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Homenatge davant el monolit dedicat al Mestre Just, a la Tossa de Montbui, fundador de l’Schola Cantorum, l’octubre de l’any passat.   Pàgina 21

L’Anoia es manté per sota de l’alt risc 
de contagi, però segueix a l’alça

  Pàgina 11

La mitjana 
d’edat dels 
infectats 
anoiencs passa 
dels 58 anys 
d’inicis d’agost, 
als 33 actuals

Mà dura a 
Igualada 
contra els 
botellons i 
l’incivisme
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Els alcaldes 
d’ERC de 
l’Anoia no 
cediran el 
superàvit

Troben restes 
de cèrvols 
de fa 60.000 
anys, a l’Abric 
Romaní
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S’han fet 19.101 
PCR’s, un 9,7% 
han donat 
positiu. Hi ha 
2.323 infectats 
des de l’inici

Punt final a l’Schola Cantorum d’Igualada, 
després de 80 anys d’història



L’EDITORIAL

Incertesa
S’apropa la data d’inici del curs escolar i, a me-

sura que passen els dies, per molt que s’esforci 
el govern -o els governs, millor dit- l’incertesa 
s’apodera de pares i professors. També d’alum-

nes. Altra vegada els missatges arriben doblats, i el 
govern de la Generalitat diu una cosa, i el de l’Estat 
la matitza. Els ciutadans, lògicament, no saben a què 
atenir-se.
El curs començarà el 14 de 
setembre -dilluns vinent 
les escoles ja començen 
a planificar aules i cursos 
sobre el terreny- i el pla 
tècnic per tal d’evitar al 
màxim els contagis a les 
aules té massa dubtes. El 
president Quim Torra va 
dir que serà obligatòria la 
mascareta a l’educació se-
cundària, però la ministra  
María Isabel Celaá diu dos dies després que també a 
partir dels 6 anys, és a dir, tota la primària... I la Ge-
neralitat respon que, d’això, res de res. El què pensen 
pares i alumnes sembla que no interessa. Ni als uns, ni 
als altres...
També s’ha dit que es reduirà la ràtio dels alumnes a les 
aules, però aquest és un punt que serà difícil en moltes 
escoles -també a l’Anoia- perque algunes no tenen les 

aules preparades o els espais necessaris per poder ga-
rantir les mesures de seguretat i distància o per poder 
desdoblar les aules. A aquestes alçades, quina infor-
mació oficial -a nivell local o comarcal- tenen, els ano-
iencs? Poca. Tot i que algunes escoles es comuniquen 
amb les famílies a través de correu electrònic, en gene-
ral la informació no transita amb celeritat i conceció. 
Els sindicats també reclamen que es contractin més 

professors i que s’evi-
ti, sempre que sigui 
possible, la virtualitat, 
perquè s’incrementarà, 
diuen, la segregació es-
colar. 
Però hi ha pares 
-molts- que no ho te-
nen clar. Alguns es 
plantegen si portar els 
seus fills a les escoles. 
Una decisió important 

i que, de fer-se, pot comportar greus sancions.
Cal més informació. Cal que, d’una vegada, es vegi 
des de l’administració pública -la que sigui- més 
seriositat i, especialment, més claredat en les seves 
decisions. Dóna la sensació que, si a casa, tenim in-
certeses i dubtes, als palaus de Madrid i Barcelona 
tenen pànic. Però són allí per aportar solucions, no 
per afegir més nervis. 

Dóna la sensació que, si a casa, 
tenim incerteses i dubtes, als 
palaus de Madrid i Barcelona 
tenen pànic. Però són allí per 

aportar solucions, no més nervis.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Maria Jesús Arnau, titular del jutjat de 
vigilància penitenciaria número 5 de 
Catalunya, va avalar el tercer grau dels 
líders de l’1-O i en la seva interlocutò-
ria va retreure a la fiscalia que “preten-
gui donar-los un càstig exemplar amb 
la seva oposició a totes les sortides i be-
neficis”, per continuar assenyalant que 
el seu posicionament “és vuitcentista 
i propi d’un sistema anterior al segle 
XX i molt anterior a la Constitució” i 
no compartint el criteri dels fiscals de 
que els condemnats haurien de sen-
tir-se culpables i reconèixer que han fet 
sedició perquè “els interns haurien de 
callar i deixar d’expressar lliurement els 
seus pensaments ideològics, quan són 
legítims dins del nostre ordenament ju-
rídic” Però no els va deixar sortir de la 
presó a l’espera del que resolgui el TS.

Margarita Robles, ministra de de-
fensa, però ex magistrada del TS 
i vocal de CGPJ, en referència de 
les crítiques de Podemos als jutges 
va dir “cal donar suport als jutges 
perquè facin la seva feina sense cap 
mena d’interferències i desqualifi-
cacions. La independència judicial 
i el respecte a la tasca dels jutges és 
una peça essencial i una clau de vol-
ta de l’Estat de dret.”

Josep Maria Álvarez, secretari ge-
neral d’UGT, ha dit “Avui ningú no 
dubta que és necessari donar con-
tinuïtat més enllà del setembre als 
expedients de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO) per força major, 
vinculats a la pandèmia.”

Damià Deàs, president de la patro-
nal Aecava, antic Institut del Cava 
de Sant Sadurní i que agrupa el 85% 
de les bodegues productores, da-
vant els baixíssims preus que es pa-
guen pel raïm, malgrat l’increment 
de la despesa productiva derivada 
de la plaga del mildium, ha dit “els 
costos són els que són i el sector 
hauria de tenir consciència sobre la 
situació dels viticultor i la sosteni-
bilitat del sector en tota la cadena 
de valor”.

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat a l’exili i diputat europeu, ha 
dit “hem de ser conscients que l’única 
via transitable, realista, sense falses il-
lusions, és la gestió d’una confrontació 
intel·ligent amb l’Estat. Acordem en-
tre tots, tractant-nos com aliats d’una 
mateixa causa, l’estratègia per superar 
aquesta paret”.

Quim Torra, president de la Generali-
tat, poc després que Leo Messi enviés 
un burofax al Barça anunciant la seva 
voluntat de marxar, li va dir a Twitter 
que “Catalunya serà sempre casa teva”.

Jéssica Albiach, líder dels Comuns al 
Parlament i candidata a la Presidència 
de la Generalitat quan es confirmin els 
comicis, ha demanat “que es convoquin 
eleccions immediatament perquè la 
pandèmia no pot deixar en suspens la 
democràcia”.

Alfonso Villagómez Cebrian, magis-
trat substitut del Tribunal Contenciós 
Administratiu número 2 de Madrid, va 
decretar que “la prohibició de menjar i 
beure al transport públic és nul·la de ple 
dret, perquè limita els drets fonamen-
tals i causa indefensió si no hi ha estat 
d’alarma ni Ordre Ministerial de Sani-
tat, publicada al BOE”.

23 d’agost del 2020. Diumenge de Festa Major sen-
se festa. Tot es diferent en aquest any 2020, tan llarg 
i inesperat, lligat ja per sempre a una devastadora 
pandèmia.
A l’església gran, aquest migdia, no hi ha gaire gent 
i encara espaiada per l’anormalitat de la “nova nor-
malitat” que toca viure. Missa cantada com a co-
miat senzill i auster, ha dit el mossén, d’una entitat 
tants anys lligada a la ciutat d’Igualada.
El temple es guarnit de manera inédita i l’aire s’om-
ple de reminiscències i d’una certa nostàlgia perque 
es també l’última cantada de l’Schola Cantorum. La 
vella Schola Cantorum acaba el seu trajecte perquè 
no hi ha relleu a les veus que s’apaguen per l’edat i 
per les moltes baixes que els anys van fent perquè la 
llei de la vida és sempre inexorable.
Avui, en aquesta cerimònia gairebé intima, plena 
d’emocions potser amagades pel que significa sem-
pre un punt final, l’Schola dona el camí per acabat 
després de vuitanta anys d’escampar en mil llocs 
diferents les seves cantades.
Hi ha, segurament, en aquesta hora, moments que 
trasbalsen les cares dels que canten. I també els ulls 
i la mirada i les mateixes veus. I quan tot acabi, les 
abracades tindran un sentit especial que només ells 
saben. No es estrany que aquest missa cantada tin-
gui notes de lament. Es l’ultima que canten i es un 
adéu.
Un bocinet de la història cultural d’Igualada s’es-
micola aquest migdia càl.lid. L’Schola Cantorum 
plega. Potser es el final que s’anunciava des de fa 
temps en cada baixa vital d’un dels seus compo-
nents. Però, quan arriba l’hora, aquesta hora de 
l’adéu, es fa inevitable que mirin enrera, que recor-
din el camí fet, i que l’emoció els envaheixi a tots. 
Hi ha moments que els cors, si són humans, s’es-
querden.
Avui, en aquest magnífic temple, els silencis esde-
venen instants llargs de respecte i agraiment. Una 
mena de rèquiem pels que n’han cantat tants tan-
tes vegades en aquesta mateixa basílica de Santa 
Maria, que era quasi com casa seva. Final digne, 
d’una senzillesa que el fa gran pel rastre que dei-
xa l’Schola. La música de l’orgue, que interpreta 
magistralment Joan Paradell hi posa un punt final 
memorable.
Des d’ara, de l’Schola Cantorum se’n parlarà en 
passat. Alguns recordaran el seu naixement quan 
un grup de cantaires, de la má del mestre Joan Just 
-el recordat mestre, tan entranyable a Igualada pel 
seu “Himne del patge Faruk”- , van decidir comen-
çar el camí. D’altres pensaran en les desenes d’ho-
mes igualadins que a llarg dels anys han cantat en 
aquest Cor de manera generosa i sempre altruista, 
i  també hi haurà que ho mirarà tot amb una certa 
melangia. La vida es així, arriben els cabells blancs, 
les mirades potser es tornen nostàlgiques pel camí 
fet, pas a pas, deixant rastre. I ara, dir adéu, cantant 
qui sap si amb alguna llàgrima amagada. Emoció 
íntima. Punt i final.
La página queda escrita. L’obra del mestre Just es 
part de la història d’aquesta Igualada que ell esti-
mava. I que, sortosament, tanta gent ha estimat, 
estima i estimarà encara.
Tot té un principi i tot té un final. Avui, el de l’Sc-
hola Cantorum. Festa Major 2020. 80 anys. Queda, 
però, l’agraiment de la Ciutat i de molta gent. Que-
da la medalla al cor d’un bon servei per a cada un 
dels components que hi han cantat al llarg de tota 
la seva història    
Diem adéu a l’Schola Cantorum. Adéu i gràcies. 
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Punt final de l’Schola Cantorum d’Igualada

Un rèquiem 
senzill i auster



L a situació excepcional en la que 
vivim ens ha marcat a totes. Qui 
ens anava a dir fa 1 any que viu-
ríem un confinament, que ens 

hauríem de separar dels nostres éssers es-
timats, que els infants i els joves no po-
dríen anar a estudiar, i que moltíssimes 
persones no podríen anar a treballar. Totes 
hem patit aquesta situació d’una manera 
o una altra, i això també ens ha servit per 
reprensar les nostres vides, per valorar les 
coses realment importants. I la feina n’és 
un, perquè és el nostre pa i sostre, i quan 
et falla, es trenca un pilar principal de la 
teva vida. I això és el que va passar a mol-
tes treballadores i treballadors de la Conca 
d’Òdena.
Si recordeu, uns dies abans que es declarés 
l’Estat d’Alarma el passat mes de març, es 
va procedir a confinar i tancar perimetral-
ment la Conca d’Òdena, pel nivell tant ele-
vat de contagis. Vam ser el primer i l’únic 
territori que ha estat confinat a tot l’Estat 
Espanyol. El Govern de l’Estat, en un Reial 
Decret, va reconèixer a totes les treballado-
res i treballadors de la Conca d’Òdena que 
no van poder anar a treballar, perquè les 
mateixes empreses van ésser confinades, la 
situació d’incapacitat temportal, de baixa 
laboral, i per tant, van poder acollir-se a 
la prestació. Però va deixar excloure a les 
treballadores i treballadors de fora de la 
Conca que no van poder entrar al terri-
tori confinat per accedir als seus llocs de 
treball dins de la Conca d’Òdena. Els va 
deixar en un buit legal i sense cap mena 
de cobertura. Aquestes famílies han estat 
molts mesos patint una situació de greuge 

molt gran, sense feina i per tant, amb mol-
tes dificultats per comprar menjar i pagar 
lloguers i/o hipoteques. Esquerra Republi-
cana va denunciar aquesta situació des del 
primer moment, i posteriorment, gràcies 
a l’equip negociador i a la seva gran feina, 
vam aconseguir que la reparació de la situ-
ació de les treballadores i treballadors de 
la Conca d’Òdena formés part de l’acord 
a la darrera pròrroga de l’Estat d’Alarma, 
amb la nostra abstenció. 
Després de mesos de batalla al Congrés, i 
de la pressió que el nostre portaveu Gabriel 
Rufián també va excercir, som conscients 
que la mesura arriba tard, però ha arri-
bat. I mentre alguns ens criticaven d’in-
genus amb l’acord, nosaltres demostrem 
una vegada més que Esquerra Republicana 
sempre està al costat de la seva gent, dels 
que més ho necesiten, perquè aquesta és 
la nostra vocació de servei, millorar dia 
a dia la vida de les nostres conciutadanes 

i conciutadans. Per això Oriol Junqueras 
quan va sortir de la presó, el primer que 
va voler fer va ser anar a veure a les igua-
ladines i igualadins per saber com havíen 
viscut aquest doble confinament i posar-se 
a disposició per ajudar en el que calgués.
Continuarem molt atentes a l’execució 
d’aquesta mesura i en farem un seguiment 
molt acurat perquè es compleixi. 
I vull donar altra vegada les Gràcies a les veï-
nes i veïns de la Conca d’Òdena i de la comar-
ca de l’Anoia per la seva col·laboració,  al gran 
equip de professionals dels àmbits sanitaris i 
social, i de totes les persones que no van dei-
xar de treballar perquè la resta tinguéssim co-
bertes les nostres necessitats. També a totes 
les companyes i companys al capdavant dels 
seus Ajuntaments que van treballar sense 
descans per les seves ciutadanes i ciutadans, 
i en especial a la nostra Consellera Alba Ver-
gés i el nostre Conseller Chakir El Homrani. 
Gràcies a totes elles i ells.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Ens en sortirem!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat

La
 tr

ib
un

a
CAROLINA TELECHEA La política útil

Teniu dubtes sobre si les escoles començaran el 
14 de setembre?

 Sí 74%  No 26%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

Diputada al Congrés per ERC.



TORNA L’ESPORT AMB L’IGUALADA HC

L’Igualada Hoquei Club torna a l’activitat esportiva oficial, després 
de gairebé cinc mesos d’aturada a conseqüència de la Covid-19, 
amb la disputa de la Lliga Catalana. No podrem animar en persona 
als arlequinats, però tenen tot el nostre suport. Ben retrobats!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

La pandèmia i el capitalisme

U n sector minoritari de 
la societat afirma, amb 
una rotunditat gens 
argumentada, que el 

culpable de la pandèmia que es-
tem patint és el sistema capitalis-
ta. Aquests nous apòstols estan en 
contra de les indústries en general, i 

de les empreses “que no siguin necessàries”. No que-
da gens clar, però, qui ha de definir quines activitats 
són necessàries i quines no ho són. El remei que ens 
proposen és tan infantil com mancat d’argumenta-
ció: s’han de tancar fàbriques —el tancament de la 
Nissan només és un exemple—, s’ha de castigar el 
turisme, s’han de tancar hotels i no se n’han d’auto-
ritzar de nous. Admeten el turisme low cost d’alberg, 
samarreta i xancletes, però amaguen que els llocs de 
treball productius es troben, precisament, a les em-
preses que pretenen destruir. 

Castiguen amb contundència l’ús del cotxe privat, i 
prediquen que s’han de fer tramvies tot i el seu ele-
vat cost i l’oposició majoritària de la ciutadania. Ens 
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SECCIÓ DE L’AFI
JOSEP ELIAS FARRÉ

En la sempre interessant secció de 
l’AFI, Història de la Fotografia a Igua-
lada, de la passada setmana, en el 
texte notàrem una incertesa. El que 
vull dir és: que allà on s’afirma que va 
albergar la llibreria Poncell, propietat 
de l’impresor Nicolau Poncell Sitges, 
hauria de dir: va albergar una botiga 
on es venien llibres i queviures, propi-
etat de Ramon Castelltort, que estava 
casat amb la senyora Poncell.
L’establiment fou continuat pels seus 
fills. El noi fou un popular directiu del 
CF. Igualada i la noia, Josepina, regen-
taren el negoci fins que fou tancat.

En dèiem, això sí, a “Cal Poncell” 
i també, a “Cal Sabatetes”, renom 
que s’havia “endossat” al propietari 
d’aquell comerç.
Diguem, de passada, que aquella 
plaça ostentà el nom de la Repúbli-
ca, fins a l’acabar la guerra civil.
Són coses de la Igualada d’altres 
temps, que és bo de recordar, com 
molt acertadament fa l’esmentada 
secció. 

AGRAÏMENT
ESTHER ESTRADA

El dia 4 d’agost vaig patir un acci-
dent de trànsit al carrer Masquefa 
d’Igualada, d’on en soc veïna, afor-

tunadament en vaig sortir prou bé.
Voldria, en primer lloc, expressar la 
meva gratitut als meus veïns que em 
van socòrrer els primers, en segon 
lloc, al servei d’ambulàncies i bom-
bers coordinats pel doctor Soto. 
Tots van fer ús d’una gran humani-
tat i professionalitat, portant-me fi-
nalment a l’hospital d’igualada.
Allà el servei d’urgències em va 
demostrar la mateixa bona feina i 
amor al pròxim, com també el se-
nyor Enrique.
És per tots la meva gratitut i en es-
pecial pel doctor Enric Campder-
rich, el meu fill.

CURS ESCOLAR AMB 

SEGURETAT
JOSEP VIDAL CASANELLAS

Estem a l’inici d’un nou curs escolar. 
Seria de lògica que en el moment de fer la 
matrícula a l’escola, que el centre educa-
tiu corresponent obligués a tots a tots pa-
res a signar un document amb el qual el 
nen no ha tingut cap contacte amb gent 
que ha passat la Covid-19, per seguretat, 
i al mateix temps obligar als nens que 
els portin a l’escola mascaretes homolo-
gades. Per salut i seguretat. Ja que es pot 
donar el cas que alguns del nostres fills 
estiguin prop de nenes o nens que hagin 
estat en contacte amb persones que han 
passat la Covid-19, i que després els nos-
tres fills ens ho passin als pares. 

diuen que ens hem de moure a peu, en patinet o en 
bicicleta, i els ciutadans que amb mitjans de tracció 
animal no puguin superar les rampes del carrer San-
taló i similars, millor que es quedin a casa. La gent 
que no pensa com ells fa nosa, i pretenen imposar el 
pensament únic d’unes estranyes ideologies que no-
més defensen quatre teòrics que ignoren què passa 
fora del seu cercle ideològic tancat. 

El discurs teòric ho aguanta tot, però no sempre es 
pot aplicar. Fa angúnia escoltar els arguments de de-

terminats dirigents polítics que ignoren totalment 
què és una empresa, i que mai han arriscat els seus 
propis recursos per crear llocs de treball i riquesa per 
a la societat. Molts d’ells, no tots, només aspiren a la 
paga segura de funcionari públic d’uns organismes 
que estan als antípodes de l’economia productiva. 
Llegint la majoria dels currículums d’aquests perso-
natges s’esvaeix qualsevol dubte. L’aspiració de molts 
d’aquests nous apòstols és entrar de funcionari en un 
organisme públic que els asseguri el plat de llenties 
fins a la jubilació, de la mateixa manera que en la ge-
neració anterior l’objectiu era entrar a treballar a la 
Caixa; després s’ha vist que la Caixa no era una opció 
tan segura. 

Però totes aquestes propostes tenen un greu incon-
venient, i és que destrueixen molts llocs de treball 
productius i no en creuen de nous. Les conseqüènci-
es econòmiques de la pandèmia només es resoldran 
amb la creació de llocs de treball productius que ge-
nerin riquesa per a la societat. Carregar-se l’econo-
mia de mercat com prediquen alguns només agreu-
jarà el problema. 
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Potser és millor que et goberni 
Lukashenko que no pas el PSOE, el 
PP i tota la banda dels 70 lladres.

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Arrels de país… al Fòrum!

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Escrigué Josep Colet: “Quan 
era petit, recordo que la 
meva àvia repetia una dita, 
que a mi em feia esbor-

ronar. Deia: Oh món, oh món, mil 
anys tindràs, però als dos mil no ar-
ribaràs!  Encara hi som... però, però, 
però... mirant-nos bé aquesta Terra 

estimada, un es fa moltes reflexions i es demana: i els 
mars? Com estan els mars? Pol·luïts! I cada vegada 
més malmesos i amb espècies marines que desaparei-
xen. I la terra? Com està la terra? Degradada! Amb 
la sequera que progressa i amb vegetals genèticament 
manipulats. I l’aire? Com està l’aire? També pol·luït! 
A les grans ciutats fa de mal respirar, per causa dels 
fums i de les indústries contaminants. I ja no parlem 
de la capa d’ozó que ens protegeix –o ens hauria de 
protegir– cada dia més foradada i depauperada. Fins 
quan pot durar tot això? Un dia, imaginant-me tenir 
a l’abast aquesta mare nostra, que és la Terra, vaig es-
criure poèticament unes reflexions”.
Josep Colet i Giralt, president en diverses etapes i co-
fundador de Poesia Viva de Barcelona, titulà el seu tre-
ball “Poema a la Terra”, i amb ell va ser guardonat amb 
el premi extraordinari  als Jocs Florals de les Corts, 
el 1979.  I amb aquest poema als dits, es va presentar 
als organitzadors del Fòrum de les Cultures 2004, els 
quals li encarregaren fer-ne un muntatge global que es 
traduí en Arrels de país i natura. Després del Fòrum, 
se’n féu translació al Teatre de l’Aurora. Aquí hi ha-
gueren aquests intèrprets: Adoració Aliberch, Elisabet 
Bonet, Adriana Linares, Jaume Ferrer, Valentí Mari-
mon, Antoni Miranda, Maria Teresa Ratera  i Lleo-
nard del Rio, amb la col·laboració de Jaume Rocosa, 
de Barcelona. Escenografies i controls musicals de 
Josep Maria Bertran, Tomàs Berzosa i Sebastià Bor-
ràs. Va ser la sessió núm. 73, del 15-1-2005. Tothom hi 
posà talent, i la representació fou històrica. El poema 
que obrí camí al treball literari de Colet, diu així: 
M’agradaria baixar al fons d’aquesta Terra,/veure la 
fosca del misteri il·luminat,/saber què amaga dintre el 
cor, saber què enterra,/i com va néixer i com ha fet el 
que ha creat./De quina deu de l’univers ha estat bro-
llada,/per què navega mig perduda en l’univers,/quina 
paraula universal l’ha mormolada,/quina paraula pot 

posar-la dintre un vers?/I per què roda aquesta Terra 
i és rodona:/sempre tan plana i tan quieta als nostres 
peus,/i per què ens pren aquesta vida que ella ens dó-
na,/i perquè enterra en el silenci tantes veus?/M’agrada-
ria baixar al fons, fins al seu centre, al nucli bàsic que 
la mou i li fa d’eix,/i quan ja fos en el bell mig del seu 
gran ventre,/per la foscor, veure quelcom de mi mateix./
Trobar la llum dintre la seva entranya,/saber per dintre 
les essències on són,/per què és tan nostra aquesta ter-
ra i tan estranya,/i a on ens porta, rodolant, el nostre 
món./M’agradaria, tot seguit, pujar a l’Altura,/on les es-
trelles, sols o espurnes, fan el niu,/i comprovar des de la 
nit fonda i obscura/si és un estel també brillant del gran 
caliu./I anar tornant per la infinita eterna via,/i aca-
ronar la meva Terra entre les mans,/i ser un mica sol i 
lluna i nit i dia,/i fer joguina de les vides dels humans,/I 
resseguir amb els meus dits la seva crosta/i esgarrin-
xar-me amb les agulles dels seus pins./I anar morint a 
poc a poc sobre la brosta/per tornar a viure en el poema 
dels camins./M’agradaria tornar a néixer i fer-me his-
tòria/per escoltar tota la terra a dintre meu/i per posar 
dins cada rel un poc de Glòria,/que em faci créixer la 
pregunta cap a Déu!.

El text treballat per Colet es veié enriquit amb altres 
poemes d’ell, i d’Esther Martínez-Pastor, Salva-
dor Perarnau, Joan Maragall, Carme Catà, Antònia 
Abante, Ernest Torra i Jaume Vila. Aquesta passió 
poètica portà Colet a dibuixar, després, la nostra ter-
ra catalana, per acabar amb un:  i ets tu, terra meva/
que l’ànima em duu,/i ets tu, terra meva/i ets tu!. En 
resum, una hora extraordinària de poesia. Un èxit a 
Barcelona. Un regal per a Igualada. 
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N o. No m’he equivo-
cat. El conte original 
parla de la cova dels 
40 lladres, no dels 

70. Però és que en realitat no parlo 
de la cova de lladres de la rondalla 
infantil, sinó de la cova de lladres 

que és actualment el complexe de La Zarzuela. El 
lloc més inaccessible i blindat d’Espanya. Si al conte 
infantil hi ha 40 lladres que hi guarden el seu botí, a 
La Zarzuela i a tenor dels exministres, exfiscals de 
l’Estat, alts càrrecs i expresidents autonòmics, son 
més de setanta els lladres que hi ha fet –i segueixen 
fent- fortuna. Una fortuna opaca, secreta, en negre i 
blindada pels poders de l’Estat que veten, una i altra 
vegada, tots els intents de debatre la corrupció reial a 
Las Cortes Españolas.
La llista de lladres, perdó, de sota signants, fa fere-
dat. Hi ha absolutament tots els poders del règim del 
78.... excepte els del clan dels Pujol Ferrusola, tot i 
que també hi ha catalans: l’exministre Josep Piqué i 
l’expresident de la Diputació de Barcelona, Celesti-
no Corbacho. I com no podia ser d’altra manera en 
una llista de suport a la corrupció generalitzada hi 
figuren destacats els noms d’Alfonso Guerra, Mar-
tín Villa, Esperanza Aguirre, Marcelino Oreja, Ana 
Palacio, Jose Ignacio Wert, Rafael Catalá, Margarita 
Mariscal de Gante (membre del Tribunal de Cuen-
tas) Jaime Ignacio del Burgo o l’inefable Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra que li deu voler pagar al Borbó, 
haver sortit judicialment indemne, de la seva vincu-
lació als GAL.

Estic segur que si sortís un llistat d’exconsellers do-
nant suport a Carles Puigdemont els encausarien 
per donar suport a la sedició i, en canvi, no veig que 
la premsa espanyola critiqui a cap dels 70 signants 
per apologia de la corrupció. El document de suport 
al mataelefants és un pamflet de lloances a la labor 
de Juan Carlos I durant els quaranta anys del seu 
regnat.
Una situació de corrupció generalitzada al més alt 
nivell que, a més, és celebrada i protegida pel mateix 
Estat, només es pot donar a Espanya, un Estat que 
mai ha fet les revolucions dels segles XIX i XX i que 
en un salt enrere que no vàrem saber veure en el seu 
moment, va tornar a la monarquia borbònica, sense 
sortir de la dictadura. Allò que ens varen fer creure 
que era una transició, s’ha revelat com una pròrroga 
“sine die”. Aquesta mateixa setmana, la consultora 
Moody’s ens adverteix que Catalunya està més ex-
posada als efectes de la crisi econòmica derivada del 
coronavirus, a causa de la seva dependència d’Espa-
nya que ens xucla els impostos però no els inverteix 
en serveis als catalans. També hem vist anunciada la 
inversió estatal de 20.000 milions d’euros en materi-
al militar quan el que necessitem són inversions en 
sanitat, educació i economia.
Una darrera reflexió: el dictador bielorrús Alexander 
Lukashenko  amenaça amb castigar als responsables 
dels aldarulls amb 5 anys de presó. A la democràtica 
–i corrupta- Espanya s’ha condemnat a 13 anys per 
convocar un referèndum pacífic. Potser és millor 
que et goberni Lukashenko que no pas el PSOE, el 
PP i tota la banda dels 70 lladres. 

Alí Babà i 
els 70 lladres

JAUME SINGLA
@jaumesingla



  |  7Divendres, 28 d’agost de 2020



8  |  Divendres, 28 d’agost de 2020

Una de les restes de cranis de cèrvol descobertes.

Martí Ollé, nou 
cordinador de l’ANC a 
Igualada

L’Anoia es manté amb un índex de rebrot per sota de l’alt risc

S’ha completat el procés de 
renovació de la Junta Territo-
rial de l’Assemblea Nacional 
d’Igualada. El nou coordina-
dor és Martí Ollé. Completen 
la junta la secretària Mercè 
Viladiu, el tresorer Dani Luco, 
i els vocals Xavi Ribalta, Berta 
Montaner i Josep M. Closa.
D’altra banda, ens informen 
que degut a les mesures de se-
guretat que ens imposa el Co-
vid 19, enguany no faran pa-
radeta per vendre semarretes, 
les podeu trobar a Bonpreu 
Esclat. Us convoquen avui di-
vendres dia 28 a la Gran En-
cartellada, a la placeta de l’Ate-
neu Igualadí a les 21:00.  Cal 
portar cubells i escombres.

Igualada/Comarca

Fins avui s’han fet 
19.101 PCR’s a l’Anoia, 
dels quals el 9,7% han 

estat positius. 
La  mitjana d’edat dels 
infectats és de 33 anys, 
quan a inicis d’aquest 

mes era de 59

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Anoia es manté amb 
un índex de rebrot de 
la Covid-19 per sota del 

perill. Així, amb dades oficials 
de dimecres, s’han produït 40 
casos confirmats per PCR a la 
comarca en la darrera setmana, 
deu més que a la primera set-
mana d’agost. El risc de rebrot 
ha passat del 50 d’inicis de mes, 
a l’actual 85,7, però està per 
sota de 100, que és el límit per 
considerar zona d’alt risc. 
Hem analitzat aquesta setma-
na a La Veu les dades propor-
cionades per la Generalitat, i 
hem fet un buidatge només de 
l’Anoia, per conèixer la seva 
situació. En properes edicions 
encara us oferirem més da-
des i quadres estadístics, es-
pecialment els que permeten 
comprovar la tendència de la 
Covid-19 a la comarca des de 

CAPELLADES / ACN 

L a campanya d’excava-
cions a l’Abric Romaní 
de Capellades d’aquest 

2020 ha posat al descobert el 
que podria haver estat un cam-
pament de caçadors de cérvols. 
S’han localitzat tres cranis de 
l’espècie durant les excavacions 

on vivien els neandertals de fa 
60.000 anys. Les dades prelimi-
nars apuntaven que en aquest 
nivell els neandertals hi feien 
“ocupacions molt curtes”. Els 
treballs d’enguany han pogut 
determinar una d’elles: un cam-
pament de caçadors de cérvols.
Concretament s’han localitzat 
tres cranis, el darrer aquest di-
marts. Segons la codirectora del 
jaciment, Palmira Saladié, es 
tracta d’una troballa rellevant 
perquè és la primera vegada que 
troben una sola espècie. “Nor-
malment trobem alternança de 
cérvol i cavall i aquí sembla que 
estaven especialitzats només 
en la de cérvol”, explica. Fa tres 
anys que les campanyes a l’Abric 
Romaní se centren al nivell R. 

Descobreixen a l’Abric Romaní un campament 
de caçadors de cèrvols de fa 60.000 anys

Suspesa la Òmnium 
Ruta prevista per 
diumenge a Igualada

La campanya d’estiu d’Òm-
nium Cultural, Òmnium en 
Ruta, tenia previst arribar 
a Igualada el diumenge 30 
d’agost, però s’ha suspès do-
nades les darreres recomana-
cions arran de la pandèmia. 
S’informarà més endavant de 
quan es podrà fer.

l’inici de la pandèmia.
Fins al moment, s’han fet 
19.101 PCR’s a l’Anoia, dels 
quals el 9,7% han donat posi-
tius, i la mitjana d’edat dels ma-

lalts per la Covid-19 és de 33 
anys, quan a inicis d’agost era 
de 59 anys. Fins al moment, i 
des de l’inici de la pandèmia, 
s’han infectat 2.323 anoiencs i 

han mort 513 persones.
Pel que fa a l’Hospital d’Igua-
lada, ens informen que actual-
ment hi ha 16 persones ingres-
sades per Covid-19, una xifra 

simular a la dels últims quinze 
dies, doncs s’ha oscil.lat entre 
els 11 i 18 hospitalitzats pel vi-
rus. En tot l’Hospital hi ha 147 
llits ocupats, i 28 de lliures. 
Que l’Anoia estigui per sota de 
la zona d’alt risc no vol dir que 
tots els seus municipis tinguin 
bones dades. Dels 33, un total 
de 9 registren algun tipus de 
risc, i 6 d’ells el tenen alt: Piera, 
Copons, Masquefa, Capellades 
i especialment preocupant -pel 
volum de població- és Mont-
bui, amb un índex de 265.

Calaf: 35
Carme: 56
ANOIA: 85
Igualada: 87
Piera: 148
Copons: 150

Risc Alt: 100
Masquefa: 159
CATALUNYA: 190
Capellades: 194
Veciana: 258
Montbui: 265

al nivell R, és a dir, on vivien els 
neandertals de fa 60.000 anys. 
Les restes, que s’han deixat a la 
superfície amb la intenció d’ex-
treure-les en la campanya de 
l’any vinent, han estat el colofó 
a una intervenció, subratlla la 
codirectora del jaciment, Pal-
mira Saladié, “amb més poten-
cial del que pensàvem al prin-
cipi”. Cal recordar que, a causa 
de la pandèmia, les excavacions 
d’enguany amb comptat amb un 
terç dels arqueòlegs habituals i 
ha durat menys dies.
La campanya d’excavacions a 
l’Abric Romaní de Capellades va 
arrencar el passat 7 d’agost i s’ha 
perllongat fins aquest dijous. Se 
centraven al nivell R, és a dir, 
a onze metres de profunditat i 
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Obres de reasfaltat de 
diferents carrers 
IGUALADA / LA VEU 

Amb les obres d’as-
faltatge, s’encara la 
recta final de la re-

modelació del C/ Pare Mari-
ano, el passatge Cornet i el c/ 
Virtut com a eix amable per 
als vianants. La intervenció 

IGUALADA / LA VEU 

La Fundació “la Caixa” 
ha col·laborat amb el 
programa “Que el CO-

VID no ens desconnecti” de la 
Fundació Privada Àuria amb 
una aportació de 5.000 euros 
canalitzada a través de l’Acció 
Social de CaixaBank.
Àuria Fundació és una enti-
tat sense ànim de lucre, amb 
vocació de treballar per a la 
promoció, participació social 
i la igualtat d’oportunitats de 
les persones amb discapacitat, 
malaltia mental i/o risc d’ex-
clusió social de la comarca de 
l’Anoia, Baix Llobregat Nord 
i rodalies, mitjançant la ges-
tió i desenvolupament d’una 
cartera de serveis per donar 
cobertura a les diferents ne-
cessitats de suport.
El projecte dona resposta 
a una iniciativa basada en 
l’emergència sanitària que 
s´ha viscut. Per les persones 
amb diversitat funcional, el 
fet de no poder tenir contacte 
amb els seus familiars, sumat 
al desconcert i a la incertesa 
de la situació i del no saber 
com estaven realment els seus 
essers estimats, ha produït 
una gran angoixa, creant pro-
blemes de conducta. L´entitat 

IGUALADA / LA VEU 

L a suspensió de la Festa 
Major d’Igualada a con-
seqüència de la pan-

dèmia va provocar un cap de 
setmana completament atípic. 
Algunes entitats van optar per 

La Festa Major d’Igualada, restringida 
a l’Ofici i a les xarxes socials

Hi ha irreductibles a Igualada. Un any més i malgrat totes les dificultats deri-
vades de la pandèmia, la poció màgica havia engrescat uns joves a seguir la 
tradició d’honorar Sant Bartomeu per la Festa Major. Van engalanar l’església, 
celebrar vespres i ofici i mantenir tot l’esplendor que els protocols sanitaris dei-
xaven fer, defensant que la festa no és fruit d’un decret, sinó l’expressió de la 
voluntat popular. Però hi ha qui no els ha semblat bé. Potser atabalats a les 
vespres, o espaordits pels trets trabucaires i versots dels diables a l’altar major de 
l’església, o per aquelles rivalitats de sempre. Sostenen que són situacions que no 
s’haurien d’haver permès, havent-se cancel·lat espectacles, exhibicions i altres 

manifestacions festives. 
Que l’Ajuntament hagués decidit cancel·lar els actes que comportaven un risc sanitari, no hauria d’impedir 
que es fessin aquells que no en tenien, encara que les mesures sanitàries canviïn a cada moment i ningú 
sàpiga mai on és. En els contes d’Asterix i Obelix, els romans gaudien del poder, però els gals seguien fent 
la seva vida, passant de l’autoritat del César. Ser soldat romà o irreductible gal segueix sent una decisió 
personal més enllà de la polèmica. 

fer una mostra de l’imatgeria 
festiva a través de canals com 
Youtube, així com els Versots 
del Ball de Sant Miquel i dels 
Diables d’Igualada,  o a través 
de les xarxes socials. La Fede-
ració del Seguici Tradicional 
Històric d’Igualada (FESTHI) 

va publicar igualment el seu 
butlletí especial de Festa Ma-
jor amb interessants articles. 
A l’ofici de Festa Major es va 
poder veure també una petita 
actuació, de la que us n’oferim 
algunes imatges del nostre 
company Joan Guasch.

d’accessibilitat també s’ha 
ampliat a les voreres del c/ 
Delícies, entre Virtut i Sant 
Carles.
Ara s’iniciaran les obres de la 
nova zona blanca d’estacio-
nament, amb capacitat per a 
26 cotxes i 4 motos, entre el 
C/ Delícies i el C/ Virtut.

 

amb l´adquisició del material 
tecnològic i el seu ús, ha fet 
possible que les persones se-
guissin connectades al seu en-
torn, i que s´anés descobrint 
altres maneres d’estimulació 
cognitiva, de formació i de 
millora de l’autonomia perso-
nal.
La col·laboració de la Fun-
dació “la Caixa”, a través de 
CaixaBank, s’ha destinat a 
l´adquisició de motxilles tec-
nològiques, les quals consten 
d´un aparell per fer jocs d’en-
trenament cognitiu, altaveus 
per posar música, bombetes 
intel·ligents per regular el co-
lor i la intensitat, endolls in-
tel·ligents, ulleres de realitat 
virtuals i tauletes. 
Eines que poden ser adapta-
des fàcilment a les diferents 
realitats de cada persona com 
poden ser limitacions de mo-
viment, dificultats de coordi-
nació oculomanual, dificul-
tats de comprensió, manca de 
lectoescriptura, etc.
El fet que aquest material si-
gui fàcil de transportar ha 
permès que fos utilitzat a les 9 
llars residencials, la residencia 
i el conjunt d’habitatges que 
formen part del Programa 
d’Autonomia a la Llar, un total 
de 120 usuaris de l´entitat.

CaixaBank ajuda a la 
Fundació Privada 
Àuria amb 5.000€
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L’empresa es traslla-
darà des de Rubí per 

ocupar una parcel.la de 
2.470 metres quadrats, 
prop del centre logístic 

d’Abacus

CASTELLOLÍ / LA VEU 

C astellolí obre al públic 
el circuit de Pump 
Track més gran de 

les comarques de Barcelona.  
Aquesta nova zona esportiva, 
amb un circuit de tecnificació 
de bicicletes i patinets “Pump 
Track”, si han destinat més de 
77 mil euros procedents del  
projecte d’inversions esporti-
ves que l’Ajuntament de Cas-
tellolí va presentar al Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC). El circuit que ja està 
obert al públic seguirà millo-
rant els propers mesos amb la 
incorporació d’una caseta de 
serveis, llum LED i vegetació 
. És el primer circuit d’aques-
tes característiques a l’Anoia i 

VILANOVA C. / LA VEU 

L ’empresa de productes 
químics per al sector 
professional de la ne-

teja Teclim Química fa temps 
que treballa en la posada a 
punt de la seva nova nau, al 
polígon industrial Pla de Ri-
gat de Vilanova del Camí, a 
l’Anoia. Durant la tardor de 
2020, doncs, Teclim Química 
té previst culminar el trasllat 
des de la nau de Rubí, on s’hi 
està des dels anys 70, a la nova 
nau de Vilanova del Camí, que 
es convertirà en la seu i cen-
tre de producció principal de 
l’empresa a partir d’ara.
Alguns veïns de Vilanova del 
Camí fa uns mesos que han 
vist com, a la parcel·la de 
3.199 m2 del carrer de la Me-
tal·lúrgia 59, dins del polígon 
industrial Pla de Rigat i a mig 
camí entre el Torrent del Ra-
val, la cooperativa Abacus i 
el Centre d’Innovació Anoia, 
s’hi ha anat aixecant una nova 
nau. Es tracta de la nova seu i 
centre de producció de Teclim 
Química, una empresa cen-
tenària, fundada a Barcelona 
l’any 1886, que ara es trasllada 
a Vilanova del Camí per donar 
resposta a la necessitat de tre-
ballar en un equipament més 
modern i espaiós. La previsió 
és ‘aterrar-hi’ abans que s’acabi 
l’any.
“Teclim Química està en crei-
xement, de fet ja fa anys que 
creixem, i la nau de Rubí se’ns 
havia quedat petita”, explica el 
CEO de la companyia, l’Oriol 
Turmo. En aquest sentit, Te-
clim Química incrementarà 
l’aposta per la I+D+R -Investi-
gació, Desenvolupament i Re-
cerca- amb la instal·lació d’un 
nou laboratori que constarà 

Una empresa del sector químic, a 
punt d’instal.lar-se al Pla de Rigat

ST. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L ’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles ha 
rebut l’aprovació, per 

part de la Diputació de Bar-
celona, d’un recurs tècnic per 
a l’estudi de comerç, mercats i 
fires al municipi, amb l’objec-
tiu d’incentivar el relleu ge-
neracional dels establiments 
comercials i estudiar els hàbits 
de compra de Sant Martí Ses-
gueioles.
El projecte, que compta amb 
una subvenció de 6.000€, 

d’una sala neta per a produc-
tes cosmètics i d’una sala blan-
ca per a productes mèdics, 
representant aquesta darrera 
una nova línia de negoci. Així 
mateix, a la nova nau es po-
tenciaran les línies de neteja 
industrial, envasats, productes 
per a la neteja professional i 
productes per a la neteja do-
mèstica.
Amb una superfície total 
2.470 m2, la nova nau repre-
senta el darrer tram d’un pro-
jecte que, urbanísticament, 
s’emmarca en les directrius del 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Vila-
nova del Camí. Actualment, 
Teclim Química cobreix tres 
línies de productes: soluci-
ons per a la neteja industrial, 
solucions per al tractament 
de superfícies i solucions per 

al sector marítim als ports 
industrials. Amb l’aterrat-
ge a la nova nau, que pretén 
ser modèlica pel que fa a les 
mesures de seguretat i de res-
pecte cap al medi ambient, 
com no pot ser de cap altra 
manera, Teclim Química pre-
tén impulsar una dinàmica 
de creixement que hauria de 
generar oportunitats laborals 
al territori, entre les quals es 
preveu una quinzena de llocs 
de treball qualificats fruit de 
l’aposta per la I+D+R durant 
els propers anys.
“Venim a Vilanova del Camí 
per fer un pas definitiu que 
consolidi Teclim Química 
com a empresa líder de la 
neteja professional. Ho hem 
aconseguit en el sector ma-
rítim, un nínxol concret que 
representa un èxit d’estra-
tègia i constància indiscu-
tibles, i ara volem fer-ho en 
altres sectors on tenim molt 
de know how acumulat, tra-
dició i marge de creixement. 
La nau de Vilanova del Camí 
és l’instrument que ens hi 
mancava, la peça que ens hi 
faltava. Ara que ja la tenim 
aquí, entomem el repte amb 
moltíssima confiança i il·lu-
sió”, conclou Turmo, abans de 
recordar el vincle que la co-
marca de l’Anoia manté amb 
els productes químics a través 
d’una indústria adobera que, 
pel cap baix, fa més de tres 
segles que té presència entre 
la menestralia de la comarca.

El circuit de Pump 
Track més gran de 
Barcelona, a Castellolí

el més gran de les comarques 
de Barcelona per les seves ca-
racterístiques es preveu que 
pugui atraure aficionats a la 
bicicleta d’altres municipis i 
comarques.
El projecte d’inversions espor-
tives que l’Ajuntament de Cas-
tellolí va presentar al Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
va obtenir 290 mil euros, que 
a part del nou circuit de Pump 
Truck, serviran per millorar i 
ampliar la piscina municipal 
de Castellolí, millorar la zona 
esportiva d’Els Pinyerets, on 
es cobriran les pistes de pàdel 
i tennis per protegir-les del sol 
i la pluja i aconseguir així que 
siguin operatives durant tot 
l’any independentment de les 
condicions climatològiques.

 Sesgueioles impulsa un 
estudi de comerç

pretén generar coneixement 
sobre la política comercial 
del municipi, assegurar el fu-
tur comercial de Sant Martí 
Sesgueioles i dinamitzar el 
comerç local. En aquest sen-
tit, s’estudiarà el relleu gene-
racional dels establiments 
comercials, així com també 
els hàbits i les necessitats de 
compra dels habitants de Sant 
Martí Sesgueioles. També s’ha 
previst una planificació i plan-
tejament del futur comercial 
del municipi, buscant la con-
tinuïtat i viabilitat dels nego-
cis actuals o la implementació 
d’altres no existents; i el treball 
per garantir el futur comercial 
del municipi.
Ddes de l’Ajuntament s’anima 
a tothom a participar per tal 
de conèixer la realitat, les ne-
cessitats i les particularitats de 
tothom qui forma part de Sant 
Martí, i que el projecte obtin-
gui un resultat eficaç. 
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REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts i dimecres 
s’han produït nous 
actes de vandalisme 

de caire feixista a Igualada. 
Si dimarts eren els edificis 
d’AnoiaDiari i el Foment els 
que apareixien amb pintades 
de “155”, a més d’altres punts 
de la comarca, dimecres al 
matí també han aparegut a 
l’edifici de La Veu de l’Anoia. 
A més, aquest passat cap de 
setmana també es van poder 
veure pintades als voltants 
de l’església de Santa Maria 
d’Igualada.
No és la primera vegada 
que apareixen pintades com 

Un altre atac feixista a mitjans i 
entitats de l’Anoia, entre elles La Veu

Igualada Comerç 
renovarà els seus tòtems 
repartits per la ciutat

IGUALADA / LA VEU 

Igualada Comerç te dis-
tribuïts per la ciutat una 
vintena de tòtems que 

donen color a la ciutat i ser-
veixen per mostrar les dife-
rents campanyes visuals de 
promoció del comerç local.
Actualment els tòtems mos-
tren la campanya que té per 
eslògan “a la teva mida”, amb 
la que s’ha volgut transme-
tre que el comerç de pro-
ximitat és l’únic que té la 
virtut d’adaptar-se a les ne-
cessitats dels clients, “amb 
flexibilitat i vocació de ser-
vei”. Aquesta campanya ha 
estat la continuació natural 
de la campanya M’agrada 
Igualada, que es va crear 
l’any 2011. La idea era jugar 

amb els colors i reivindicar 
“els botiguers, aquest actiu 
que té l’entitat i la ciutat”. 
Així, durant aquests darrers 
anys, els diferents tòtems 
publicitaris de la ciutat han 
mostrat diferents imatges 
protagonitzades per dife-
rents botiguers igualadins.
L’actual Junta Directiva ha 
estat treballant amb una 
nova proposta de campanya 
amb la que seguir promoci-
onant el comerç d’Igualada i 
que acompanyi a tota l’acti-
vitat que porta a terme Igua-
lada Comerç.
Pròximament es presenta-
rà la nova campanya amb 
l’actualització dels diferents 
tòtems repartits per la ciutat 
d’Igualada.

aquestes. Ara fa prop d’un 
any, el setembre del 2019 els 
mateixos edificis que aquesta 
setmana i d’altres, també van 
despertar-se amb aquesta ti-
pologia de pintades.  
Alcaldes i regidors de la ciu-

tat i d’altres punts de l’Anoia, 
i representants d’entitats i ciu-
tadans a títol individual han 
donat suport a La Veu i a les 
entitats atacades, a través de 
les xarxes socials. Gràcies! 
No defallirem!

Mà dura de la Policia Local contra 
l’incivisme i l’incompliment de normes
Durant el cap de setmana en 
què s’hauria d’haver celebrat la 
festa major, i coincidint amb 
l’entrada en vigor de les noves 
normatives relacionades amb 
els horaris dels locals de restau-
ració i d’oci nocturn, la Policia 
Local d’Igualada ha formulat 
16 denúncies per fer “botellón”, 
6 denúncies a establiments per 
no tancar a la 1 h i una per obrir 
en dia festiu. Des de dijous i fins 
dilluns, també s’han fet 27 de-
núncies per no portar mascare-
ta, 4 denúncies per consum de 

substàncies estupefaents, 3 per 
causar sorolls i molèsties i 2 a 
propietaris d’animals per dur-
los sense lligar i no controlar-ne 
els excrements. El balanç també 
inclou la detenció de dues per-
sones per robatori i la interven-
ció arran de 6 accidents de tràn-
sit, tots de poca consideració.
La tinenta d’alcalde Carlota 
Carner destaca que aquestes 
dades refermen la convicció 
amb què l’Ajuntament i els 
cossos policials treballen per 
controlar els comportaments 

incívics a la ciutat. “La situació 
de pandèmia ens obliga a ser 
molt exigents en la prevenció 
d’actes que puguin perjudicar la 
seguretat sanitària. En general, 
la ciutadania ha mantingut un 
comportament molt respon-
sable, que s’ha anat adaptant 
a les diferents fases i normati-
ves. La decisió de no celebrar 
la festa major anava en aquesta 
línia d’actuar preventivament i 
el balanç d’aquests dies reforça 
la necessitat de fer prevaldre el 
principi de prudència”.
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COMARCA / LA VEU 

E ls alcaldes i alcaldes-
ses d’Esquerra Anoia 
anuncien que no cedi-

ran “ni un euro” dels “35 mi-
lions de superàvit municipal” 
que han generat els ajunta-
ments al govern a l’estat espa-
nyol. Segons els republicans 
“aquests diners els han generat 
els ciutadans i ciutadanes amb 
els seus impostos i amb una 
bona gestió municipal” i, per 
tant, “aquests diners han de 
servir per ajudar a la gent del 
municipi, no per fer de banc a 
l’estat espanyol”.
Els alcaldes i alcaldesses d’ERC 
Anoia han anunciat que no 
cediran “ni un euro” dels 35 
milions d’euros de superàvit 
dels 17 ajuntaments que go-
vern a l’Anoia a l’estat espa-
nyol. Des d’Esquerra apun-
ten que “els diners que s’han 
generat a través del superàvit 
municipal, gràcies a la bona 
gestió dels ajuntaments, no 
han de servir per fer de banc 
a l’estat espanyol sinó que els 
hem de poder destinar a po-
lítiques socials, econòmiques 
i de dinamització del comerç 
local per ajudar als ciutadans 
i ciutadanes del municipi” i 
consideren “immoral” que 
l’estat espanyol “davant d’una 
nova crisi econòmica i social 
demani que els hi deixem els 
diners que hem generat des 
dels municipis i que a sobre 
diguin que els tornaran d’aquí 
a 12 anys” ja que “justament 
ara el que necessitem és que 
aquests diners els destinem 
en favor de la gent, ajudant 
a aquelles persones que més 
han patit les conseqüències de 
la COVID-19 i que viuen en 
una situació econòmica límit 

Els alcaldes d’ERC no cediran el 
superàvit municipal a l’estat

Poble Actiu critica la 
contractació d’assessors 
vinculats amb Agbar
IGUALADA / LA VEU 

E l grup municipal de 
Poble Actiu-Cup ha 
comunicat la seva fal-

ta de confiança en els proce-
diments del govern Castells 
per dur a terme la Comissió 
d’Estudi que ha de redactar la 
memòria que triarà el model 
de gestió del servei d’aigua a 
Igualada i que ha d’estar en-
llestida al novembre del pre-
sent any. 
El col.lectiu vinculat a la CUP 
retreu al president de la Co-
missió d’Estudi, el regidor 
Miquel Vives, “la seva manca 
de transparència i no respec-
tar la democràcia en el sí de 
la comissió a l’hora de decidir 
unilateralment els assessors 
externs” i recorden que “en 
aquesta comissió hi participen 
representants dels veïns i veï-
nes de cada districte així com 
partits polítics”. 
En aquest sentit, afegeixen que 
“és inadmissible” que s’hagin 
triat i contractat “assessors 
externs que tenen vincles 
amb Agbar sense haver in-
format i consultat prèviament 
els membres representants a 
la comissió”, i assenyalen que 
“el que encara és més sorpre-
nent és que almenys, i segons 
el registre públic de contrac-
tes, un d’aquests assessors va 
ser contract el 12 de juliol de 
2019, mesos abans de l’apro-
vació al ple de l’ajuntament de 
la mateixa Comissió d’Estu-
di”. D’aquesta manera, el grup 
municipal de Poble Actiu de-
nuncia que “és clar que ni les 
persones que representen la 
ciutadania ni els partits polí-
tics no tenim suficients conei-

xements tècnics sobre el tema 
i, per tal que la participació 
a la comissió sigui equàni-
me i transparent, necessitem 
agents neutrals que ens ajudin 
a comprendre els continguts 
i que aquests siguin escollits 
amb el consentiment de la ma-
teixa taula de l’aigua feta amb 
tècnics, veïns i partits polítics”. 
No obstant, els membres de 
Poble Actiu critiquen l’actitud 
del president de la Comissió 
ja que “a les diferents sol·lici-
tuds realitzades, tant per part 
de partits polítics com de les 
associacions de veïns i veïnes 
sobre assistir a la comissió 
acompanyats per assessors, el 
president de la comissió Mi-
quel Vives sempre ha donat 
evasives o ha respost directa-
ment que no”.
En segon lloc, el grup muni-
cipal de Poble Actiu denuncia 
que “fins el moment actual 
les comissions de l’aigua han 
estat únicament informatives 
i no s’està mostrant la feina 
que s’ha fet fins l’actualitat”, i 
conclouen que “els assessors 
externs escollits per l’Ajun-
tament no són imparcials”, i 
afirmen que un d’ells, l’advocat 
Joan Perdigó,  ha participat en 
diferents jornades organitza-
des per l’empresa Agbar, pro-
pietària del 68% d’Aigua de 
Rigat, i un altre, l’economista 
Àlvar Garola, és l’assessor en-
carregat de valorar econòmi-
cament els actius d’Aigua de 
Rigat.
El grup cupaire avançar que 
demanarà “explicacions” i 
exigeix que “es compleixi la 
transparència i la participació 
ciutadana per la qual aquesta 
comissió ha estat creada”.

o molt complicada”.
En aquest sentit l’alcalde de 
Piera, Jordi Madrid, explica 
que “el nostre ajuntament té 
20 milions d’euros de superà-
vit acumulat en els darrers 
anys” i considera que la pro-
posta del govern espanyol és 
“intolerable” i que respon a 
criteris de “recentralització” 
ja que l’estat demana que els 
ajuntaments cedeixin el seu 
romanent que l’estat tornarà 
d’aquí a “12 anys”, un fet que 
“impossibilitaria totalment” 
que els ajuntaments “dispo-
sem dels recursos que s’han 
generat amb l’esforç dels ciu-
tadans i amb una bona gestió 
municipal”. En el mateix sentit 
reivindica “els estalvis munici-
pals” l’alcalde de Capellades, 
Salvador Vives, qui explica 
que  “Capellades el desembre 
del 2019 hem saldat tot el deu-
te municipal, per tant estem 
a zero deute i actualment te-
nim uns 4 milions d’euros de 
superàvit acumulat” i reivin-
dica al govern espanyol que 
“en lloc de voler aprofitar-se 
dels nostres recursos, que son 
diners de totes les capelladines 

i capelladins, en volem fer us 
per realitzar les millores de 
carrers i de les instal·lacions i 
serveis públics necessàries per 
Capellades, també per poder 
resoldre les necessitats econò-
miques que estan apareixen a 
la crisis de la Covid-19” 
Finalment l’alcalde de Calaf, 
Jordi Badia, qui compta amb 
324.000 euros de superàvit 
acumulat, explica que “el go-
vern espanyol no només no 
permet que els ajuntaments 
fem ús dels superàvits que 
hem generat sinó que a més a 
més vol que aquests diners els 
hi cedim a 12 anys” i rebla que 
“els ajuntaments no són una 
banca de l’Estat, sinó la millor 
eina per atendre les necessitats 
dels ciutadans, dels veïns i les 
veïnes, especialment en un 
context d’emergència econò-
mica i social com l’actual”.
Els batlles i batllesses d’Es-
querra reivindiquen els ajun-
taments com “la peça clau” 
per superar aquesta crisi eco-
nòmica i social i asseguren 
que “el govern de l’estat espa-
nyol vol aprofitar-se dels ajun-
taments”. 
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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



Barcelona, 4a ciutat europea més atractiva per a les startups del sector #fin-
tech! Exemple de suma d’esforços i lideratge compartit entre el sector públic 
i el sector privat.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Els anirà millor a les empreses que es dediquin a pensar en línies de 
creixement, en lloc de dedicar-se només a reduir costos i personal.

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

economia i empresa Espai patrocinat per
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El canvi a les empreses, el Barça 
i l’apocalipsi zombi

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

Quines dades estic obligat a cedir als esta-
bliments per al control de la pandèmia?

Joan San José 
Responsable de Sistemes d’Informació de Grup Carles 
@grup_carles

L’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades ha tingut constància de 
la proliferació de diverses inicia-
tives públiques que tracten de fo-

mentar una reacció ràpida davant possibles 
nous brots de COVID–19, com registrar 
determinades dades dels clients que acu-
deixen a locals d’oci.

És necessari puntualitzar que les dades que 
es recullen relacionades amb el control de 
la pandèmia i el seu tractament ha de tenir 
la finalitat de poder identificar possibles 
infectats, no són dades catalogades en el 
RGPD com a “categories especials”.

En tot cas, ha d’assenyalar-se que el fer un 
seguiment adequat de l’evolució dels con-
tagis i de l’obligació de prendre dades i 
cedir-los a les autoritats sanitàries té el seu 
fonament en la garantia d’un interès públic 
de controlar la pandèmia, per la qual cosa la 
base jurídica seria, amb caràcter preferent, 
l’article 6.1.e) del RGPD (“el tractament és 
necessari per al compliment d’una missió 
realitzada en interès públic o en l’exercici de 
poders públics conferits al responsable del 
tractament”).

Per això haurien d’identificar-se bé i limi-
tar-se a aquells llocs en els quals existeixi 
una major dificultat per al compliment 
d’aquestes mesures (no és el mateix una 
discoteca, en la qual les persones volen 
estar a prop, que un museu, en el qual es 
poden habilitar espais adequats perquè cir-
culi la gent i limitar molt els contactes). A 
aquest efecte, haurien de ser les autoritats 
sanitàries les qui valorin motivadament en 
quins llocs seria obligatori identificar-se.
D’altra banda, la recollida i la cessió de da-
des hauria d’organitzar-se de forma que el 
registre permeti identificar els possibles 
contactes (és a dir, que existeixi una pro-
babilitat que hagin coincidit, en estar en la 
mateixa hora, en el mateix lloc, etcètera). 
En un altre cas, com podria succeir en un 
museu, si hi ha un infectat i s’avisa als mi-

lers de persones que aquest dia el van poder 
visitar, a part de ser un tractament excessiu, 
podrien produir-se dificultats, o fins i tot 
un col·lapse en l’assistència sanitària. Qües-
tió que també han de valorar les autoritats 
sanitàries de les Comunitats Autònomes.

Addicionalment, ha de complir-se amb el 
principi de minimització, en virtut del qual 
podria ser suficient obtenir un número de 
telèfon, juntament amb les dades del dia i 
l’hora d’assistència al lloc en qüestió. Aquest 
criteri, juntament amb el de l’anonimat dels 
titulars del dispositiu, ha estat l’assumit pel 
Comitè Europeu de Protecció de Dades 
en la Recomanació sobre l’ús de dades de 
localització i aplicacions de seguiment de 
contactes en el context de la pandèmia; cri-
teri que pot extrapolar-se a aquesta situació 
amb les adaptacions pertinents.

En conseqüència, no seria necessari sol-
licitar el nom i els cognoms, que serien in-
necessaris per a la finalitat d’avisar als pos-
sibles contactes, i en cap cas és necessària 
la identificació mitjançant el DNI per ser 
desproporcionada.

Així mateix, ha d’aplicar-se estrictament el 
principi de limitació de la finalitat, de ma-
nera que les dades només han de poder uti-
litzar-se per a la finalitat de lluita contra el 
virus, excloent-ne qualsevol altra, així com 
el principi de limitació del termini de con-
servació. D’acord amb aquests criteris, els 
establiments serien responsables de la reco-
llida de dades en virtut d’una obligació legal 
establerta per una norma amb rang de llei 
i l’administració autonòmica seria la cessi-
onària d’aquestes dades per raons d’interès 
públic previstos en la llei. 

Per part seva, els ciutadans han de rebre 
una informació clara, senzilla i accessible 
sobre el tractament abans de la recollida 
de les dades personals. En tot cas, la infor-
mació ha de tractar-se amb les mesures de 
seguretat adequades.  

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.

John Wooden entrenador de 
UCLA, probablement el millor 
equip de l’historia del basquet 
universitari als USA, escriu en 

un llibre de reflexions basat en la 
seva experiència: “és veritat que no 
hi ha progrés sense canvi, però no 
tot el canvi és progrés”. Si el lector 
em permet, em prendré la llibertat 
de quedar-me amb la primera part 
de la cita de John Wooden i usar-la 
per reflexionar sobre la necessitat 
del canvi en les empreses. 

Pot ser un problema no canviar res 
rellevant si tens al millor jugador 
de la historia i un equip de jugadors 
que ho han guanyat tot? El 2-8 de la 
Champions il·lustra els efectes de 
l’autocomplaença i la resistència al 
canvi en les organitzacions huma-
nes i les empreses. Malgrat els re-
currents símptomes de degradació, 
el “entorno” adulador i la por han 
aturat qualsevol decisió esportiva 
estratègica per part de la directiva 
del Barça.

El filòsof i biòleg xilè Humberto Ma-
turana en una analogia amb el medi 
natural parla del concepte de Bio-
logia Cultural i de la necessitat, per 
col·lectius humans i específicament 
a les empreses, de canviar i regene-
rar-se per aspirar a la supervivència 
a llarg termini. Al mateix temps el 
pensador també remarca que la pas-
sió dels moments fundacionals és 
una emoció a conservar. 

Així doncs els equips directius, cal 
que ens demanem de forma sincera 
i autocrítica -superant la por pròpia 
dels que tenim quelcom a perdre- 
quins canvis necessita la organitza-
ció a mig i llarg termini i com ho 
fem tot mantenint l’energia i la posi-
tivitat dels primers moments.  

Ja ho deia Brad Pitt a la peli Guer-
ra Mundial Z, al bell mig d’un apo-
calipsi zombi: “jo treballava a llocs 
perillosos (el mercat) i la gent (el 
directiu) que es movia sobrevivia i 
la que no… El moviment és vida”.  

Xavier Morales
Economista
@xm300

“El moviment és vida”
“Els ciutadans han de rebre una infor-

mació clara, senzilla i accessible sobre el 
tractament abans de la recollida de les 

dades personals”



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#128 Pere Peñas Alonso FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

La Coll@nada @lacollanada

Joan Domingo @joan_do

Ajuntament d’Igualada @ajigualada

Diana Gómez @dianagmz7

 Núria Olivé Montrabeta @nuriaolive

Jordi Marcé i Nogué @jordimarce

Oriol Panades @OriolPanades

Aquests dies diversos diaris i entitats igualadines 
s’han trobat pintades feixistes a les seves seus! 
Cap tolerància al feixisme! 
Tot el suport @El_Foment @OmniumAnoia @
VeuAnoia @anoiadiari

Gràcies a tots aquells que, davant els discursos 
de criminalització de la festa i la cultura popular, 
heu demostrat que és més necessària, oportuna 
i segura que mai. Felicitats @FESTHIgualada!

La Policia Local ha intensificat el control de 
comportaments incívics durant els dies en què 
s’havia de celebrar la festa major.
De dijous a dilluns, s’han formulat 16 denúncies 
per fer “botellón” i 27 per no portar mascareta

Si Messi marxa i Bartu es queda 
servidora es farà aficionada als 
escacs.

Tant de bo tota la indignació, crítica i denúncia 
que teniu pel futbol la tinguéssiu per altres te-
mes on ens hi va la vida.

És bastant preocupant que a dia d’avui els ser-
veis lingüístics de TV3 encara no hagin trobat 
una alternativa catalana a ”botellón”.

Molts Clubs de la comarca utilitzen Can Titó per 
iniciar les seves pretemporades.
De debò deixarem morir aquesta bombona 
d’oxigen que tenim a la Conca d’Òdena? @Sal-
vemCanTito

www.veuanoia.cat

2 31 La Policia d’Igualada formula 
16 denúnices durant la “Festa 
Major anul·lada” 

Nous actes de vandalisme en 
diversos edificis d’Igualada, 
entre ells el de La Veu

Mor Josep Parera, regidor 
d’Igualada als 80 

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 

Sóc el Pere Peñas Alonso, 45 anys, 
llicenciat en Periodisme, i treballo com 
a Tècnic de Comunicació a l’Ajuntament 
de Montbui. També condueixo el 
programa esportiu “Targeta Taronja”, a 
Canal Taronja Anoia. Estic casat amb 
la Teresa, el meu motor, i sóc pare del 
Pere i padrastre del Víctor i l’Hèctor, 
tres adolescents amb molt bon cor.  
He viscut la transformació de la Conca, i, 
sobretot, la de Montbui, convertit en un 
municipi modern i sempre integrador.  
M’agrada l’esport de casa, i vull posar 
en valor la tasca de les persones que 
dirigeixen els nostres clubs esportius.

Carla is art 

@carlaisart 
Anoia World 

@anoiaworld

          

Club Futbol Igualada

@cfigualada1939

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

Tots els polígons industrials de l’Anoia, plens d’empreses innovadores i sostenibles. La 
comarca de l’Anoia culmina així un procés de reindustralització, basat en la digitalització 
i en la recuperació de les cadenes de valor local.
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Eduard Canimas.

LA POBLA CLARAM. / LA VEU 

El festival que normal-
ment es feia al mes de 
juliol, l’Anoia Folk, es 

reprogramarà pel proper dis-
sabte dia 5 de setembre, amb 
totes les mesures i garanties 
per tal de fer un concert se-
gur.
A les 21,15 h, la Mònica Tor-
ra ens explicarà contes i lle-
gendes de castells, prínceps 
i princeses. La Mònica es 
dedica a explicar contes des 
del 2003. Es va inspirar a les 
seves classes de música pels 
més petits, va descobrir que 
els contes l’ajudaven moltís-
sim a ensenyar.
A les 22 h rock d’autor amb 
Eduard Canimas, que presen-
ta els temes del seu disc “Un 
Pam de Net”, música elèc-
trica i rockera per anar-nos 
enlairant a zones de calma i 
més subtils. Aquest nou tre-
ball està fet de deu cançons 
com deu esglaons per tal que, 
mentre els vas pujant, potser 
també t’ajudin a buidar la 
maleta, et puguis sentir més 
bé, més lleuger i potser també 
puguis connectar amb racons 
profunds de tu mateix, de tu 
mateixa. Eduard Canimas - 
veu i guitarra; David Ibáñez 
- guitarres elèctriques, ban-
jo, ukulele - lap steel; Xavier 
Grau - baix elèctric; Jaume 
Catà - bateria i percussions.
El preus del concert són de 
5€ a partir de 13 anys i de 
0-12 anys: Gratuït. Carnet 
Jove: 50% de descompte. En 
aquesta ocasió la venda es 
farà anticipada per internet a 
partir del 2 de setembre a les 
9 h a l’enllaç https://anoiafolk.
fila12.cat per evitar cues i 
amb aforament limitat. 

El 5 de setembre, torna el Festival 
Anoia Folk al Castell de Claramunt

Nova convocatòria de 
beques a la Pobla
LA POBLA CLARAM. / LA VEU

L ’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt, a través 
de la Regidoria d’Ense-

nyament, obre la   convocatòria  
per atorgar beques per al curs 
acadèmic  2020/2021. Aquestes  
s’adrecen  a l’alumnat menor de 
vint-i cinc anys empadronat  al 
municipi, o que cursi estudis 
al CEIP Maria Borés d’aquest 
poble.
Els beneficiaris/àries d’aquests 
ajuts en concepte de beca pú-
blica  seran alumnes d’Educa-
ció Infantil Superior, Primària, 
Secundària, Batxillerat, Cicles 
Formatius i  Estudis Universi-
taris de Grau i de postgradua-
ció corresponents als nivells 2 
(Grau Universitari) i 3 (Màster 
Universitari).  
Els terminis de presentació de 
les sol·licituds seran des del 26 
d’agost fins al 28 de setembre 
(ambdós inclosos) per l’alum-
nat d’Infantil Superior i Primà-
ria, i des del 26 d’octubre fins 
al 27 de novembre per la resta 
d’estudis.
La Regidoria d’Ensenyament  
promou aquests ajuts, des de 
l’àmbit municipal,  amb l’ob-
jectiu  de  col·laborar amb les 
famílies o tutors en les despe-

REDACCIÓ / LA VEU 

Protecció Civil de Vi-
lanova del Camí con-
tinua fent treballs de 

desinfecció als carrers i pla-
ces del municipi. De manera 
pràcticament diària, dedi-
quen quatre hores de volun-
tariat al manteniment de vo-
reres, parcs i mobiliari urbà, 
amb especial incidència en les 
zones amb major mobilitat de 
persones. 
En el que portem de mes 
d’agost, gairebé cada dia han 
estat fent aquest servei de vo-
luntariat, en coordinació amb 
la Policia Local. Les tasques 

Entrades nominals, i sense 
servei de bus i bar
Cada entrada necessitarà el 
nom de la persona assistent i 
un correu electrònic de con-
tacte en el moment de la com-
pra online. Es podran comprar 
per agrupacions en taules de 
5-7 o de 2-4 persones, sempre 
que siguin membres de la uni-
tat de convivència o d’afinitat. 
Hi haurà seients individuals 
separats d’ 1,5 m i taules a 2 m. 
Serà obligatori l’ús de masca-
reta per als accessos, durant el 
concert i les sortides del recin-
te del Castell de Claramunt. 
Tots els assistents hauran de 
romandre al seu seient en tot 
moment i els espais del castell 
estaran tancats, excepte el ser-
vei d’ WC. 
En cas de voler ballar, es farà 
només des de la cadira i sen-
se desplaçament. L’entrada i la 

sortida caldrà fer-les esglao-
nades mantenint la distància 
de 2m. Caldrà netejar-se les 
mans amb gel hidroalcohòlic 
a l’entrada del concert
Com sempre el lloc del fes-
tival és el lloc del festival és 
el magnífic Castell de Clara-
munt, que es troba només a 
20 minuts a peu. Per evitar 
riscos de contagi aquest any 
no hi haurà servei d’auto-
bus ni de bar. Les persones 
amb dificultats de mobilitat 
o minusvalia poden contac-
tar amb l’organització a ano-
iafolk@gmail.com.
Qui vulgui sopar, serà de de 
carmanyola, per tant, cadascú 
haurà de portar el seu men-
jar i beguda. El concert està 
organitzat per l’Associació 
Cultural la Llobreia amb el 
suport de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt.

ses derivades de l’ensenyament 
obligatori. Alhora també es  vol 
donar suport i promoure l’en-
senyament postobligatori. 
Per aquests ajuts  s’ha consig-
nat una partida de 20.000 € 
del pressupost. L’import de la 
beca destinada a Educació In-
fantil Superior i Primària serà 
de 20,00 € per alumne/a,  pels 
estudiants d’ESO serà de 30,00 
€ per alumne/a. Pel que fa a 
estudiants de Batxillerat  i Ci-
cles Formatius de Grau Mitjà 
o Superior amb menys de 25 
anys serà de 100,00 € i pels que 
cursin Estudis Universitaris de 
grau, postgrau i màster menors 
de 25 anys serà de 200,00 €.
Les sol·licituds es podran 
presentar, preferentment, 
mitjançant instància per la 
Plataforma E-Tram  https://
www.lapobladeclaramunt.cat/
ajuntament-seu-electronica/
serveis-i-tramits/tramits-i-ges-
tions.html, o presencialment 
a les oficines municipals els 
matins de dilluns divendres de 
9:00 h a 14:00 h. 
Podeu consultar els terminis de 
presentació,  la documentació 
necessària i tota la informació 
a les bases de la convocatòria 
disponible al web municipal  
www.lapobladeclaramunt.cat 

Neteja de Protecció 
Civil durant tot l’agost

de desinfecció donen prio-
ritat sobre el mobiliari urbà, 
sobretot bancs i marquesines 
d’autobús, així com també als 
parcs infantils. Tot plegat per 
evitar la propagació del coro-
navirus i prevenir els contagis. 
Des que va començar la pan-
dèmia el cos de Protecció Civil 
ha estat prestant aquesta col-
laboració voluntària a l’Ajun-
tament vilanoví que agraeix i 
considera molt valuosa.
A més, actuen de manera 
puntual en alguns espais, per 
requeriment de la Policia Lo-
cal, quan els veïns comuni-
quen alguna incidència.

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

Es VEN PIS  zona 
ESTACIÓ de TREN D’ IGUALADA

- 80m2.
- 3 habitacions a part: cuina, menjador i safareig 
(totes exteriors amb �nestra)
- Molt ben orientat al sol (sud)
- Zona MOLT tranquil.la (parc davant)
- Ideal per a invertir.
- 80m2.
-  Només 3 veins
- Poques despeses de comunitat

 Per només 65.000€
 Interessats trucar a:
   636 925 298



Suspès el Piera 
Degusta previst 
pels dies 5 i 6 
de setembre
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La quarta edició del festival 
gastronòmic PieraDegusta, 
que havia de tenir lloc els pro-
pers dies 5 i 6 de setembre, ha 
quedat suspesa com a mesura 
preventiva davant la crisi sa-
nitària en la qual ens trobem. 
La decisió presa des de la Re-
gidoria de Turisme i Fires es fa 
efectiva després de valorar les 
condicions actuals, tenint en 
consideració les darreres re-
comanacions de les autoritats 
sanitàries, i la tipologia de l’es-
deveniment.
Cal destacar que l’organització 
contemplava totes les mesures 
de seguretat i recomanacions 
realitzades fins el moment 
amb l’elecció d’un espai que 
multiplicava per 10 la super-
fície d’anteriors edicions per a 
facilitar la distància interper-
sonal i amb una despesa en 
neteja i seguretat que s’incre-
mentava en un 400 %.

Segueixen les nits de riures a Can 
Muscons de Vilanova del Camí
VILANOVA C. / LA VEU 

E ls monòlegs i l’humor 
de Jona OH, el operario 
del Humor, no van de-

cebre ningú i aquest divendres 
van tornar a omplir de riures i 
bon humor els jardins de Can 
Muscons. El monologuista de 
Santa Coloma de Gramenet 
va saber treure-li punta a les 
situacions més quotidianes i 
divertir el públic assistent.
L’humorista, que és la segona 
vegada que participa als Di-
vendres a la Fresca ha agraït 
a l’Ajuntament l’aposta per 
la cultura en un moment tan 
complicat com l’actual. Jona 
OH, ha felicitat l’ajuntament 
vilanoví pels protocols i les 
mesures de seguretat sanita-
ria que fan possible gaudir 
d’aquest tipus d’espectacles en 
un entorn reduït i amb total 
seguretat. 
Jona OH, també ha tingut pa-
raules d’agraïment per al pú-
blic i per al CF Vilanova, en-
carregat del servei de bar.

Avui, més espectacle
Un grup de polifacètics mem-
bres entre els que hi ha actors, 
directors, monologuistes i 
guionistes amb una dilatada 
experiència han creat Im-
proscritos, un show esbojarrat 
100% original i 100% interac-
tiu. El públic és el guionista 
d’aquest espectacle on pot 

La nit del 23 d’agost es va co-
metre un robatori al bar de la 
piscina Can Titó. La Policia 
Local està tramitant la denún-
cia que ha presentat l’arrenda-
tari que el dia 24 quan va anar 
a obrir el xiringuito va veure 
que havien forçat el pany de la 
porta. El material sostret, be-
gudes alcohòliques i 7 caixes 
de coca-cola, està valorat en 
uns 600 €.
La Policia Local ha explicat 
a Ràdio Nova que els lladres 
haurien entrat a la piscina sal-
tant el mur i després haurien 
forçat la porta del quiosc per 
accedir a l’interior i empor-
tar-se les begudes alcohòli-
ques.
Els fets ja s’han posat en co-
neixement dels Mossos d’Es-
quadra que investigaran el cas.

Concerts d’estiu 
amb mesures als 
Hostalets de Pierola

Un dels sectors més afectats 
per l’actual crisi sanitària és 
el de l’espectacle, la música i 
l’oferta cultural. I precisament 
des de les regidories de Festes 
i Tradicions de l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola s’està 
treballant per recuperar l’ofer-
ta cultural.
Dissabte 15 a les 22.30 va tenir 
lloc del concert amb música 
folk de Xarop de Canya sota la 
carpa de la pista poliesportiva. 
Es tractava d’una primera pro-
posta inclosa en el programa 
de la Festa Major cancel·lada el 
passat mes de juliol. També es 
va programar pel dissabte, 22 
d’agost, un altre concert amb 
els Dinapontus de l’Escola de 
Grallers de Sitges i la cobla de 
tres quartants Rodasons.
En aquest sentit, el 5 de setem-
bre, està prevista la Mostra de 
Balls Populars (Bastons, Pas-
torets i Cercolets) amb petit 
concert dels músics Grallers 
del Teler i Rodasons també a la 
carpa de la pista poliesportiva 
amb control d’accés, mesures 
higièniques i ús de mascareta.

Nou curs 
d’alfabetització a 
partir del 15 de 
setembre a Piera

El proper 15 de setembre co-
mençaran les classes d’un nou 
curs d’alfabetització destinat 
a persones estrangeres que 
no saben llegir ni escriure en 
la seva llengua d’origen o bé 
que desconeixen l’alfabet lla-
tí. Es tracta, majoritàriament, 
de persones nouvingudes a la 
vila que són ateses pel servei 
de primera acollida. 
Ateses les dificultats que su-
posa aquest any la realització 
de cursos presencials, l’orga-
nització ha decidit iniciar les 
classes el dia 15 de setembre 
i no una setmana abans, com 
estava previst. Aquest marge 
de temps ha de permetre con-
figurar els grups segons les rà-
tios establertes i adaptar els es-
pais per poder aplicar totes les 
mesures de seguretat necessà-
ries per a minimitzar el risc de 
contagis de la COVID-19.
Per a més informació sobre 
el curs, cal contactar amb el 
Centre de Serveis La Bòbila 
(av. Carretera d’Igualada, 2).

passar qualsevol cosa.
Improscritos seran els en-
carregats de tancar els Di-
vendres a la Fresca del mes 
d’agost improvisant i fent 
riure a tothom qui es posi 
per davant.  Els podreu veu-

Avui , a les 10 del 
vespre als jardins de 
Can Muscons, serà 

el torn dels 
Improscritos

re divendres 28 d’agost a les 
22:00 h a Can Muscons, però 
si us perdeu l’espectacle, els 
trobareu al Teatre Ars de 
Barcelona on representen 
l’espectacle American Impro 
History.
RECORDEU: Cal complir les 
mesures de seguretat per as-
sistir a l’espectacle: mascare-
ta, control de temperatura a 
l’accés al recinte, distància de 
seguretat i higiene de mans. 
També cal firmar el certificat 
de responsabilitat a l’entrada.

Entren a robar al 
bar de la piscina 
Can Titó



18  |  ACTUALITAT Divendres, 28 d’agost de 2020

Una de les peces que es podrà veure en el museu.

CAPELLADES / LA VEU 

R ecentment l’Ajunta-
ment de Capellades 
ha organitzat un acte 

institucional per acomiadar 
els veïns i veïnes de la vila que 
han mort durant la pandèmia 
i no han pogut rebre comiat 
arran de les excepcionals me-
sures i moments que estem 
vivint.
Molts han estat els capelladins 
i capelladines que han volgut 
participar en aquest acte que 
s’ha fet a la plaça Verdaguer. 
Primer s’ha començat amb la 
música d’un violí i d’un vio-
loncel, que han donat pas a la 
presentació per part de l’alcal-

Capellades va acomiadar les seves 
víctimes de la pandèmia

La Torre tindrà un 
museu d’Homeopatia

LA TORRE CLARAM. / LA VEU 

L a Torre de Claramunt 
acollirà un Museu 
d’Homeopatia. La 

inauguració es farà el 5 de se-
tembre de 18:30 a 20:30, i el 
dia següent, d’11 a 1 del mig-
dia. 
Segons que expliquen els seus 
impulsors, aquest museu “  és el 
resultat de més de vint i cinc 
anys de col·leccionar medica-
ments, llibres i objectes tots 
relacionats amb l’homeopatia. 
Tot va començar quan, gràcies 
a la Dra. Maria Lluïsa Queralt 
i al seu art homeopàtic em va 
canviar la vida. Espero que des 
d’on estigui pugui també veu-
re la inauguració d’aquest pe-
tit museu”, diu Sofía Roca Bel, 
naturòpata jubilada.
“A partir d’aquest moment, 
juntament amb el que era lla-
vors el meu marit, un arqui-
tecte amb el qual compartia 
l’amor per les antiguitats, vam 
iniciar la recerca de tot el que 
fos referent a l’homeopatia, 
per tot Catalunya, Espanya, 
França, Anglaterra, així, any 
rere any.
Va ser en un dels viatges que 
vaig fer per Alemanya de l’Est, 
recorrent tots els pobles on 
havia viscut i treballat el Dr. 
Hahnemann: Meissen, Köt-
hen, Leizpig, Dessau i Torgau, 

CAPELLADES / LA VEU 

C om cada any, el Punt 
d’Informació Juvenil 
de Capellades ofereix 

el servei d’acompanyament 
en la tramitació de les beques 
a estudis post-obligatoris du-
rant els mesos de setembre i 

que, al el veure els museus 
homeopàtics d’aquestes loca-
litats, vaig pensar en tot el que 
jo el material que tenia, i va 
néixer la idea de fer a Barcelo-
na un homenatge a l’Homeo-
patia i el seu fundador creant 
un museu. Fa relativament 
poc em vaig anar a viure a la 
Torre de Claramunt, sobre la 
Farmàcia de poble”. 
Resulta que la mare de la far-
macèutica actual, María Do-
lores Campanya, va practicar i 
difondre l’homeopatia ja pels 
anys vuitanta. A més, al castell 
de la Torre hi ha una sala amb 
una foto del Dr. Sanllehy, un 
avantpassat de l’actual propi-
etari i gran metge homeòpata 
que va introduir l’homeopatia 
a Catalunya a mitjan el segle 
XIX i va ser fundador i pri-
mer president de l’Acadèmia 
Medico Homeopàtica de Bar-
celona.
Sofia Roca diu que “vaig pen-
sar llavors que aquest era el 
lloc on havia d’exposar el meu 
llegat homeopàtic, amb tot el 
meu amor i esperant poder 
ajudar a valorar i respectar 
l’homeopatia i al seu funda-
dor”.
El museu acull contingut ho-
meopàtic des de 1835, i és el 
més gran compendi conegut 
de literatura en espanyol per 
autors clàssics i de la península.

de, Salvador Vives. En el seu 
parlament ha destacat que “és 
realment una pena profunda, 
en una vila petita com Cape-
llades on tots ens coneixem, 
pensar que totes aquestes 
persones no van poder ser 
ateses ni acompanyades per 
les seves famílies, per les se-
ves persones més estimades 
en el moment de la seva mort. 
Eren els pares i les mares, els 
avis i les àvies, les germanes 
i germans dels amics i de les 
veïnes i els veïns de la nos-
tra vila. I això ho fa encara 
més dolorós. El cor se’ns ha 
encongit i el dol està present 
encara avui. Rebeu tots una 
abraçada enorme, un sincer 

condol de part de tota la cor-
poració local.
En record a totes aques-
tes persones plantarem una 
magnòlia als Jardins de l’Hort 
de la Vila. Volem que aquesta 
magnòlia sigui un record  que 
perduri en el temps”.
A continuació la Montse Gar-
cia i la Montse Via van llegir 
diferents poemes, que van po-
sar un contrapunt balsàmic al 
moment. L’acte va acabar amb 
una nova interpretació musical 
i el comiat per part del regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, qui 
va ressaltar com “aquest era un 
acte necessari, ens el mereixí-
em tots i totes en aquests mo-
ments excepcionals”.
 

Suport en la tramitació de beques
octubre. El servei es farà a la 
Biblioteca el Safareig.
• Per gaudir d’aquest ser-
vei cal trucar a partir del 25 
d’agost per demanar cita prè-
via o enviar un whatsapp al 
679.964.684 (Alícia Benito)
• Per demanar informació ge-
neral o dubtes/orientació en 

la tramitació de les beques, 
quedarà habilitat el mateix te-
lèfon (679.964.684) en horari 
de matins. El servei es durà a 
terme el proper 16 de setem-
bre de les 16:30h a les 19:00h
Es prega màxima puntualitat, 
ja que si no es compleix amb 
l’hora acordada, és possible 
que hagueu de demanar cita 
de nou. També es demana que 
porteu tota la documentació 
necessària per al tràmit. Les 
dates oficials del termini de 
sol·licitud de beques encara 
no s’han publicat. En el cas 
que les dates hagin canviat 
respecte els altres anys, es mo-
dificaran les dates del servei.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES



Cercavila i concert de la cantant Suu, a la Festa Major colomina, 
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S. COLOMA QUERALT / LA VEU 

L a festa major de Santa 
Coloma de Queralt ha 
ofert activitats per a 

tots els gustos i estils tot i les 
limitacions evidents a causa 
de la situació actual.
La realitat alterada que vivim 
des de fa mesos ha evidenciat 
que cal ser molt prudents però 
que la vida segueix, per això 
l’Ajuntament de Sta. Coloma 
ha fet una aposta per la cultu-
ra, les festes i les tradicions se-
gures, i des de la Minerva s’ha 
treballat perquè fos així.
La majora de les activitats 
han requerit un registre previ 
a través d’internet per tal de 
controlar l’aforament i tenir 
identificades les persones as-
sistents a cada acte.
La primera activitat ha estat 
dilluns dia 10, una visita virtu-
al a l’església de Sta. Coloma, 
i durant set dies diverses pro-
postes s’han repartit per tot el 
poble.
L’Esbart Dansaire Alt Gaià i 
els Grallers de Sta. Coloma 
han ofert una mostra dels balls
de la Cercavila, la Minerva ha 
presentat les activitats prepa-
rades per aquesta festa major 
i també ha presentat el llibre 
“A estones perdudes”. Hi ha 
hagut dues sessions de curts 
a la fresca, el Cor Oh ha ofert 
l’espectacle Vida deixant, una 
vegada més, meravellat al pú-
blic assistent. S’ha fet un sopar 
degustació de productes colo-
mins, una sessió de monòlegs, 
la inauguració de cinc exposi-
cions i un concurs de triples.
Divendres al vespre el Pregó 
de Festes, que enguany ha es-
tat conduït per Kiku Mistu. En 
format de ronda de preguntes 
ràpides, es demanava a quatre 
colomins nouvinguts les seves 
impressions del poble que els 
ha acollit, amb moments de 
riure, de reflexió, de crítica i 
d’agraïment. Seguidament el 
concert de la Judit Nedder-
man que amb una gran sensi-
bilitat ha tancat la nit.
Dissabte a primera hora la 
clàssica Fita Colomina, la tro-

Activitats per a tots a la Festa Major 
de Santa Coloma de Queralt

Festa Major segura als 
Prats de Rei

ELS PRATS DE REI / LA VEU 

M algrat que aquest 
2020 ens ha por-
tat molts mal mo-

ments, des dels Prats de Rei 
hem volgut seguir fent una 
aposta per la cultura tal i com 
vam fer al juliol. En aquest sen-
tit, els passats dies 12,13,14,15 
i 16 s’ha celebrat la Festa Ma-
jor seguint totes les mesures 
sanitàries i socials decretades 
per a espais a l’aire lliure. 
El tret de sortida va ser el Pre-
gó del dia 12 que va fer l’actor 
fill de Prats Eduard Molina, 
amb nom artístic Mega Pubi-
lla. Va ser un pregó molt dife-
rent, amb música, reivindica-
ció i, sobretot, molta emoció. 
A partir de les 10 de la nit els 
pradencs van poder participar 
en el Joc d’orientació nocturn, 
amb la versió familiar per dins 
el poble i una altra, ampliada 
als entorns. Durant la nit es va 
poder veure tota una colla de 
llums de frontals resseguint 
carrers i camins del poble. 
Aquest any la lectura de les 
balises s’ha fet amb codi QR 
de manera que tot ha estat 
molt segur. 
El dia 13 es va poder celebrar 
un dels actes més esperats cada 
any, l’Escala en Hi-fi. Un antic 
programa de TV dels anys 60 
dona nom a aquest acte que 
portem més de 30 anys repre-
sentant. En aquesta ocasió en 
una versió digital, on famílies, 
petits i grans, es van gravar re-
presentant alguna cançó des de 
casa, als carrers, en una piscina 
o a la Manresana. La proposta 
projectada a la nit va ser molt 
aplaudida per tots els assistents. 

El divendres dia 14 d’agost, 
en Jam ens va regalar uns 
moments màgics a petits i 
grans amb la seva bicicleta, 
el carro i la seva sensibilitat.  
A la nit vam poder descobrir 
els Últimàtom Band, liderats 
per la cantant Duna, que ens 
van oferir una nit de versions 
i amb algun tema propi, amb 
un nivell musical excel·lent. 
Malgrat no poder ballar les 
sardanes, el dia 15, sortint 
de la Missa Solemne de Fes-
ta Major, la Cobla Jovenívola 
d’Agramunt ens va oferir un 
concert molt bonic que ens 
feia moure els peus tot i es-
tant asseguts. Aquest ha estat 
un any sense el ball del dia 
de la Festa Major, però mal-
grat això La Tieta Clara ens 
va portar tot un repertori de 
cançó catalana i havaneres, de 
Serrat, els Amics de les Arts i 
altres grups de casa nostra. 
I, com no podia ser d’altra 
manera, el Pep i Ma José van 
tancar el dia 16 l’edició d’en-
guany amb el seu quartet, 
proposant-nos un concert 
molt especial i emotiu. Ja fa 
24 anys que ens acompanyen 
a la tradicional botifarrada, 
que aquest any cadascú ha 
hagut de menjar-se a casa 
seva, però que malgrat això 
ens van conduir a un final de 
festa molt especial. 
Agrair molt especialment a 
tots els pradencs que, amb 
paciència, han complert les 
normes indicades en tot mo-
ment i desitjar que el 2021 
puguem projectar una Festa 
Major amb menys restricci-
ons i molta més diversió. 

nada, un vermut electrònic, 
i dues propostes de visites 
turístiques, una a Cal Jaume 
Punto, i una visita teatralitza-
da pel poble, revivint la Santa 
Coloma dels anys 1300.
L’espectacle infantil Bitxos ra-
ros ha reunit a nenes i nens 
amb ganes de ballar i riure. La
xerrada documental sobre el 
món del llenguatge dels sig-
nes, amb la presència del seu 
codirector, i una bona estona 
a ritme dels Always Drinking 
Marching Band!
L’obra de teatre Clochard, un 
taller de veu, la tradicional 
Cercavila amb els Grallers, 
l’Esbart Dansaire, els Gegants 
i nans de Santa Coloma, i els 
diables Keresus que han fet el 
Correfoc amb un format està-

tic a la Plaça Major.
Dilluns el passeig de la mura-
lla ha acollit el ja consolidat 
concurs de paelles, el campi-
onat de Pump Track al circuit 
per a bicicletes del parc nou, el 
bonic espectacle per als petits 
de casa Capsa de cartró, el tra-
dicional concert de Sardanes 
amb la Cobla Sant Jordi i el 
concert de la catalana i reco-
neguda Suu.
La festa ha acabat dimarts 
amb un partit de futbol entre 
els veterans i els jugadors del 
primer equip, el concert de 
versions amb Pernil Salat i 
el Castell de focs dut a terme 
pels diables Keresus, que a rit-
me de llum i petards han fet la 
cloenda d’una setmana dife-
rent de Festa Major.

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

VIATJA SEGUR PER EL COVID I EVITA AGLOMERACIONS

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

ÚS DE MASCARETES I GUANTS SI AL CLIENT LI FES FALTA

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

#MESQUEUNTAXI
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

Aquest passat dimarts 
es va celebrar a les 
Caves Freixenet el 

sorteig dels calendaris d’OK 
Lliga Masculina i Femenina i 
també d’OK Lliga Plata mas-
culina. Pel que fa a l’OK Lliga 
masculina, l’Igualada HC de-
butarà a casa contra el Liceo, 
el proper 26 de setembre. Serà 
una lliga de 16 equips i 30 
jornades, que l’equip igualadí 
tancarà a Les Comes contra 
l’HC Lloret. La visita del vi-
gent campió de la competició, 
el Barça, a Les Comes serà el 
dia 17 d’abril.

Debut a casa contra el Palau 
en el retorn a l’OK Lliga Fe-
menina
Pel que fa a l’Igualada Femení 
HCP, que aquest any retorna 
a l’OK Lliga Femenina, juga-
rà el seu primer partit a casa, 
el dia 27 de setembre, contra 
l’HC Palau Plegamans. En el 
cas de la lliga femenina, hi ha 
dos grups, i les igualadines 
han quedat enquadrades en 
el grup B, juntament amb el 
PHC Sant Cugat, CP Voltre-
gà, CHP Bigues i Riells, CP 
Vilanova, Areces Ecopilas 
Asturhockey i l’Esneca Vi-
la-sana, a més de l’HC Palau.
L’equip de Toni Aranda, amb 
les quatre jugadores d’Oklli-
ga que es van incorporar a la 
temporada anterior i que van 
ser imprescindibles per asso-
lir l’ascens, juntament amb les 
talentoses jugadores de casa, 
més les júnior i juvenils que 
pujaran dels equips inferiors, 

afrontarà una temporada il-
lusionant i intensa on l’únic 
objectiu és mantenir la ca-
tegoria en el seu retorn a 
la millor lliga femenina del 
món.

El Capellades també debu-
tarà a casa
Igual que ho faran els al-
tres dos equips anoiencs de 

competicions de la Federa-
ció Espanyola de Patinatge, 
el Capellades també debuta-
rà com a local en la seva es-
trena a l’OK Lliga Plata. Els 
capelladins s’enfrontaran, el 
proper 10 d’octubre al Club 
Compañia de María. L’OK 
Lliga Plata està formada per 
12 equips i es disputaran 22 
jornades de lliga regular.

Aquest dimecres comença-
ven els vuitens de final de la 
setzena edició de la Lliga Ca-
talana d’hoquei sobre patins 
amb la disputa de tres partits. 
Però no és fina avui divendres 
que l’Igualada Rigat farà el 
seu debut en la competició. 
Serà el primer partit dels ar-
lequinats després de més de 
5 mesos aturats, quan l’inici 
de la pandèmia ho va trencar 

tot. En la seva eliminatòria 
de vuitens de final, els iguala-
dins s’enfroten al Lleida Llista 
Blava, amb el partit d’anada 
com a visitant. La tornada es 
disputarà dos dies després, el 
diumenge dia 30, a Les Co-
mes.
Tots els partits seran a porta 
tancada per evitar aglomera-
cions de gent i ajudar a man-
tenir a ratlla el coronavirus.

Els equips anoiencs d’OK Lliga ja 
coneixen els calendaris

Torna la competició, 5 mesos després, 
amb la disputa de la Lliga Catalana

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Sub-16 del C.A. 
Igualada Petromiralles/
Jocnet Aleix Camats, 

va assolir un nou rècord de  
Catalunya Cadet en la pro-
va del llançament de Disc, 
corresponent a les proves de 
Control del passat 19 d’agost, 
a Sta. Coloma de Gramenet.
Hi participaren 3 atletes del 
CAI, sobresortint el rècord 
de Catalunya Sub-16 en Disc 
d’Aleix Camats, amb 59,33 
m., millorant els 59,05 m. del 
mateix atleta del 3 de juny de 
2019 a Igualada. En la matei-
xa prova, era 2n Albert Gil, 
amb 46,19 m. i Elsa Alías era 
1ª en Disc Sub-16 fem. amb 
18,76 m.
D’altra banda, 3 atletes del 
CAI participaren els dies 15 i 
16 d’agost al 6è Critèrium de 
Llançament Ciutat de Gavà, 
Memorial Emilio Moro. Ra-
mon Sànchez Piqué era 3r en 
pes absolut amb 12,33 m., i 5è 
en Pes al Memorial, 1r M-40, 
amb 12,63 m. A més, era tam-
bé 3r en Disc, 2n M-40, amb 
35,00 m.

Els atletes Sub-16 Guim Mor-
cillo, 1r en Javelina amb 40,22 
m., i Elsa Alías, 1a en Disc 
amb 32,05 m., participaren 
també en les proves correspo-
nents.  

Gran actuació dels atletes 
del CAI al Trofeu Diputació 
de Castelló
Tres atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles van participar 
dilluns, 24 d’Agost, al VIIè 
Trofeu Diputació de Castelló 
- Memorial José A. Cansino 
-, en què hi van participar di-
versos atletes de l’èlit estatal 
en les diferents proves.
Lahcen Ait Alibou era 6è en la 
prova dels 5.000 m.ll. amb un 
gran registre de 14’00”92, se-
guit d’Abdennasser Oukhel-
fen, 7è amb 14’01”70, marca 
personal, prova dominada 
per l’atleta del Playas de Cas-
tellón Thierry Ndikumwe-
nayo.
L’atleta Sub-23 Nora Taher, 
participava en el Triple Salt,  
efectuant nuls els seus intents 
en la prova, dominada per 
Patricia Sarrapio - Playas de 
Castellón -.

Aleix Camats fa un nou 
rècord de Catalunya en 
llançament de disc

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



cultura Espai patrocinat per
C/del Retir, 27 - Igualada

Tel. 93 803 05 86
www.rendaurbana.cat
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MÚSICA / LA VEU 

La missa de dos quarts 
d’una del passat diu-
menge 23 d’agost va ser 

la triada per fer el comiat de la 
Schola Cantorum després de 
vuitanta anys de vida. Mossèn 
Eduard Flores, co-rector de 
la parròquia de Santa Maria 
d’Igualada, va explicar que la 
celebració no estava organit-
zada ni per l’ajuntament, ni 
per cap altra entitat cívica, 
sinó que era la missa ordinària 
de diumenge. Va dir que havia 
estat la coral qui havia triat la 
llar espiritual de la ciutat per 
celebrar una missa cantada, 
acompanyada a l’orgue per 
Joan Paradell, que al final de 
l’eucaristia va fer una demos-
tració de les seves grans quali-
tats musicals.
La coral ha estat una constant 

en les celebracions de la Festa 
Major i en aquest any tan es-
pecial tampoc no han volgut 
deixar-hi de ser presents. La 
missa de la festivitat de Sant 
Bartomeu serà cantada per 
uns cantaires que porten as-
sajant per l’ocasió.
Ha sorprès aquest comiat 

No podem allargar més les 
dificultats que en els últims 
anys estem tenint, bàsica-
ment per la edat dels seus 
components actius. Aquest 
no és cap acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Igualada ni 
de la Basílica de Sta. Maria. 
Ja feia molt temps que ens 
rondava pel cap de la Junta 
Directiva acabar amb les ac-
tuacions, doncs no  ens ve-
iem capacitats de seguir en-
davant com hem dit abans, 
tant per edat i pel cúmul de 
baixes que hem tingut els 
darrers anys. Bàsicament 

de companys traspasats du-
rant la vida de la coral i que 
sempre els hem tingut molt 
presents.
Immenses gràcies a direc-
tors, organistes, cantaires 
ex-cantaires, compositors, 
seguidors/es i moltes per-
sones que ens han ajudat al 
llarg dels anys.. 
La nostra vida ha estat prou 
fructífera durant la nostra 
llarga existència. Ens havi-
em proposat de canviar la 
data per no coincidir amb 
l’ofici de la Festa Major, però 
ho hem fet ja que tenim la 

fortuna de tenir aquests 
dies entre nosaltres l’amic i 
company Joan Paradell (or-
ganista del Vaticà als oficis 
de S.S. el Papa) que ens ha 
pogut acompanyar a l’or-
gue en aquesta despedida. 
Hem cantat la missa “Cor-
poris et sanguinis Chistri” 
de Mns. Valentí Miserachs, 
que ha estat l’única vegada 
que la hem interpretat sen-
cera i que ens ha fet retornar 
a l’idea inicial. Només cal 
agraïr a totes les persones que 
de sempre ens han recolzat.

El comunicat de la coral

després d’una llarga i fructí-
fera activitat. Juntament amb 
la Coral la Llàntia i el Cor de 
Santa Maria, eren el lligam 
històric del moviment coral 
amb el ressorgiment dels 
darrers anys, on han florit 
noves agrupacions de gran 
qualitat. 

La Schola Cantorum s’acomiada 
després de 80 anys

EXPOSICIÓ / LA VEU 

Des del dia 25 d’agost 
i fins el 18 de setem-
bre es podrà visitar 

l’exposició de fotografies de 
paisatges de la comarca de 
l’Anoia, obra de Joan Felip i 
Joan Sala.
Els autors han recorregut 
tota la comarca i fotografiar 
racons i indrets de tots els 
municipis, alguns coneguts 
però d’altres desconeguts i 

de més difícil accés.
L’exposició es pot visitar a la 
sala d’exposicions de l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia a l’edifi-
ci de la Teneria, plaça del Rei, 
núm. 15 d’Igualada. L’horari 
és de dilluns a divendres, de 
8h a 14h.
L’exposició està organitza-
da per l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada i el 
Consell Comarcal de l’Anoia.

‘Paisatges i racons de 
l’Anoia’  una exposició 
per descobrir la comarca

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



Música hispano-americana

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

El dimarts, 29 d’octubre, probable-
ment del 1968, Igualada gaudí d’un 
espectacle  d’art hispano-americà, al 
teatre del Círculo Mercantil. En ell va 
tenir lloc el comiat a Espanya d’Irma 
Vila, que va dir adéu a la seva sego-
na pàtria i s’acomiadà del seu estimat 
públic. Aquest, va poder dedicar-li un 
homenatge de simpatia durant la seva 
darrera gira espanyola.
Guardem el programa d’aquesta ac-
tuació - imprès a cal Codorniu -  en 
la qual la cançonetista venia acom-
panyada dels populars “mariachis”., 
amb els seus típics vestits i cants, aco-
mapnyats de guitarres i bandúrries. 
Llavors, Irma Vila fou l`ànima de la 

cançó mexicana. Aquell dia va venir 
acompanyada d’un elenc artístic, que 
completà l’espectacle.
Anunciaren la col.laboració de l’es-
trella de la televisió americana (aquí 
encara no sabíem que era això de la 
TV) Amparito Garrido, que oferí el 
“Cuplé de ayer y de hoy”. També hi 
figuraren altres cantants, un còmic i 
un ballarí, procedents, segons deien, 
del “Lido” de París... Ja sabem que la 
propaganda sempre exagera...
En les notes es feu constar que l’es-
pectacle  “no era apto para menores”
Guardem una foto de la Irma, que va 
tenir l’atenció de dedicar-nos amb el 
seu puny i lletra. 
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GOLIATH (USA, Amazon)
Billy Bob Thornton i Maria Bello són 
alguns dels actors que intervenen en 
aquesta intensa història sobre un tal 
McBride. Aquest era un cotitzat ad-
vocat de Los Angeles, però va caure 
en desgràcia i ara passa més temps al 
bar que en els tribunals. Però quan 
veu l’oportunitat de pleitejar contra 
un client de Cooperman & McBride, 
el poderós bufet que ell va ajudar a 
crear, no ho dubta i comença una llui-
ta desigual de David contra Goliath. 
Porta diverses temporades en antena.

UTOPIA (Regne Unit, Filmin)
En un fòrum d’internet freqüentat 
pels amants dels còmics, cinc usu-
aris es posen d’acord per trobar-se. 
S’han fet amb el manuscrit original 
d’una novel·la gràfica de culte, escrita 
per un maníac-depressiu, que afirma 
conèixer els secrets de les catàstrofes 
més terribles del planeta. Molt aviat, 
el grup comença a ser perseguit per 
una fosca organització anomenada La 
Xarxa. 12 episodis en clau de thriller, 
però amb elements de comèdia i de ci-
ència-ficció. Sèrie imaginativa i brillant.

CULTURA (USA, Disney +)
El col·leccionista Dan Lanigan reuneix 
els objectes icònics de les pel·lícules de 
Disney amb els cineastes, els actors i 
l’equip que els van crear i els van utilitzar 
en algunes de les pel·lícules més estima-
des de la productora. Dan recupera ob-
jectes perduts, visita col·leccions priva-
des i ajudarà a restaurar peces dels arxius 
Disney.  Són 8 episodis. Únicament per a 
curiosos i fans de l’univers Disney.

SEX EDUCATION
(Regne Unit, Netflix)
De com l’insegur Otis (Asa Butterfi-
eld) té resposta per a qualsevol dubte 
sobre sexe. Gràcies a que la seva mare 
(Gillian Anderson) és sexòloga, una 
companya l’anima a obrir una “con-
sultoria sexual” a l’institut. Una de les 
comèdies juvenils de més èxit última-
ment. Ja van per la segona temporada 
i segueix sent molt divertida. El re-
partiment és excel·lent.

ARDE MADRID
 (Espanya, Movistar)
El govern franquista infiltra dos 
servents dins la casa que l’actriu 
nord-americana Ava Gardner té a 
Madrid. Volen saber si allí, en les fes-
tes liberals que organitza l’actriu, es 
parla de política subversiva contra el 
règim. Minisèrie d’espionatge i cròni-
ca  d’embolics socials i personals, en la 
que finalment es reivindica la lliber-
tat de cadascú.  Inventiva direcció de 
Paco León. En blanc i negre.

FAUDA (Israel, Netflix)
Aquesta és ja la tercera temporada 
d’una sèrie en la que es relata una 
cadena de perillosos esdeveniments. 
Arrenca quan Doron, un veterà agent 

israelià retirat, ha de tornar a l’acció 
per intentar donar caça a Abu-Ah-
med, un famós activista palestí, mi-
litant de Hamàs, a qui tothom creia 
mort. Absorbent, amb misteri i ac-
ció. Té la virtut d’humanitzar els dos 
bàndols del conflicte.

JUEGO DE TRONOS (USA, HBO)
La mes emblemàtica, espectacular i 
premiada de les sèries contemporà-
nies. Barreja d’aventures, drama, in-
triga i fantasia, ja va per la vuitena 
temporada. Per si algú encara no ho 
sap, la història succeeix en un món 
fictici de caràcter medieval on hi han 
Set Regnes. Segueix tres línies argu-
mentals: la crònica de la guerra civil 
dinàstica pel control de Ponent entre 
diverses famílies nobles que aspiren 
al Tron de Ferro, la creixent amenaça 
dels “altres”, éssers desconeguts que 
viuen més enllà d’un immens mur de 
gel que protegeix el Nord de Ponent, 
i el viatge de Daenerys Targaryen, la 
filla exiliada del rei, el qual fou assas-
sinat en una guerra civil anterior. Ba-
sada en les novel·les de R.R.Martin.

BIG LITTLE LIES (USA, HBO)
Reese Witherspoon, Nicole Kidman 
i Shailene Woodley són les  caps de 
cartell d’aquesta excel·lent sèrie. És 
una fosca i misteriosa història sobre 
tres mares (Madeline, Celeste i Jane) 
del nord de Califòrnia. Les seves vi-
des, aparentment perfectes, es veuen 
trastocades per un assassinat comès 
en un acte per recaptar fons per l’esco-
la de primària. La segona temporada, 
en què s’ha incorporat Meryl Streep, 

és millor que la primera. Està basada 
en una novel·la de Liane Moriarty en 
la què no hi manca sarcasme.
GOMORRA (Itàlia, Movistar)
La sèrie, amb Roberto Saviano en la 
producció, descriu l’enfrontament en-
tre les famílies mafioses, les traïcions, 
les venjances i la vida personal dels 
membres de la Camorra napolitana. 
Els protagonistes formen el clan dels 
Savastano, que imposen la seva prò-
pia llei de violència i terror. Iniciada el 
2014, la sèrie porta quatre temporades 
en actiu. Notable alt.

WATCHMEN (USA, HBO)
Regina King, Jeremy Irons, Don Jo-
hnson i Tim Blake Nelson són alguns 
dels actors que intervenen en aquesta 
notable sèrie americana, que ja suma 
nou temporades i segueix sorprenent a 
l’audiència. Ambientada en un univers 
alternatiu en què els vigilants emmas-
carats són tractats com a criminals, la 
sèrie se serveix de la nostàlgia del cò-
mic original (ideat per Alan Moore) 
mentre va creant un contingut com-
pletament nou. Per a molts, sobretot 
els més joves, la millor i més especta-
cular sèrie dels últims anys.

EMBARCADERO 
(Espanya, Movistar)
Una dona arquitecte socialment ben 
posicionada descobreix que el seu ma-
rit, recentment mort en estranyes cir-
cumstancies, portava una doble vida 
amb un altre dona. Un thriller amb 
misteri i algunes sorpreses Rodada al 
parc natural de l’Albufera, a València. 
Dues temporades.

LES MIL I UNA SÈRIES
RAMON ROBERT



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
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Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys anteriors 
a la fundació de l’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA. Entitat 
que, a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

CAP A L’ANY 1900.
L’ESCOLA D’ELECTRÒNICA DE LES ESCOLES DE 
L’ATENEU IGUALADÍ

Dades d’Arxiu:
Les Escoles van començar a funcionar amb la creació de 
l’Entitat, el mes de setembre de l’any 1863. L’ensenyament 
era per a adults i es feia als vespres; amb aules d’especialitza-
ció professional. El 1864 es va inaugurar l’Escola de Dibuix. 
A l’any 1871 es van iniciar les classes de Música.

Després, a l’any 1873 l’Ateneu va ser cremat a causa de la 
Guerra Carlina, i les activitats escolars es van aturar fins al 
1877.

El 2 de gener del 1890 es van iniciar les Escoles diürnes, des-
tinades als nois de més de vuit anys, i sota la direcció del 
professor Francesc de P. Badós. A l’abril del mateix any, es 
van establir classes de francès i de teixits.

Al segle XX, i en concret a l’any 1908 es van iniciar les Es-
coles diürnes per a nenes, a càrrec de la professora Delfina 
Badós. També durant aquest curs es van obrir unes classes 
de coneixement de la llengua “Esperanto”.
I... molta història més, que és als llibres!

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora.

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

EXPOSICIÓ / LA VEU 

E l dimecres  26 d’agost, 
s’inaugurava a la 
Casa Lluvià, la seu de 

Manresa del COAC (Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalu-
nya)  l’exposició “Distancia-
ments”, de l’igualadí Guillem 
Elvira, una col·lecció de 
composicions abstractes on 
s’hi exploren elements i for-
mes identificables en l’arqui-
tectura, l’urbanisme i la na-
tura, i on s’hi arriben a llegir 
des de fets quotidians fins a 
paisatges de faules i històries 
de desig. 
Cada quadre s’obre com una 
finestra on s’hi relaten dife-
rents situacions, emocions i 
llocs situats entre dues nor-
malitats; cada dibuix és un 
exercici visual que confron-
ta records i una actualitat 
per rehabitar i redescobrir. 

 L’autor indaga en la idea 
dels distanciaments, i ens 
parla de la transformació 
de les relacions i els llocs 
en època de confinament.  
Guillem Elvi-
ra va guanyar el Premi 
Igual’Art  2018/2019  amb 
‘Seqüències Urbanes’, una 
exposició que proposava 
una mirada poètica i alho-
ra reflexiva i crítica sobre la 
ciutat d’Igualada, i participa 
també a l’exposició col·lecti-
va Arquitectes artistes de la 
Demarcació de les Comar-
ques Centrals del COAC. 
L’exposició “Distanciaments” 
s’inclou en el programa d’ac-
tes de la Festa Major de Man-
resa 2020, i es podrà veure a 
la sala d’exposicions de la 
Casa Lluvià fins al 12 de se-
tembre en horari de 18h a 
20.30h de dimecres a dissab-
tes. 

L’igualadí Guillem 
Elvira exposa pintures 
creades en confinament 
a Manresa

LLENGUA / LA VEU 

Jessica Neuquelman, fi-
lòloga de Dunkerque, al 
nord de França, i David 

Vila i Ros, escriptor i dina-
mitzador lingüístic sabade-
llenc, acaben de llançar Llen-
guaferits, una iniciativa que, a 
través de xerrades i vídeos que 
pengen a les xarxes socials, 
expliquen de manera amena 
i entretinguda curiositats so-

bre el català i altres llengües 
d’arreu del món. Tot plegat 
amb l’objectiu de despertar la 
sensibilitat lingüística i, així, 
fomentar el respecte per totes 
les llengües i, en particular, 
pel català. Neuquelman i Vila 
i Ros expliquen que les llen-
gües són un dels grans patri-
monis de la humanitat, i que 
no només serveixen per en-
tendre’ns, sinó que també són 
uns instruments incompara-

bles d’identificació col·lectiva 
i de cohesió social i, alhora, 
maneres úniques i genuïnes 
de veure el món. Així, cada 
cop que desapareix una llen-
gua, desapareix també una 
cosmovisió. I els catalans, de 
llengües en situacions com-
plicades, en sabem una mica, 
afirmen.
Si voleu saber-ne més, els 
podeu seguir als seus canals 
d’Instagram i YouTube

Llenguaferits, una iniciativa per 
conèixer els secrets de les llengües



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora 
i fotògrafa

“Conca Confinada”, de Carles Ramos, 
tot un nodrit relat gràfic i testimonial

Després de veure’ns obligats a admetre que el 
coronavirus no era un problema de salut esde-
vingut només a la Xina; quan es va instal·lar a 

Itàlia, amb certa curiositat començàvem a atendre les 
informacions que ens venien més de prop. Mai ningú 
hagués imaginat, però, que per a la ciutat d’Igualada, 
un cop proclamat l’estat de pandèmia, el coronavirus es 
convertís en una seriosa amenaça. I va ser a partir de 
l’11 de març, la data en què per a les activitats públi-
ques i privades, considerades prescindibles, es decreta-
va l’estat de suspensió per ordre governativa. Així, no 
uns dies sinó unes setmanes es convertirien en els més 
severs d’un estat de confinament per a tota la població 
de la Conca d’Òdena. En aquest context, amb una Con-
ca d’Òdena  enfrontada a combatre el dia a dia d’una 
inesperada pandèmia, el fotògraf Carles Ramos es va 
decidir a dur a terme una tasca estricta de reporter per 
a capturar i donar fe de l’anòmala situació del moment, 
una documentació gràfica que tenia per objecte recopi-
lar la memòria d’aquells dies; un llegat -si es vol- capaç 
d’emmagatzemar diferents seqüències d’un temps de-
tingut i viscut per centenars de persones, en el si dels 
episodis més ardus del confinament.
Avui, cedida a l’Arxiu Comarcal (el passat mes de juny), 
l’exposició virtual “Conca confinada”, d’accés en línia, 
és un recull d’unes magnífiques fotografies, de Carles 
Ramos, d’un expressiu blanc i negre que, acompanya-
des d’un nodrit relat testimonial de sensacions i emo-
cions viscudes, d’alguns protagonistes anònims i altres 
no tant, s’han convertit -com si d’un eix cronològic es 
tractés- en un evocador i explícit reportatge de memò-
ria històrica sobre les interminables setmanes de con-
finament.
Tanmateix, una mirada atenta a cadascuna de les fo-
tografies, permet observar -més enllà d’una acurada 
fotografia- que si bé destaca el gruix d’imatges prota-
gonitzades per bona part del sector sanitari, en cap cas 
no es pot passar per alt la grandiosa aportació de les 
pràctiques rutinàries de la ciutadania que, a manera 
d’un diari d’aquest confinament, ha participat voluntà-
riament d’un projecte impulsat (el passat mes de març) 
per a contribuir en la confecció d’una espècie d’acta 
notarial -escrits, imatges i reportatges- sobre el con-
trovertit escenari d’aquelles setmanes. És a dir, amb les 
seves fotografies, Carles Ramos, ens ha mostrat l’estat 
de les coses i la dimensió dels sentiments inquietants 
que ha provocat la Covid-19 a la Conca d’Òdena; des 
d’una completa seqüenciació dels temps que compor-

ta el fet que totes aquestes fotografies deixin empremta 
no solament pel seu valor artístic sinó per la percepció 
intimista i pregona dels seus protagonistes que, de fet, 
representen a una població que ha vist profundament 
marcada la seva manera de viure i d’imaginar, si cap, 
el futur.
Al marge, doncs, de la pròpia revelació de cada imat-
ge -que de fet parlen per si soles- entenc que val la 
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pena aturar-nos i subratllar la importància no menor 
de cadascun dels relats personals  transferits; un inti-
misme en primera persona, on cadascú manifesta fins 
a quin punt des del moment de la confirmació oficial 
del confinament el seu dia a dia es va veient envaït per 
progressiu estat d’inquietud i d’angoixa. Aviat, però, es 
dedueix la importància que van guanyant les xarxes 
socials, factor determinant de la necessitat de comuni-
cació i d’informació; una connectivitat que permet a la 
gent relaxar els ànims i guanyar un bri d’esperança. La 
connexió per WhatsApp i les videoconferències entre 
amistats i familiars han propiciat viure i enriquir-se en 
l’experiència dels actes compartits, i també els solidaris.
Alguns relats apunten que el dia a dia d’aquest confina-
ment, abans de convertir-se en un fet  tremendament 
avorrit, ha exigit trobar els mecanismes per afrontar 
noves maneres de treballar des de casa amb els ordi-
nadors, ja sigui amb el teletreball dels adults o la feina 
en línia de la població estudiantil; una manera de fer 
front a aquesta crisi i poder superar la desemparament 
davant determinades exigències laborals. I, un dels mo-
ments crucials del dia ha estat la convocatòria d’aplau-
diment de les 8 del vespre des de balcons i finestres; és 
com si des del veïnat es confirmés un acte solidari de 
gratitud.
No obstant això, els relats més colpidors són aquells en 
què, si bé ningú no estava preparat per a aquesta crisi 
de salut, ningú no estava menys preparat per a la mort 
d’éssers estimats esdevinguda d’una manera tan inhu-
mana. Morir en solitud, lluny dels teus i sense abraça-
des ni petons és un fet totalment desolador.
En altres casos, hi ha qui s’atabala per aquell desgavell 
en què arriba un moment que els dies no tenen ni ho-
rari ni calendari; i treure el cap a l’exterior és observar 
una ciutat quasi fantasma, en la qual t’ensordeixen les 
sirenes de les ambulàncies. L’única alternativa és fer 
suportable aquesta monòtona quotidianitat salvaguar-
dant un bon estat físic i deixar de banda tota torbació.
Per descomptat, no gaudir de les vacances de Pasqua i 
no poder celebrar determinats festejos ha contribuït a 
reconèixer fins a quin punt es veia trencada i truncada 
la nostra vida. Amb tot, les famílies comuniquen que 
han intentat mantenir els ritmes més habituals d’abans 
i, a part dels afers de la llar, l’important ha estat atendre 
els fills en les seves tasques escolars i jugar amb ells, evi-
tant que situacions d’estrès per no sortir de casa.
El 18 de maig, la gent ja surt al carrer, s’ha acabat el 
confinament (...) 



Mentre es troben en una ins-
tal·lació secreta en con-
tra de la seva voluntat, un 

grup de joves mutants descobreixen 
les seves poderoses habilitats. Allà, 
la doctora Cecilia Reis (Alice Braga), 
qui treballa a la institució secreta del 
Govern on els joves estan tancats, els 
estudia i analitza per descobrir el seu 
poder per poder curar-los. Els mu-
tants Wolfsbane (Maisie Williams), 
Magik (Anya Taylor-Joy), Cannonball 
(Charlie Heaton), Sunspot (Henry 
Zaga) i Mirage (Blu Hunt) hauran de 
lluitar contra les seves pors, els seus 
poders i els perills que els envolten. 
Junts, el seu objectiu serà escapar dels 
seus pecats passats i salvar-se a si ma-
teixos. Aquesta adaptació dels còmics 
de Marvel, que expandeix l’univers 
X-Men, suposa el salt a la gran panta-
lla de Los Nuevos Mutantes.

“Los Nuevos Mutantes”, nova estrena de Marvel

Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

1/TENET
Dv a Dg: 17:00/20:15
Dl i Dm: 17:30/20:45

2/PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
Dv, Ds, Dc i Dj: 19:25/21:35
Dg: 18:25/20:35
Dl i Dm: 18:40/21:00

2/EL JARDÍN SECRETO
Dv i Ds: 17:10
Dg: 16:10

2/TRASTO
Dc i Dj: 17:20

4/TENET
Dv i Ds: 18:30/21:45
Dg:19:15
Dl a Dc: 18:00:21:15

4/¡SCOOBY!
Dg:17:05

4/AFTER. AQUÍ EMPIEZA TODO
Dj: 18:30

4/AFTER. EN MIL PEDAZOS
Dj: 20:36

5/TENET
Dv i Ds: 19:15/22:30
Dg: 18:15/21:30
Dl a Dj: 18:45/22:00 (Dl 18:45 VOSE)

5/¡SCOOBY!
Dv i Ds: 17:15
Dg: 16:00

6/LOS NUEVOS MUTANTES
Dv a Ds i Dl a Dj: 17:45/20:00/22:15
Dg: 16:45

7/TRASTO
Dv: 16:55/19:00
Dg:15:55/18:00
Dl i Dm:17:25/19:30

7/LA CAZA
Dm i Dj: 21:55

7/UN AMIGO EXTRAORDINARIO
Dv: 21:00 
Dg: 20:00
Dl i Dm: 21:30

*Més informació sobre la resta de pel·lí-
cules a yelmocines.es

CINEMA PARAISO
Ds i Dg: 18:00

UN HEROE SINGULAR
Dg: 19:55

Per en Pierre les vaques són tota la 
vida. És un jove ramader que ha s’ha 
fet càrrec del negoci familiar. A la 
granja tot marxa amb normalitat fins 
que a França es comença a estendre 
una epidèmia que afecta a les vaques. 
Pierre descobreix que un dels seus 
animals ha estat infectat. Intentarà 
per tots els mitjans salvar les seves va-
ques que per a ell són tota la vida.
Hubert Charuel debuta en la direcció 
amb aquesta pel·lícula que protago-
nitzen Swann Arlaud, Sara Giraudeau 
i Bouli Lanners.

Un ramader de vaques és “Un héroe singular”

Dotze estranys es desperten en 
un bosc amb moltes pregun-
tes sense resposta. On són? 

Com van arribar-hi? I per què o amb 
quin propòsit hi són? La resposta a 
totes aquestes preguntes és: La caça, 
un joc macabre ideat per membres de 
les elits globals, que es reuneixen en 
un punt remot o una casa per caçar 
humans per diversió. Ells són les pre-
ses; la resta, els caçadors. Però tot està 
a punt de canviar quan Crystal (Betty 
Gilpin), una de les joves que es tro-
ba entre els “caçats”, li dóna la volta a 
el joc i comença a inclinar la balança 
a favor seu. Un a un, comença a des-
fer-se dels membres de l’elit que pretén 
donar-los caça, amb la intenció d’arri-
bar fins a la misteriosa dona (Hilary 
Swank) que mou els fils de tot allò.

“La caza”, un joc macabre
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES
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CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Antic Raadsaal o Parlament

La Mancha, una mirada més enllà 
dels Camins de Don Quijote
La comunitat de Castilla La Mancha, amb les províncies de Toledo, 

Ciudad Real, Albacete i Cuenca, s’enorgulleix de fa segles, d’obrir, 
dia rere dia, les pàgines d’un dels llibres més insòlits de la literatura 

espanyola; una obra que troba els seus orígens a tort i a dret d’aquestes 
contrades manxegues. Aquest territori, encara avui, guanya força per 
a transportar-te per l’imaginari de les fantasioses aventures d’un dels 
més grans cavallers en ruta, conformant els anomenats “Camins de 
Don Quijote de La Mancha”, un passeig per una Espanya de l’interior, 
a voltes desconeguda, que ha conquerit un punt en el mapa a mercès 
d’una bona xarxa de comunicacions i una potent oferta d’equipaments 
i serveis que dignifiquen els seus racons més  memorables. Aquests 
camins et proposen la descoberta d’una successió de poblacions de  
veïnatge amable i d’hàbitat genuí, ben arrelat a un paisatge i a una 
gastronomia que conflueixen a magnificar l’excepcional escenificació 
que l’insigne Don Miguel de Cervantes va immortalitzar en la seva 
obra; en suma, el valuós llegat d’una gent perfectament inserida en 
el context de les aventures de Don Quijote. L’itinerari que reuneix la 
majoria d’aquests camins recorre part de la Nacional 420, i s’hi pot 
accedir des de dos punts prou representatius: Madridejos o Puerto 
Lápice, en el sí de l’anomenada Carretera d’Andalusia i per Almarcha, 
en un punt estratègic de l’antiga carretera de València. Amb tot, però, 
una de les rutes més còmodes des de Casa Nostra és la que pots 
inaugurar des de llevant, on et trobes amb l’enclavament més a l’est 
dels destins quixotescos, el municipi de Belmonte. Des d’aquí, i camí 
de ponent, de retruc podràs gaudir d’alguns  sensacionals horitzons 
de capvespre. 

Belmonte, a més d’enaltir la vida i obra de Fray Luís de León, et 
descobreix el conjunt monumental de la vella vila dels Villena, amb un 
notable succeïment d’escuts i emblemes a  totes les façanes. Endemés 
de la testimonial Colegiata de San Bartolomé, el camí del Castell et 
va regalant unes vistes superiors sobre la immensitat dels camps de 
cereals, encara presidits per l’omnipresència d’uns molins gegantins. 
Des de dalt al mirador, certificaràs la grandiositat  les històries de Don 
Quijote i la dimensió dels camins recorreguts. Uns quilòmetres enllà i, 
de seguida, endevines les casetes d’una típica població manxega: Mota 
del Cuervo. Dins del poble, al costat d’uns bonics quarterons que 
retallen unes discretes finestres, segurament, et resultaran exagerades 
les grans portalades d’uns vells “caserons” relativament petits. Entre 
casa i casa, et resultarà invasiu el perfil fantasmagòric dels vells molins 
propers; i, en un extrem sembla apropar-se’t un dels punts més preuats 
del municipi, el Convento de las Trinitarias, tot un exponent de  la 
vida retirada de les antigues clausures. I, com si volgués amistançar-se 
amb Mota del Cuervo, a unes passes, et ve a rebre la cèlebre i festejada 
població de El Toboso, un del referents crucials de la història de 
El Quijote. El motiu és evident: aquí hi ha la Casa natal d’Aldonza 
Lorenzo, la popular Dulcinea, princesa dels somnis del “boig” cavaller. 
Si més no, el municipi acull el Museu de Cervantes; El Toboso se sent 
cobejós d’unes edificacions de noble empremta –amb patis interiors i 
galeries- que recorden certs passatges amorosos de l’obra. 

A uns quilòmetres, Campo de Criptana és una parada del tot 
indefugible. Només apropar-t’hi, la inconfusible estampa d’un poble 
tenyit d’un blanc radiant, amb els descomunals molins -que des de 
dalt del serral tenen l’honor de presidir-lo- amb aquella immensa 
perspectiva de les seves ombres inescrutables, no tardarà a recordar-te 
les mil i una figuracions del cavaller Don Quijote. A prop del fantàstic 
conjunt monumental dels molins, és més que suggeridor de perdre’t 
per l’encís d’uns costerosos carrerons que descobreixen els interiors 

d’uns graciosos patis típics, d’incomparable plasticitat. El Caserón del 
Pósito Real del segle XVI i una sèrie d’edificis religiosos contribueixen 
a engrandir el declarat interès històric del municipi. Més endavant, 
una primer plànol d’Alcázar de San Juan sembla exhibir-te-la com a 
un gloriós enclavament urbà. Alcázar, se’t proposa com a un terminant 
destí amb una llarga i celebrada història que ha crescut a mercès de 
convertir-se, al segle XIX, en una important cruïlla ferroviària. Amb 
tot, però, la seva gloriosa escalada, últimament, es veu declinada a 
propòsit d’un precipitat creixement urbà que ha castigat el seu conjunt 
monumental. 

En direcció a Consuegra, passes per Herencia, un poblet que s’ha anat 
enriquint gràcies a la generosa producció de safrà; i que, als nostres dies, 
reconeix amb orgull la seva modèlica disposició urbanística, traçada 
segons una linealitat poc habitual fa cinc centúries. Seguidament, 
sense massa reclams, Puerto Lápice s’obstina a preservar-se com a 
punt de partida obligat per a emprendre –igual que ho va fer aquell 
personatge de ficció- una ruta tan lligada a la terra; just l’indret on Don 
Quijote va ser armat cavaller. Un petit poblet et saluda tot despullant 
la seva intimitat a través d’uns encisadors enreixats que contrasten 
amb el monòton emblanquinat d’unes façanes que volen perseguir 
els Montes de Toledo. I, per últim, en aquests paratges de baixa 
muntanya, noves referències del personatge cervantí et condueixen 
envers la captivadora Consuegra, un poble d’origen romà que pot 
presumir dels seus prodigiosos vestigis. En aquest entorn passen les 
primeres desventures del cavaller cervantí, aquelles que t’acompanyen 
a passejar per hisendes lliurades al domini d’un vell castell ruïnós i per 
la gracilitat d’uns molins capaços d’il·lustrar relats d’enginyosa ficció. 



Es funda el Club Bàsquet Igualada
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1980, es va fun-
dar oficialment el Club 
Bàsquet Igualada. 

Això, però, no significa que 
abans l’esport de la cistella no 
es practiqués a la ciutat. Ans 
al contrari, es coneix que, al-
menys el 1925, el pare Millan 
(introductor del bàsquet a 
Espanya) va ser Igualada. En 
aquells primers anys, l’esport 
es jugava bàsicament a les Es-
coles Pies... o “los Escolapi-
os”... 
Alguna cosa devia fer aquest 
conegut sacerdot, perquè ja hi 
ha documentació d’un primer 
partit de bàsquet a la ciutat 
l’any 1926. Més tard, cap al 
1942, el Club Natació Iguala-
da, que llavors era el més im-
portant de la capital de l’Anoia 
per volum d’associats gràcies 
a les moltes seccions espor-
tives que tenia, va crear un 
equip de bàsquet. Van haver 
de passar uns anys per a jugar 
de forma federada, i posar-hi, 
diguem-ho així, una mica més 
de “seriositat”. Va ser el 1950, 

1980 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Primer equip que va jugar a bàsquet a Igualada, l’any 1926, amb el 
padre Millan, impulsor del bàsquet a Espanya.

iniciant la seva aventura a la 
2a B Catalana.
L’esport va anar agafant adep-
tes a Igualada -també en la 
vessant femenina- i el 1952 es 
va ascendir a 2a A, i es va crear 
el Juventus OAR, que jugaria a 
la categoria B, en la qual, fins 
aquell moment, jugava el pri-
mer equip. També l’OAR va 
pujar al cap d’una temporada, 
la qual cosa deu voler dir que 
l’Igualada era prou bona en 
bàsquet. Tant que va aparèi-

xer un nou equip, el “Biosca”, 
i va començar a jugar a la 3a 
Catalana. El 1957 també va 
pujar, però dos anys més tard, 
per diversos problemes, es va 
desfer... Els equips del Club 
Natació van anar jugant, però 
a mitjans de la dècada dels 
setanta -més o menys coinci-
dint amb la mort del dictador 
Franco- la secció va desaparèi-
xer.
Va ser llavors quan un grup 
de joves igualadins va decidir 

Primer equip del Club Bàsquet Igualada, l’any 1980.

crear el Club Bàsquet Igua-
lada, el 1980. Començant de 
zero a nivell competitiu, és 
clar, des de 3a Catalana. Es va 
estar una bona colla d’anys en-
tre tercera i segona, fins que, a 
la temporada 1990-91, va as-
cendir a 1a Catalana.
Mica en mica el bàsquet va 
agafar molta importància a 
Igualada, en bona part també, 
cal dir-ho, a la seva força com 
a esport escolar, i la forta pro-
moció que en feien algunes 
escoles de la ciutat. Pel que fa 
a l’equip femení, debutà l’any 
1982, desaparegué a mitjan 
anys noranta però fou recupe-
rat a partir de l’any 2000.

No havien passat ni cinc anys 
jugant a 1a Catalana que el 
CBI va pujar a la 2a Divisió 
de la Copa Catalunya, i, més 
tard, a la 1a, fins que la tem-
porada 2002-03 ascendí a 
la Lliga EBA, on jugà fins la 
temporada 2008-09. Poste-
riorment tornà a la Copa Ca-
talunya, i de nou a l’EBA, des 
d’on va estar a punt d’ascendir 
a la Lliga LEB a la temporada 
2018-19, convertint-se així en 
un dels equips de bàsquet més 
importants del país en l’àmbit 
no professional, i un dels clubs 
amb més equips.  Tot un èxit 
per un club que compleix ara 
40 anys d’existència.

Acte inaugural de la Llar d’Infants de “la Ginesta”, avui centre de dia 
Montserrat, al barri del mateix nom, el 1980. AFMI7213

A dalt, vista de Vilanova del Camí. AFMI13169. 
A baix, detall del Passeig d’Espanya de Montbui. AFMSMM81

Primer festival de teatre escolar d’Igualada. AFMI7203



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. Ja és una bona paradoxa: la misèria que surt del cor en forma de 
pietat / 2. Comú als dos sexes i a bona part de l’epicentre. Erupció d’aftes, que són com 
nafres / 3. Un parell de catets. Em va pegar i no sé per què. Aquest vespre segur que també 
la deixarà entrar / 4. Per a l’Isidre és mitja vida. Esmicolada no, ajustada amb vetes / 5. 
Cromatisme popular, per entendre’ns. El pare de cada mot / 6. No gaire ofensiu. Migdia-
da gràcies a la beca. Raja fotent-li un roc / 7. Tinc contacte amb un que escurça tractors. 
Territori municipal que podria ser un metre / 8. M’empassaré el sermó. En un casalot tan 
luxós s’hi amaga la Simona / 9. De poc no provoca una radiació, la divisió en races. Van 
acabar amb la Woolf / 10. Llogat perquè faci mal so. Té aspecte de monja, l’Andress / 11. Un 
parell més. Em plantifico a Vilobí d’Onyar. Nostro senyor, l’home de matrícula / 12. El que 
no és aquí present. Fan de mal escortar, avions tan ràpids / 13. Sebollint el bàrbar penjoll. 
Abans d’ensacar-se no té nom.

VERTICALS: 1. Barreja de suc d’abella i roba per fer un préssec. Tot de condicions en 
quatre paperots / 2. Anima de pipa. Experimentarà les penes de l’infern. Heus-lo aquí / 3. 
Equiparació a un mico en pràctiques de conduir. Escorrim operístic / 4. Enemics Contra 
Enemigues. Ofuscat, encegat. Punt de fusió de fluids / 5. Té dificultats per digerir la lectura 
d’El carrer estret. Repeteix que treia de qualsevol manera / 6. Màxim culpable de l’homi-
cidi. Pèl vegetal, amb el valor triple d’una coma. Arrossegador de trineus / 7. Màscara tan 
grotesca per passar per pastanaga. Primmirat, ben cuidat / 8. Ferit en alguna cosa d’intan-
gible. Típic capitell amb les fulles de cap per avall / 9. Abracen en Robert. Són a Siena com 
a la marca els marquesos. Del tub a la taba / 10. I aquest és a la donació com a la carta el 
destinatari. Declaració d’amor lunar / 11. Conjunció de l’Isidre i l’Ovidi?: no, excrescència 
del liquen. Era al moll quan el pescava, aquest peix / 12. Com també, ai!, però d’antany. 
Afortunat mite fet de fusta.

passatemps
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Troba les 7 diferències



Agost/Setembre
28: Agustí; Julià; Hermes.

29: Martiri de sant Joan Baptista; Sabina; Adelf.
30: Fèlix; Fiacre.

31: Ramon Nonat; Arístides; Domènec; Vicenç; Sabina.  
1: Lleïr; Mare de Déu del Puig; Gil; Anna; Llop.

2: Antolí; Ingrid; Raquel.
3: Gregori; Basilissa; Simeó; Sàndal.

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

A l’edat de 70 anys ens 
ha deixat Josep Parera, 
persona molt vincu-

lada a la societat igualadina. 
Malgrat que la ceguessa va li-

mitar  les seva mobilitat, mai va 
deixar que ho fes amb les capa-
citats relacionals i la seva vo-
luntat de servei a la comunitat. 
Va ser el primer president de 

l’Agrupació Sardanista d’Igua-
lada i un dels que més va tre-
ballar per aconseguir el pubi-
llatge de l‘any 1974, juntament 
amb els qui eren les imatges 

Josep Parera i Garcia ria Teresa Farrés, que va ser-
ne la pubilla. 
Va ser regidor de l’Ajunta-
ment d’Igualada per CiU en-
tre 1987 i 1989 i en els dar-
rers anys ha col·laborat amb 
l’Hospitalitat de Lourdes i la 
Once. 
Havia esta mestre de l’escola 
Mowgli i dels Maristes.
No li espantaven els reptes i el 
seu caràcter treballador, seri-
ós i optimista feia que els pro-
jectes en els que participava 
semblessin sempre possibles.

“Satur” Garcia Urgelès

A l’edat de 91 anys ens 
ha deixat en Satur, 
qui juntament amb la 

seva esposa Maria Rosa, van 
ser la cara visible del Registre 
de la Propietat d’Igualada du-
rant molts anys. Un lluitador 
que va superar els problemes 
físics que un derrami li va 
provocar de ben jove, però 
això no li va fer perdre l’opti-
misme, ni la seva fina ironia. 
Sempre tenia una mitja rialla 
a la cara i una mirada còmpli-
ce per resoldre les situacions. 
La seva vida professional 
sempre va estar vinculada a 
les feines del registre, treball 
que desenvolupà sense que 
la majoria dels habitants de 
l’Anoia arribessin a  saber mai 
el nom del Registrador que hi 
tenia la plaça, car els proble-
mes i organització estaven en 
bones mans. En el seu funeral 
s’ha recordat també la mort 

prematura per accident de 
circulació del seu fill Xavier i 
els seus nets van recordar les 
singularitats de la vida fami-
liar. 
Va ser soci fundador i pri-
mer president del Moto Club 
Igualada (1959-1969) i va ser 
un membre actiu en l’organit-
zació dels primers moto-cros 
i trials a la comarca.

públiques en els mitjans de 
comunicació Joan Solà i Ma-
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Fillol, agost de 2020

16è aniversari del Sr.

Vidu d’Antònia Puiggrós i Puigpelat
que ens deixà el 27 d’agost de 2004

Joan Mas i Vilaplana

Els seus: �lls, �lla política, néts, germana i resta de família 
el tindrem sempre en el nostre record.

Josep Parera i Garcia

Morí cristianament el dia 22 d'agost de 2020, a l'edat de 70 anys.
L'Agrupació Sardanista d'Igualada expressa el més sentit condol.

Igualada, agost de 2020 
 
 
 
 

Josep Parera i Garcia 
 

(Regidor 1987-1989) 
 

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal 
expressen el seu dol 
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients
4 persones
• Macarrons 300 g
• Tomàquet triturat 1 pot 
• Xoriço fresc 100 g
• Mantega 30 g
• Farina de blat sarraí 30 g
• Llet 500 ml
• Nou moscada
• Sal
• Pebre negre mòlt
• Oli d’oliva
• Formatge ratllat per gratinar

Macarrons gratinats 
amb xoriço

Escalfem una cullerada d’oli en una cassola baixa i fre-
gim lleugerament el xoriço. Afegim el tomàquet tri-
turat, assaonem, tapem i deixem coure a foc baix du-
rant uns 30 minuts fins que tinguem una salsa espessa. 
Mentre preparem la beixamel.

Posem la mantega en un cassó i l’escalfem fins que es 
fongui. Afegim la farina i coem remenant durant un 
parell de minuts perquè la farina es cogui una mica. 
Anem afegint la llet a poc a poc mentre anem remenant 
amb un batedor, seguim coent i remenant fins a tenir 
una beixamel bastant líquida, si cal podem afegir una 
mica més de llet. Assaonem amb sal, pebre i nou mos-
cada fins que estigui al nostre gust. La reservem tapada 
amb film de cuina perquè no formi crosta.

Coem els macarrons en una cassola gran amb aigua 
salada durant el temps assenyalat en el paquet. Els es-
correm i els posem en una font de forn, hi afegim la 
salsa de tomàquet i xoriço i barregem. Cobrim amb la 
beixamel i empolvorem abundantment amb formatge 
ratllat, posem  trossets de mantega i gratinem al forn 
fins que el formatge estigui fos i comenci a daurar-se.

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 ·



              

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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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).

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 28:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

 DISSABTE 29:  CASAS V.
Soledat, 119

DIUMENGE 30:  
  BAUSILI

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

Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 31: SECANELL
Òdena, 84

DIMARTS 1:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMECRES 2: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIJOUS 3:  CASAS V.
Soledat, 119



Perejaume Ferrer i Travesset /  
President de l’Associació Veïnal St. Jaume Sesoliveres

Soc igualadí, i tinc 40 anys d’edat. Visc des de fa cinc anys al barri de Sant Jaume Sesoliveres d’Igualada. 
Treballo a l’administració pública, i des de fa molt temps he estat vinculat a diverses entitats.

El teu és un dels barris, sinò el que més, més desconeguts 
d’Igualada? Per què?

Sí, desconeguts, i també oblidats. Sempre m’agrada recordar a 
tothom que al barri tenim l’ermita de Sant Jaume, una de les 

joies arquitectòniques que hi ha a Igualada, un element del romànic cata-
là dels més importants, i de les peces més antigues que tenim a la ciutat, 
del segle XI. A més, va molt lligada als orígens de la ciutat. Va ser una do-
nació dels Senyors d’Òdena a un monjo de Montserrat per a que es cuidés 
d’una primera capella, tant de la de Sant Jaume com la de Santa Maria, 
enmig d’una cruïlla de camins que és el bressol d’Igualada. Amb el temps 
Sant Jaume es va convertir en un Priorat a l’ombra de Montserrat, donant 
vida a molts pagesos de la zona i servint d’acollida als pelegrins que feien 
el Camí de Sant Jaume... Bé, doncs tenim un enclavament important que 
la ciutat desconeix. És una llàstima que no se’n faci difusió.

És Bé Cultural d’Interès Nacional de la Generalitat, oi?

Sí. A més a més el mateix any, a l’abril del 1975,  l’ermita va ser declarada 
monument local d’interès historico-artístic, per l’estat espanyol, fet que 
implica l’ajuntament d’Igualada a la seva protecció. La Generalitat va en-
carregar un projecte de restauració als anys 80 però no seria fins el 1995 
amb finançament de la Diputació de Barcelona que es restauraria. En 
motiu de la seva reinauguració els Moixiganguers van fer la seva primera 
actuació. Els veïns ens agradaria que hi hagués una placa que ho comme-
morés. Jo mateix li vaig fer la proposta a l’Alcalde fa 2 anys. L’Ajuntament 
ha estat poc seriós amb els veïns del barri, i ha incomplert les promeses 
que ha fet, tant amb la junta actual com amb les anteriors. 

Recentment em consta que el govern municipal va fer una visita 
al barri.

Sí, a petició nostra, va venir la regidora Carlota Carner,  arran dels alda-
rulls que va haver-hi relacionats amb les drogues. Justament vam visitar 
l’ermita, i va poder veure que l’estat és lamentable. Bancs i taules fetes mal-
bé, amb brutícia i papereres desbordades des de feia més d’una setmana... 
hi ha molt incivisme. El rètol turístic que es va fer en aquest lloc està 
en estat lamentable des de fa anys... Per estar així, valdria la pena que el 
treguessin. És veritat que si truca algun veí, l’Ajuntament reacciona i ve 
algú a netejar, però no hauria de ser així. La mateixa regidora va admetre 
que hi ha moltes parcel.les que estan deixades, però va posar d’exemple 
una en concret, davant mateix de l’ermita, que, mira per on, resulta que 
és de propietat municipal... Hem de dir, però, que l’Ajuntament col.labora 
sempre en la nostra Festa Major, però sap greu per aquestes coses, perque 
la ciutat guanyaria un espai si es dignifiqués una mica. No tot és el Parc 
Central. Si no t’interessa l’entorn, menys t’interessarà el contingut.

No teniu serveis. Una zona extensa sense un lloc on anar a buscar el 
pa, o comprar aliments. El vehicle és necessari.

Que tinguem el Campus Universitari i s’hagin ampliat els estudis ha 
ajudat per tenir una línia de bus, però s’acaba allí. Tota la resta del bar-
ri no se’n beneficia... El sentiment majoritari del barri és que ens tenen 
abandonats. Per exemple, el servei d’escombraries. No entenem perquè 
ens manquen contenidors per poder fer bé el reciclatge. Quan manca un 
contenidor en algun lloc d’Igualada, sempre el treuen de Sant Jaume Se-
soliveres... O, esdevenint un indret on hi ha molta poda, que no hi hagin 
més contenidors d’orgànica. Ho hem demanat a l’Ajuntament juntament 
amb els veïns del Pla de la Massa, a veure si trobem solucions... Quan es 
trenca un senyal o una paperera es tapa el forat i ja no es substitueix,  hi 
havia punts d’accés a aigua pels bombers que es van fer malbé i no s’han 

substituït...Anem coixos, en serveis. Les voreres, la majoria són dels anys 
setanta, moltes presenten malformacions, l’estiu del 2015 es va fer una ac-
ció i van arranjar 54 punts de 2.060 metres quadrats de voreres. El mateix 
Ajuntament va reconèixer que s’hi havia de fer una actuació constant, 
però no ho ha fet. Aquest és un dels greus incompliments que es va fer a 
l’anterior junta.  La va fer l’alcalde en persona. S’han gastat 47.000€ en 8 
anys. Només se’n recorden de nosaltres quan ve el Rec.0, llavors arreglen 
el Parc dels Drets Humans per poder aparcar els cotxes. Som el pàrquing 
del Rec.0. La resta de l’any, la canalla no va als parcs perque estan bruts.

Ningú no diria, pel que dius, que a Sant Jaume i el Pla de la Massa hi 
hagi el preu per metre quadrat de terreny més alt d’Igualada.

En general és un barri tranquil, i ens sentim segur amb el treball dels 
Mossos; però darrerament hem tingut algun problema seriós de segu-
retat, relacionat amb un habitatge on hi havia drogues. Van efectuar-se 
trets, persecució. A l’Ermita fan “botellon” dia sí dia també, s’hi consu-
meix droga,  a 2/4 de dotze de la nit fan curses de cotxes des de la univer-
sitat fins a l’ermita, tenim dues cases amb okupes... Amb el que paguem 
d’IBI podriem viure molt millor. Ens hem organitzat amb els Mossos i 
vindran a fer una xerrada, també hem fet un grup de whatsapp entre els 
veïns per estar a l’aguait... Però qui primer s’hauria de preocupar i actuar 
és l’Ajuntament. I no ho fa.

“El sentiment majoritari del barri 
és que ens tenen abandonats”

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Divendres, 28 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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