justícia Es-
panyola sigui justícia i no únicament espanyola. 
Si els ciutadans hem d’anar a buscar la justícia a 
Europa, perquè dimonis el necessitem a vostè? 

BERNAT ROCA
@crossroad1815

Carta oberta al 
Ministro de Justícia

La cançó de Casaldàliga

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Diuen que a Catalunya 
cal que un es mori per-
què parlin d’ell, i si pot 
ser, en parlin bé. No és 

el cas de Pere Casaldàliga, de qui 
sempre s’havien dit coses bones i 
hi havia una petita comunitat de 

gent que estava molt al cas de la seva tasca d’entrega 
total al Brasil on exercia una gran tasca humanità-
ria. Ara el prelat emèrit de São Félix do Araguaia 
ens ha deixat als 92 anys. El primer cop que vaig 
sentir-ne a parlar va 
ser a través d’en Jofre 
Rodrigo, bon amic 
amb qui compartíem 
inquietuds musicals, 
de país i ambientals. 
Em va parlar d’ell un 
dia i aleshores vaig 
veure’n un documen-
tal (Descalç sobre la 
terra vermella) i vaig 
estar una mica al cas 
de la seva descone-
guda (per les masses) 
tasca social i huma-
nitària. Com tot bon 
Aquari, en Pere Ca-
saldàliga era un rebel, però no un rebel destructor 
sinó transformador. Aquari és un signe que s’inte-
gra a les estructures per canviar-les ja que és refor-
mador, no conservador ni partidari de tirar-ho tot 
a terra. Reparteix l’aigua del seu cossi a tothom, per 
això és l’estadi més evolucionat de l’home zodiacal. 
Com a guerrer pacífic, va crear moviments socials 
pels sense terra i es va enfrontar als terratinents i 
altres estructures de poder arrelades en la forma 
d’explotació colonial al Brasil. 
Hi ha dotze signes del zodíac i també dotze notes 
musicals. Les notes formen melodies i harmonies, 
estructures, etc. Si troben un geni ordenador aca-
ben formant cançons, que la gent fa seves i canta 
per dins quan té un mal moment, o l’acompanyen 
en els quefers de la seva vida, en els seus bons mo-

ments i en els tristos, perquè la vida és a vegades 
com una cançó. Les cançons tenen versos, on s’ex-
plica la història, i també tornades, estructures que 
es repeteixen ja que sovint topem amb la mateixa 
pedra o volem repetir experiències que ens han do-
nat plaers o bons records. Els músics també fan a 
vegades solos, on mostren el seu virtuosisme, que 
són aquells moments intensos de vida on brillem 
per uns instants i sentim el goig de viure o tenim 
experiències cim. Penso en quina música sentia Ca-
saldàliga quan va deixar-ho tot per anar al Brasil, 

per no tornar. Quin va 
ser el procés que el va 
dur a la renúncia del 
seu món per crear-ne 
un de nou, del semi-
nari de Vic als bos-
cos del Mato Grosso. 
Un món més just on 
la situació dels explo-
tats fos menys dura i 
on trobessin una vida 
digna. Deia Krishna-
murti, que quan un 
home sant troba un 
lloc amb aigua hi fa 
un pou perquè els al-
tres en beguin. Quan 

mor, hi ha el risc que al voltant del pou s’hi constru-
eixi un temple on es facin ofrenes a l’home sant que 
va donar aigua a la comunitat. I que els murs del 
temple impedeixin a la gent beure l’aigua. Així, ex-
plicava el savi Krishnamurti, era com morien espi-
ritualment les religions, corrompent el seu missatge 
inicial d’esperança i entrega, per un de dominació.  
Les cançons, com les vides, també s’acaben. A ve-
gades, amb una Coda, una variació musical que in-
corpora un fragment no utilitzat anteriorment que 
busca sorprendre l’oient, o també repetint la intró 
o bé amb la tònica. Però jo sóc molt devot del fade 
out, on la música no s’acaba bruscament sinó que 
va perdent volum i si vols escoltar-la l’has d’apujar 
de manera que no saps mai on acaba la música i 
comença el silenci. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquests darrers dies, 
Igualada Comerç ha 
acabat d’elaborar la 

proposta especial de dinamit-
zació i promoció del comerç, 
amb la que ha estat treballant 
intensament. Una part de la 
Junta directiva de l’entitat l’ha 
presentat a l’alcalde de la ciutat, 
Marc Castells, i al regidor de 
dinamització econòmica, Jordi 
Marcè.
El projecte que es pretén enge-
gar a partir del dia 1 de setem-
bre ha sigut molt ben valorat 
per l’Ajuntament i ara es treba-

llarà per acabar de concretar i 
poder-ne garantir la seva exe-
cució.
La proposta pretén aconseguir 
els objectius de dinamització 
i promoció del comerç d’una 
manera intensa, constant i 
atractiva. Les aportacions re-
budes des de canaligualadaco-
merc.cat, engegat recentment, 
per part de comerciants i ciu-
tadans, estan ajudant a donar 
contingut i millorar les dife-
rents iniciatives amb què s’està 
treballant. S’anima a seguir uti-
litzant aquest canal per com-
partir, idees, propostes, queixes 
i reflexions del comerç.

Laura Llucià representarà al 
sector del comerç
L’actual presidenta d’Igualada 
Comerç, Laura Llucià, ha es-
tat escollida per representar 
al sector del comerç al pacte 
d’acció econòmic i social de la 
Conca d’Òdena.
Igualada Comerç, com a en-
titat de referència del comerç 
amb quaranta anys d’història, 
pionera amb moltes iniciati-
ves, vol seguir liderant la re-
presentació del comerç tant 
a la ciutat d’Igualada com a 
Catalunya. És per això que es 
treballa amb diferents inicia-
tives ambicioses.

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquests dies s’estan 
realitzant tasques de 
millora del talús dret 

de la carretera C-37, que en-
llaça els municipis d’Igua-
lada i Òdena. L’actuació es 
va iniciar fa unes setmanes 
amb la plantació dels àlbers 
que mancaven. Actualment 
s’està realitzant la instal·lació 
dels nous punts de llum. Es 
preveu que l’actuació s’acabi 
durant la tardor amb l’enjar-
dinament de tot l’espai, que 
permetrà adequar la imatge 
d’aquest accés a la ciutat, una 
de les entrades més impor-
tants al Polígon Industrial de 
les Comes i a la ciutat d’Igua-
lada des de l’autovia A2.

Obres al talús dret de la C-37, entre 
Igualada i Òdena

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest dissabte i 
diumenge 15 i 16 
d’Agost, el canal de 

Youtube i Podcast Igualadí 
d’oci i videojocs “El Racco-
on del Joc”, en col·laboració 
amb l’associació Videojue-
gosXAlimentos, emetrà en 
directe un streaming solidari 
per recaptar fons destinats als 
bancs d’aliments d’Igualada i 
Lleida, dues de les ciutats més 
afectades per la pandèmia de 
la Covid-19.
En aquesta marató solidària, 
que és farà tant dissabte com 
diumenge de 16.00 a 21.00, es 
realitzaran programes de vi-
deojocs, d’oci, misteri, cine i 
series, a més de diferents jocs 

en directe, on es podrà par-
ticipar i gaudir d’una bona 
estona. A més, és podran 
comprar jocs i altres articles 
subministrats per l’associació 
VideojuegosXAlimentos que 
serviran per recaptar diners 
que seran bescanviats per kg 
d’aliments i així, ajudar a les 
màximes persones possibles 
tant d’Igualada com Lleida, 
en aquesta situació extraor-
dinària i de vulnerabilitat que 
pateixen moltes famílies.
També es disposa d’un comp-
te de PAYPAL per si, ja des 
d’aquest moment, es vol col-
laborar en la Marató d’aquest 
cap de setmana i sumar. El 
compte de paypal és: elracco-
ondeljoc@gmail.com

Aquest cap de setmana, 
marató solidària de 
partides de videojocs

Igualada Comerç presenta la proposta 
de campanya especial de dinamització 
i promoció 

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)
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Nova campanya per a potenciar el 
sector de l’artesania, el disseny i 
la creació a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia i els seus 
municipis, amb el su-

port de la Diputació de Bar-
celona, van llançar al juliol 
la crida “Gent creativa de 
l’Anoia, us estem buscant!”, 
una campanya que té per ob-
jectiu conèixer en profundi-
tat aquest sector a la comarca 
per a, posteriorment, poder 
desenvolupar accions que 
permetin ajudar-lo, connec-
tar-lo, visibilitzar-lo i poten-
ciar-lo. Aquesta acció s’em-
marca en el projecte Anoia 
en Transició, un projecte in-
novador de cooperació entre 
els municipis de San Martí 

de Tous, La Llacuna, Copons 
i el Bruc, que treballa per 
posicionar l’Anoia com a re-
ferent en artesania contem-
porània.
Aquesta crida proposa a les 
empreses i professionals del 
sector omplir un breu for-
mulari on se’ls pregunten 
aspectes com el seu àmbit 
d’activitat –ceràmica, joieria, 
disseny gràfic, il·lustració, 
etc.–, el lloc on treballen, on 
venen els seus productes, les 
dades de contacte o si tenen 
web o xarxes socials, entre 
d’altres aspectes. Les dades 
proporcionaran informació 
sobre aquest perfil de pro-
fessionals, ja siguin artesans, 
dissenyadors o creadors que 

dissenyen i creen productes 
o bé serveis únics que em-
pren processos de producció 
de tipus artesanal, de mane-
ra ètica i sostenible i que els 
seus canals de venda són tant 
físics com digitals. El fet de 
potenciar un teixit creatiu 
localitzat, connectat i que 
comparteixi inquietuds ser-
virà per crear les bases de 
futures col·laboracions entre 
professionals i administra-
ció, promocionant, consoli-
dant i aportant eines de mi-
llora per aquest col·lectiu.
A Catalunya el sector arte-
sà compta avui amb més de 
9.200 empreses i ocupa més 
de 11.500 persones. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’associació MPS, de 
malalties Lisosomals 
com les Mucopolisa-

caridosis i síndromes rela-
cionades, ha impulsat la ini-
ciativa “Porta’m a les UCI” 
dins del projecte “La ruta 
de Woody”, amb l’objectiu 
de donar a conèixer i sen-
sibilitzar sobre les malalti-
es lisosomals, minoritàries, 
amb l’ajuda del personatge 
Woody.
“Porta’m a les UCI” planteja 
repartir un missatge d’agra-
ïment, amb molt d’afecte, 
a tot el personal sanitari 
de les unitats UCI de tot el 
territori espanyol, per a po-
sar en valor la seva profes-
sionalitat i sacrifici durant 
aquests mesos de pandè-
mia.
MPS Espanya i les famílies 
interessades a col·laborar 
en el projecte, faran arribar 
un missatge compartit, jun-
tament amb una caixa de 
galetes Birba, a cada unitat 
UCI. La iniciativa ha estat 
possible gràcies a la col·la-
boració de l’empresa cam-
prodonesa amb l’entitat.
Les famílies interessades a 
participar en la iniciativa 
“Porta’m a les UCI” podran 
enviar una dedicatòria per-
sonalitzada a l’UCI que tri-

ïn, per a agrair i saludar al 
personal sanitari.
“La ruta de Woody”, la 
xarxa solidària del peluix 
de PortAventura
“La ruta de Woody” és un 
projecte social, didàctic, 
original i efectiu de MPS 
Espanya que té com a ob-
jectiu donar a conèixer les 
malalties lisosomals i trans-
metre informació a altres 
nens i nenes, i les seves fa-
mílies.
El projecte, que compta 
amb la col·laboració de la 
Fundació PortAventura, 
consisteix en passar una 
nit amb el peluix Woody i 
aprendre sobre aquesta ma-
laltia gràcies al material di-
dàctic que porta en la seva 
motxilla. 
En acabar l’estada, haurà 
de ser cedit a una altra fa-
mília per a estendre la xar-
xa de contactes i arribar al 
màxim número de població 
possible.
El peluix, a més de tenir un 
xip localitzador, porta un lli-
bre divulgador per a ser llegit 
i compartit, un passaport per 
a deixar constància dels llocs 
visitats i una guia explicativa 
del projecte.
Ja hi ha més de 30 Woodys 
per tota Espanya recorrent el 
territori donant a conèixer el 
projecte de MPS España.

S’engega una iniciativa 
per a sensibilitzar sobre 
les malalties lisosomals
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La consultoria igualadi-
na Evvo Retail ha ela-
borat aquest any 2020 

el seu primer Estudi sobre 
acumulació d’aliments als 
punts de venda. Una anàlisi 
realitzada en clau local que 
permet extrapolar les dades 
a altres àmbits i extreure’n 
conclusions que conviden a 
una profunda reflexió en un 
moment en què prenen espe-
cial rellevància la sobreexplo-
tació dels recursos naturals 
per a les grans produccions 
alimentàries, l’ús incontrolat 
de l’aigua o la desforestació 
de les grans reserves verdes 
del planeta, entre d’altres. Els 
desequilibris mediambien-
tals provocats pels abusos i 
la manca de respecte sobre la 
natura i el planeta, poden te-
nir conseqüències semblants 
a la pandèmia de la Covid-19 
i cal prendre consciència.
Per a fer aquesta anàlisi s’ha 
triat un element d’àmplia 
presència a les superfícies de 
venda, com són les caixes de 
cereals. Aquest és un produc-
te sempre present en aquests 

espais i es pot adoptar, alhora, 
com un exemple extensiu a la 
resta d’aliments que s’acumu-
len als supermercats.
I el municipi d’estudi triat 
ha estat una ciutat mitjana, 
Igualada, amb una població 
propera als 40.000 habitants 
i una superfície total de ven-
da que s’acosta als 19.000 m2, 
repartits en una trentena d’es-
tabliments classificats dins 
l’anomenat “Sector quotidià 
en règim d’autoservei” (dades 
de l’any 2018).

6 tones de cereals sempre 
disponibles per 40.000 
habitants
Al llarg dels mesos de desem-
bre de 2019 i gener de 2020, 
Evvo Retail va fer el recomp-
te de tots els cereals envasats 
emmagatzemats als super-
mercats d’Igualada. 
La conclusió és que, de ma-
nera permanent, els establi-
ments d’aquesta capital de 
comarca tenen disponibles 
un total de 15.105 caixes de 
cereals, sense tenir en comp-
te els cereals envasats única-
ment en bossa ni tampoc els 
formats petits. 

Això, tenint en compte un pes 
mitjà aproximat de 400g per 
cada envàs, suposa més de 6 
tones de cereals sempre a la 
venda en un municipi de les 
característiques esmentades. 
Totes aquestes caixes, posa-
des en línia, equivaldrien a 13 
vegades l’alçada de la Torre 
Eiffel de Paris, a 11 cops l’al-
çada de l’Empire State Buil-
ding de Nova York o a 5 vega-
des el Burj Khalifa de Dubai.
Extrapolant les dades a tot 
l’àmbit català, si es té en 
compte que hi ha prop de 
3.800 supermercats, hiper-
mercats i botigues d’autoser-
vei (dades de l’any 2017), això 
suposaria que a tot Catalunya 
hi ha permanentment en es-
toc 2.025.535 caixes de cere-
als, amb un pes total de 810 
Tm. 
Si, en canvi, es fa l’extrapo-
lació en funció del núme-
ro d’habitants, les dades es 
disparen encara més. Si per 
39.967 habitants (dades de 
l’any 2018) hi ha 15.105 cai-
xes en estoc, per 7.489.000 
d’habitants (dades del mateix 
any) es pot calcular un total 
de 2.830.000 caixes i un pes 
total aproximat de 1.300 Tm.

Reflexions i alternatives
Aquest estudi, fet amb un sol 
producte i en una única po-
blació, permet, però, fer re-

flexions d’un abast molt més 
gran. Quin és l’estoc total 
de producte envasat i per-
manentment disponible en 
aquests establiments com, 
per exemple, sucs i refrescs, 
brioxeria, làctics, conserves, 
begudes alcohòliques, cos-
mètica o productes de neteja?
Aquesta sobreoferta, que s’in-
crementaria si es contemplés 
també el gènere que hi ha als 
magatzems i a les centrals de 
distribució, implica inevita-
blement una sobreexplotació 
dels recursos naturals i una 
important generació de resi-
dus –alguns reciclables, d’al-
tres no– en els diferents pro-
cessos de producció, envasat, 
transport, venda i postvenda. 
Recuperant el cas d’estudi, les 
caixes de cereals, cada pro-
ducte implica una embolcall 
de cartró imprès reciclable i 
una bossa interior no recicla-
ble, fet que causa una desta-
cada generació de residus. 
A més, aquest abundant estoc 
és de difícil assimilació per 
part de la població abans de 
la seva data de caducitat, de 
manera que es contribueix 
al malbaratament alimenta-
ri. És, doncs, necessària tan-
ta acumulació d’aliments als 
punts de venda? És sosteni-
ble la quantitat de producte 
que acumulem als països del 
primer món en relació a les 

necessitats alimentàries dels 
països subdesenvolupats?

Un futur model més sosteni-
ble i adaptable
De la mateixa manera que 
ha succeït en les darreres 
dècades en altres productes 
i sectors, com la música o el 
cinema, també s’intueixen 
canvis de mentalitat i hàbits 
en els consumidors i, en con-
seqüència, això ha de portar 
cap a un canvi en la manera 
en què els supermercats ve-
nen els productes.
Pep Valls, responsable d’Ev-
vo Retail, aventura que “així 
com altres models de retail 
que abans funcionaven com 
magatzems han sabut evo-
lucionar, els supermercats 
també ho faran, de fet ja es 
comencen a percebre iniciati-
ves i gestos, tímids però pro-
metedors”. En aquest sentit, 
assegura que “aspectes com la 
creixent sensibilitat de la po-
blació amb la sostenibilitat, la 
consciència social i la respon-
sabilitat col·lectiva o l’entrada 
de les noves tecnologies en 
tots els aspectes de la nostra 
vida, portaran molt probable-
ment cap a un nou model”.
Valls afirma que “no resulta 
difícil imaginar que, en pocs 
anys, es podran fer compres 
personalitzades sense ha-
ver de tenir un excés d’estoc 
permanent, que els punts de 
venda presentaran espais 
molt millor optimitzats si 
aconseguim racionalitzar la 
volumetria i la forma dels 
actuals embalatges o que la 
compra on-line serà una op-
ció que guanyarà molt més 
terreny respecte la compra 
presencial”.

Una reflexió sobre els estocs d’aliments en punts de venda: les 
caixes de cereals de supermercats igualadins posades en fila 
equivalen a 13 vegades l’altura de la Torre Eiffel

La Torre Eiffel, ubicada a París, fa 357 metres d’altura
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Premsa Comarcal

Redacció
La Generalitat vol 

situar Catalunya com 
un país agroalimentari 
de referència i alhora 
avançar cap a un canvi 
de model del sector que 
sigui sostenible i respec-
tuós amb el medi ambi-
ent i la diversitat. Amb 
aquesta fita a l’horitzó, 
el Departament d’Agri-
cultura invertirà 3.000 
milions d’euros per im-
pulsar la bioeconomia 
i transformar en els 
pròxims anys el sector 
agroalimentari, fores-
tal i marítim. Per fer-
ho possible, posarà en 
marxa 10 projectes que 
pretenen assolir una 
producció agrària aline-
ada amb les demandes 
de la societat i els reptes 
identificats en les agen-
des globals i europees. 
A més, també es busca 
promoure una millor 
connexió entre el pro-
ductor i el consumidor 
amb nous models de re-
lació i comercialització.

El gruix dels pro-
jectes transformadors 
s’executarà abans de 
l’any 2020, amb un im-
port de 2.207 milions 
d’euros. La resta de la in-
versió fins a arribar als 
3.000 milions d’euros és 
prevista fins a l’any 2032. 
L’objectiu de tot plegat 
és garantir la qualitat 
de vida dels ciutadans 
impulsant la cohesió 
territorial i incentivant 
l’aparició de noves opor-
tunitats de negoci i de 
nous filons d’ocupació 
al voltant de les econo-
mies verda i blava. Els 
10 projectes formen part 
del Pla de reactivació 
econòmica i protecció 
social del Govern elabo-
rat per fer front a la crisi 
derivada de la COVID-19 
(CORECO). 

La Generalitat invertirà més de 
3.000 milions d’euros per fer de Catalunya 
un país agroalimentari de referència

GRAN CAPACITAT 
DE RESILIÈNCIA 
DEL SECTOR 
AGROALIMENTARI 

La Generalitat con-
sidera que Catalunya 
està en condicions de 
ser una potència agro-
alimentària, ja que 
compta amb un sector 
que té gran capacitat de 
resiliència, tal com va 
quedar demostrat a l’an-
terior crisi econòmica 
del 2008 al 2013.

En aquell moment 
les empreses d’aquest 
àmbit ja van fer un 
gran esforç per exportar 

fa al pla per millorar la 
cohesió territorial, es 
proposen diverses actu-
acions en l’àmbit agrí-
cola, ramader, forestal i 
pesquer, amb la intenció 
de generar més activitat 
econòmica i nous models 
de negoci per revertir les 
tendències de despobla-
ment. En aquest sentit, 
una de les línies de treball 
és incentivar la producció 
de biomaterials, biopro-
ductes i biocombustibles 
en l’agricultura i rama-
deria. Es promourà, per 
exemple, la substitució 
dels combustibles fòssils 
per biomassa de proxi-
mitat. També es volen 

potenciar estructures as-
sociatives per impulsar 
nous models de negoci, 
com ara la creació d’un 
banc de barques de pesca 
públic a través de coope-
ratives. Entre els 10 plans 
transformadors també es 
preveu la transformació 
dels models productius 
tradicionals cap a mo-
dels més sostenibles que 
donin resposta al canvi 
climàtic, entre d’altres.

PLA DE XOC  
PER LA CRISI DE 
LA COVID-19

A banda d’aquesta es-
tratègia dissenyada per 
al sector agroalimentari, 
el Departament d’Agri-
cultura ha mobilitzat 
prop de 15 milions d’eu-
ros amb ajuts directes i 
indirectes, que són clau 
a curt i mitjà termini da-
vant l’emergència per la 
crisi derivada de la pan-
dèmia. En aquest sentit, 
es preveu la compra pú-
blica d’aliments frescos a 
productors afectats, per 
un valor de 4 milions 
d’euros, amb el propòsit 
de lliurar-los al Banc dels 
Aliments i un pla per al 
sector vitivinícola, dotat 
amb 5,3 milions d’euros, 
entre d’altres. Pel que fa 
al sector pesquer, s’ofe-
reixen línies d’ajuts a 
l’activitat marisquera, 
les explotacions aqüíco-
les, les confraries de pes-
cadors, els operadors de 
la cadena del peix, i les 
empreses de Centres 
d’Activitat Marítima de 
Catalunya. I per últim, 
també mesures de xoc 
per als sectors de la flor 
i la planta ornamental, 
l’aviram de carn, el co-
nill i les hípiques, mit-
jançant unes línies de 
crèdit i uns préstecs de 
l’Institut Català de Fi-
nances (ICF).

i innovar. La resistèn-
cia que caracteritza el 
sector ara s’està tornant 
a posar de manifest i el 
govern català vol do-
nar-li una embranzida 
per a la seva reactivació 
i transformació. Pel que 
fa a la distribució dels 
3.000 milions d’euros 
d’inversió, una bona 
part, 1.385 milions, es 
destinaran a un pla per 
modernitzar els rega-
dius. Això permetrà 
un ús més eficient de 
l’aigua, adaptar els cul-
tius al canvi climàtic i 
millorar les condicions 
socioeconòmiques a les 
explotacions. 

TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA 
I COHESIÓ 
TERRITORIAL

L’apartat de transició 
energètica i cohesió ter-
ritorial amb uns 400 mi-
lions d’euros cadascun 
són els següents àmbits 
amb més inversió dels 
10 plans previstos. En el 
primer cas s’aposta per 
l’autoabastiment ener-
gètic a través de fonts 
d’energia renovable amb 
panells fotovoltaics i ACS 
en edificacions vincula-
des a edificacions agrà-
ries i indústries primera 
transformació. Pel que 

❱ El Departament d’Agricultura presenta 10 projectes que impulsen 
la bioeconomia i transformaran   el sector agroalimentari, forestal i marítim, 
garantint la sostenibilitat ecològica i ambiental 

Premsa Comarcal

Redacció
La Generalitat vol 

situar Catalunya com 
un país agroalimentari 
de referència i alhora 
avançar cap a un canvi 
de model del sector que 
sigui sostenible i respec-
tuós amb el medi ambi-
ent i la diversitat. Amb 
aquesta fita a l’horitzó, 
el Departament d’Agri-
cultura invertirà 3.000 
milions d’euros per im-
pulsar la bioeconomia 
i transformar en els 
pròxims anys el sector 
agroalimentari, fores-
tal i marítim. Per fer-
ho possible, posarà en 
marxa 10 projectes que 
pretenen assolir una 
producció agrària aline-
ada amb les demandes 
de la societat i els reptes 
identificats en les agen-
des globals i europees. 
A més, també es busca 
promoure una millor 
connexió entre el pro-
ductor i el consumidor 
amb nous models de re-
lació i comercialització.

El gruix dels pro-
jectes transformadors 
s’executarà abans de 
l’any 2020, amb un im-
port de 2.207 milions 
d’euros. La resta de la in-
versió fins a arribar als 
3.000 milions d’euros és 
prevista fins a l’any 2032. 
L’objectiu de tot plegat 
és garantir la qualitat 
de vida dels ciutadans 
impulsant la cohesió 
territorial i incentivant 
l’aparició de noves opor-
tunitats de negoci i de 
nous filons d’ocupació 
al voltant de les econo-
mies verda i blava. Els 
10 projectes formen part 
del Pla de reactivació 
econòmica i protecció 
social del Govern elabo-
rat per fer front a la crisi 
derivada de la COVID-19 
(CORECO). 

La Generalitat invertirà més de 
3.000 milions d’euros per fer de Catalunya 
un país agroalimentari de referència

GRAN CAPACITAT 
DE RESILIÈNCIA 
DEL SECTOR 
AGROALIMENTARI 

La Generalitat con-
sidera que Catalunya 
està en condicions de 
ser una potència agro-
alimentària, ja que 
compta amb un sector 
que té gran capacitat de 
resiliència, tal com va 
quedar demostrat a l’an-
terior crisi econòmica 
del 2008 al 2013.

En aquell moment 
les empreses d’aquest 
àmbit ja van fer un 
gran esforç per exportar 

fa al pla per millorar la 
cohesió territorial, es 
proposen diverses actu-
acions en l’àmbit agrí-
cola, ramader, forestal i 
pesquer, amb la intenció 
de generar més activitat 
econòmica i nous models 
de negoci per revertir les 
tendències de despobla-
ment. En aquest sentit, 
una de les línies de treball 
és incentivar la producció 
de biomaterials, biopro-
ductes i biocombustibles 
en l’agricultura i rama-
deria. Es promourà, per 
exemple, la substitució 
dels combustibles fòssils 
per biomassa de proxi-
mitat. També es volen 

potenciar estructures as-
sociatives per impulsar 
nous models de negoci, 
com ara la creació d’un 
banc de barques de pesca 
públic a través de coope-
ratives. Entre els 10 plans 
transformadors també es 
preveu la transformació 
dels models productius 
tradicionals cap a mo-
dels més sostenibles que 
donin resposta al canvi 
climàtic, entre d’altres.

PLA DE XOC  
PER LA CRISI DE 
LA COVID-19

A banda d’aquesta es-
tratègia dissenyada per 
al sector agroalimentari, 
el Departament d’Agri-
cultura ha mobilitzat 
prop de 15 milions d’eu-
ros amb ajuts directes i 
indirectes, que són clau 
a curt i mitjà termini da-
vant l’emergència per la 
crisi derivada de la pan-
dèmia. En aquest sentit, 
es preveu la compra pú-
blica d’aliments frescos a 
productors afectats, per 
un valor de 4 milions 
d’euros, amb el propòsit 
de lliurar-los al Banc dels 
Aliments i un pla per al 
sector vitivinícola, dotat 
amb 5,3 milions d’euros, 
entre d’altres. Pel que fa 
al sector pesquer, s’ofe-
reixen línies d’ajuts a 
l’activitat marisquera, 
les explotacions aqüíco-
les, les confraries de pes-
cadors, els operadors de 
la cadena del peix, i les 
empreses de Centres 
d’Activitat Marítima de 
Catalunya. I per últim, 
també mesures de xoc 
per als sectors de la flor 
i la planta ornamental, 
l’aviram de carn, el co-
nill i les hípiques, mit-
jançant unes línies de 
crèdit i uns préstecs de 
l’Institut Català de Fi-
nances (ICF).

i innovar. La resistèn-
cia que caracteritza el 
sector ara s’està tornant 
a posar de manifest i el 
govern català vol do-
nar-li una embranzida 
per a la seva reactivació 
i transformació. Pel que 
fa a la distribució dels 
3.000 milions d’euros 
d’inversió, una bona 
part, 1.385 milions, es 
destinaran a un pla per 
modernitzar els rega-
dius. Això permetrà 
un ús més eficient de 
l’aigua, adaptar els cul-
tius al canvi climàtic i 
millorar les condicions 
socioeconòmiques a les 
explotacions. 

TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA 
I COHESIÓ 
TERRITORIAL

L’apartat de transició 
energètica i cohesió ter-
ritorial amb uns 400 mi-
lions d’euros cadascun 
són els següents àmbits 
amb més inversió dels 
10 plans previstos. En el 
primer cas s’aposta per 
l’autoabastiment ener-
gètic a través de fonts 
d’energia renovable amb 
panells fotovoltaics i ACS 
en edificacions vincula-
des a edificacions agrà-
ries i indústries primera 
transformació. Pel que 

❱ El Departament d’Agricultura presenta 10 projectes que impulsen 
la bioeconomia i transformaran   el sector agroalimentari, forestal i marítim, 
garantint la sostenibilitat ecològica i ambiental 



comarca

12  |  COMARCA Divendres, 14 d’agost de 2020

ANOIA / LA VEU 

L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha re-
solt la convocatòria de 

la línia d’ajuts adreçada als 
ens locals per a la realització 
d’actuacions de millora del 
subministrament d’aigua. Es 
destinaran, per part de l’ACA, 
20 milions d’euros per actua-
cions destinades a incremen-
tar la disponibilitat d’aigua en 
municipis que tenen mancan-

MUNICIPI   ACTUACIÓ                  SUBVENCIÓ

Rubió    Tractament de l’aigua mitjançant osmosi inversa reutilització 24 m3/dia 17.144,53 €

Santa Maria de Miralles  Nova captació i dipòsit de distribució a Santa Maria de Miralles  293.009,85 €

Calaf    ETAP d’eliminació de Nitrats per tractament biològic a Calaf    495.616,49 €

Santa Coloma de Queralt Rehabilitació de la captació del pou Font de la Badia i el dipòsit associat 52.907,30 €

Santa Coloma de Queralt Rehabilitació de la captació del pou del Codony i el dipòsit associat  55.065,82 €

Santa Coloma de Queralt Substitució d’una canonada en alta de fibrociment    104.015,57 €

Piera    Rehabilitació i neteja del pou 2 de Can Martí     27.479,37 €

Carme    Recuperació de pous existents al municipi de Carme     29.242,50 €

Santa Margarida de Montbui Connexió dels nuclis de població del Coll del Guix i del Saió a la xarxa 
    d’abastament d’aigua en alta de Santa Margarida de Montbui   98.157,32 €

Montmaneu   Millores en el sistema d’abastament d’aigua en alta al TM de Montmaneu 52.206,55 €

Calonge de Segarra  Reparació interior de les juntes d’estanqueïtat i impermeabilització del 
    dipòsit Ballester Gran, al TM de Calonge de Segarra     4.363,52 €

ACTUACIONS A LA COMARCA DE L’ANOIA

ces en el subministrament, 
tant per captacions vulnera-
bles com per problemes de 
qualitat.
En total s’han rebut 324 pe-
ticions, 213 de les quals han 
complert amb els requisits 
de la convocatòria. En aquest 
sentit, s’ha resolt atorgar un 
total de 165 de les propostes 
presentades, després que els 
municipis hagin decidit la 
seva acceptació. Les restants 

L’ACA destina 20 MEUR per a millorar el 
subministrament d’aigua de diversos municipis catalans

es podran tornar a presentar 
en futures línies d’ajuts que 
vagin en aquesta línia.
Entre els projectes benEfici-
ats per l’atorgament d’ajuts 
cal destacar la millora del 
subministrament a diversos 
municipis de la Conca de 
Barberà, que tenen proble-
mes de qualitat d’aigua per 
les característiques del subsòl 
(altes concentracions natu-
rals relacionades amb els sul-

De les 213 peticions que 
han complert amb els 
requisits arran de la 

convocatòria presenta-
da al setembre, s’han 
atorgat aquelles que 

tenien una major prio-
ritat i necessitat, 11 de 
les quals són a la co-

marca de l’Anoia

fats, l’arsènic o el fluor) i que, 
mitjançant aquests ajuts (3,1 
M EUR), podran rebre aigua 
provinent del Consorci d’Ai-
gües de Tarraragona (CAT). 
També s’ha atorgat un ajut 
al Consell Comarcal de l’Ur-
gell, per valor de 338.000 eu-
ros, per a la construcció de la 
potabilitzadora de la Vall del 
Corb. Un altre dels ajuts ator-
gats, per valor d’1 M EUR, és 
la connexió del municipi de 

Port de la Selva (Alt Empor-
dà) amb la xarxa de l’embas-
sament de Darnius Boadella, 
incrementant així la garantia 
d’aigua en un municipi amb 
una alta estacionalitat.
Aquesta línia d’ajuts de 20 
milions d’euros se suma als 45 
MEUR atorgats entre 2016 i 
2018 mitjançant quatre línies 
d’ajuts per a millorar el sub-
ministrament d’aigua a diver-
sos municipis catalans.

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

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

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei! TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

MKM
Serveis de neteja

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

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

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

 93 116 05 56
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AQUESTA 
PÀGINA 
POT SER 

TEVA!

publicitat@veuanoia.cat     Tel.  667 50 04 05

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

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

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

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

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



Fa temps que ho diem, ens calen ajuts directes, no refinançament del deute. 
Som un país de petita i mitjana empresa, hem de garantir la supervivència 
de les empreses i els llocs de treball. Invertir ara en l’economia productiva és 
estalviar en atur!

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

El dèficit d’inversions de l’Estat va fer perdre entre 2,6 i 9,8 punts de 
PIB a Catalunya en 15 anys.
Sense aquest dèficit s’haurien creat entre 29.000 i 113.000 llocs de 
treball.

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“No és tan important que la idea sigui (o 
sembli) molt bona, sinó que l’equip que hi 

ha al darrera la vulgui tirar endavant”

economia i empresa Espai patrocinat per
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La importància de l’equip

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

Riscos i oportunitats

Pere Prat 
Empresari

Tenim el repte de definir 
com ha de ser el nostre fu-
tur. Durant la reconversió 
industrial dels vuitanta del 

segle passat, van desaparèixer molts 
sectors econòmics i industrials i en 
varen sorgir alguns de nous. Alesho-
res hi havia una indústria protegida, 
fragmentada, diversificada, poc inno-
vadora i concentrada en unes àrees, on 
donava plena ocupació, i es va passar 
a una societat de serveis de base turís-
tica més dispersa, amb una taxa d’atur 
que, des de fa dècades, és el doble de 
la mitjana europea. Es van crear mul-
titud de feines de baixa qualificació 
per donar-li suport, com la construc-
ció, el lleure, hotels, restaurants i ‘xi-
ringuitos’ (som el país d’Europa amb 
més bars per cada mil habitants). Per 
tal que una transformació sigui reeixi-
da, hi ha d’haver un transvasament de 
les activitats amortitzades a les noves 
ocupacions. I això no es va fer bé. 

Disposem de més eines que a l’èpo-
ca del ‘desarrollisme’, però el model 
econòmic d’avui ha creat una gran 
desigualtat social, alimenta la cobdí-
cia i garanteix una precària solidari-
tat. Es reclamen serveis bàsics com 
escoles, hospitals, residències, de-
fensa de la natura, o feines del camp, 
però es mira cap un altra banda per 
no veure l’explotació dels que recu-
llen raïm, pomes, peres, préssecs i 
verdures, o que cuiden gent d’edat 
per pocs diners i que sovint fan im-
migrants sense papers.

No ens podem permetre repetir els 
errors de sempre. En aquests mo-
ments és molt difícil fer indústries 
del futur des del no res i l’esperit 
empresarial només pensa en ‘fer-se 
milionari’. Cal una massa crítica que 
no tenim i, en canvi, patim la deriva 
populista de la ‘cohesió social’ per 
justificar despeses ruïnoses. També 
hi ha por a que els recursos vagin a 
grans empreses ja que, malgrat ser  
les més preparades, sovint es queden 
els beneficis i socialitzen les pèrdu-
es. Els tècnics europeus diuen que els 
fons destinats a ajudes no han de bar-
rejar-se amb els destinats a la trans-
formació. Però això comporta enten-
dre on estem i a on volem anar. Cal 
definir com integrar les activitats que 
ja existeixen amb les noves per  acon-
seguir una taxa d’ocupació adequada. 

El propòsit dels fons europeus és 
ajudar-nos a ser. No a ser més rics, 
sinó a recuperar els elements pro-
ductius de la nostra societat. Alvin 
Toffler explicava, fa més de cinquan-
ta anys, el ‘Xoc del futur’. Avui allò 
ja és present. Les onades migratòries 
continuen arribant per fer les feines 
elementals, però han desaparegut 
moltes de les que fins ara eren de la 
‘societat aposentada’ i, per sobreviu-
re, caldrà trobar-ne de noves, o re-
cuperar algunes de les que ja no es 
volen fer. Hi ha molts riscos, però 
també grans oportunitats, si es ges-
tiona bé.   

Per reconstruir el nostre món, hem d’acabar amb l’economia del carboni.  
Una economia que amplifica les desigualtats racials, socials i econòmi-
ques, creant un sistema incompatible amb un futur estable.

Recordo molt bé un projecte 
en el que vaig participar en 
el qual uns inversors ens van 
demanar que els ajudéssim 

a decidir sobre una possible inversió 
que els havien plantejat. En aquest cas 
vam realitzar un parell de sessions de 
treball per analitzar el projecte i fer els 
informes corresponents. La idea que 
va posar sobre la taula l’emprenedor 
(en singular i després entendreu per-
què ho remarco), d’entrada semblava 
original i tenia sentit. En tot cas, nos-
altres no estàvem per donar una opi-
nió sinó per ajudar a decidir sobre la 
viabilitat econòmica del projecte.
Metodològicament, vam utilitzar la 
tècnica del Canvas  d’Alex Osterwal-
der on, de forma ràpida i gràfica, es 
fa una anàlisi del model negoci tenint 
en compte els punts que es veuen en 
el gràfic adjut. Val a dir que entre tots 
vam aconseguir realitzar un bon mo-
del que tenia coherència i semblava 
viable. Posteriorment vam realitzar un 
DAFO (Matriu de Debilitats, Amena-
ces, Fortaleses i Oportunitats) on es va 
posar de manifest el que volem apuntar 
en aquest article. No és tant important 
que la idea sigui (o sembli) molt bona, 
sinó l’equip que hi ha al darrera que la 

vulgui tirar endavant. Amb la nostra 
experiència, és molt més probable que 
un equip potent tiri endavant un pro-
jecte dolent que un sòl emprenedor ho 
faci amb una gran idea al darrera.
Un altre projecte, en aquest no hi vaig 
participar directament, va començar 
per una idea que semblava interessant, 
però en aquest cas el primer que va fer 
l’emprenedor va ser crear un molt bon 
equip: COO/CSO/CFO que conjunta-
ment amb el CEO (emprenedor) van 
acabar canviant força la idea inicial 
fins que van aconseguir que els com-
prés una empresa anglesa internaci-
onal per incorporar-los dins del seu 
portfoli de serveis. No ho van aconse-
guir en dos dies, però se’n van sortir.
I ja per últim, tenim el cas d’un client 
nostre que fa temps que li diem que 
el primer que ha de fer és rodejar-se 
de gent potent a la seva estructura i 
després de dos anys encara no ho ha 
aconseguit i, evidentment, el projecte 
empresarial no acaba d’arrencar.
En definitiva, dedicar temps, diners 
i esforços per crear el teu equip, tot i 
que a curt termini pugui semblar una 
pèrdua de temps, a mig i llarg és clar 
que és la garantia de l’èxit. 
Ens hi posem?  

Cesc Alcaraz 
Economista. Soci-director FeedBackGround
@cescalcal

“El propòsit dels fons europeus és ajudar-nos a 
ser. No a ser més rics, sinó a recuperar els ele-

ments productius de la nostra societat”
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Si vols saber si algú és d’Igualada només has de 
mirar com surt del primer semàfor de la Balmes 
#DatosNoOpinioness.

Avui, concert a la “fresca” amb el grup Casè or-
ganitzat per la @SocietatLaLliga. Petits tastets de 
música en viu que ajuden a passar l’enyorança de 
Festa Major! #Capellades #femvila #KP

Avui 300 dies de presó i segrest de Dani Gallar-
do. No l’oblidem. És un pres polític més de l’estat 
espanyol i la (in)justícia del règim. Dani Lliber-
tat! Et volem a casa.

Ara que la ciutat està més en calma és un bon 
moment per descobrir-la. Us proposem l’audio-
guia igda.cat per conèixer la història de la ciutat 
i alguns dels llocs més destacats on hi trobareu 
un panell informatiu amb un codi QR.

Ens deixa Pere Casaldàliga. Religiós, escriptor, 
poeta i amic dels més necessitats. Aprenem d’ell 
l’altruisme i la dignitat de viure. Descansi en 
pau.

Fa temps que ho diem, ens calen ajuts directes, 
no refinançament del deute. Som un país de pe-
tita i mitjana empresa, hem de garantir la super-
vivència de les empreses i els llocs de treball. In-
vertir ara en l’economia productiva és estalviar 
en atur!

Un bon resum de la situació socio-política ca-
talana seria un grafiti que hi ha a Igualada on hi 
diu “putos catalufos”. No sé si a Astúries tenen 
grafitis que hi posi “putos asturianos”.

www.veuanoia.cat

2 31 Els gels hidroalcohòlics fets per 
Àuria arriben a TV3

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

Mor Paquita Panadés, persona 
molt vinculada a l’Agrupació Sar-
danista d’Igualada

#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! 

Sóc la Bet Altarriba Cabré (Igualada, 1991). 
De petita necessitava adormir-me escoltant la 
ràdio amb el meu avi i ja tenia clar que em volia 
dedicar a l’ofici d’explicar coses. Sóc periodista 
i treballo fent Comunicació i Màrqueting a la 
Unió Empresarial de l’Anoia (UEA). També col-
laboro en mitjans culturals com el Surtdecasa. 
He après al TN Comarques de TV3, al Diari 
de Tarragona i al diari La Ciutat, i portant la 
comunicació a diversos clients. Sóc màster en 
Comunicació Estratègica (masterDEC URV) 
i Doctoranda en Antropologia i Comunicació 
per la URV: analitzo a la meva tesi doctoral la 
construcció mediàtica del lideratge polític dels 
presidents catalans durant el procés. 
Sempre penso que mai hi ha res impossible: 
si vols, pots! Diuen que sóc tossuda, que 
difícilment no tinc les coses clares i que sempre 
ric.  No entendria la vida sense llegir ni escriure.  
Sense cultura ni sense periodisme. Sóc qui sóc 
gràcies a qui estimo: els meus  avis que ja no hi 
són però sempre els penso, la meva família, el 
meu company de vida, el Robert, i el meu cercle 
d’amics i amigues. Ens hem de nodrir més de les 
referents femenines, sí! Però també de les que 
tenim a la vora: jo ho faig dels valors de la meva 
mare. 

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

S’erradiquen la violència de gènere i la bretxa 
salarial. També arreu del món hi ha llibertat de 
premsa. Catalunya és un país lliure. A l’Anoia, 
l’atur cau en mínims històrics i la comarca  és 
referent per a joves: per viure-hi i treballar-hi en 
condicions dignes.

Jordi Marimon 

@jordimarimon75
Abric Romaní 

@abricromani
          

Pere Jaume 

@perejaume
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

La Festa Major de San-
ta Coloma de Queralt 
ha començat aquest 

dilluns amb una xerrada so-
bre l’església de Santa Maria 
a càrrec de l’historiador de 
l’art, Damià Amorós. Aques-
ta ha estat la primera activi-
tat de les més de trenta que 
viurà al poble en els propers 
deu dies. En son menys que 
anys anteriors, degut a la si-
tuació excepcional en què ens 
trobem, i totes elles tindran 
limitacions d’aforament per 
complir amb els protocols sa-
nitaris establerts. Tampoc hi 
haurà activitats més enllà de 
la mitjanit, prohibides per la 
Generalitat.
El pregó de festes tindrà lloc 
el proper divendres, dia 14 
d’agost, i consistirà en una 
taula rodona amb 4 nouvin-
guts al municipi i que expli-
caran les seves vivències. A 
continuació, hi haurà un con-
cert de la cantautora catalana, 
Judit Neddermann.
El mateix divendres, a mitja 
tarda, el club de bàsquet del 
poble ha organitzat un con-
curs de tir a la Plaça Major, 
substituint l’habitual 3×3, 
que aquest any s’ha decidit 
no celebrar per no augmentar 
el risc de contagi. Altres ac-
tivitats esportives de la Festa 
Major colomina seran la Fita 

Colomina, dissabte al matí, 
el campionat de Pump Track, 
dilluns a la tarda, i el partit 
de futbol entre veterans i 1r 
equip de dimarts a la tarda.
Entre les activitats culturals, a 
més del concert de Judit Ne-
ddermann, dilluns a la nit hi 
haurà el concert de l’autora de 
la cançó de l’estiu a TV3, Suu; 
cercavila, diumenge a la tarda 
i correfoc a la nit. A més, hi 
haurà obertes diverses expo-
sicions, es projectarà cinema 
a la fresca i també es comp-
tarà amb la presència del mo-
nologuista osonenc, Godai 
Garcia.
Els més petits també tindran 
activitats per a ells, com l’es-
pectacle “Bitxos Raros”, de 
la Núria Total o l’espectacle 
Capsa de Cartró.
D’entre les activitats tradi-
cionals organitzades per la 
Minerva, com el correbars, 
aquest any se’n farà una ver-
sió estàtica i que servirà per 
recordar les primeres edici-
ons. Per altra banda, el con-
curs de paelles sí que es farà, 
amb aforament limitat i grups 
limitats.
Així doncs, durant tota 
aquesta setmana i fins el pro-
per dimarts, quan el Castell 
de Focs la donarà per finalit-
zada, Santa Coloma viurà una 
Festa Major atípica, però amb 
força activitats perquè els ve-
ïns i veïnes en puguin gaudir.

Festa Major a Sta. 
Coloma de Queralt amb 
més de 30 actes

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Més de 20.000 espec-
tadors ja La Festa 
Major queda final-

ment anul·lada. L’Ajuntament 
ha pres aquesta decisió, po-
sant la salut pública individual 
i col·lectiva en primer lloc.
Davant la situació d’excepcio-
nalitat provocada per la pan-

dèmia de la Covid-19, en el 
mes de juny l’Ajuntament de 
la Pobla de Claramunt va de-
cidir ajornar la Festa Major 
d’enguany i passar-la així a la 
segona setmana de setembre.
Des de la regidoria de Cultu-
ra i Festes, juntament amb la 
Comissió de Festes de la Po-
bla, s’ha treballat preparant 
i programant la Festa Major 

del 10 al 13 de setembre amb 
la voluntat de poder celebrar 
així la festa més esperada pels 
poblatans i poblatanes, però 
el risc de contagi que suposen 
les aglomeracions de persones 
i seguint les indicacions de les 
autoritats sanitàries compe-
tents, ens hem vist obligats a 
suspendre aquesta festivitat. 
Volem agrair els esforços de 
totes les persones i entitats que 
han estat treballant per dur a 
terme la Festa Major i estem 
convençuts que, encara que 
és una decisió difícil i doloro-
sa, els poblatans i poblatanes 
entendran la situació actual i 
ens retrobarem de nou l’any 
vinent amb la Festa Major que 
el poble es mereix. 

Anul·lada la Festa Major 2020 de la 
Pobla de Claramunt 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Servei d’Esports de 
Vilanova del Camí ha 
resolt aquesta setmana 

la nova convocatòria de les 
subvencions esportives muni-
cipals per al foment de l’esport 
base, federat i escolar del mu-
nicipi. Les subvencions assig-
nades suposen una quantitat 
de 21.700 euros. 
Les beneficiàries seran un to-

tal de 16 entitats vilanovines; 
les AMPA de les escoles Joan 
Maragall, Pompeu Fabra i 
Marta Mata; l’associació es-
portiva escolar de l’Institut 
Pla de les Moreres, i una es-
portista local en projecció. 
Aquest any la convocatòria 
s’ha endarrerit a causa de 
l’aturada administrativa per la 
COVID-19, però la voluntat 
de la regidoria era poder-la 
dur endavant de manera ínte-

gra i resoldre amb diligència 
aquest tema durant l’estiu per 
tal d’avançar els pagaments, 
abans que acabi el mes d’agost. 
Així, les entitats rebran els 
ajuts abans d’iniciar la nova 
temporada, la qual cosa, 
de ben segur, els permetrà 
afrontar les despeses extra en 
un any que han vist davalla-
des les activitats i fonts d’in-
gressos, a conseqüència de la 
pandèmia. 

Esports lliura 21.700 euros en ajuts a 
les entitats

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Amb només 23 anys 
Guillem Estadella s’ha 
convertit en un dels 

rostres més coneguts de la co-
mèdia a Catalunya. El pròxim 
divendres serà a Vilanova del 
Camí per compartir una vetlla-
da “de bon rotllo” amb el públic 
dels Divendres a la fresca a Can 
Muscons.
Guillem Estadella va començar 
al món de la comunicació als 

Nit de monòleg i d’humor amb Guillem 
Estadella, un apassionat per fer riure

15 anys a Ràdio Cunit, la ràdio 
del seu poble. Allà va descobrir 
que la seva passió era comuni-

car i fer riure alhora. Afirma 
que res no l’apassiona més que 
pujar als escenaris i fer riure al 
públic. Als 18 anys va fer el seu 
primer monòleg i al cap de poc 
va participar i guanyar l’edició 
del concurs de monòlegs, ‘Líjar 
Sonríe’, a Almeria.
La nit de monòleg començarà a 
les 22 h, però a partir de les 20 
h s’obriran els jardins de Can 
Muscons i el servei de bar, a càr-
rec del CF Vilanova del Camí, 
amb begudes i entrepans.

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
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CAPELLADES / ACN 

La crisi sanitària del co-
ronavirus no ha impe-
dit tirar endavant la 38a 

campanya d’excavacions ar-
queològiques a l’Abric Romaní 
de Capellades. Això sí, la nova 
campanya, que ha arrencat 
aquesta setmana, té diverses 
limitacions com ara la reduc-
ció del nombre d’arqueòlegs 
–un terç del que és habitual-, 
l’escurçament dels dies, i l’ús 
de mascaretes i gel hidroalco-
hòlic. 
La campanya d’excavacions a 
l’Abric Romaní ja es troba a ple 
rendiment, tot i les limitacions 
a les quals ha de fer front a 
causa del coronavirus. Els tre-
balls van arrencar el 7 d’agost 
i s’allargaran fins el dia 27 del 
mateix mes. Enguany, però, 
només hi haurà una dotzena 
d’arqueòlegs, un terç del per-
sonal que habitualment par-
ticipa en els treballs, i la cam-
panya serà més curta del que 
és habitual. Tot i això, Chacón 
s’ha mostrat satisfeta que s’ha-
gi pogut tirar endavant i ha 
deixat clar que “intentarem fer 
tot allò que puguem”.
Enguany, els arqueòlegs segui-
ran excavant el nivell R, que 
ja va iniciar-se fa dos anys. Es 
tracta del nivell corresponent 
a fa 60.000 anys d’antiguitat. 
Fins ara, en aquest nivell els 
arqueòlegs ja hi han trobat 
diversos focs, indústria lítica, 
eines de pedra i restes de fau-
na, segons ha detallat la codi-
rectora de les excavacions, que 
ha deixat clar que “és un nivell 
que promet”.
Amb les dades que disposen, 
Chacón ha dit que la primera 
impressió és que “en aquest 

nivell els neandertals hi feien 
ocupacions molt curtes. Sem-
bla que venien a fer-hi activi-
tats puntuals. És a dir, feien 
una aturada en un camí més 
llarg pel territori”. Tot i això, 
Chacón ha deixat clar que es 
tracta de dades “preliminars” 
i, per tant, podria ser que al 
llarg dels treballs d’excavació 
“aquesta hipòtesi canviï”.

Un jaciment amb una localit-
zació “estratègica”
Chacón ha recordat que l’Abric 
Romaní és un jaciment amb 
una localització “estratègica”, a 
que “tenia tot el control de la 
zona i era un pas natural fins 
a la costa”. Aquí, ha relatat, “els 
neandertals hi tenien aigua, 
recursos vegetals i roques per 
poder construir eines”. “Era 

un punt clau en els moviments 
dels grups de neandertals”, ha 
apuntat l’experta.
Fins ara, els arqueòlegs han 
arribat a excavar fins als onze 
metres de profunditat del ja-
ciment –corresponents a fa 
60.000 anys-, però gràcies a 
una prospecció feta fa dos 
anys es va descobrir que el 
jaciment té 51 metres de pro-
funditat, que se situarien, com 
a mínim, a fa 110.000 anys.

La museïtzació del jaciment
Fa prop d’una dècada que es 
treballa amb la idea de cons-
truir un museu sobre l’Abric 
Romaní i els neandertals, que 
completaria el Parc Prehistò-
ric de Capellades. Les limitaci-
ons pressupostàries, però, han 
fet endarrerir les expectatives 
dels arqueòlegs que ara, a més, 
s’han vist agreujades per la co-
vid-19. Aquest mes de setem-
bre estava previst obrir la pri-
mera part de la museïtzació de 
la cinglera del Capelló, però la 
pandèmia ha fet endarrerir els 
treballs i, de moment, no hi ha 
data prevista.

Arrenca la 38a campanya d’excavacions 
a l’Abric Romaní de Capellades

Els treballs se centren en 
el nivell R, de fa 60.000 
anys, i es creu que els 
neandertals hi feien 

ocupacions curtes

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge l’es-
glésia de Santa Maria 
s’ha omplert amb els 

assistents al concert d’ho-
menatge al capelladí Josep 
Xaubet.
L’acte va començar amb la in-
tervenció del regidor de Cul-
tura, Àngel Soteras, qui va 
destacar el paper indispen-
sable de persones com Josep 
Xaubet en la nostra comuni-
tat «altres artistes esdevenen 
famosos i fan coneguts els 
seus pobles, però  persones 
com el Josep Xaubet, discret 
però sempre a punt, sense 
mai un no per a ningú, són 
els que fan que pagui la pena 
viure en un poble com Cape-
llades». Seguidament va par-
lar Isidre Romeu en nom dels 
Amics de l’Orgue, entitat a la 
qual també pertanyia l’home-
natjat. El recital ha comptat 
amb l’actuació a l’orgue de Jo-

natan Carbó i Frederic Prat a 
la flauta travessera, interpre-
tant els temes que més agra-
daven al protagonista, com 
per exemple la “Tocata i fuga 
en re menor” de Johan Sebas-
tian Bach que va obrir la part 
musical.
Després de l’actuació es va fer 
entrega a la família d’un ram 
i un petit tub d’orgue, amb 
el registre de tenora, (regis-
tre sonor molt particular de 
l’Orgue Freixas Vivó), dins 
una caixa especial construïda 
amb la mateixa fusta de l’or-
gue per l’Organeria Acitores. 
Jordi Xaubet, fill de l’home-
natjat, va agrair en nom de la 
família la participació de les 
institucions i les entitats en 
aquest reconeixement a la fi-
gura del seu pare, qui després 
d’una vida dedicada a la mú-
sica va impulsar, a través dels 
Amics de l’Orgue, el Festival 
d’Orgue i la programació que 
s’està duent a terme.

Concert d’orgue homenatge 
a Josep Xaubet

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

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

Som la premsa de casa
cada setmana
 al teu costat

Truca’ns!
93 804 24 51

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

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una!

2X1
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S.M. DE TOUS / LA VEU 

Les regidories de Promo-
ció Econòmica i d’Afers 
Socials de l’Ajuntament 

de Tous arrenquen aquesta set-
mana una campanya de suport 
als comerços i restaurants que 
consisteix en entregar a les fa-
mílies del municipi un talonari 
de vals de descompte per gas-
tar als establiments del poble 
adherits a la campanya.
A partir d’aquest dissabte, les 
famílies de tous disposaran de 
vals de 2€ per bescanviar en 
les compres que facin al po-
ble, però també poden optar 
per renunciar al descompte i 
introduir el val dins una urna 
solidària que hi haurà als es-
tabliments. Els diners que es 
recullin a l’urna es destinaran 
a les persones vulnerables del 
municipi un cop hagi finalitzat 
la campanya; els serveis socials 
de l’Ajuntament faran arribar 
els diners en forma de targeta 
moneder per gastar únicament 
als comerços de la població per 
aquelles famílies que requerei-
xin una atenció prioritària.

L’objectiu de la campanya, que 
porta per nom “Proximitat, 
Solidaritat, FemTous”, és triple: 
d’una banda incentivar el con-
sum local de la població i con-
tribuir al dinamisme econòmic 
del municipi, de l’altra fomen-
tar la solidaritat entre veïns i, 
finalment, donar un cop de mà 
a les famílies que més ho neces-
siten del poble. La campanya 
té un cost total de 16.000 eu-
ros, que cobreix l’Ajuntament 

Tous arrenca una campanya de suport al comerç 
local, de foment a la solidaritat i d’ajut social

gràcies a la partida de 36 mil 
euros per destinar a pal·liar els 
efectes de la Covid-19 que es va 
aprovar al darrer Ple municipal 
i també compta amb el suport 
de la Diputació de Barcelona.
El regidor de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de 
Tous, Pau Mir, afirma: “ens 
vam marcar el repte d’opti-
mitzar al màxim els recursos i 
cobrir tres vessants en una sola 
campanya; el suport al comerç 

local que mereix i necessita la 
nostra fidelitat com a veïns i 
veïnes, la solidaritat del veïnat 
de Tous, que ja s’ha demostrat 
al llarg dels darrers mesos i ara 
en té una nova oportunitat i, 
finalment, la contribució com 
a comunitat a fer menys feixuc 
l’inici de l’any vinent a les famí-
lies que més ho necessiten, per 
això parlem d’una campanya 
pensada amb el cor”.
La campanya tindrà una du-
rada de quatre mesos, del 15 
d’agost al 15 de desembre de 
2020. Els comerços adherits 
són Bar Don Paco, Farmàcia J 
Domènech, Cal Codina, Estè-
tica Laura, Perruqueria Raquel, 
Cal Ton, Vi’vint forn /espai gas-
tronòmic, Pastisseria La Plaça, 
Garden Jardineria Morera, La 
Casa del Teatre Nu, Cinema de 
Tous, Perruqueria Carme, Res-
taurant Cal Vicenç, Restaurant 
l’Eucaria i Restaurant Cal Ma-
ginet. L’Ajuntament distribuirà 
als veïns 450 talonaris amb vals 
de 2 euros de descompte per a 
cada un d’aquests quinze esta-
bliments.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Fa sis mesos que els veïns 
s’han de desplaçar al CAP de 
Capellades perquè els aten-
guin
L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia ha engegat una cam-
panya de recollida de firmes 
per exigir a la Generalitat 
de Catalunya la reobertura 
del consultori local Dr. Lluís 
Quer. Aquest servei va tancar 

el mes de març i des d’alesho-
res Salut determina que els 
vallbonencs s’han d’adreçar al 
CAP de Capellades perquè els 
atenguin.
El consistori vallbonenc con-
sidera que «és una vergonya» 
que el municipi no disposi 
d’aquest servei sis mesos des-
prés del tancament i fa una 
crida a la població perquè 
participi a la recollida de fir-
mes. Destaca que la situació 

afecta especialment la gent 
gran, un dels col·lectius més 
vulnerables i que la Genera-
litat qualifica de més risc da-
vant la COVID-19 i sobre el 
qual diu que s’ha de tenir una 
cura especial.
Poden participar a la recolli-
da de firmes tots els veïns de 
Vallbona d’Anoia que siguin 
majors d’edat. Trobaran els 
fulls a l’Ajuntament i a les bo-
tigues del poble.

Vallbona recull firmes per exigir la reobertura del 
consultori, tancat des del març

CAPELLADES / LA VEU 

Els ajuntaments de Ca-
pellades i La Torre de 
Claramunt han signat 

un conveni de col·labora-
ció per construir dues pistes 
de volei sorra a l’antiga ins-
tal·lació de la Piscina de Ca 
l’Anton.
La regidora d’Esports de Ca-
pellades, Anna Xaus, explica 
com “l’any passat a l’Ajunta-
ment vàrem rebre instància 
d’un bon grup de jovent i 
vilatans de Capellades de-
manant un espai per jugar a 
volei. Des d’aleshores hi hem 
estat treballant, valorant-ho 
i mirant de donar resposta a 
aquesta demanda. A Cape-
llades ens manquen espais, 
com tothom sap, i per això 
hem buscat la col·labora-
ció amb l’Ajuntament de La 
Torre. Per nosaltres és un 
bon indret per la proximitat 
a la nostra vila, annex a una 
pista esportiva polivalent ja 
existent, complementant el 
complex”.
Per la seva banda, des de 
l’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt, l’alcalde, Jaume 
Riba, i el regidor d’esports, 
Manel Puig, destaquen com 
“valorem molt positivament 
aquest conveni de col·labo-
ració amb Capellades, fet 
que demostra que la col·la-
boració i el mancomunatge 
de Serveis per als ciutadans 
entre ajuntaments és pos-
sible. En aquest cas la recu-
peració d’un espai geogràfi-
cament molt proper a la vila 
de Capellades que servirà 
al jovent dels dos municipis 
per la pràctica de l’esport, en 
aquest cas el vòlei i que en el 
futur de ben segur ens obrirà 
portes per col·laborar en al-
tres àmbits”.
Els treballs van començar a 
finals de la setmana passada, 
arreglant l’espai per cons-
truir-hi dues pistes, que s’es-
pera estiguin acabades dins 
la primera quinzena d’agost.

S’estan construint 
dues pistes de volei 
sorra entre Capella-
des i la Torre

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada.  Tel. 93 237 42 01  
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CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
va realitzar el passat di-
lluns 10 d’agost un Ple 

extraordinari de forma tele-
màtica que incloïa únicament 
dos punts a l’ordre del dia.
El primer punt, proposava 
aprovar la derogació de la 
taxa per l’aprofitament espe-
cial del domini públic local, 
a favor de l’empresa trans-
portista d’energia elèctrica 
per tal d’evitar la conflictivitat 
judicial en aquest àmbit. Des 
del 2013, l’empresa REDESA 
havia impugnat aquesta or-
denança i el Tribunal Suprem 
li havia donat la raó amb di-
ferents sentències. Tot i això, 
per error, l’Ajuntament de 
Calaf havia continuat incor-
porant aquesta taxa a les se-
ves ordenances i aquest 2020, 
fins i tot, l’havia augmentat 
en un 2%. Un cop vist l’er-
ror, la proposta de secretaria 
va ser derogar aquesta orde-
nança i plantejar en un futur 
una redacció que no sigui tan 
conflictiva jurídicament.
L’equip de govern i els dos 
regidors del GiC-VV hi van 
votar a favor i Junts per Ca-
talunya es va abstenir. Tot i 
això, Jaume Simó, portaveu 
del GiC, va demanar estudiar 
la forma amb què altres mu-
nicipis han redactat aquesta 
ordenança per poder bene-
ficiar-se de la utilització del 
domini públic local per part 

de les empreses transportistes 
d’energia i cobrar-los l’ús.
D’altra banda, també es va 
donar compte d’un únic de-
cret. L’Oficina Antifrau ha 
instat l’Ajuntament de Calaf 
a iniciar un procediment de 
revisió d’ofici d’un expedient 
del 2012 - relacionat amb l’ac-
tuació urgent per l’execució 
puntual d’actuacions a la co-
berta de la piscina municipal 
realitzada per la Constructo-
ra de Calaf SA -, per possi-
bles il·legalitats amb la Llei de 
contractes del sector públic i 
la normativa d’Hisendes lo-
cals vigent en aquell moment.
Joan Caballol, de Junts per Ca-
talunya, es va mostrar molest 
que s’hagués decidit incloure 
només aquest únic decret en 
el Ple i no d’altres. Caballol va 
manifestar sentir-se “desagra-
dablement sorpresos” per la 
notícia i sobtats que per ter-
cera vegada l’Oficina Antifrau 
s’interessi per aquest expedi-
ent, quan ja s’havia arxivat en 
dues ocasions. Així doncs, va 
manifestar el seu malestar pel 
que sembla una “persecució 
política” contra l’exalcaldessa 
i va demanar poder consultar 
l’expedient original i aclarir 
qualsevol “ombra de dub-
te”. També va afirmar tenir 
l’absoluta certesa que Maria 
Antonia Trullàs es va dedicar 
en “cos i ànima” a treballar 
pel poble de manera “ínte-
gra i exemplar” i va demanar 
a l’Ajuntament que actués de 

manera “honesta” per evitar 
el patiment i perjudicis que 
pot suposar a l’exalcaldessa 
un nou judici.
Jaume Simó del GiC va ex-
pressar que era una “llàstima” 
que un municipi tan petit 
com Calaf s’hagués de veure 
en aquesta tessitura. També 
va considerar que era una 
pena que persones que ha-
vien estat al capdavant de la 
institució, fent-ho el millor 
que van poder, ara hagin de 
viure amb aquest patiment i 
es va oferir a col·laborar amb 
el que fos necessari.
L’alcalde, Jordi Badia, va voler 
aclarir que “no hi ha persecu-
ció” i que no hi ha hagut cap 
“nova denúncia”, ja que a ells 
tampoc els hi agrada  el dolor 
que pugui causar aquest fet a 
la persona afectada. Badia va 
explicar que ha estat l’Oficina 
d’Antifrau qui ha decidit re-
obrir d’ofici el cas, encara que 
hagués caducat, i que l’Ajun-
tament, instat per aquest or-
ganisme, ha seguit el procedi-
ment per no incórrer en cap 
falta. També va manifestar 
que si tot es va fer de forma 
correcta, el millor que pot 
passar és que la investigació 
tiri endavant i esvaeix qualse-
vol sospita.

Ple extraordinari a Calaf per derogar 
la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local

Per error, s’havia apro-
vat i incrementat un 2% 
aquesta taxa a les orde-
nances fiscals del 2020

CALAF / LA VEU 

Després de diversos 
mesos, on s’han ha-
gut d’interrompre 

els treballs a causa de la Co-
vid-19, el divendres 7 d’agost 
van finalitzar les obres i es va 
tornar a obrir el trànsit rodat 
que fins ara es desviava per 
un itinerari alternatiu.
Els treballs realitzats s’han 
centrat en el tram de la 
N-141b ubicat entre les cru-
ïlles amb la carretera Llarga i 
el passeig Santa Calamanda i 
han consistit en: la construc-
ció d’una vorera continua en 
el marge dret,  la implantació 
de passos de vianants accessi-
bles a la cruïlla amb  la carre-
tera Llarga, la millora del sa-

nejament de la xarxa d’aigua 
potable i pluvial, la renovació 
de l’enllumenat públic i la 
plantació d’arbrat i arbustives 
per a buscar la imatge d’un 
passeig que es pugui perllon-
gar al llarg de tota la traves-
sera.
A mitjans de juliol, l’Ajunta-
ment de Calaf va acordar amb 
la Diputació de Barcelona la 
redacció del projecte del se-
güent tram de carretera que 
compren des de la rotonda de 
l’Estació fins a la cruïlla del 
carrer d’Isidre Vilaró.
A partir d’aquest dilluns 10 
d’agost, les línies d’autobús 
tornen a fer el seu trajecte 
amb normalitat i han resta-
blert les parades en els seus 
llocs habituals.

Es reobre el tram de 
l’avinguda Josep Miró de 
Calaf que estava en obres

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Del 14 al 16 d’agost, 
Sant Martí Sesgueio-
les viurà la seva Festa 

Major en un format reduït, per 
tal de poder garantir una festa 
segura en motiu de la pandè-
mia del Covid-19.
Enguany la festa començarà 
divendres 14, amb una xocola-
tada i el tradicional concurs de 
dibuix del municipi. Dissabte 
15, gràcies a la col·laboració de 
l’Associació Cultural La Corri-
ola, se celebraran dues sessions 
de píndoles de l’obra Margari-
dó, anomenades “La vida del 
contrari”.
Per tal de controlar l’afora-
ment, la distància social i una 
correcta higiene de l’espai, tot-
hom qui vulgui veure les pín-
doles de la Margaridó, caldrà 
que faci la seva reserva prèvia 
a través de l’Ajuntament, tru-
cant al 938681122, en horari 
de 9 a 14 hores. Es faran dues 
sessions gratuïtes, de 30 minuts 
cadascuna.

Acte seguit, tindrà lloc l’actua-
ció “No fem un trio”. El grup de 
versions, fusiona el jazz de tots 
els temps, estàndards clàssics , 
fins a versions chill del soul i 
del disco, passant per la bossa 
nova  o el pop del Beatles.
L’últim acte de la Festa Major 
d’enguany serà diumenge 16 
d’agost, amb el concert de l’or-
questra Madison, a les 8 del 
vespre.
Aquest any s’ha decidit sus-
pendre el pregó de Festa Major, 
perquè a nivell logístic era més 
complicat evitar aglomeraci-
ons.
Fent possible la Festa Major 
d’aquest 2020 insòlit, l’Ajunta-
ment vol mostrar el seu suport 
al sector cultural que també ha 
rebut un fort impacte a causa 
de la pandèmia provocada pel 
coronavirus.
Tots els actes es portaran a ter-
me amb control d’aforament, 
i respectant totes les mesures 
de distanciament i higiene re-
comanades per les autoritats 
sanitàries. 

Sant Martí Sesgueioles 
celebra la Festa Major

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com
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EXPOSICIONS / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada dedica l’ex-
posició de la Festa 

Major d’enguany al filòleg i 
lingüista Antoni Maria Ba-
dia i Margarit (1920-2014), 
que s’emmarca dins la com-
memoració de l’any del seu 
centenari. L’exposició «An-
toni Maria Badia i Margarit: 
filòleg, gramàtic i lingüista» 
s’obrirà al públic el 18 d’agost 
i es podrà visitar fins al 17 
d’octubre.
En aquesta exposició el visi-
tant farà un recorregut per 
la seva vida i obra a través 
de textos i elements gràfics 
com imatges i documents di-

versos. Els vincles de Badia i 
Margarit amb Igualada, el fet 
que una part de la seva bibli-
oteca familiar formi part dels 
fons inicials amb els quals es 

La Biblioteca mostra el valuós llegat cultural d’Antoni 
Maria Badia i Margarit amb motiu del seu centenari

va inaugurar la Biblioteca 
Central i que un dels centres 
educatius d’Igualada tingui 
el seu nom, són altres motius 
pels quals la Biblioteca li ret 

aquest homenatge.
Badia i Margarit va dur a ter-
me una extensa tasca filolò-
gica durant més de 70 anys, 
que ha deixat empremta en 
el patrimoni col·lectiu dels 
catalans. Va ser catedràtic 
de gramàtica històrica de la 
llengua espanyola i de gra-
màtica històrica catalana a 
la Universitat de Barcelona 
(UB), d’on va ser rector du-
rant vuit anys. Es va especia-
litzar en geografia lingüística 
i va engegar la confecció d’un 
altes lingüístic del domini 
català. Entre d’altres fites, va 
dotar el català d’una gramà-
tica històrica homologable 
i va situar-lo al costat de les 
altres grans llengües romà-

niques, en un temps en què 
el règim franquista s’esfor-
çava a tractar el català com 
una parla sense categoria. 
Són essencials també els seus 
treballs de lingüística estruc-
tural i sobre la història de la 
lingüística, així com els es-
tudis de les relacions del ca-
talà amb les llengües veïnes. 
L’any 2003 va rebre el Premi 
d’Honor de les Lletres Ca-
talanes i el 2011 la Medalla 
d’Or de la Generalitat, entre 
molts altres reconeixements. 
La Biblioteca compta amb 
un important fons de llibres 
de la seva biblioteca familiar, 
sobretot de literatura i folk-
lore, que ell mateix va donar 
al centre fa uns anys.

LLIBRES / LA VEU 

El Govern ha aprovat 
concedir, a través de 
l’Institut Català de les 

Empreses Culturals del De-
partament de Cultura, una 
subvenció de 500.000 euros al 
Gremi de Llibreters de Cata-
lunya per a l’organització de 
la campanya “Fas 6 anys. Tria 
un llibre” d’enguany. Aquesta 
iniciativa és una de les activi-
tats destacades del Pla Nacio-
nal de Lectura, que el Govern 
assumeix com una de les acci-

ons principals de la legislatu-
ra. La iniciativa vol fomentar 
els hàbits de lectura entre els 
menors que comencen a lle-
gir, incentivar la compra de 
llibres a tot el territori català, 
donar valor al llibre com a 
eina de coneixement i fomen-
tar la prescripció de la lectura 
entre els mateixos infants.
L’any 2019, la dada percentual 
de participació va ser la més 
alta des que es va iniciar la 
campanya, l’any 2016. Con-
cretament, van participar en 
la campanya 34.151 infants de 

sis anys, xifra que representa 
el 45,8% dels infants d’aquest 
edat, que van adquirir un to-
tal de 6.720 títols. També van 
créixer el nombre de llibreri-
es participants (de 317 a 362, 
45 més); el nombre d’editori-
als que van comercialitzar els 
seus llibres (404, és a dir, 40 
més que en l’edició anterior), 
i el percentatge d’exemplars 
venuts en català, que va re-
presentar el 70,8% del total.
El Govern ha encarregat, re-
centment, l’elaboració d’un 
Pla Nacional del Llibre i 

Lectura i ha creat el Con-
sell Nacional de la Lectura. 
El Departament de Cultura, 
amb la col·laboració del De-
partament d’Educació, lidera 
l’elaboració del pla, que a di-
ferència dels impulsats an-
teriorment (el 2008, el 2012 
i el 2017), és el primer que 
parteix d’un Acord del Go-
vern i es fixa com a objectiu 
retornar igualment al Govern 
una proposta de pla per a la 
seva aprovació abans del mes 
de setembre de 2021. El Pla 
Nacional del Llibre i la Lec-

tura de Catalunya és una eina 
imprescindible per conèixer 
l’estat actual de l’àmbit del lli-
bre i la lectura a Catalunya i 
les seves necessitats a llarg 
termini. Es tracta d’un ins-
trument transversal que ha 
d’elaborar el Departament de 
Cultura en coordinació amb 
el Departament d’Educació i 
que ha de servir per dissenyar 
les actuacions i inversions del 
Govern en l’àmbit del llibre 
i la lectura i les propostes de 
desplegament i modificació 
del marc normatiu actual.

El Govern aporta 500.000 euros al Gremi de Llibreters de 
Catalunya per organitzar la campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre”
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VELVET COLECCION (Espanya, 
Movistar)
Comèdia i costumista i romàntica 
ambientada als anys 60, en ple fran-
quisme. La història gira al voltant 
d’una sèrie de personatges relacionats 
amb uns tallers d’alta costura. Les ga-
leries Velvet són testimonis de la tran-
sició que va patir la moda espanyola 
en aquella època. En el rovell de l’ou, 
la història d’amor entre una cosidora i 
l’hereu de les famoses galeries.

EL CUENTO DE LA CRIADA (USA, 
HBO)

En un futur distòpic on s’ha implan-
tat una dictadura fonamentalista, una 
jove (Elisabeth Moss) es veu forçada 
a viure com una concubina per donar 
fills al seu senyor. Després de l’assas-
sinat del president dels Estats Units, 
s’instaura al país un règim teocrà-
tic basat en els valors puritans més 
estrictes. Amb alts i baixos, és una 
magnífica adaptació de la novel·la de 
Margaret Atwood. Van per la quarta 
temporada.

DEFENDING JACOB (USA, Apple 
TV)
Minisèrie basada en la novel·la de 
William Landay, que segueix la histò-
ria d’Andy Barber (Chris Evans), un 
ajudant de fiscal que, davant d’un cas 
d’assassinat, veu com totes les proves 
condueixen al seu propi fill. Dividit 
entre el seu deure de defensar la justí-
cia i l’estimació pel noi, haurà d’inten-
tar resoldre el crim. Possiblement el 
guió no sigui massa original, però la 

sèrie se segueix amb interès, enganxa.

ESTOY VIVO (Espanya, TVE)
Andrés Vargas, inspector de policia, 
mor per error. Allí on va a parar li ex-
pliquen que el poden tornar a la vida 
humana, però que ho haurà de fer 
amb el cos d’un altre home I no podrà 
explicar-li a ningú qui és en realitat o 
morirà per sempre. En el seu retorn, 
a més d’intentar recuperar la seva fa-
mília, haurà d’esforçar-se per atrapar 
al Carnisser de Mitjanit, l’assassí en 
sèrie a qui perseguia quan va morir 
per accident. Paper principal per a Ja-
vier Gutiérrez, i papers destacats per a 
Anna Castillo i Alejo Sauras.

BILLIONS (USA, Movistar)
El capitalisme, la borsa, les altes fi-
nances, la recerca de poder i els grans 
negocis, on de vegades s’empra el joc 
brut. Aquesta sèrie ja va per la cinque-
na temporada, però no perd interès. 
Tot comença quan Chuck Rhoades 
(Paul Giamatti), un influent i ambi-
ciós fiscal de Nova York, investiga 
un cas d’ús d’informació privilegiada 
vinculada al multimilionari Axelrod 
(Damian Lewis). Ofereix estil visual i 
diàlegs vibrants.

RUSSIAN DOLL (USA, Netflix)
Natasha Lyonne és la protagonis-
ta d’aquesta tragicòmica sèrie de 8 
episodis ambientada a Nova York. 
Segueix les aventures diàries d’una 
dona jove, de nom Nadia, que es veu 
atrapada en un misteriós bucle en el 
qual assisteix a una festa i mor aquella 
mateixa nit, per despertar a l’endemà 
totalment il·lesa. A estones divertida, 
a estones terrorífica. Es prepara una 
segona temporada.

OLMOS Y ROBLES (Espanya, TVE)
Humor, suspens i trames policíaques 
en una sèrie de dues temporades. La 

ficció està ambientada en un tranquil 
poble de la Rioja, Ezcaray, on un ma-
cabre assassinat sorprèn a la població 
i als cossos de seguretat del municipi. 
Això farà que intervingui en el cas el 
tinent Robles de la Interpol, que hau-
rà de col·laborar mà a mà amb Olmos, 
el cap de la policia local, la seva an-
títesi, amb el qual està condemnat a 
entendre’s per poder resoldre el cas.

SPACE FORCE (USA, Netflix)

Steve Carell i John Malkovich és el 
protagonista d’aquesta divertida sàtira 
còsmica en la qual es fa broma sobre 
els astronautes i els viatges espacials. 
Amb ampli pressupost de producció 
i una banda sonora plena de cançons 
pop, és una de les apostes més fortes 
de Netflix per la temporada actual, en 
la qual és podran veure els ara per ara 
10 primers episodis de la sèrie.

FEUD: BETTE AND JOAN (USA, 
HBO)
Mini sèrie de 8 episodis, però sembla 
ser que tindrà continuïtat en una se-
gona temporada. Explica la conflic-
tiva relació entre dues dives del vell 
Hollywood, Bette Davis i Joan Craw-
ford.  Interpreten a les dues estrelles 
de cinema Susan Sarandon i Jessica 
Lange, però també hi tenen papers 
rellevants Judy Davis, Stanley Tucci, 
Kathy Bates, Catherine Zeta-Jones i 
Alfred Molina.

LES DE L’HOQUEI (Catalunya, TV3)

Set joves jugadores d’hoquei i la seva 
nova entrenadora faran mans i màni-
gues per salvar la secció femenina del 
seu club. Alhora, intentaran trobar el 
seu lloc, tant dins com fora de l’equip. 
Molt entretinguda sèrie, estrenada 
a TV3 el mes d’abril de 2019. Al se-
tembre del mateix any va començar a 
emetre’s per la plataforma Netflix, do-
blada. La segona temporada no s’ha 
fet esperar. 

BOSCH (USA, Amazon)
Aquesta versemblant sèrie policíaca 
ja suma cinc temporades en antena. 
En ella, per arrencar els seus argu-
ments, un detectiu d’homicidis de la 
policia de Los Angeles, Harry Bosch, 
investiga per resoldre l’assassinat d’un 
jove de 13 anys. Seguim el dia a dia de 
la feina dels policies, caràcter realis-
ta que l’aparta i la diferència d’altres 
sèries policials molt truculentes. Es 
pot dir que és una sèrie policíaca de 
qualitat.

ELITE (Espanya, Netflix)
Las Encinas és el col·legi més exclusiu 

del país, on les elits inscriuen els seus 
fills. És un món privilegiat, en què els 
nens rics poden celebrar festes d’al-
ta societat on hi ha lloc pel sexe i les 
drogues. De forma inusual, ara han 
estat admesos tres alumnes de classe 
obrera, generant-se alguns conflictes. 
Hi haurà un crim, evidentment. Molt 
entretinguda sèrie espanyola, que ja  
va per la tercera temporada.

esports

LES MIL I UNA SÈRIES
RAMON ROBERT

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



Crim a Igualada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Guardem unes pàgines d’un di-
ari  on no hi consta ni el nom, 
ni la data. Segurament es 

tracta d’uns fulls del popular setma-
nari “El Caso”. Ho suposem pel caire 
de les seves notícies.
Les conservo ja que en una pàgina i 
mitja informa d’un “Crimen a Igua-
lada”. Titulars: “Va donar mort a un 
jove d’un tir d’escopeta. La víctima 
havia sigut un bon ciclista” Un altre 
titular aventura: “Sembla que el mò-
bil era un antic deute”. S’hi publiquen 
les fotos del difunt, de la seva vídua 
i del criminal. Així mateix s’inclouen 
fotografies de la fàbrica de gènere de 
punt, on va ocórrer el tràgic succés. 

Una nota final sobre els autors de 
les fotos aclareix que eren de: Salva-
dor Massacs, d’Igualada i, de Valls, 
de Barcelona, en exclusiva para “El 
Caso”, confirmant quina era la capça-
lera del periòdic.
La crònica la signa Joaquim Grau, 
que en un paràgraf explica: “La víc-
tima havia estat un bon ciclista. Va 
morir sense prestar declaració i sense 
sortir de l’estat preagònic en el qual va 
entrar, poc després de ser agredit. Fa 
uns dos anys quedà segon en el “Cin-
turón de Barcelona”. En pista fou un 
dels que aixecà afició a Igualada”
Una afició que quedà commoguda 
per aquest inesperat crim.. 
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LLIBRES / LA VEU 

El fill de l’italià i La se-
nyora Stendhal, de Ra-
fel Nadal. L’escriptor 

i periodista és un dels més 
llegits pels usuaris de la Bibli-
oteca. La recreació històrica i 
el llenguatge planer amb què 
explica les històries situen 
els seus llibres entre els més 
prestats.
Altres llibres són:
- El fibló, de Sílvia Soler. No-
vel·la contemporània, realis-
ta i intimista, que explora la 
relació de tres germanes que 
hereten l’antiga casa familiar 
i decideixen anar-hi a viu-
re. Com totes les històries 
d’aquesta autora tan estima-
da, aquest llibre també fa niu 
en el cor del lector.
- La villa de las telas, d’An-
ne Jacobs. És la primera part 
d’una saga familiar formada 
per tres volums que es van 
publicar originàriament en 
alemany entre els anys 2014 i 
2018. Intrigues, secrets fami-
liars, amors i desamors i una 
ambientació històrica que 
recrea la industrialització a 
la ciutat d’Augsburg omplen 
les pàgines d’aquesta història. 
Una veu narrativa que recor-
da a les de Lucinda Riley o 
Kate Morton.
- La desaparició de Stephanie 
Mailer, de Joel Dicker. La in-
triga és la marca de la casa de 
tot el que escriu aquest jove 
autor suís. Després del debut 

mundial de La veritat sobre el 
cas Harry Quebert en aquest 
llibre es capbussa en uns fets 
esgarrifosos que tenen lloc a 
Orphea, una petita ciutat cos-
tanera dels Hamptons : l’al-
calde i tota la seva família han 
mort assassinats a casa seva, 
juntament amb una noia que 
passava per allà fent jòguing 
i havia sigut testimoni del 
crim.
- Las hijas del capitán, de Ma-
ria Dueñas. L’autora de la re-
eixida novel·la El tiempo en-
tre costuras parla aquí de les 
relaciones entre els membres 
d’una colònia espanyola a la 
ciutat de Nova York, a l’any 
1936.
- La trena, de Laetitia Colom-
bani. L’autora -guionista, di-
rectora i actriu de reconegut 
prestigi- aborda les històries 
de tres dones que, nascudes 
en continents diferents, com-

Rafel Nadal i Anne Jacobs, els llibres més prestats 
a la Biblioteca durant el segon trimestre de l’any

parteixen unes idees i uns 
sentiments que les uneixen en 
un poderós anhel de llibertat.
- Trilogia d’El silencio de la 
ciudad blanca, d’Eva García 
Sáenz de Urturi. Primer vo-
lum d’una trilogia que combi-
na crims rituals, arqueologia, 
passions i misteris ambienta-
da al País Basc, que ja ha estat 
portada al cinema. La seguei-
xen Los ritos del agua i Los 
señores del tiempo.

I a nivell de tot Catalunya
Un dels fenòmens literaris re-
cents, Canto jo i la muntanya 
balla, d’Irene Solà, ha estat el 
llibre més prestat a la Xarxa 
de Biblioteques Municipals 
durant els mesos d’abril, maig 
i juny del 2020, un període 
marcat per la progressiva re-
obertura de les biblioteques 
després del tancament dels 
equipaments el mes de març 

degut a la covid19. La segueix 
la novel·la de Dolores Redon-
do La cara norte del corazón 
i Largo pétalo de mar d’Isabel 
Allende.
En l’àmbit audiovisual s’im-
posa la cinta del director fran-
cès Rémi Bezançon La biblio-
teca de los libros rechazados, 
que ens explica una història 
de misteri que arrenca preci-
sament en una biblioteca. La 
segueix la cinta d’espionatge 
La espía roja, protagonitzada 
per l’octogenària Judi Dench, 
i finalment trobem la cinta 
espanyola de Pedro Almodó-
var Dolor y gloria.
Pel que fa a les novel·les juve-
nils, trobem en primera posi-
ció Invisible, la darrera obra 
d’Eloy Moreno, seguida de 
Meravelles de l’americà Brian 
Selznick, i en tercer lloc, de la 
novel·la gràfica de Pam Smy 
Thornhill: orfenat de noies.

En el podi dels títols més 
prestats en novel·la estrange-
ra se situa la guardonada Nor-
mal People de Sally Rooney. 
El segon i tercer lloc l’ocupen, 
respectivament, La tresse 
de Laetitia Colombani i The 
Guardians de John Grisham.



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.

PRIMERIES DEL SEGLE XX.
UNA ALTRA PERSPECTIVA DE L’ANTIGAMENT 
ANOMENAT PASSEG DE L’ALAMEDA.

Fotografia d’autoria desconeguda, que se situa a l’any 1900, 
i que fa difícil saber l’alçada d’on està capturada.
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

MÚSICA / LA VEU 

L’Eva Verde, una de les 
més joves promeses 
de l’escena musical a 

Barcelona, es presenta acom-
panyada d’un músic d’enor-
me prestigi i experiència, el 
Publio Delgado, guitarrista 
i compositor. Junts han en-
registrat durant els últims 
mesos el seu primer disc ano-
menat Unexpected (2020). A 
més, aquest duet ha aparegut 
presentant les seves compo-
sicions originals a la nova 
edició del programa de TV3 
“Folk a l’estudi” (2020) i han 
compost la sintonia del pro-
grama “Amb Filosofia” del ca-
nal 33 (2017).
L’Eva Verde és una biòloga 
que, en acabar la carrera i el 
màster, va decidir apartar la 
ciència per a dedicar-se a la 
seva altra passió, la música, 
aprofitant que la Fundació 
Ferrer-Salat la va escollir 
d’entre més de dos-cents 
candidats com a beneficià-
ria de la beca per a realitzar 
els estudis superiors de mú-
sica complets al Conserva-
tori de Música del Liceu de 
Barcelona dins la modalitat 
de Cant Jazz.

El Publio Delgado és un gui-
tarrista graduat al Berklee 
College of Music de Boston 
en l’especialitat de composi-
ció. És professor de musico-
logia a la Facultat de Filosofia 
i Lletres de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) i 
ha presentat durant cinc anys 
el programa Birdland a Ràdio 
Arenys. Al seu últim treball, 
Música Inesperada, podem 
gaudir d’algunes de les seves 
composicions orquestrals en-
registrades per l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell de 
les Terres de Lleida (OJC), 
sota la direcció del Mestre 
Alfons Reverté.
L’àlbum que presenten, Unex-

pected, és un recull de dotze 
cançons, quasi totes originals 
d’aquests dos artistes. El disc 
reuneix cançons escrites en 
català, castellà i anglès, can-
çons que parlen de trobades 
i amistats inesperades, can-
çons cantades per la veu cà-
lida de l’Eva acompanyada de 
les guitarres acústiques del 
Publio. La seva obra és el re-
flex de la música que els ha 
unit: el folk, el jazz, el fado, 
la cançó mediterrània... En-
tre els músics que reconeixen 
com a influències apareixen 
Bonnie Raitt, Amália Ro-
drigues, Joni Mitchell, Burt 
Bacharach, Tom Jobim i Ja-
mes Taylor.

“Unexpected”, nou treball d’Eva Verde 
& Publio Delgado

DANSA / LA VEU 

El passat dijous 30 de ju-
liol a les 22 hrs, la Luna 
Mora va fer la presen-

tació del seu esperat 15è festi-
val de Final de Curs.
Per primera vegada en la his-
tòria de l’escola, es va celebrar 
el festival a través del seu ca-
nal de youtube, totalment on-
line.
Les alumnes i professores de 
l’escola han estat treballant de 
valent al llarg de tots aquests 
mesos de pandèmia i confina-

ment, i no han deixat de ba-
llar a casa per tal d’arribar a 
assolir aquestes peces tan ben 
presentades.
L’espai escollit va ser la Masia 
Cal Codina de Veciana, on 
han pogut fer de forma esca-
lonada, assajos i gravacions 
per grups durant tot el mes 
de Juliol.
Si encara no heu vist aquest 
festival , podeu accedir-hi fà-
cilment:
https://www.youtube.com/
watch?v=RoEOM6GHcD0 

15è Festival de Final de 
Curs Luna Mora 2020
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Una exposició del tot testimonial: “Reflexes en femení 
#ÉsElla”, el Casal Popular d’Igualada, El Foment

A partir d’una sòlida ini·
ciativa del Centre de 
Noves Oportunitats 

d’AMPANS, la mostra “Reflexes 
en femení #ÉsElla”, des d’una ex·
haustiva exploració de l’apodera·
ment femení, apunta a concedir 
un merescut reconeixement a les 
dones que lideren el seu entorn 
més proper i els serveixen de 
vertader referent per a les seves 
vides en particular.
Es tracta d’una exposició del 
Centre de Noves Oportunitats 
d’AMPANS, que aplega una col·
lecció de vint·i·nou fotografies 
·d’un expressiu i resolt blanc i 
negre· fetes per joves d’aquest 
centre; amb un breu peu de fo·
tografia al·lusiu als motius que fa 
admirables les dones selecciones per a cada imatge. 
Aquest argumentari visual i de text forma part del 
projecte “Start Girls”, que té l’objectiu d’apoderar les 
dones i, en definitiva, impulsar·ne la seva visibili·
tat en termes d’igualtat de drets. El punt de partida 
d’aquesta comesa data del passat 2018, quan AM·
PANS, amb el reclam de campanya: #ÉsElla, es pro·
posava d‘incloure·la dins dels actes de commemora·
ció del Dia Internacional de les Dones, el 8 de Març 
del 2020, en un itinerari que ja ha visitat les ciutats 
de Manresa i Vic.   
En la mateixa línia, aquest programa d’acció “Start 
Girls”, també incorpora la dinamització de l’eina: 

Tabú, tu tries què t’hi jugues!, a més de tallers d’au·
todefensa personal i xerrades conduïdes per algu·
nes dones emprenedores, comunicadores dels seus 
desafiaments personals i professionals. A la vegada, 
algunes joves del Centre de Noves Oportunitats han 
explicat la seva experiència en la  participació de 
l’exposició i han justificat que elles mateixes podien 
aportar el seu testimoniatge de superació atès les se·
ves pròpies i complexes vivències. 
En mig de la Covid · 19, i amb totes les mesures de 
seguretat, el passat dijous 23 de juliol, el Casal Po·
pular d’Igualada, El Foment, va fer pública aquesta 
exemplar  exposició; un acte de presentació que –

sense accent de  celebració· tan 
sols va poder dedicar uns consi·
derats elogis al treball de gènere 
dut a terme pel Centre de Noves 
Oportunitats, endemés de felici·
tar les conquestes d’aquests dar·
rers anys malgrat el llarg camí 
que encara queda per recórrer; 
de fet les pròpies manifestacions 
subscrites pel president d’AM·
PANS, Sebastià Catllà, i la direc·
tora del Centre de Noves Opor·
tunitats, Ada Colomer.
A propòsit de les Noves Oportu·
nitats per als joves
El Centre de Noves Oportunitats 
(CNO), gestionat per AMPANS i 
Intermèdia, forma part d’un pla 
d’actuació del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). És un programa 
que s’adreça a joves d’edats compreses entre els 16 
i 24 anys, sense inscripció en el mercat laboral i que 
han abandonat els estudis, amb l’objectiu que obtin·
guin suficients motivacions per a aprendre i retornin 
al sistema educatiu, o bé es formin professionalment 
per a poder accedir a un lloc de treball. Aquest pro·
grama, amb diversos punts d’actuació a la Catalunya 
central, ofereix orientació, formació, acompanya·
ment i intermediació; alhora que es caracteritza per 
tenir itineraris de fins a dos anys, destinats a desen·
volupar el projecte professional i personal dels joves. 

La segona edició d’aquest 
pla de treball, engegat fa 
només dos anys, ha pogut 
acompanyar 466 joves bo i 
aconseguint 60 insercions 
laborals, 49 retorns al siste·
ma educatiu, 110 convenis 
de pràctiques i 6 projectes 
comunitaris d’impacte. En 
total s’ha contactat amb un 
total de 252 empreses, 171 
de les quals han col·laborat 
activament en aquest camp 
d’acció.
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Mary Lennox (Dixie 
Egerickx) és un nena de 10 
anys nascuda a l’Índia de 

pares britànics. Quan tots dos moren 
de cop i volta, Mary és enviada a An-
glaterra amb el seu oncle, Archibald 
Craven (Colin Firth), a un remot 
paratge de l’erm de Yorkshire. Allà 
comença a desvetllar nombrosos se-

“El jardín secreto”, vulnerabilitat 
i alegria a parts iguals

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/SCOOBY! 
Dv i Ds: 17:45
Dg: 16:45
Dll a Dj: 17:25
2/THE WAY BACK 
Dv i Ds: 19:50/22:10
Dg: 18:50
Dll Dt i Dj: 19:30
Dc: 19:30/21:50
2/COLOUR OUT OF SPACE 
Dg: 21:10
Dll Dt i Dj: 21:50

4/EL JARDIN SECRETO 
Dv i Ds: 17:30/19:45/22:00
Dg: 16:30/18:45/21:00
Dll a Dj: 18:00/20:15

5/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2 
Dv i Ds: 17:40/19:55/22:15
Dg: 16:40/18:55/21:15
Dll a Dj: 19:00/21:30

6/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO  
Dv i Ds Dll a Dj: 18:30
Dg: 18:00
6/ ORIGEN  
Dv i Ds Dll Dc i Dj: 20:45
Dg: 20:15
6/ ORIGEN (VOSE)
Dt: 20:45

8/QUE SUENE LA MUSICA
Dv i Ds: 17:10/19:35
Dg: 16:10/18:35
Dll Dc i Dj: 19:35
Dt: 17:35/19:35
8/LA CAZA(THE HUNT)
Dv i Ds: 22:00
Dg: 21:20
Dll Dt i Dj: 21:55
Dc: 22:05
8/SUPERAGENTE MAKEY 
Dll Dt i Dj: 17:30

THE FAREWELL
Ds i Dg: 18:00

JUDY
Ds i Dg: 19:40

Durant l’hivern de 1968, gai-
rebé trenta anys després de 
l’estrena d’El mag d’Oz, Judy 

Garland (Renée Zellweger) arriba a 
Londres per oferir una sèrie de con-
certs. Les entrades s’esgoten en qües-
tió de dies, tot i que l’estrella ha vist 
la seva veu i la seva força minvades. 
Mentre Judy es prepara per pujar a 
l’escenari li retornen els fantasmes 
que la van turmentar durant la seva 
joventut a Hollywood. Als seus 47 
anys, s’enfronta a un viatge a les in-
seguretats que la van acompanyar des 
del seu debut, però aquest cop s’albira 
una meta ferma: tornar a casa amb la 
seva família per trobar l’equilibri.
Biopic al voltant de l’actriu i cantant 
Judy Garland que s’inspira en l’obra 
de teatre End of the Rainbow de Peter 
Quilter.

“Judy”, una excel·lent biografia de Judy Garland

crets familiars, sobretot després de 
conèixer al seu malaltís cosí (Edan 
Hayhurst), que durant anys ha estat 
tancat en una de les ales de la mansió. 
Junts, aquests dos nens viuen una sè-
rie d’aventures en un jardí màgic que 
els ajuda a tancar les ferides que han 
patit en la seva curta existència.

Dom Cobb (Leonardo Di-
Caprio) és el millor extractor. 
El seu ofici consisteix a intro-

duir-se en els somnis de les seves víc-
times i extreure’n secrets del món dels 
negocis per després vendre’ls amb 
grans dividends. A causa dels seus 
arriscats mètodes, grans consorcis el 
tenen en el punt de mira, i cap ama-
gatall li ofereix seguretat. L’empresari 
Saito (Ken Watanabe) el recluta per la 
seva última missió, que de triomfar li 
podria permetre el seu anhelat retorn 
a casa. Es tracta d’una missió molt di-
fícil. Cobb i el seu equip estrella, no 
robaran un secret, sinó que han d’im-
plantar una idea en el subconscient 
de l’hereu d’una multinacional (Cilli-
an Murphy), qui s’ha convertit en un 
perill per a Saito. Cobb i el seu equip 

“Origen”, ciència-ficció sobre els somnis
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es preparen meticulosament per a la 
missió, però no compten amb un risc 
incalculable: l’espectre de Mal (Ma-

rion Cotillard), la difunta esposa de 
Cobbs qui encara volta pels seus pen-
saments...



GEOGRAFIES INEXCUSABLES
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CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Antic Raadsaal o Parlament

Un suggeridor passeig arran de mar: 
Camins de Ronda de la Costa Brava
La Costa Brava, des d’unes captivadores i esplèndides poblacions 

costaneres, amb els seus perfils ondulats i, a voltes, tortuosament 
serpentins, s’esdevé un pròdig  tresor amb mil i un de racons o –si cap- 

d’amagatalls que constitueixen un admirable paradís prenyat de multitud 
d’indrets secrets a punt de revelar-se’t. Per aquestes contrades, qualsevol ànima 
viatgera que es proposi de lliurar-se -des d’una perspectiva d’excursionista- 
a recórrer itineraris no massa concorreguts, i afortunadament molt ben 
emparats, es troba a un pas d’inaugurar algun dels populars i estimablement 
íntims “camins de ronda”. Els camins de ronda que contornegen -deixant-se 
acaronar o envair per les aigües de la Mediterrània- els límits de les terres i els 
hàbitats del litoral empordanès et regalen unes espectaculars estampes d’allò 
que havia estat una atàvica travessia arran de mar, que entre cala i cala et 
convida a un passeig amable i summament saludable per a deixar-te captivar 
de la immensa grandiositat de tot un embolcall paisatgístic força desconegut 
per un turisme de sol i platja massa prolífic. 
La riquesa d’aquests encontorns és tot una invitació a l’inexcusable trajecte 
del Camí de Ronda que, des del preferent veïnatge de la població de S’Agaró 
fins a la platja de la Torre Valentina, t’endinsa per una via d’antigues senderes 
que han perdurat íntegres -fins els nostres dies- amb la fesomia originària 
al llarg d’un traçat d’una respectable alçària que els permet de consolidar-se 
com a vells enclavaments estratègics defensius. En marxa, per unes sendes 
costerudes, però còmodes, abordes des d’allà dalt una envejable posició 
privilegiada –de la mateixa manera que ho havien fet els teus antecessors- 
amb unes excel·lents panoràmiques de mar i de cel que t’evidenciaran la 
sempre eterna majestuositat de la Costa Brava.
Aquesta travessia cap a Torre Valentina et convida a conquerir les puntes de 
En Pau i la de Sa Conca en mig d’uns paratges de pins esvelts i d’una vegetació 
frondosa i rica en espècies autòctones que, ara amaguen i ara insinuen, unes 
inimaginables finques senyorívoles. De passada, aquesta assossegada caminada 
entre matolls i uns castigats pedruscalls, t’incita a unes plàcides parades per a 
deixar-te enlluernar amb algunes superiors seqüències de la fortitud i l’habilitat 
d’uns quants pescadors lluitant contra l’esclat de les incansables onades sobre 
uns roquerars que amaguen unes cobejables preses. I més endavant, et ve a 
rebre la colossal silueta de Cala Pedrosa amb el seu llindar muntanyenc, una 
diminuta platgeta d’una rogenca sorra desgranada que és una invitació a un 
bany, propi d’un edèn virginal. Cap amunt, unes altres cales, Cala Font i Cala 
Les Vaques et subjuguen a algunes retirades al voltant de fortuïts amagatalls 
de selves de mar, que presumeixen amb orgull dels seus acinglats i de les seves 
espantoses timbes  escapçades per la secular fúria del mar. En un trànsit de 
davallada, veus deprimir-se aquelles prominències rocalloses tan bon punt 
vas apropant-te a l’imponent embolcall illenc de la preciosa Cala de Sa Conca, 
amb un retall sorrenc que penetra en l’anomenada platja dels Oriços o dels 
Erissons. Al seu límit, una escurçada escalinata et condueix a la Punta del 
Pinell i la Punta Prima per assaltar-te amb les primeres impressions del món 
de la bullícia i l’espectacle de masses de la veïna  Platja d ’Aro. Amb tot, si et 
decideixes a desestimar qualsevol temptació d’oci i de  plaer d’aquest populós 
reclam turístic, només passar de llarg i encarrilar-te per la curta travessia de 
l’embocadura del Ridaura, retornaràs altre volta per universos ancestrals sobre 
les fondàries d’uns caminals prehistòrics amb la monumental presència d’uns 
vestigis megalítics, com és el cas –no t’ho pots perdre- del monòlit granític 
de El Cavall Bernat: un impressionant testimoni del desafiament de la pedra 
sobre les estampides del mar que s’ha esdevingut un símbol dels pobles veïns. 
I a l’entorn d’aquesta indescriptible roca solitària, la resta és la bella estampa 
d’unes engrescades onades que semblen perseguir-te. 
De la punta rocosa de Platja d’Aro estant, pots emprendre l’últim tram 
d’aquest recorregut des del familiar corredor de El Xuclador -modelat per una 
espadada costa abrupta- que et perseguirà amb unes magnífiques perspectives 
de la platgeta de Sa Cova i la Cala del Pitxot i la Cala del Pi. I entre els esculls 
que apareixen i desapareixen amb l’empenta de les onades, el passadís d’uns 

túnels et mena a un pas de minúscules platges com les de l’Illot de Sant Jordi, 
amb un paisatge molt peculiar i nodrit d’unes estranyes roques grisenques 
finament modelades que acaba justament a la platja de la Torre Valentina. 
Aquí, una extensa hisenda que ha heretat el motiu d’una antiga masia -amb 
torre de guàrdia en l’enclavament més elevat del mateix nom- et desvetllarà 
una tafaneria passatgera a propòsit dels darrers veïns d’aquests dominis. I cara 
al mar, el precipici, unes aigües transparents i d’unes insospitades profunditats 
acullen emmirallant-los uns destins sensacionals. 



Per sorpresa, s’enderroca l’estació de tren d’Igualada, 
un any després de la marxa “Salvem el Carrilet”
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

V a ser una sorpresa 
per a la majoria de la 
població d’Igualada. 

Una de les últimes mesures 
del darrer govern abans de la 
democràcia a la ciutat va ser 
l’enderroc de l’estació de tren, 
al capdamunt del Passeig Ver-
daguer, un edifici històric que, 
de la nit al dia, va convertir-se 
en runes. Quedava així enrere 
el final de línia del “carrilet” al 
ciutat, que així era des de 1893.
La nova estació es va inaugurar 
el 1978 quan es va escurçar el 
recorregut de la línia per a evi-
tar diversos passos a nivell pel 
centre d’Igualada, ja que la via 
creuava el Passeig Verdaguer 
sencer, de més d’un quilòmetre 
de llargada. La decisió arribava 
un any després d’una mobilit-
zació social, molt important, 
que va consistir en una marxa 
a peu entre Igualada i Marto-
rell per a reivindicar la super-
vivència de la línia.  
La marxa l’havia convocada 
el teixit social anoienc i del 
Baix Llobregat sota el lema de 
“Salvem el carrilet”. Un temps 
abans, havia entrat en fallida la 
Companyia General dels Fer-
rocarrils Catalans, que arros-
segava problemes econòmics. 
L’empresa pública Ferrocar-
rils Espanyols de Via Estreta 
(FEVE) va assumir l’explotació 
de la xarxa de via estreta entre 
Barcelona i Martorell i els ra-
mals d’Igualada i de Manresa. 
L’Estat va aprovar reestructurar 
l’empresa, però, atenció, elimi-
nant algunes línies, com ara el 
ramal de l’Anoia o el tram entre 
Hospitalet i Plaça Espanya.
Això va desencadenar de se-
guida un fort rebuig social. La 
marxa es va iniciar a Igualada, 
amb un grup d’unes 150 perso-
nes que van agafar el tren de les 
8 del matí d’aquell dissabte 7 de 
maig del 1977. Irònicament, la 
marxa que havia de sortir de 
Martorell cap a Igualada va ha-
ver de començar més tard per-
què el tren en què anaven els 
igualadins va patir una avaria 
abans d’arribar a Sant Esteve 
Sesrovires.
La marxa, de 40 kms., va pas-
sar pels pobles de Sant Esteve 
Sesrovires, la Beguda, Masque-
fa, Piera, Vallbona d’Anoia, la 

1978 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Enderroc, per sorpresa, de l’Estació del tren d’Igualada, el 1978.  A sota, la Marxa pel Tren, 
entre Igualada i Martorell, l’any abans, mobilització per evitar el tancament de la línia.

Pobla de Claramunt, Vilanova 
del Camí i Igualada. en cada 
població es llegia un manifest 
i es recollien signatures de su-
port per fer-les arribar al go-
vern i al rei Joan Carles I. 
Al vespre, en arribar a Igua-
lada, hi havia una gernació. 
Al capdavant de la marxa hi 
havia “majorets” i la banda de 
timbals i cornetes de Vilano-
va, a més de l’antiga diligència 
que feia el trajecte a Barcelona, 
amb una pancarta que reivin-
dicava “Amb carrilet sí. Amb 
diligència no!” A l’arribada de 
la marxa, la sortida d’un tren 
va ser celebrada amb aplaudi-
ments pels manifestants.
L’alcalde Ramon Grau, va re-
fermar la posició de la ciutat 
a favor de conservar el tren, 
fent una nova estació i traient 
el traçat que recorria el cèntric 
passeig Verdaguer, amb nom-
brosos passos a nivell. Allà es 
va fer la darrera lectura del 
manifest, que alertava que els 
pobles es quedaven com a únic 
enllaç amb “una carretera en 
pèssim estat, tant de traçat com 
de conservació i amb un alt ín-
dex de perillositat”.
La pressió popular va fer canvi-
ar els plans de FEVE, i, un any 

després, traspassava la línia a 
la Generalitat, que la manté 
en l’actualitat. Els vells auto-
motors Man de color verd van 
donar pas, el 1986, a nous trens 
dièsel, i, el 1999, va arribar 
l’electrificació entre Martorell 
i Igualada. La línia, però, no 
ha tingut mai més cap inver-
sió que li permeti esdevenir 
un transport competitiu entre 
Igualada i Barcelona. És més, 
el temps de trajecte és el mateix 
que fa 40 anys...



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. Unitats que fan aquest mes idèntic al que ve (dos mots) / 2. Creixo 
d’una manera que quedaré estèril. Separa entre aquí i allà / 3. L’una a la brúixola. Part del 
port reservada a la Rossell. Article de primera necessitat masculina / 4. Variat, i caragirat. 
S’inventa tot de penjaments d’un altre / 5. Fita per localitzar el còrmer del cotxe oficial. Hi 
fixen els caps per amarrar contracorrent / 6. Remor de ronc. El derivat del petroli que ho 
fa tot més fàcil. Romer de renc / 7. Era propi de la Gardner. Rescat que té ocupat tot un 
exèrcit / 8. Desaparèixer, que per tant no és venir. Amics de Seguir la Ruta / 9. Ai no, no el 
prenguessis per catió! Adreci cap a l’oest / 10. Si no n’hi ha prou no hi ha colònia. A Suàbia 
no el troben gens exòtic / 11. Fa créixer l’amor i decréixer la sola. Moros de quan el rei en 
Jaume. En plena vega / 12. Anyell tan xic que encara mama d’esquena. Més pelat que tos de 
vell / 13. Mitxelins de fabricació nacional. No duia bé, però escaure’s s’escau.

VERTICALS: 1. Foscor de pel·lícula. Regalimós, però no necessàriament suós / 2. La part 
sobreeixint de l’Ignasi i la Carme. Sembla força vetusta, però és d’una bellesa de Venus / 3. 
L’antic marit, ara localitzat a Texas. Desembarcament i conquesta de manera subtil. Centre 
de la Meca / 4. Llogar un pis li semblaria establir-se massa. Valors convertibles en marges 
de carretera / 5. Excursió per la muntanya a ritme d’1X2. Miro l’interior del pullover / 6. 
Una mica d’acritud. Reviscola, reviu. Marxa de l’Alcalatén / 7. I entra a Ulldecona. Tot 
enamorament ho és per definició. De les rates als ortius / 8. Altre cop l’Ignasi, però ara en 
família. Miri atentament vers les altures / 9. Com a planta no creix però és ampla i no té 
noses. Moscovita partidària de la revolució / 10. Mitges de nàilon. Ferida dels nervis. Prin-
cipi edulcorant / 11. “Ele mi resina!”, diu el perfumista quan rep aquest oli. Com a estil, 
queda entre la Preysler i la reina / 12. És al bacallà com a la crema la dolçor i a l’ametlla 
l’amargor. Si hi cases d’algú, és d’un lapó.

passatemps
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Troba les 7 diferències



Agost
14: Maximilià-Maria Kolbe ; Eusebi; Anastàsia.

15: Assumpció de la Mare de Déu; Tarsici 
16: Esteve d’Hongria; Roc; Serena.

17: Jacint de Polònia; Beatriu de Silva; Eusebi.  
18: Agapit; Helena; Patrici,.

19: Joan Eudes; Magí ermità a Brufaganya; Lluís d’Anjou 
20: Bernat; Cristòfor i Leovigild; Samuel  

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Jordi Solé Peña
Ens deixà el passat dissabte  dia 8 d'agost a l'edat de 70 anys.

Els teus estimats: esposa, Roser; fills, Natàlia i Llorenç, Judit i Guillem i Eduard; germa-
na, Isabel i Josep; néts, Llorenç, Gerard, Berta, Otger, Elga, Guerau; volem agrair les 
mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns dia 10 

d'agost a l'oratori de Funerària Anoia.

Igualada, agost de 2020Funerària Anoia, S.L.

En record de:

Sí, el món de la sardana 
a Igualada està de dol... 
sí, ha perdut a la Paqui-

ta Panadés, una dona que es-
timava la sardana d’allò més, 
juntament amb el seu estimat 
espòs, en Bartomeu Marga-
lef. Ells dos, junts sempre, 
han portat el nom d’Iguala-
da i de la sardana per arreu 
de Catalunya. No hi havia 
aplec, concert, ballada o acte 
sardanista on no hi fossin 
presents.
La prova de l’estimació que 
hi tenien, queda reflectida 
en les tres sardanes que els 
hi varen dedicar. La prime-
ra “Bartomeu i Paquita” del 
compositor Francesc Camps 
i Comellas, regal de l’Agru-
pació Sardanista d’Igualada 
en motiu de les seves Noces 
d’Argent i estrenada en el 
decurs del 65è Aplec de la 
Sardana de la nostra ciutat, 
l’any 1993, en el que se’ls va 
retre un merescut homenat-
ge. La segona “Argent a Igua-
lada” que els hi va dedicar el 
mateix any 1993 i pel mateix 
motiu (les seves Noces d’Ar-
gent), el compositor Daniel 
Gasulla i Porta. L’última “42 
anys ballant junts”, dedicada 
pel compositor Jaume Rio 
i Ratera en la Festa Major 
d’Igualada de l’any 2010.
Enguany portaven 52 anys 
ballant... ballant junts... i 
mentre ballaven, ella, la Pa-
quita, en veu baixeta, gairebé 

imperceptible, anava comp-
tant.
Les seves coneixences arreu 
de Catalunya són senzilla-
ment impressionants. Cal 
esmentar que s’han rebut 
més de 50 mostres de condol 
entre persones i entitats sar-
danistes, només de la demar-
cació de Barcelona.
Paquita, et mereixes un bon 
cel i segur que allà on siguis, 
podràs continuar gaudint de 
la sardana que tant estima-
ves.
“La sardana és la dansa més 
bella de totes les danses que 
es fan i es desfan!!!
                 
  

Agrupació Sardanista 
d’Igualada

jbacardit50@hotmail.com

Adeu, Paquita, adéu

MONTSERRAT / LA VEU 

El Funicular de la Santa 
Cova tornarà a oferir 
servei a partir d’aquest 

dilluns, 17 d’agost, després de 
dos anys durant els quals s’ha 
realitzat una revisió a fons de 
la infraestructura per a millo-
rar-ne les prestacions i mo-
dernitzar-la. Les tasques han 
consistit en la renovació dels 
bastidors de les caixes així com 
de l’estructura de la via. Des-
prés d’aquests mesos, el funi-
cular, que connecta el Mones-
tir de Montserrat amb el camí 
de la Santa Cova, es va tornar a 
instal·lar a Montserrat el 7 de 
juliol passat, moment a partir 

del qual ha estat en període de 
proves. El mateix 17 d’agost 

també s’estrenaran el nou mi-
rador de Sant Joan i el centre 
d’interpretació del Geoparc de 
la Catalunya Central i del Parc 
Natural de la Muntanya de 
Montserrat. Amb el Funicu-
lar de la Santa Cova en servei, 
l’explotació turística Cremalle-
ra i Funiculars de Montserrat 
torna a oferir el 100% dels seus 
actius als visitants d’aquest 
emblemàtic El Funicular de 
la Santa Cova va suspendre 
el servei el gener de 2018 per 
a la realització dels treballs 
de millora. La previsió inicial 
era que tornés a estar en fun-
cionament per Setmana Santa 
del 2020 però a conseqüència 
de l’estat d’alarma per la Co-
vid-19 finalment serà ara a l’es-
tiu. Els nous cotxes mantenen 
les caixes ja modernitzades 
l’any 2000 i s’hi han renovat els 
bastidors. També s’han millo-
rat els trams de la via per on 
transcorre el funicular. Con-
cretament, s’han estabilitzat els 
talussos, millorat el drenatge i 
netejat els murs de  protecció 
de la via. Així mateix, s’ha re-
alitzat una renovació integral 
de la via i s’ha substituït el ca-
ble tractor. La inversió total ha 
estat de 2,3 milions. En una 
segona fase, està previst actu-
ar en la renovació de la sala de 
màquines, amb una inversió 
de 2,2 milions.

El Funicular de la Santa Cova es posa 
en servei el 17 d’agost després de la 
seva modernització

Igualada, agost de 2020

Paquita Panadés i Corcelles
 Morí cristianament el dia 8 d'agost de 2020 

a l'edat de 84 anys.

L'Agrupació Sardanista d'Igualada 
expressa el més sentit condol.
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients
Per a 4 persones:
� Espaguetis 350 g
� Cloïsses 500 g
� Vi blanc 50 ml
� Xampinyons 300 g
� Oli d’oliva verge extra 
   50 ml
� Dent d’all 2
� Sal
� Pebre negre mòlt

Espaguetis mar i muntanya

Escalfem en una paella la meitat de l’oli i fregim un 
gra d’all sencer. Afegim les cloïsses ben rentades i 
el vi blanc, tapem i esperem que s’obrin les cloïsses. 
Un cop obertes, eliminem l’all i colem el líquid, re-
servem.
Escalfem en una cassola la resta de l’oli amb l’altre gra 
d’all picat, afegim els xampinyons laminats i saltegem 
a foc viu durant tres o quatre minuts, salpebrem i afe-
gim les cloïsses i el seu líquid i deixem coure durant 
un parell de minuts.

Mentrestant coem la pasta en abundant aigua salada 
durant el temps especificat en el paquet, l’escorrem bé 
i l’afegim a la cassola, barregem bé i servim de segui-
da.

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:

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).
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FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 14: MISERACHS
Rambla Nova, 1

 DISSABTE 15:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DIUMENGE 16:  
  BAUSILI Born, 23 

(9:00- 22:00)
TORELLÓ P. Verdaguer, 82

(22:00- 9:00h)

DILLUNS 17: BAUSILI 
Born, 23

DIMARTS 18: SECANELL
Òdena, 84

DIMECRES 19: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 20: BAUSILI 
Born, 23

DIVENDRES 21 ESTEVE
Av. Països Catalans, 101



Xavier Barberà /  
President del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada

Soc en Xavier Barberà, igualadí d’adopció. La meva relació amb la comarca ve de lluny, vaig casar-me 
amb la meva parella a Santa Maria de la Tossa ja fa un grapat d’anys. Llicenciat i Doctor en Ciències 
Geològiques per la Universitat de Barcelona. Des de fa uns anys treballo a l’Ajuntament d’Igualada, 
on actualment dirigeixo l’àrea d’Entorn Urbà. Vaig entrar al CECI fa deu anys i en sóc el president des 
de març de 2019. 

Aquest passat mes de juliol vàreu treure a la llum una ne-
cròpolis tardo antiga ubicada al costat de l’església de 
Santa Maria de Veciana. Es tracta d’un descobriment im-

portant?

Ara per ara no es pot dimensionar la importància del descobriment, 
ja que és la primera campanya que hi duem a terme. Tenim previst fer 
més excavacions els propers anys per poder esbrinar quina dimensió 
arqueològica té el jaciment, tot i que els elements trobats fins ara ens 
fan ser optimistes.

Quins elements arqueològics hi heu trobat?

En aquesta primera campanya hem localitzat una necròpolis tardo 
antiga dels segles VI i VIII i un edifici medieval de planta rectangular 
amb unes sitges associades, datat entre els segles XIII i XIV. A l’interi-
or d’una de les sepultures tardo antigues, s’ha trobat un individu que 
anava acompanyat d’una sivella visigòtica dels segles VII-VIII; aques-
ta és la troballa més interessant de la campanya, ja que s’han trobat 
molt poques sivelles d’aquest període a la península ibèrica. Pel que fa 
a la necròpolis, tenim un seguit de tombes que tindrien una cronolo-
gia entre els segles VI i VIII. Es tractaria de tombes tipus mausoleus 
o panteons on s’hi enterraven grups familiars. Les tombes estaven se-
gellades amb un tipus de paviment romà conegut com a “opus signi-
num”. Altres tombes tenien una coberta de llosa, mentre que se n’han 

detectat altres que són de tipus sarcòfag. Pel que fa a la part medieval, 
les excavacions també han permès treure a la llum unes estructures 
muraries que correspondrien a un edifici d’entre els segles XIII i XIV 
que es superposen i tallen les estructures més antigues.

En teníeu coneixement de l’existència d’aquest jaciment?

Aquest jaciment es va excavar molt parcialment a l’any 1999 i va po-
sar de manifest la presència de l’edifici medieval i d’algunes estructu-
res paleocristianes que ens van servir de base per afinar l’excavació 
d’aquesta primera campanya.

Com es finança una actuació d’aquest tipus?

El CECI és una entitat sense ànim de lucre, els seus ingressos provenen 
de les quotes dels socis i de les sòcies, de la subvenció de l’Ajuntament 
d’Igualada i de fons que es demanen a altres organismes com l’Institut 
Ramon Muntaner o la Generalitat de Catalunya, normalment asso-
ciats a projectes concrets o a la edició de llibres o altres publicacions. 
Com un dels objectius del CECI és impulsar i promoure totes aquelles 
activitats que tinguin com a finalitat l’estudi, la recerca o la divulgació 
del patrimoni històric, arqueològic, arquitectònic, artístic, urbanís-
tic, natural i mediambiental i que tinguin com a àmbit la comarca de 
l’Anoia, és en una actuació com aquesta, on l’entitat ha d’invertir els 
seus diners per poder complir amb l’objectiu esmentat. Invertim en 
cultura i coneixement.

Per aquells que no us coneguin, què és el CECI? Com va néixer?

El CECI es fa fundar l’any 1947, per aquesta raó ens estem preparant 
pel nostre 75è aniversari, l’any 2022. Els que ens coneixen, estic segur 
que ens veuen com una institució excessivament acadèmica, però les 
noves generacions de la Junta estem intentant obrir el CECI a tothom 
a qui l’interessi la cultura i el coneixement, sense perdre el rigor cien-
tífic. Per als que no ens coneixen, estem potenciant les noves eines so-
cials, vàrem renovar la pàgina web i l’any passat vàrem obrir el nostre 
compte de twitter (@cecianoia) on anunciem les nostres propostes, 
activitats i projectes. 

Com funcioneu com a entitat? Les seccions treballen de manera 
autònoma?

L’entitat s’estructura entre la junta directiva (el president, la vicepresi-
denta, la secretària, la tresorera i tres vocals) i les diferents seccions. 
Tenim diverses seccions que efectivament funcionen d’una manera 
autònoma. Les més actives són: la d’història, la de ciències naturals 
i mediambientals, la d’arqueologia, la de paleontologia, la de ciències 
de la salut i la de filologia. A més, sota el paraigua del CECI es troba 
l’Espeleo Grup Anoia, l’EGAN, amb la seva pròpia junta i socis. 

(Podeu llegir l’entrevista sencera a www.veuanoia.cat)

“Obrim el CECI a tothom a qui li interessi 
la cultura i el coneixement”

  Cristina Roma @crisroma67

Divendres, 14 d’agost de 2020

Espai patrocinat per:

NOU SUV PEUGEOT 2008
UNBORING THE FUTURE 

PEUGEOT i-Cockpit® 3D

CONDUCCIÓ SEMI-AUTÒNOMA

CAIXA DE CANVIS AUTOMÀTICA DE 8 MARXES

 

Consulti la información sobre el procediment d’assaig de vehicles lleugers harmonitzat a nivell mundial (WLTP) a wltp.peugeot.es
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