
172 dies ingressat a la UCI 
de l’Hospital per Covid-19
Un auxiliar 
d’Infermeria 
d’Igualada, el 
que s’ha estat 
més dies a 
Espanya en una 
UCI per Covid
L’Àngel va 
ingressar el mes 
de març, i ara ha 
estat traslladat 
a l’Institut 
Gutmann de 
Barcelona

Tot a punt 
per l’Anoia 
Folk al castell 
de la Pobla
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L’Àngel, en el moment de sortir de la UCI de l’Hospital d’Igualada. / CSA

Definitiu: la Rambla d’Igualada, peatonal
El govern 
d’Igualada podria 
aplicar la mateixa 
mesura en altres 
carrers del centre 
de la ciutat

Demà, torna 
la Botiga 
al Carrer 
d’Igualada
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Quim Torra 
destitueix 
Àngels 
Chacón al 
Govern de la 
Generalitat
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Gràcies per confiar en nosaltres!

La Rambla St. Isidre continuarà essent peatonal tots els dies de la setmana.    Pàgina 8



L’EDITORIAL

38 anys de Veu

Ahir dijous es van complir 38 anys d’aquell 3 
de setembre de 1982, quan La Veu de l’Anoia 
es publicava per primera vegada. Han passat 
gairebé quatre dècades en les quals la nostra 

comarca n’ha viscut de tots els colors, situacions molt 
diverses en tots els àmbits possibles de la societat, que 
aquest setmanari que teniu a les mans ha intentat expli-
car-vos de la millor manera 
que hem sabut. 
Naturalment, hem estat 
testimonis de canvis im-
portants, especialment en 
el terreny de la tecnologia.  
Un espai que ha esdevingut 
una immensa millora per 
a la comunicació de pro-
ximitat. Fa quaranta anys, 
Internet no existia, i ni tan 
sols ens el podíem imagi-
nar. Els telèfons eren tots analògics, i els mòbils eren im-
pensables, productes que només es veien en pel.lícules de 
ciència ficció... Avui formen part de la nostra vida, i les 
notícies, la informació en el sentit més ampli, s’expliquen 
en temps real, amb accés lliure i fàcil per a tothom. 
Tot i això, l’aventura que començava aquell setembre de 
1982, malgrat totes les vicissituds que ens ha tocat viu-
re, continua avui amb la mateixa il.lusió i voluntat de fer 

comarca, de fer país. Perquè de fer país es tractava quan 
es va reunir l’esforç -econòmic i personal- suficient per a 
dotar a l’Anoia d’un mitjà de comunicació independent, 
comarcal i en català. 
La Veu de l’Anoia ha evolucionat en paral·lel a l’entorn. 
Creixent en les èpoques de bonança econòmica, fent 
equilibris i consolidant en les etapes de crisi i estant ama-

tents sempre als canvis. 
Ara mateix, per exem-
ple, vivim un període 
difícil per a tothom, 
anguniós i de complicat 
horitzó, tant a nivell so-
cial com econòmic. No 
som capaços d’albirar 
res, simplement, perquè 
el nostre enemic és des-
conegut. Però ens man-
tenim dempeus, doncs 

és la única forma de poder continuar endavant. Cal ser 
perseverants i mantenir vius els somnis.
Avui, 38 anys després, Publicacions Anoia, SL edita La 
Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat, amb uns nivells d’audiència 
molt satisfactoris malgrat la sempre benvinguda diversi-
tat. Mantenir la voluntat de servei als lectors i anunciants 
és la nostra obssessió, i ens anima a fer-ho cada dia millor. 
Moltes gràcies a tots per compartir tants anys junts!. 

L’aventura que començava 
aquell setembre de 1982, 

continua avui amb la mateixa 
il.lusió i voluntat de fer comarca, 

de fer país.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Manuel García Castellón, jutge de 
l’Audiència Nacional, ha fet una inter-
locutòria on diu que “no identifica mo-
tius substancials en els arguments de 
Corina  Larssen que justifiquin que de-
clari des del despatx dels seus advocats a 
Londres” afegeix que la forma proposa-
da “resulta especialment problemàtica 
quan es tracta d’un investigat”, i “ajorna 
la compareixença de la investigada fins 
el 28 de setembre” però deixa oberta 
l’opció de la videoconferència en funció 
de la situació sanitària, però si no pot 
venir, proposa com a emplaçament de 
la declaració l’ambaixada d’Espanya a 
Londres, on es desplaçaria també el jut-
ge. “La justícia igual per a tots” segons 
deia Joan Carles I.

José de la Mata,  titular del Jutjat Cen-
tral d’Instrucció número 5 de Madrid, 

que investiga el cas dels ‘papers de 
Bárcenas’ o ‘la caixa B del PP’ ha de-
cidit “establir el termini d’investigació 
judicial en aquesta causa en dotze me-
sos computats des del dia 29 de juliol 
del 2020, de manera que el termini 
ordinari d’investigació judicial finalit-
zarà el dia 29 de juliol del 2021, sense 
perjudici de les pròrrogues successives 
per períodes iguals o inferiors a sis me-
sos que puguin acordar-se, si procedís, 
abans de l’acabament d’aquest termini”.

David Bonvehí, president del PDE-
Cat,  va mostrar la seva “decepció per-
sonal”  per què tots els senadors actu-
als del PDECat, Josep Lluís Cleries, 
Mayte Rivero, Josep Maria Cervera, 
Assumpció Castellví i Josep Maria 
Matamala, es donessin de baixa del 
partit en protesta per “la intolerable 
batalla judicial per la marca JxCat”.

Roger Torrent, president del Parla-
ment, reclama a l’independentisme 
“sentit d’estat. La gent està farta de 
retrets i picabaralles”, després de les 
tensions al Govern i a la cambra al 
llarg de la legislatura i demana “una 
proposta guanyadora per arribar a la 
independència. Sempre reclamo més 
cooperació que no pas competició i 
intentar-nos desgastar constantment.”

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat a l’exili, va dir que “l’estat 
no reconeixerà Catalunya ni que ho de-
mani el 75% de la població si no hi ha 
confrontació.  La confrontació pacífica 
s’ha d’impulsar simultàniament des de 
les institucions i des de la societat civil 
amb l’objectiu de millorar la correlació 
de forces que avui tenim amb l’Estat. 
Només  tindrem possibilitat d’exercir 
de manera efectiva l’autodeterminació 
si donem continuïtat a aquest procés i 
assumim com a inevitable (i no defu-
gim) l’existència de la confrontació amb 
la qual l’Estat respon a la demanda de 
referèndum.”

Cayetana Álvarez de Toledo, ex porta-
veu del PP al Congrés ha dit “mantindré 
l’acta de diputada per responsabilitat 
amb els espanyols de Catalunya.”

Pere Regull, alcalde de Vilafranca del 
Penedès, ha lamentat el comportament 
de les colles que han fet ‘els balls’ com 
cada any, però sense posar-se el vestuari 
típic, cosa que ha provocat gernacions 
a la plaça de l’Ajuntament i carrers del 
voltant. “Entenc els sentiments de tot-
hom, però no podem permetre aglome-
racions que posin la salut de tothom en 
risc. La salut de tothom és una prioritat 
i dissabte es va posar en risc”.

E ns trobem en un punt de la partida 
molt lluny de l’escac i mat que algú 
pretendria. És que si hi ha quelcom 
que es posa en qüestió des de fa 

temps és la producció d’animals per a la nostra 
alimentació. Ja s’ha escrit molt sobre l’evolu-
ció de la societat de transhumant a sedentària, 
de caçadors recol·lectors a pagesos.... Avui, el 
moviment animalista qüestiona aquesta reali-
tat i, argumentant que els animals no són béns 
de consum i que la producció de carn no és un 
negoci legítim sinó pervers, reclama l’atenció 
dels mitjans de comunicació per influir en la 
nostra societat. 
És evident que a poc a poc els hàbits de con-
sum i la sensibilitat de la nostra societat evolu-
cionen i que, cada cop més, el benestar animal 
es mira més enllà de l’òptica del productor i la 
producció pren més importància; com també 
pren protagonisme el fet de donar valor afegit 
a les nostres produccions amb aspectes com la 
proximitat i l’arrelament al territori, tot lligat a 
la millora de la qualitat.
Totes les idees es poden defensar des del res-
pecte; i això reclamem des d’Unió de Pagesos: 
respecte a la nostra professió. Les irrupcions 
a granges per part de grups organitzats sota 
la bandera del moviment animalista és una 
agressió a la nostra activitat. Ja no només per-
què vulneren la propietat privada sinó perquè 
amb la pretesa defensa del benestar dels ani-
mals el que realment posen en risc és la sanitat 
i la seguretat alimentària de tota la societat. 
Així, mentre els ramaders europeus ens ate-
nem al que marca la normativa de sanitat i 
benestar animal (la més restrictiva a escala 
mundial), amb totes les proteccions i mesures 
establertes, uns intrusos vulneren en un obrir 
i tancar d’ulls aquestes condicions de seguretat 
i sanitat animal. I si porten alguna bactèria o 
virus a la sola de la sabata que es transmet per 
la granja, qui se’n farà càrrec del sanejament 
animal? Ells, no. Però sí que seran el respon-
sables del sacrifici forçós de centenars o milers 
d’animals. Fixeu-vos en la contracció que això 
els suposaria. 
Els ramaders catalans estem compromesos 
amb la nostra societat i una mostra d’això és 
l’esforç que fem per adaptar-nos a la nova nor-
mativa: ja no només el que marca la norma-
tiva sinó que en molts casos anem més enllà 
i de manera voluntària passem auditories de 
processos i certificacions de qualitat que són 
encara més exigents. Ho fem per compromís, 
perquè creiem que el futur és això i va molt 
més enllà de les exigències normatives.
Per acabar, com a Unió de Pagesos, insistim a 
les administracions que facin el que calgui per 
defensar la nostra activitat. En aquest sentit, el 
Departament d’Agricultura ens ha consultat 
una proposta de règim sancionador que regu-
larà les responsabilitats derivades de les entra-
des d’aquests grups animalistes a les nostres 
granges. Esperem que ben aviat sigui d’apli-
cació i que els ramaders trobem el suport que 
reclamem de l’administració, que es puguin 
identificar els responsables i les responsabili-
tats que es puguin derivar de les seves accions, 
sobretot, pel bé dels animals que tan defensen.

JORDI ARMENGOL

PREMI TASIS TORRENT 1998    /    PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993    /    PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 
/ PREMI UEA 2017 / PREMI MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2019

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL: Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni 

transmetre a altres mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Els animalistes que 
posaven en perill 
els animals

Responsable de Sectors Ramaders d’Unió de 
Pagesos a la Comissió Permanent Nacional



C omença un nou curs i està ple 
d’incerteses. L’estiu ha passat 
però el Covid-19 no ha desapa-
regut i les conseqüències socials 

i econòmiques de la pandèmia tampoc. 
Des de la política municipal hem d’afron-
tar aquesta incertesa amb decisions per-
què l’administració pública sigui el coixí 
que faci possible que ningú quedi enrere. 
I ho volem fer amb responsabilitat i acon-
seguint arribar a acords entre diferents. 
Sempre hem defensat i defensem que la 
política ha de ser sinònim de solucions i 
no de problemes. I ara, més que mai, hem 
de ser capaços d’aportar certesa davant la 
incertesa.
Des d’Igualada Som-hi estem convençuts 
que de la crisi derivada del Covid-19 en 
sortirem més forts si som capaços d’afron-
tar les tres transicions que hi ha en marxa 
a nivell global: la digital, la climàtica i la 
feminista. Per això, seguint el nostre mo-
del de ciutat, durant aquests curs farem 
propostes concretes de cada un dels àm-
bits per a convertir aquesta crisi en una 
oportunitat per a generar oportunitats i 
ocupació. A Igualada plou sobre mullat: és 
la tercera crisi que encadenem sense haver 
resolt les anteriors. La del tèxtil del 2000 i 
la financera del 2008 ens han afeblit. Cal 
que amb la del Covid-19 capgirem aquesta 
inèrcia històrica i guanyem un futur mi-
llor.
Fa temps que sentim a parlar de la revo-
lució 4.0 i de l’impacte de les noves tec-
nologies al nostre dia a dia i al món em-
presarial. La pandèmia que vivim ha posat 
aquest repte sobre de la taula de manera 

inequívoca i fa necessari l’impuls definitiu 
de la digitalització. Durant aquestes set-
manes hem descobert què vol dir tenir una 
ciutat amb els comerços i empreses tanca-
des. Sabem que aquest no és el futur que 
volem per Igualada, així que cal entomar 
polítiques de fons, i no només pal·liatives, 
perquè la digitalització no vulgui dir per-
dre l’activitat econòmica que tenim més a 
prop, sinó que vulgui dir reforçar-la.
La lluita contra el canvi climàtic està 
l’agenda de totes les administracions, 
també ha de formar part de l’Ajuntament 
d’Igualada tot aplicant els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible marcats per 
la ONU. No només estem parlant del rep-
te de fer un planteta més sostenible, sinó 
que també ens hi juguem el repte de fer 
una reconversió verda de l’economia que 
generi més feina. Es calcula que es crearan 
300.000 nous llocs de treball a l’Estat en 
aquest àmbit. Quants en podem impulsar 

al nostre territori? I quantes accions en la 
mobilitat i consum d’energia podem adop-
tar per lluitar contra l’emergència climà-
tica?
Qui ha pagat totes les crisis que fins ara 
ha viscut Igualada han sigut, de manera 
majoritària, les dones. De fet, en aquests 
moments, un 60% de les persones sense 
feina a la nostra ciutat són dones. No pot 
ser. Per això cal que el feminisme estigui 
al centre de la planificació de la sortida 
d’aquesta crisi. Des de l’Ajuntament s’han 
de revertir aquestes dades i impulsar to-
tes les polítiques que fomentin la igualtat: 
serveis públics, bonificacions, conciliació, 
formació,... cal erradicar, definitivament, 
la desigualtat entre dones i homes i lluitar 
per la cohesió social en tots els àmbits.
Sortirem d’aquesta crisi si l’afrontem amb 
una recuperació digital, verda i feminista. 
Aquests són, precisament, els objectius 
del Fons Europeu de Recuperació amb 
una quantitat de milions d’euros històrica 
que es distribuirà als diferents estats de 
la Unió Europea. Cal que siguem capaços 
de plantejar quins projectes d’àmbit local 
poden formar part d’aquests programa i 
accedir a aquests fons. I això voldrà dir 
arribar a acords entre forces que pensem 
diferent. Nosaltres hi estem disposats i en 
això treballarem. O fem això o estarem 
desaprofitant una gran oportunitat. I la 
nostra ciutat no està en condicions de des-
aprofitar-ne cap. Comencem el nou curs 
polític amb aquest objectiu tot treballant 
amb esperança al servei d’Igualada i la 
seva gent.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Ens en sortirem!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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JORDI CUADRAS Afrontem la incertesa

Tens previst participar als actes organitzats per 
l’ANC durant l’11 de setembre?

 Sí 17%  No 83%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

Regidor a Igualada i Vicepresident del Consell Comarcal, portaveu d’Igualada Som-hi.



IGUALADA COMERÇ

Si res no canvia, demà dissabte Igualada viurà una nova edició de la 
Botiga al Carrer, evidentment adaptada a les circumstàncies. Es trac-
ta del primer esdeveniment d’importància que es fa a la ciutat en els 
darrers quatre mesos. Enhorabona als organitzadors. Creuem els dits!

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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FESTA MAJOR 
ANUL.LADA?
CARLES SAYAVERA I CARBÓ

Aquesta Festa Major, com aquest estiu, 
i com aquest any, tot està essent força 
estrany. Sap molt greu, un estiu sense la 
nostra Festa Major d’Igualada, però si 
des de l’Ajuntament es va dir que se sus-
penien tots el actes per motiu del Covid 
pensant en la seguretat sanitària d’una 
població tant sacsejada com la nostra, 
és fàcil d’entendre el missatge que s’envi-
ava a la ciutadania: viure la Festa Major 
sense actes festius, amb resignació però 
amb responsabilitat.
He format, i formo part de diferents en-
titats culturals igualadines que any rere 
any, participen activament en la Festa 
Major, i jo, com molta altra gent que vi-
vim la cultura festiva igualadina vam fer 
cas de l’Ajuntament i vam evitar fer cap 
mena de celebració al carrer. De fet, gran 
part de les entitats que des de fa dècades 
participen ens els actes de la Festa Ma-
jor, han actuat seguint les instruccions 
de l’Ajuntament per una qüestió de res-
ponsabilitat, coherència amb la situació 
actual, i respecte a la resta de ciutadans 
i entitats, i per tant, s’han quedat sense 
fer els actes que tradicionalment es feien 
i que tant hem enyorat.
Però sembla que el missatge de l’Ajunta-
ment de que suspenia la Festa Major no 
va arribar a tothom, hi ha hagut qui ha 
mantingut, tot i que amb restriccions, les 
seves actuacions de Festa Major.
La pregunta a l’Ajuntament és la següent, 
com és que hi ha hagut un col·lectiu que 
s’ha fet la seva Festa Major a mida? O és 
que els acompanyaments festius als ac-
tes religiosos, molt respectables aquests, 
sí que estaven permesos?  És que hi ha 
un col·lectiu de persones que tenen carta 
blanca per fer-se part de la Festa Major 
al seu gust? No és una falta de respecte 
i consideració a la resta d’entitats igua-
ladines, que tot i no ser centenàries o 

tradicionals, fa més anys que participen 
a les cercaviles, se’ls va comunicar que 
s’anul·lava la Festa Major i han vist amb 
estupefacció com un determinat col·lec-
tiu ha prescindit de l’acordat per l’Ajun-
tament?

LA FESTA MAJOR, 
NOMÉS PER ALGUNS?
MARTA RIBA GARCIA

Festa Major 2020 anul.lada. Ni Moixi-
ganguers, ni sardanes, ni concerts ni cer-
caviles... Res, no es deixa fer cap acte, jo 
personalment ho trobo trist, un concert 
de cobla o de la Josa és segur, una expo-
sició o cinema a la fresca, també. Però 
vaja, per evitar-se problemes ningú no 
pot fer res. D’acord, estem en pandèmia, 
molta paciència doncs.
Però dilluns 24 d’agost veig unes fotos de 
dins de Sta Maria, ningú diria que això 
no és Festa Major. És un acte amb uns 
balls molt bonics per adorar a un Sant. 
Seria terrible que no es pugués celebrar... 
Intento creure que no ratllem el fanatis-
me.
Trobo lleig que quan es tracta de religió 
es faci la vista grossa. Com és que l’Ajun-
tament això no ho atura ? Qui mana 
aquí ?. L’Ajuntament està clar que no. Si 
es considera que no són actes de Festa 
Major perquè són de caire religiós i pri-
vat i per tant no hi té autoritat, per cohe-
rència demano que l’any vinent aquests 
actes privats no surtin a programa i que 
es continuïn fent com aquest any. Com 
una festa d’entitat.
I si no és així que algú m´ho expliqui.

DOS SEGONS
IOLANDA ZAPATA LUCAS

Vaig anar a missa. Sí, jo vaig anar a mis-
sa. 
No sóc creient però el 28 de juliol van 
fer una missa en memòria a les persones 

que van morir durant el confinament. 
Persones a les que les famílies no vam 
poder acomiadar i començar el dol d’al-
guna manera. El meu pare és una d’elles.
Durant la missa es va agrair la presèn-
cia de l’alcalde d’Igualada, la consellera, 
l’alcaldessa d’Òdena, la de Vilanova, l’al-
calde de Montbui, el cap de la policia... i 
ho deixaré aquí perquè se’m va fer llar-
guíssim. Amb noms i cognoms. Els va 
anomenar el mossèn i després el bisbe, 
que a més es va disculpar per no tenir 
anotats tots els noms de les autoritats a la 
seva llista. Sigui com sigui, ens va quedar 
molt clar que les autoritats i represen-
tants de les institucions hi eren presents. 
També es va fer un agraïment explícit, i 
sens dubte merescut, a la feina dels ser-
veis d’emergències, als serveis mèdics de 
l’hospital, del CAP i fins i tot es va pregar 
per moltes persones que van ser a pri-
mera línia com els serveis funeraris. Ah! 
Sí, i també pels difunts.
Quan el bisbe deia “els difunts” es referia 
a les persones, al nostre pare, a la nostra 
mare, al germà o la germana, a la cunya-
da o al cunyat, al cosí o la cosina, a l’àvia 
o l’avi, al gendre, a la jove, al company o 
la companya, a l’amic o l’amiga, que van 
morir per aquest ditxós virus o per una 
altra malaltia durant el confinament. Es 
tracta de persones que han mort en un 
hospital sense saber què estava passant 
exactament i que només podien veure 
altres persones tapades de dalt a baix que 
no eren la seva família, de la que molt 
probablement no es van poder acomia-
dar. Difunts. Cada vegada que sentia “di-
funts” em feia mal el cor. M’imaginava 
una fossa comuna. Difunts, difunts, di-
funts... Uff... Quin mal m’ha fet. Pel que 
tinc entès, segons el titular del diari per 
on vam saber que es feia aquesta missa,  
era una misa funeral per les víctimes de 
la pandèmia.
Puc entendre que es vulgui fer un agra-
ïment a les autoritats, institucions, ser-
veis etc., però crec que no era el lloc ni el 

moment. No sé exactament quantes per-
sones van morir durant el confinament 
però comptant que, es triga dos segons 
a dir un nom i un cognom, haurien cal-
gut potser vuit minuts per anomenar els 
nostres familiars i sentir realment que 
érem en un acte en record seu. Ens hau-
ríem sentit més acompanyats i hauríem 
sentit que podíem tancar una mica la 
ferida que ha deixat la seva absència. 
Per a mi, però, no va ser així. La meva 
ferida fins i tot s’ha obert i ho ha fet per 
un lloc pel que no hi comptava.
Potser demano massa però només calien 
dos segons.

EN RESPOSTA A LA 
CARTA SOBRE LA 
SECCIÓ DE L’AFI
CARMEL.LA PLANELL i LLUÍS

Vagi per davant que, aquesta pàgina 
d’Història de la Fotografia a Igualada és 
precisament això: una pàgina d’Història 
de la Fotografia, en la qual es descobrei-
xen instantànies històriques de la nos-
tra ciutat; desmarcant-se plenament de 
ser una pàgina d’història d’Igualada i ni 
molt menys una pàgina d’història soci-
al o d’històries de famílies. En qualsevol 
cas, en qualitat de membre de la Junta de 
Dones Periodistes de Catalunya, filòloga i 
com a historiadora; per a cada document 
fotogràfic em permeto la llicència de po-
sar en relleu aquella denominació o re-
ferència fotogràfica del passat que pugui 
ser més coneguda per al públic lector en 
general. I, precisament, en aquesta ocasió, 
de forma subjectiva i selectiva, em vaig 
servir de fer únicament esment al nom 
(denominació) més popular i perdurable 
dels baixos d’aquest edifici, “Cal Poncell”. 
En un altre sentit, tal i com consta en la 
mateixa fotografia, la placa deixa ben visi-
ble el nomenclàtor de Plaça de la Repúbli-
ca, nom que després de la Guerra Civil va 
ser substituït per Plaza del Generalísimo.
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publicitat@veuanoia.cat     Tel.  667 50 04 05

Ben plantats SL

El guanyador de la pàgina de publicitat, 
per anunciar el seu negoci, 

totalment gratuïta, valorada en 500€  
ha estat per:

Ben plantats SL
Moltes felcitats!

Moltes gràcies a tots els que heu participat en el sorteig.



Els polítics, tot i ser una colla de 
comediants, o no coneixen la tradició 
teatral o juguen sempre a enganyar al 
personal. I quan dic personal, m’estic 

referint a vostè i a mi.

JOSEP MARIA CARRERAS

Quin estiu, Senyor!

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

E stiu de corones i virus, 
virus i corones. Molts 
esperàvem que, tal com 
havien anunciat els  pro-

fetes, la calor faria minvar la vi-
rulència d’aquesta mena de plaga 
bíblica que està devastant tots els 
països del món. Volíem tenir al-

menys un respir després del confinament i abans 
dels rebrots que s’anunciaven per la tardor. 
Doncs no. Els rebrots han vingut sense que ni els 
polítics ni els científics tinguessin gaire clar què 
calia fer. Han anat donant instruccions de sentit 
comú, però a vegades contradictòries, que han 
creat un gran desconcert. Molta gent ja no sap què 
creure ni què pensar. Durant l’estat d’alarma era 
patètic veure els militars informant de la pandè-
mia i per això els devien retirar. Però ara hi han 
ficat cullerada alguns jutges que han discutit la 
competència de les autoritats sanitàries. Només hi 
faltava això perquè tot plegat fos una olla de cols.
A falta d’un remei, la majoria de la població ha ac-
tuat amb seny i ha fet cas de les indicacions sani-
tàries, bàsiques per evitar la transmissió de qual-
sevol malaltia (higiene, distància de seguretat i, en 
aquest cas, mascareta). Però tampoc hi han faltat 
els saberuts que, menyspreant la posició dels cien-
tífics de tot el món, són capaços de creure que tot-
hom està equivocat excepte ells i per tant no volen 
prendre cap mesura preventiva. No s’adonen (o no 
volen adonar-se) que en cas de dubte val més anar 
a la segura i no posar en risc la salut dels altres. 
Possiblement també posaran pegues a la vacuna 
quan arribi. La pretesa justificació de moltes ac-
tituds negacionistes es basa en suposicions sense 
cap base científica. No donen cap solució i igno-
ren la realitat dels milers de morts.Una actitud 
que, en el millor dels casos, cal titllar d’inconsci-
ent i irresponsable. 
Per això, davant la incertesa que genera tot plegat, 
cal desitjar que no ens toqui “la rifa” i siguem a 
temps per explicar-ho.
L’altre virus que hem hagut de suportar aquest es-
tiu és el xou esperpèntic de la monarquia espanyo-
la. Mai hauria imaginat que els governants d’un 

país poguessin caure tan baix i actuar amb tanta  
cara dura, emparant-se en la protecció d’unes lleis 
que els fan invulnerables. És ben cert que l’ocasió 
fa el lladre.
Però tant com aquest fet m’han indignat les expli-
cacions del govern per justificar allò que és injusti-
ficable. Una vegada més ens han pres per estúpids. 
Primer varen voler fer creure que el rei no havia 
fugit de la justícia perquè no té cap causa oberta. La 
vicepresidenta Calvo en parlava com si el rei hagués 
anat de vacances. Només que aquesta vegada ho 
ha fet d’amagatotis i, a diferència dels altres anys, 
abans de marxar ha adreçat una carta al seu fill i 
successor dient que ho feia pel be d’Espanya. Dubto 
que fos així, però que ho feia per salvar els privilegis 
de la monarquia no en tinc cap dubte. 
El govern i els mitjans afins varen haver de fer fili-
granes per justificar el que no és més que una fuga 
covarda, fruit d’uns actes més propis d’una organit-
zació mafiosa que no pas d’un cap d’estat. El tracte 
de les notícies en els mitjans de comunicació afins 
no semblava destinat a ciutadans amb dret a ser in-
formats sinó a criatures que no en saben de la missa 
la meitat. Tant les operacions secretes com la ma-
teixa ocultació del destí de l’ex-monarca semblen 
la trama d’una novel·la de ficció, sense suc ni bruc. 
Però la immensa majoria de ciutadans no és estúpi-
da i sap veure el llautó. Espero que aquesta comèdia 
acabi amb l’eliminació d’una institució antiquada, 
obsoleta i, segons tots els indicis, mafiosa. El pro-
blema és que som en un país on la justícia està al 
servei dels poderosos. Pareu, que baixo. 
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E ls actors saben que 
no poden avançar els 
projectes que tenen 
en preparació fins 

gairebé el moment de l’estrena, 
car la tradició teatral els diu 
que quan anuncies una cosa, 

estàs posant les bases perquè el projecte es faci 
aiguapoll.
Els polítics, tot i ser una colla de comediants, 
o no coneixen la tradició teatral o juguen sem-
pre a enganyar al personal. I quan dic personal, 
m’estic referint a vostè i a mi, apreciat lector, 
que encara que tinguem molta experiència, els 
polítics sempre acaben per engalipar-nos amb 
els seus anuncis.
La llista d’engalipades polítiques és llarga. Des 
dels “ochocientosmil” llocs de treball prome-
sos per Felipe i Guerra l’any 1982, al “OTAN de 
entrada No”, a la promesa d’una baixada d’im-
postos del PP.... tant el PSC-PSOE com el PP 
han fet tota mena de promeses que han resultat 
buides de contingut, quan no han estat just el 
contrari. I en canvi, a tenor dels resultats elec-
torals que es donen a Espanya, els electors hi 
continuem caient, una i altra vegada. 
També hi podríem incloure la promesa dels 
partits independentistes d’arribar a la indepen-
dència en divuit mesos, però aquí tenen defensa 
en la repressió de l’Estat. O d’un candidat a al-
calde que fa deu anys va prometre llocs de tre-
ball a la ciutat... i el més calent es a l’aigüera.
Per no remuntar-nos molt enllà i mirar de ser 
just amb tothom, em limitaré a algunes pro-
meses incomplertes dels darrers anys de can-
didats que han arribat al govern fent aquestes 
promeses: la construcció d’habitatge social a 
Barcelona de l’Ada Colau, la derogació de la llei 
mordassa i la reforma laboral del PSC-PSOE, la 
renda garantida de en Comú-Podemos.....

Però és que no incompleixen únicament les 
promeses electorals, és que fins hi tot quan des 
dels seus flamants despatxos governamentals 
han anunciat a bombo i platerets la aplicació de 
mesures que ajudin a superar crisis com la del 
coronavirus, també els incompleixen vilment.
On es la financiació dels ERTOS? Quantes per-
sones han vist aprovada la seva petició de renda 
garantida? On són els rastrejadors per a contro-
lar el coronavirus? On és el diàleg Estat-Gene-
ralitat? Una part dels polítics espanyols avui en 
el poder, han crescut electoralment en tertúlies 
televisives o dins de l’estructura del partit, en 
una època en que el públic s’informa (?) per la 
televisió o les xarxes. 
La propera vegada que un polític em prometi 
alguna cosa que m’agradi, exigiré que m’expli-
qui com ho finançarà o amb qui ho pactarà, 
perquè ja n’estic tip que m’aixequin la camisa. 
Una mica de rigorositat, si us plau! 

Fumera
d’anuncis

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Fins a dia d’avui, amb 
172 dies d’ingrés a 

l’Hospital d’Igualada, 
és el pacient que més 

temps ha estat ingressat 
per coronavirus en una 

unitat de cures
 intensives de tot l’Estat

IGUALADA / LA VEU 

E l dia 3 de setembre ha 
estat donat d’alta de 
la UCI de l’Hospital 

d’Igualada, l’Àngel, TCAI (tèc-
nic en cures auxiliars d’infer-
meria i de la mateixa Unitat 
de l’Hospital d’Igualada). Va 
ser uns dels primers afectats 
per la pandèmia de la Corona-
virus, arribant a un estat molt 
greu.
Va ingressar a la UCI a les 2:40 
de la matinada del dilluns 16 
de marc amb insuficiència 
respiratòria greu secundària 
a pneumònia bilateral CO-
VID-19.
Durant la seva estada a la UCI 
l’Àngel ha presentat múltiples 
complicacions i molt greus 
presentant, entre d’altres: coa-
gulopaties, insuficiència renal 
amb necessitat d’hemodiàlisi, 
sèpsia per sobre infecció res-
piratòria i abdominal, etc ... i 
és per això que en moltes oca-
sions es temés per la seva vida.
“L’Angel, és un dels nostres, 
no sols és un treballador de 
centre, sinó que és auxiliar de 
l’UCI des de fa més de 20 anys. 
És protector amb els seus, tre-
ballador, sempre amb bon hu-
mor, aficionat a les sèries, a la 
bona taula i sobretot a la seva 
família. Un home corpulent 
que ha demostrat una forta-
lesa física i mental increïble. 
Més que un Àngel és com una 
au fènix que ha ressorgit una 
vegada i una altra de totes les 
complicacions”. Així el descriu 

Un auxiliar d’infermeria afectat per Covid-19 surt de 
la UCI de l’Hospital després de 172 dies ingressat

el Dr. Santi Abreu, Cap del 
Servei d’Anestesiologia i Me-
dicina intensiva.
En tot aquest temps, l’Àn-
gel ha tingut el suport de tot 
el centre; tot el personal de 
l’hospital s’interessaven per ell 
diàriament. Després dels co-
mentaris de com estava la si-
tuació de la pandèmia al nos-
tre centre, venia la pregunta; 
I l’Àngel, com està?, com si la 
lluita contra la COVID que-
dés representada per una sola 
persona. 
Cal destacar la gran impli-
cació i dedicació de tot el 
personal de Servei d’UCI i 
Anestèsia de l’hospital, de 
tot el personal d’infermeria, 
TCAIS, neteja de la unitat de 
cures intensives, de farmàcia, 
de l’equip d’infeccioses, de 
cardiologia, de pneumologia, 
nefrologia, fisioteràpia, dels 
directius i tots els companys, 
tots, en un sol vaixell ajudant, 
no sols a l’Àngels, sinó a tots 
els pacients ingressats per 
aquesta malaltia. Sortir de 
la unitat és gràcies a la lluita 
de l’Àngel, però sobretot a la 

d’aquest equip que amb gran 
qualitat humana i professional 
s’esforça, dia a dia, per donar 
la millor atenció possible als 
pacients.
La seva família, sempre pre-
sent, ha estat un pilar fona-
mental per a la seva recupera-
ció. L’Assun, la seva companya 
de vida, que no ha faltat ni un 
sol dia, sempre amb ell par-
lant-li, donant-li suport, ani-
mant a les dures sessions de 
fisioteràpia com si es tractés 
d’una entrenadora olímpica. 
Les seves filles i néts que, tant 
de forma presencial com des 
de la distància, li han donat 
forces per seguir lluitant dia a 
dia han estat, sense cap dubte, 
el major estímul per guanyar 
aquesta batalla.

L’Àngel ha guanyat aquest 
combat, però encara li que-
den molts més. Ara pot par-
lar, els seus òrgans interns 
funcionen amb normalitat, 
necessita un mínim suport 
d’oxigen. No obstant això, 
aquest llarg procés ha minvat 
molt els seus músculs; li que-
da un llarg recorregut de re-
cuperació on reeducar el seu 
cos i guanyar forces amb un 
treball físic diari i intensiu i 
és per això que el traslladen 
a l’Institut Guttmann, espe-
cialitzat en rehabilitació in-
tensiva,  i on esperem que el 
seu treball diari i la seva gran 
força de voluntat, li perme-
tin recuperar-se en el menor 
temps possible.
El cas de l’Àngel és excepci-
onal perquè aquestes estades 
tan llargues a una UCI no són 
habituals i el pronòstic de re-

cuperació dels pacients dis-
minueix amb cada dia. És per 
això que des del nostre centre 
volem fer arribar el missatge 
a la població de mantenir to-
tes les precaucions i mesures 
de protecció que dicten les 
autoritats sanitàries. El virus 
està entre nosaltres i la major 
manera de lluitar contra ell és 
no infectant-nos. 

 A l’Àngel li queda 
un llarg recorregut 
de recuperació on 

reeducar el seu cos i 
guanyar forces amb 

un treball físic diari i 
intensiu i és per això 
que l’han traslladat a 
l’Institut Guttmann

Igualada / Comarca
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De moment, la crisi al 
PDeCAT no ha afectat 
gaire a la militància de 

l’Anoia, amb només 
un 4% de baixes

JP / LA VEU 

L‘Ajuntament deixarà la 
Rambla Sant Isidre com 
està ara. Sense trànsit de 

vehicles. La solució adoptada 
arran del confinament i la si-
tuació derivada de la Covid-19 
ha resultat ser “tot un èxit”, 
avançava dimecres l’alcalde 
Marc Castells en una trobada 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l President de la Gene-
ralitat, Quim Torra, va 
sorprendre ahir amb 

una remodelació del Govern 
que, entre altres consellers, 
afectava la consellera d’Em-
presa i Coneixement, Àngels 
Chacón. Sembla que aquest 
episodi suposa un pas més 
en la intenció del President 
d’allunyar el possible avança-
ment electoral, i d’assegurar la 
gestió davant la seva possible 
inhabilitació per part de Tri-
bunal Suprem. També s’obser-
va, però, que la maniobra té a 
veure amb la guerra oberta ac-
tual entre el PDeCAT i Junts.
L’anunci, de fet, arriba després 
de l’allau de baixes del PDe-
CAT cap a JxCat. La consellera 

El President treu del Govern a la consellera igualadina 
Àngels Chacón, enmig de la guerra oberta PDeCAT-Junts

Chacón era l’única dirigent de 
PDeCAT que manté el carnet 
dins del govern Torra. Tots els 
altres consellers de Junts per 
Catalunya han optat per mar-
xar al partit de Puigdemont.
Aquesta mateixa setmana, l’al-
calde d’Igualada i dirigent del 
PDeCAT, Marc Castells, ex-
plicava que “l’Àngels Chacón 
va arribar a l’Ajuntament com 
a independent, i després es 
va afiliar al PDeCAT, perquè 
confia en aquest partit i les 
seves idees. Jo també sóc dels 
que pensen que els partits po-
lítics tenen una utilitat per a la 
societat”. 

Candidata a la presidència?
La igualadina serà, segur, la 
candidata a la presidència de 
la Generalitat pel PDeCAT en 

les properes eleccions al Par-
lament. Cap dels dirigents ac-
tuals del partit s’amaga davant 
aquesta possibilitat, i més ara, 
amb la seva sortida del Go-
vern, doncs tindrà molt més 
temps per a preparar-se. Mai 
un igualadí ha optat a aquest 
càrrec.
Tot i que les quinieles també 
apunten a Marc Castells, l’al-
calde treu ferro al tema. “Jo es-
tic centrat en Igualada”, diu, en 
una clucada d’ull al lema que 
utilitzarà el PDeCAT en les 

La Rambla Sant Isidre no es tornarà a obrir al trànsit, i 
l’Ajuntament estudia fer el mateix en altres carrers

Just aquests dies també es pot 
veure el resultat de la peatona-
lització de l’eix entre el mercat 
de la Masuca i el carrer de Sant 
Pau, que també està essent 
molt utilitzat pels vianants.

Altres obres en places 
i carrers
D’altra banda, el proper 15 
de setembre començaran les 
obres del tram de l’Anella Ver-
da entre Can Roca i el Tanato-
ri, i “també seguim treballant 
per les Vies Blaves, un projecte 
que, malgrat la complexitat, 
abans que s’acabi legislatura ja 
tindrà les obres començades”. 
Pel que fa al Parc Central, tam-
bé en aquest tram final de l’any 
s’ha de començar a visualitzar 
la instal·lació de l’skateparc, 
que serà un dels més grans 
d’Europa de les seves caracte-
rístiques.
També en els propers mesos 
l’Ajuntament tirarà endavant 
el nou espai verd al carrer 
de Santa Anna. Es comen-
çarà pere l’enderroc d’alguns 
dels habitatges existents, tots 
menys un, que encara té pen-
dents tràmits per l’expropiació. 
A més, l’alcalde ha detallat to-
tes les obres que s’han endegat 
per millorar l’accessibilitat en 
diversos carrers i les 40 places 
d’aparcament que s’han creat a 
l’avinguda Mestre Muntaner. 

Pla d’asfaltatge
L’alcalde també ha anunci-

amb periodistes. Tot i això, 
fins les 12 del migdia s’ha de 
mantenir un carril obert per 
al pas d’autobusos i serveis. 
“Ho fem convençuts, perquè la 
mesura ha tingut una acollida 
molt positiva, i estem estudi-
ant aplicar-la a aquesta mesura 
en altres carrers de la ciutat”, 
va dir Castells, sense especifi-
car quins. 

at el pla d’asfaltatge d’aquest 
any, que inclourà els carrers 
Alt Penedès, Sol, Gran Breta-
nya, Alemanya, Itàlia, Passeig 
Verdaguer entre Lleida i Pau 
Casals i les zones blanques de 
la Sagrada Família i de carrer 
Comarca. I ha esmentat, igual-
ment, les obres de millora que 
s’estan enllestint a l’entrada del 
polígon venint des d’Òdena, a 
la sortida 555 de l’autovia.
Castells ha posat èmfasi en el 
fet que “la creació del Consell 
de l’Accessibilitat ens va per-
metre en el seu dia començar 
a treballar conjuntament amb 
la ciutadania i els diferents ser-
veis municipals per conèixer 
la realitat de la ciutat, i a dia 
d’avui seguim impulsant una 
ciutat que sigui per a tothom”.
El repàs a les actuacions mu-
nicipals també ha inclòs el pla 
d’arbrat i la instal·lació de pla-
ques fotovoltaiques a l’Espai 
Cívic Centre i les que es col·lo-
caran a la piscina de les Comes 

i a l’Escola Emili Vallès.
Escola de l’Ateneu 
i INS Badia Margarit
Tal i com ja vam avançar la 
setmana passada, el conseller 
Bargalló assistirà abans de fi-
nals de mes a la inauguració 
del nou institut Badia Marga-
rit, al costat del CEIP Gabriel 
Castellà.
D’altra banda, l’alcalde va ex-
plicar que s’ha arribat a un 
acord amb la Generalitat per 
a assumir el cost econòmic 
del conserge de la nova escola 
pública de l’Ateneu -tema que 
havia comportat certa polè-
mica amb ERC- “però a can-
vi d’això el govern assumeix 
el cost del manteniment de 
l’escola, i també no cobrarà a 
l’Ajuntament cap lloguer per 
l’escola bressol municipal El 
Rusc que hi ha a l’Ateneu. És 
un bon acord, que és possible 
perque sempre he dit que s’ha 
de pensar abans en la teva 
ciutat que en el teu partit”. 

futures eleccions: “Centrem el 
país”. És, però, segur que Cas-
tells tindrà un lloc molt signi-
ficatiu en la candidatura, de 
manera que és una possibilitat 
que el podem veure al Parla-
ment la propera legislatura. 
De què, ja es veurà, perquè les 
majories fa molt temps que 
són complicades.

4% de baixes a l’Anoia
De moment, el degoteig im-
parable de baixes del PDeCAT 
i la seva transició a Junts no 
sembla tenir el mateix ritme 
a l’Anoia. Castells explicava 
aquesta setmana que s’ha per-
dut un 4% de militància a la 
comarca i tots els alcaldes del 
partit demòcrata continuen 
afiliats.  
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ANOIA / LA VEU 

La Unió Empresarial 
de l’Anoia ha elaborat 
aquesta setmana un 

comunicat en el que demana 
al govern espanyol solucions 
davant la incertesa que es viu 
en l’actualitat. 
La patronal diu que “amb l’ar-
ribada del mes de setembre, 
no podem obviar que serà un 
mes important per valorar 
què succeïrà en els propers 
mesos. Davant aquesta incer-
tesa, des de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia volem expres-
sar la nostra preocupació i 
inquietud davant la situació 
econòmica i empresarial –
sense precedents- generada 
per la pandèmia mundial del 
coronavirus i tornem a dema-
nar al Govern, ajuts i mesures 
per ajudar a les empreses i als 
seus treballadors i treballado-
res”.
Per a la corporació empresa-
rial “tant empreses com tre-
balladors i treballadores 
necessiten amb urgència i ce-

La UEA exigeix al govern solucions 
davant l’incertesa del moment

Un veí d’Igualada, a 
presó acusat de violació
ACN / LA VEU 

U n colombià de 23 
anys, veí d’Igualada, 
ha estat detingut jun-

tament amb un altre home de 
nacionalitat dominicana (i veí 
de Caldes de Montbui) per vio-
lar una noia de la mateixa edat 
a Salou. Els fets havien tingut 
lloc el 17 d’aquest mateix mes 
i l’actuació policial va tenir lloc 
el mateix dia.

Segons han informat els Mos-
sos d’Esquadra, l’agressió sexu-
al a aquesta noia va tenir lloc 
cap a les tres de la matinada i 
els dos joves van ser detinguts 
cap a dos quarts de nou del 
vespre del mateix dia, després 
que la víctima denunciés els 
fets a la policia. Els agressors, 
dels quals el cos policial català 
no ha facilitat més dades, van 
ingressar a presó després de 
passar a disposició judicial.

Un igualadí, ferit en un 
accident provocat per 
un conductor drogat
ACN / LA VEU 

L a Policia Local de Man-
resa ha detingut un 
conductor de 32 anys i 

veí del municipi per conduir 
sota els efectes de droga i xocar 
frontalment contra un altre 
turisme. Arran de l’accident, 
hi ha hagut dos ferits greus, i 

tres lleus, un veí d’Igualada. 
Ha passat la nit del dilluns al 
quilòmetre 92,7 de la C-37, 
conegut com a La Catalana, 
al seu pas per aquesta loca-
litat. Segons informa la po-
licia, el detingut va envair 
el carril contrari per causes 
que es desconeixen.

leritat certeses, claredat, me-
sures, ajuts i solucions perquè 
les empreses puguin reacti-
var-se de forma competitiva, 
evitar que cap empresa tanqui 
i salvar llocs de treball a la co-
marca de l’Anoia”.  
Joan Domènech, president 
de la Unió Empresarial de 
l’Anoia afirma que “general-
ment, la comarca de l’Anoia 
està representada per la mi-
cro i petita empresa i si no la 
cuidem, pot desaparèixer i no 
ens ho podem permetre. Ni a 
nivell anoienc ni català: que 
cap empresa ni negoci tanqui, 
ni tampoc desaparegui cap 
teixit productiu. Els governs 
han d’estar a l’alçada de les 
circumstàncies”.
Per aquesta raó, des de l’entitat 
anoienca exigim al Govern la 
màxima celeritat i que apro-
vin la pròrroga dels ERTO 
fins que la situació econòmi-
ca i empresarial millori; ajuts 
directes tant a autònoms, 
micro, petites i mitjanes em-
preses; ampliar els crèdits 
ICO, i ajuts a la digitalització 

i a la innovació empresarial. 
També reiterem la necessitat 
imperiosa d’ajuts directes al 
comerç de proximitat i al tu-
risme; reduir la pressió fiscal  
ajornant els impostos, i fins i 
tot, condonant-los als sectors 
més afectats. 
També des de l’entitat em-
presarial instem al Govern 
que amb la màxima urgència 
doni solució perquè tinguin 
el mateix tractament els tre-
balladors i treballadores que 
hagin de tenir cura dels fills 
per contagi com per quaren-
tena i puguin acollir-se en 
ambdós casos a la baixa per 
incapacitat temporal assimi-
lada a accident de treball. 
Domènech afageix que “La 
UEA dona suport als treba-
lladors i treballadores, però 
les empreses no poden rebre 
més cops. L’Estat ha de donar 
solucions al respecte. Des de 
la UEA, exigim que la solu-
ció no suposi cap cost per a 
les empreses i que sigui de ca-
ràcter urgent donat que l’inici 
escolar és a tocar”. 

a l’assaig clínic
#JoEmCorono

Ara, si et passes a la
factura digital donarem

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

La teva factura pot 
lluitar contra la COVID-19.



IGUALADA / MARC VERGÉS 

A Igualada hi ha un tresor, i 
potser no s’explica prou. A la 
capital de l’Anoia s’hi ubica 
el que actualment és el nego-
ci familiar amb més antigui-
tat de Catalunya. Es tracta de 
Cal Perico, una merceria que 
aquest any 2020 celebra el seu 
180è aniversari. La nissaga dels 
botiguers Vidal comença amb 
en Pere Vidal i Juler, a qui ano-
menaven «Perico», i que era 
un marxant de vetes i fils que 
venia pels voltants d’Igualada. 
Com bé explica el llibret que 
es va editar pel 150è aniversa-
ri de la botiga, va ser el fill d’en 
«Perico», Isidre Vidal, qui l’any 
1840 va decidir establir-se a 
Igualada. I aquí comença una 
història que ja ha passat per set 
generacions i que es comença a 
apropar als dos segles de vida.
L’actual propietari de Cal Peri-
co, en Salvador Vidal i Ribas, 

viant la seva manera de treba-
llar al llarg dels anys. És evident 
que ni el producte que venen ni 
els clients que els compren son 
els mateixos ara que 180 anys 
enrere. Però tot i així, i com a 
mostra de la seva llarga his-
tòria sí que conserven alguns 
segells d’identitat. Un d’aquests 
és la manera de vendre els bo-
tons, per exemple. Ho fan de 
la mateixa manera que ho fe-
ien 100 anys enrere, amb unes 
capces de cartró que contenen 
els botons a dins, i les mostres 
cosides a fora. També conser-
ven unes capces de fusta que 
al llarg d’aquest 100 anys han 
servit per guardar-hi diversos i 
variats productes. I a la botiga 
de la carretera de Manresa, si 
hi entreu, hi trobareu un taulell 
d’atenció al públic que té més 
de 120 anys. Val a dir també 
que el pare del Salvador ha anat 
conservant alguns dels articles 
i estris mes significatius de tots 

la merceria es va traslladar 
a l’històric edifici, també del 
carrer Argent, en aquest cas a 
tocar de la Plaça de l’Ajunta-
ment. D’aquest edifici, però, es 
van haver de traslladar ara fa 
uns 15 anys, ja que per diver-

anys una segona botiga al Po-
ble Sec, que segueix en funci-
onament. Aquesta, situada a la 
Carretera de Manresa, 72, va 
suposar un pas endavant pel 
negoci, ja que els permet do-
nar un servei més pròxim als 
clients de la zona nord de la 
ciutat.

Una clientela renovada en els 
darrers anys
Tot i que es podria relacionar 
el negoci d’una merceria amb 
el del tèxtil, en Salvador Vidal 
explica que la crisi d’aquesta 
indústria tant potent a Iguala-
da no va suposar un gran dal-
tabaix per Cal Perico. Això va 
ser així perquè les fàbriques 
s’abestien per altres bandes, tot 
i que sí que compraven alguns 
productes a la botiga, “especi-
alment per fer mostres”, explica 
l’actual propietari del negoci.
En canvi sí que van notar més 
la devallada de l’ofici de modis-
ta. Salvador Vidal recorda que 

“a l’època bona havia arribat a 
haver-hi 30 o 40 modistes que 
ens compraven producte”. De 
totes maneres, en els darrers 
anys s’ha tornat a posar de 
moda fer costura a casa i mol-
ta gent jove s’està aficionant a 
fer patchwork o macramé i a 
transformar i reparar les peces 
de roba per tal de dona’ls-hi 
una segona utilitat. Una moda 
que, explica en Salvador, “du-
rant la pandèmia encara ha fet 
un boom més gran”. 
Joves o grans, la clientela no 
només és d’Igualada o la co-
marca. També és habitual 
trobar clients de Mollerussa, 
Tàrrega, Cervera o d’altres mu-
nicipis de l’Anoia. També de 
Martorell o Sant Sadurní.

Aposta per un tracte proper i 
personalitzat
L’entrada de joventut com a 
clients, però, no ha modificat 
massa la manera de vendre 
els productes. Sí que ofereixen 

Cal Perico: el negoci familiar més antic de Catalunya és 
d’Igualada i aquest any celebra el 180è aniversari

explica a La Veu de l’Anoia que 
“un dels secrets d’haver aguan-
tat tots aquests anys és anar-se 
adaptant a les circumstàncies 
(crisis econòmiques, evoluci-
ons del mercat, crisis sanitàri-
es, etc) d’una manera constant i 
decidida, mirant més endavant 
que endarrera i envoltant-se 
de gent vàlida.” De fet, aquest 
mes de març ha estat la prime-
ra vegada en la llarga història 
d’aquesta botiga igualadina 
que han hagut de tancar. No ho 
van haver de fer per la Guerra 
Civil ni durant la grip espa-
nyola. “Abans els governs no 
obligaven a tancar, però aquest 
cop, amb la crisi del coronavi-
rus, no hem tingut altra opció”, 
explica en Salvador. 

Adaptar-se al present però 
conservant el passat
Cal Perico ha hagut d’anar can-

aquest anys i, ara que està jubi-
lat, també es dedica a recopilar 
informació comercial i famili-
ar que extreu de les còpies de 
cartes que s’enviàven aquells 
anys entre familiars vinculats 
al negoci. 

180 anys i quatre establiments
Quan l’Isidre Vidal va decidir 
establir-se a Igualada l’any 1840 
ho va fer en un edifici situat 
a la meitat del carrer Argent. 
Segons el llibret publicat en el 
seu 150è aniversari, per poder 
obrir va haver de demanar 10 
duros al seu cunyat, que tenia 
una fàbrica de vapor a Vilano-
va i la Geltrú. Un préstec que, 
segons la documentació que 
encara guarda la família Vidal, 
es va liquidar al cap d’un any.
En aquesta primera botiga al 
carrer Argent s’hi van estar uns 
30 anys, fins que cap el 1870 

ses circumstàncies no es van 
poder fer les obres per adequar 
l’edifici a les mesures de segu-
retat necessàries. Va ser llavors, 
a principi d’aquest segle, quan 
van traslladar la marceria a la 
botiga de la Plaça de l’Ajunta-
ment, 14, on uns anys endarre-
re  hi havien obert una botiga 
de marroquineria i comple-
ments. Salvador Vidal explica 
que aquest canvi “va ser dur 
perquè deixàvem enrere un 
espai on hi havíem estat més 
de 130 anys, però tampoc som 
massa sentimentalistes i ens ho 
vam prendre com una opor-
tunitat que ens serviria per a 
oferir un millor servei”.
A més d’aquestes tres ubicaci-
ons del centre d’Igualada per 
les quals ha passat Cal Perico, 
una de les quals encara està 
oberta, el negoci familiar va 
obrir ara fa pràcticament 50 

1971 - Salvador Vidal Noguera lliurant un anell a una clienta premiada en un 
concurs d’una casa de llanes

2015. Salvador Vidal rebent el reconeixement del conseller d’Empresa, Jordi Baiget, pel 175è aniversari
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Així lluiex actualment l’interior de la botiga de la Plaça de l’Ajuntament, 14



Convocat el premi 
Natividad Yarza
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venda online, però “veiem que 
allò que el client vol és el tracte 
personalitzat. Volen saber «què 
em quedaria bé amb aques-
ta peça...?» i demanen que els 
aconsellem”, explica en Salva-
dor. Això no vol dir, però, que 
durant tota aquesta època de 
crisi sanitària, en què s’ha ha-
gut de tancar al botiga o reduir 
els aforaments a Cal Perico 
s’hagin quedat aturats. Correu 
electrònic, WhatsApp i telèfon 
funcionaven a ple rendiment 
i s’han fet moltes entregues a 
domicili. Aquests serveis han 
vingut per quedar-se !!! 

Diversificiació de l’oferta
Cal Perico ha estat, des dels 
seus orígens, una merceria. I a 
dia d’avui els botons, vetes, fils, 
agulles i tot tipus de productes 
relacionats amb la costura i les 
labors, son dels més venuts, 
però l’entrada de noves línies 
de producte com la corseteria 
(calces, calçotets, sostens, pija-
mes, banyadors, etc), la mar-
roquineria (carteres, bitlleters, 
cinturons) i el complements 
de moda (bufandes, guants, 

paraigües) és el que ha ajudat a 
tirar el negoci endavant. Com 
abans havien sigut les joguines, 
articles de comunió,  les male-
tes de viatge, i altres. Tant és 
així que la transformació del 
negoci en l’últim any ha tingut 
a veure amb centrar la botiga 
de la Plaça de l’Ajuntament en 
corseteria, deixant un petit es-
pai per la merceria, mentre que 
el gran assortit de merceria l’es-
tan concentrant a la carretera 
de Manresa.
Precisament aquesta última 
botiga, la del Poble Sec, és on 
estan habilitant espais per po-
der augmentar l’oferta de ta-
llers que tant èxit tenen en els 
darrers anys. “Tota la vida hem 
ensenyat a fer mitja o ganxet 
i en els darrers temps hem 
començat diversos tallers de 
costura, aquest any comencem 
amb el patchwork, etc”, expli-
ca en Salvador. Durant l’estiu 
també han estat fent uns cur-
sets per la canalla, d’11 a 13h i 
després durant el curs fan ex-
traescolars i tallers per adults. 
“Aquests tallers funcionen 
molt bé, pràcticament ja ho 

tenim tot ple de cara al proper 
curs. Per nosaltres és un servei 
al client, al mateix temps que és 
una oportunitat per a donar a 
conèixer el producte”, afirma el 
propietari del negoci.

Optimisme de cara al futur 
En èpoques de crisi, com 
aquesta que estem vivint actu-
alment, és important no que-
dar-se parat i aprofitar el temps 
per repensar el negoci i fer-ne 
les millores que es creguin ne-
cessàries. I això és el què han 
fet els darrers mesos a Cal Peri-
co. En Salvador, de fet, creu 
que el negoci “té una bona sa-
lut. Hem aprofitat la pandèmia 
per reorientar el negoci, plan-
tejar-nos noves línies de pro-
ducte, definir estratègies, con-
cretar tallers i monogràfics etc. 
Hem fet un treball en equip per 
consolidar-nos i sortir-ne més 
forts. Estic optimista i esperan-
çat”. Així doncs, amb aquest 
optimisme no és una quimera 
pensar que aquest negoci his-
tòric d’Igualada pugui arribar 
als dos segles de vida. Així es-
perem que sigui. 

Els cursos de costura que s’ofereixen a Cal Perico tenen molt d’èxit els darrers anys

IGUALADA / LA VEU 

La Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena ha obert 
la convocatòria de la se-

gona edició del concurs que té 
per objectiu premiar el millor 
treball de recerca sobre aspec-
tes relacionats amb els femi-
nismes i l’equitat de gènere. Els 
treballs han de girar a l’entorn 
dels interessos de les dones des 
d’una perspectiva feminista, la 
igualtat de gènere i/o la pre-
venció de sexismes i violències 
masclistes. 

Treballs de rexerca 
de l’alumnat
El 2n Premi Natividad Yarza es 
destina a l’alumnat que presen-
tarà el seu treball de recerca la 
propera tardor/hivern de 2020. 
Està dotat amb 1.000 euros, a 
repartir entre la persona auto-
ra i el centre educatiu que en fa 
la tutoria. Hi pot participar tot 
l’alumnat escolaritzat als muni-
cipis de la Conca d’Òdena. 
Les bases per a participar en 
el premi estan penjades al 
web de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena www.micod.
cat. Per a més informació us 
podeu posar en contacte amb 
l’àrea d’igualtat de gènere de la 
MICOD a igualtat@micod.cat 
La Mancomunitat de la Conca 

d’Òdena valora positivament 
el nivell de participació en la 
primera edició del Premi Na-
tividad Yarza en la recerca en 
gènere, ja que tot i ser el pri-
mer any, es van presentar un 
total de set treballs de recerca 
de molt bon nivell acadèmic.
Qui va ser Natividad Yarza i 
per què li dediquem un premi.
Va néixer a Valladolid l’any 
1872, va estudiar a l’Escuela 
Normal de Maestras d’Osca i, 
a partir de 1906, va exercir en 
diversos pobles de Catalunya i 
Aragó, entre els quals cinc de 
l’Anoia: Santa Margarida de 
Montbui, Vilanova del Camí, 
Igualada, Bellprat i la Pobla de 
Claramunt. Va ser una republi-
cana conseqüent, va participar 
en l’activitat política d’aquell 
període apassionant i, a les 
eleccions municipals del 14 de 
gener de 1934, va convertir-se 
en la primera alcaldessa elegi-
da per sufragi popular a Cata-
lunya i Espanya. 
Ho va ser de Bellprat. Quan va 
produir-se l’alzamiento fran-
quista, el 1936, ja tenia 63 anys 
d’edat, però va allistar-se im-
mediatament per anar al front 
d’Aragó a fer costat a les forces 
lleials a la República. Després 
va romandre a Barcelona i, 
acabada la guerra, va marxar 
cap a l’exili.

Així lluiex actualment l’interior de la botiga de la Plaça de l’Ajuntament, 14
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Es tracta d’un recurs 
educatiu que acom-

panya els i les joves que 
migren sols i els apo-
dera per a superar les 
dificultats amb què es 
poden trobar en el seu 

dia a dia

ANOIA / LA VEU 

E l Punt d’Informació 
Juvenil La Kaserna de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da i l’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l’Anoia, treballen 
conjuntament per a oferir no-
vament el servei d’assessora-
ment i suport en la tramitació 
de beques per estudis posto-
bligatoris 2020-2021 als i les 
joves estudiants de la comarca.
L’objectiu és oferir acompa-
nyament per a la tramitació 
de beques a estudiants de 
Batxillerat, Cicles Formatius 
i Graus, Postgraus i Màsters 
Universitaris; així com facili-
tar-los informació dels ajuts 
existents, del seu funciona-
ment i requisits i també do-
nar-los suport en aspectes 
més pràctics, com completar i 

Suport del Consell i Ajuntament 
d’Igualada en tramitar beques

Trasllat de zona blava al 
carrer de Sant Carles

IGUALADA / LA VEU 

L a setmana passada 
s’han iniciat les obres 
del trasllat de dotze pla-

ces de zona blava al carrer de 
Sant Carles, en el tram situat 
entre els carrers de la Trinitat i 
dels Esquiladors. Aquest canvi 
també fa que el parquímetre 
que fins ara hi havia al carrer 
Esquiladors s’hagi instal·lat en 
el xamfrà amb el carrer Sant 
Carles.
El canvi d’ubicació de places 
d’estacionament regulat es du 
a terme a conseqüència de 
les obres de remodelació de 
la plaça d’Espanya (plaça dels 
Porcs) i de la remodelació de 
l’edifici de la Teneria, nova seu 
de l’Arxiu Comarcal de l’Ano-
ia, al C/ Concepció.
En concret, s’han trasllat 8 
places de la plaça dels Porcs, 
2 places del carrer Concepció, 
1 plaça del c/ Joan Maragall 
(entre els carrers Sebastià Ar-
tès i Santa Caterina), que ara 
és reservada per a conductors 
minusvlàlids i i una plaça del 
passeig Verdaguer, entre els 

ANOIA / LA VEU 

L ’Oficina Jove del Con-
sell Comarcal de l’Ano-
ia ha tancat aquest estiu 

la segona edició del Projecte 
Impuls. Aquest és un recurs 
educatiu que acompanya els i 
les joves que migren sols en les 
seves transicions, educatives o 
laborals, i els apodera per a 
superar les dificultats amb les 
que es poden trobar en el seu 
dia a dia.
Els participants treballen 
competències essencials en 
tres àrees: digital, lingüística 
i social i emocional. En totes 
les àrees es treballa de forma 
transversal i significativa a tra-

carrers Trinitat i Sant Vicenç, 
que ara és reservada per apar-
car-hi motos.
Les noves places han entrat 
dimarts en funcionament, 
coincidint amb la represa del 
serveis de tota ala zona blava 
de la ciutat.

Obres a l’entorn 
de la plaça Bedós
Aquesta setmana s’han iniciat 
les obres per millorar diversos 
passos de vianants a l’entorn 
de la plaça de Francesc Bedós, 
al barri de Poble Sec.
L’obra consistirà a fer acces-
sibles els passos situats en les 
confluències del carrer Sant 
Josep i els carrers Florenci 
Valls, Dr. Pujadas, Sant Joan 
Baptista i Minerva, transfor-
mant l’actual desnivell en una 
rampa de pendent normativa. 
La millora d’aquests punts, 
assenyalats en la imatge, se 
suma a les obres d’accessibili-
tat realitzades fa uns mesos en 
els passos situats en les con-
fluències del carrer Sant Pere 
amb els carrers de Dr. Pujades 
i Florenci Valls. 

enviar les sol·licituds.
El servei es donarà durant els 
mesos de setembre i octubre. 
Els i les joves interessades a 
sol·licitar beca o rebre més in-
formació, poden posar-se en 
contacte directament amb el 
departament de joventut del 
seu municipi o bé amb l’Ofi-
cina Jove de l’Anoia, enviant 
un correu electrònic a anoia@
oficinajove.cat, trucant al 93 
805 15 85 (extensió 2) o bé un 
missatge de Whatsapp al 679 
964 669.
En el cas d’Igualada, el servei 
es prestarà a l’equipament ju-
venil La Kaserna, on s’habili-
tarà una sala amb ordinadors 
per ajudar a resoldre els dub-
tes que puguin sorgir mentre 
es realitza la sol·licitud. Els 
altres municipis i espais de la 
comarca on també s’oferirà el 

servei son el Punt Jove dels 
Hostalets de Pierola, l’Espai 
Jove Can Muscons de Vila-
nova del Camí, l’Espai Jove 
de Vallbona d’Anoia, el Punt 
Jove del Bruc, l’Espai Jove de 
Cabrera d’Anoia, el Punt Jove 
de Calaf, l’ Espai Jove d’Òdena 
i La Nau de Piera.
Poden demanar beques els 
estudiants de Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà, estudiants de 
Cicle Formatiu de Grau Su-
perior, estudiants de Batxille-
rat, estudiants universitaris i 
màsters, estudiants de PFIs, 
estudiants de cursos d’accés o 
curs pont a cicles formatius i 
estudiants d’Escoles Oficials 
d’Idiomes
Per qualsevol consulta es pot 
contactar amb La Kaserna al 
93804 18 01 o bé amb l’Oficina 
Jove de l’Anoia al 93805 15 85.

El Consell impusa el Projecte 
Impuls, per als joves migrants

vés d’una metodologia partici-
pativa i vivencial que barreja 
sessions grupals i individuals.
Inicialment la proposta cons-
tava d’una formació presencial 
de 80 hores en gestió emocio-
nal, competències TIC, bàsi-
ques i transversals, i també un 

curs de català de 45 hores amb 
el Consorci de Normalització 
Lingüística de l’Anoia, però 
degut a la situació causada per 
la Covid-19, els joves no han 
pogut realitzar aquesta sego-
na part. Les classes de gestió 
emocional i competències 
TIC, en canvi, sí que es van re-
formular i es van poder oferir 
online.
La proposta, que aquest any 
s’ha desenvolupat del 24 de 
febrer al 24 de juliol, compta 
també amb la col·laboració 
del departament de Ciutada-
nia i Convivència del Consell 
Comarcal de l’Anoia, el Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística de l’Anoia i l’àrea 
d’Educació de la Diputació de 
Barcelona.
La valoració per part dels 
centres de menors no acom-
panyats, dels formadors i dels 
joves ha estat molt positiva. 
També ho ha estat pel que fa 
a l’Oficina Jove de l’Anoia, que 
ja treballa per a fer possible 
una propera edició.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Iuris Trivium Advocats

Necessita:
 Gestor/a 

administrativa

Interessats fer arribar CV a: 
iuristrivium7@gmail.com
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IGUALADA / LA VEU 

A quest dissabte es cele-
brarà la 48ena Botiga 
al Carrer organitzada 

per Igualada Comerç. Aquesta 
és una cita molt important pel 
comerç de la nostra ciutat, que 
amb aquesta tradicional acti-
vitat, tancarà simbòlicament 
el període de les rebaixes d’es-
tiu. Com sempre, a principi 
del mes de setembre, l’entitat 
igualadina marca el comença-
ment del curs comercial amb 
aquesta popular promoció.
Aquesta edició és molt especi-
al pel que ha suposat, i suposa 
la Covid19. L’organització ha 
estat treballant intensament 
en poder adaptar l’esdeveni-
ment a la normativa sanitària 
i garantir totes les mesures de 
seguretat tant pels comerci-
ants com pels visitants. S’ha 
elaborat el present protocol 
que ha estat consensuat amb 
protecció civil.

Mesures de seguretat
LOGÍSTICA: Hi haurà per-
sonal de Protecció Civil, Creu 
Roja i de la mateixa organit-
zació per assegurar i facilitar 
el compliment d’aquest Pla 
d’Actuació. Controlaran du-
rant tota la jornada les cues i el 

Demà, 48ena Botiga al Carrer d’Igualada

Creu Roja organitza 
la Tornada a l’Escola 
Solidària
REDACCIÓ / LA VEU 

A mb l’arribada del 
setembre també co-
mença el nou curs 

escolar i les despeses que han 
d’afrontar les famílies són més 
elevades. Per a poder minimit-
zar els efectes de la crisi entre 
les famílies més vulnerables, 
la Fundació Solidaritat Car-
refour i Creu Roja, per dotzè 
any consecutiu, engeguen la 
campanya “Tornada a l’esco-
la solidària” amb l’objectiu de 
recollir donacions en forma 
de material escolar nou que es 
destinarà als infants de la co-
marca que més ho necessitin.
L’acte central de la campanya 
es durà a terme avui divendres 
4 i dissabte 5 de setembre, on 
els voluntaris de Creu Roja 
estaran presents al centre co-
mercial Carrefour de l’Avingu-
da Països Catalans d’Igualada 
en el seu horari d’obertura, de 
9 a 21 h., per explicar en què 
consisteix aquesta iniciativa i 

trànsit dels visitants per evitar 
aglomeracions.
Les parades estaran disposa-
des amb una separació de cinc 
metres entre carpa i carpa.
A tot el passeig a on es celebra 
la Botiga al Carrer hi haurà 
adhesius a terra recordant de 
mantenir les distàncies.
Zonificació (espai delimitat o 
perimetrat) de la zona de la 
Botiga al carrer amb cinta i 
tanques disposant d’una en-
trada a cada cap de carrer.
En les entrades i sortides de 
la Botiga al Carrer al Passeig 
Verdaguer es dispensarà gel 
hidroalcohòlic i hi haurà se-
nyalització informativa.
Es controlarà els aforaments i 
en cas de detectar un augment 
es privarà de deixar entrar 
més gent al perímetre fins que 
es vagi reduint.
EXPOSITORS: L’organització 
lliurarà a tots els expositors un 
pack amb alcohol hidroalco-
hòlic, mascaretes pels emple-
ats i cartells Informatius per 
poder penjar per informar 
als visitants. A més es lliurarà 
un document informatiu dels 
protocols a seguir i actuar per 
a les persones que estan de 
cara al públic.
Hi haurà 4 mòduls de lavabos 
mòbils a disposició dels visi-

tants i comerciants, distribuïts 
en la zona de la Botiga al Car-
rer que seran netejats durant 
tot el dia per personal de ne-
teja.
Cada quart d’hora s’informa-
rà per la megafonia instal·lada 
amb motiu de la Botiga al Car-
rer de les mesures que han de 
tenir els visitants (Portar mas-
careta, mantenir les distàncies 
de seguretat, evitar aglomera-
cions i rentar-se les mans).
S’informarà als ciutadans, so-
bre el protocol i de les mesu-
res a prendre si es vol visitar 
la Botiga al Carrer, pels prin-
cipals mitjans de comunicació 
d’Igualada.
Tot i que la Botiga al Carrer 
es centra en el Passeig Verda-
guer (entre carrer Sant Josep i 
Santa Caterina) hi haurà algu-
nes botigues que participaran 
sortint davant del seu establi-
ment. També està previst que 
es converteixin en peatonals 
els carrers d’Òdena i de l’Ar-
gent.

Activitats previstes
- Regals i Sortejos per les 
compres fetes a les parades de 

la Botiga al Carrer situades al 
Ps. Verdaguer. Punt d’Infor-
mació d’Igualada Comerç si-
tuat al Ps. Verdaguer. Durant 
tot el dia
- El Vermut de Llucià Fer-
rer de Flaixbac. Restaurant el 
Crostó - Sant Magí, 58. De 12 
a 14 h.. Cal tenir reserva. 
- Donació de sang. Ps. Verda-
guer - c/ Santa Caterina (Bus). 
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.. 
Apunta’t a: donarsang.gencat.
cat. 
- Jocs gegants de fusta. Per a 
tota la família. Parada al Ps. 
Verdaguer entre carrer Òdena 

i carrer Sant Josep. Durant tot 
el dia, amb Animan’s.
- Llibreria “Papers Cremats”, 
d’ARTcàngel Briel Poch. Ex-
posició. Ptge. Capità Galí,4. 8 
de la tarda. De Llegim...? Lli-
breria.
Igualada Comerç anima als 
ciutadans a participar de la 
Botiga al Carrer mantenint 
les mesures de seguretat i so-
bretot comprant. El comerç 
està fent un important esforç i 
necessita del suport i compro-
mís dels conciutadans. Posem 
totes les condicions per fer-ho 
fàcil i atractiu.

recollir les donacions de ma-
terial escolar, que es recomana 
que siguin: estoig, motxilla, 
joc de regles, maquinetes, bo-
lígrafs, compàs, tisores, carpe-
tes, llibretes, paper A-4, calcu-
ladora, colors i rotuladors.
Una vegada acabat l’acte cen-
tral, la Fundació Solidaritat 
Carrefour, farà entrega a Creu 
Roja d’una donació de mate-
rial similar al recollit entre els 
clients de l’establiment, i que 
servirà per confeccionar els 
lots que s’entregaran a les fa-
mílies amb dificultats.
Animem a tots els ciutadans a 
participar en aquesta iniciati-
va i a fer-ne difusió a les xar-
xes socials mitjançant l’etique-
ta #tornadaescolasolidaria.

Botiga  al  carrer 

Posa’t 
la  
mascareta 

Mantén 
la 
distància 

Evita 
aglomeracions 

Renta’t 
les mans 
sovint 

Tota la informació 



Fa poc vam aprovar el #PNSC perquè sabem que el futur de Catalunya implica 
assolir una economia més basada en el #coneixement. Els Premis Nacionals de Re-
cerca són el reconeixement que fem a un dels pilars fonamentals per aconseguir-ho, 
la #recerca i aquells que la fan possible.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Un ‘hub’ tecnológico alemán se instala en BCN.
Mytheresa abre oficinas con capacidad para 70 trabajadores

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Exconsellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

economia i empresa Espai patrocinat per
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Com ha afectat la COVID-19 
al sistema educatiu?

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

Com sempre 

La pandèmia està creant 
una nova economia. No 
és només un parèntesi 
sinó el detonant per ac-

celerar canvis socials i per po-
sar-nos davant greus problemes 
que exigeixen una solució. Hi ha 
sectors que agafaran més prota-
gonisme i d’altres que seran més 
marginals. Com sempre. A l’inici 
de la civilització tothom es dedi-
cava a la caça. Després molts van 
passar a l’agricultura, més tard a 
la indústria i així successivament. 
Les activitats mai deixen d’existir, 
però el seu pes ocupacional i eco-
nòmic canvia substancialment al 
llarg dels temps.

En termes financers, ara hi ha qui 
li va molt millor que abans de que 
aparegués el Covid-19. Però no ho 
diu, car veu com el conjunt de la 
societat està patint i encara pati-
rà més. No tot es comporta igual. 
Mentre la digitalització avança 
imparable, les feines vinculades a 
la mobilitat i al turisme, directa 
o indirectament, tindran modifi-
cacions importants. Però tothom 
haurà d’incorporar els costos de 
sostenibilitat, ecològics i salut, 
adaptar-se a la transició de ener-
gies fòssils a netes, la reducció de 
moviments migratoris, la racio-
nalització de recursos naturals, 
l’ocupació de la gent i molts d’al-
tres que afectaran el model social, 
com el transport públic, la vida a 
les grans ciutats, les escombrari-
es, la pol·lució, el canvi climàtic i 
els objectius de sostenibilitat de 
l’ONU pel 2030, per accedir a un 
món més net, més segur, robotit-
zat i governat pels algoritmes...

I en aquest entorn els grans po-
ders econòmics volen mantenir 
el seu estatus. Per això hauran 

de satisfer les necessitats de la 
població, on s’han produït trans-
vasaments significatius en els hà-
bits de consum. Per exemple ha 
perdut pes el vestir i l’ha guanyat 
el lleure, especialment el digital.  
Els referents de “moda” ja no són 
Armani, Chanel o Dior, sinó Nike 
i la població mundial cada vagada 
és més dependent del mòbil.

Per això no sorprèn la trobada del 
president Sánchez amb els empre-
saris de l’Ibex i els sindicats per 
parlar del què caldrà fer per ac-
cedir als 140.000 milions d’euros 
dels fons europeus en els propers 
anys. S’endevina un “interès” vers 
els nous paradigmes “del futur”. 
Per això es rodeja dels que tenen 
els mitjans (i que sembla seran els 
que rebran els ajuts) i toca el flabi-
ol d’Hamelin per tal que la gent no 
es revolti. Sembla que busquin un 
món de rentistes i gent desocupada 
que s’entretingui amb Netfix, futbol 
enllaunat i subsidis on no hi hagi 
ascensor social. I, com sempre, els 
que no vulguin aquest destí s’hau-
ran d’espavilar i arriscar. D’ajuts en 
tindran pocs, però podran aprofi-
tar “el vent i l’onada”.  

Fins que l’independentisme no superi de manera consistent el 50% de su-
port electoral ningú al món reconeixerà cap acte unilateral de sobirania. 
No es podrà guanyar aquesta legitimitat interna sense apostar amb deter-
minació per l’escenari del diàleg.

La recent i present pandèmia 
mundial ha afectat la nos-
tra societat en molts àmbits, 
fins i tot en el funcionament 

del sistema educatiu. Són les noves 
tecnologies les que ens permeten te-
nir certes facilitats. Però, per tal que 
aquestes siguin eficients, cal fer-ne un 
bon ús.

A causa del confinament, el curs es-
colar de primària i secundària va 
quedar interromput. Les classes pre-
sencials van ser anul·lades i posteri-
orment, es van reprendre de manera 
online.
Davant d’aquestes circumstàncies, el 
professorat hauria de tenir adquirits 
un mínim de coneixements sobre els 
recursos online presentats per l’avenç 
de les tecnologies. Ja que, un bon ús 
d’aquestes noves tecnologies pot ar-
ribar a facilitar i agilitzar molts dels 
processos necessaris en l’educació i, a 
més a més, aconseguir centrar-se en 
el que l’alumne necessita realment.

Així doncs, a causa d’aquesta situació, 
les classes s‘han vist totalment força-
des a fer un canvi de metodologia. 
Canviant el mètode s’han perdut certs 
avantatges de la presencialitat, com la 
interacció entre els alumnes i la rela-
ció amb el professorat entre d’altres. 
Per això, s’hauria d’aconseguir com-
binar aquests dos mètodes de la ma-
nera més eficient possible.
Ja que, per una banda, amb el treball 
online, s’avança en el treball autònom 
i es millora la tècnica d’utilitat de les 
noves tecnologies. I d’altra banda, 
amb la presencialitat s’interactua amb 
els altres alumnes i s’aconsegueix un 
benefici del treball en grup.

El jovent d’avui dia mostra moltes 
diferències amb totes les generacions 
anteriors. Gràcies al créixer envoltats 
de dispositius electrònics, el jovent 

aconsegueix tenir al seu abast una eina 
d’entreteniment i alhora una de conei-
xement. Actualment, qualsevol persona 
pot arribar a aprendre mitjançant clas-
ses online, sempre que aquesta presenti 
un bon ventall de recursos aplicats per 
un professor. Si es porta a terme un bon 
procediment, les classes poden arribar 
a ser molt més eficients i còmodes que 
les presencials.

Aquesta situació tan excepcional en la 
que ens trobem, es presenta com un 
bon moment per a qüestionar-nos el 
funcionament de l’educació que reben 
els nostres fills. Tot evoluciona i en un 
món on existeix l’internet, on només 
es necessita una persona vàlida per 
seleccionar i aplicar materials, permet 
que no sigui essencial assistir a classes 
presencials, i poguem treballar des de 
casa. Disposem de tutorials, deures, 
exercicis, lectures, vídeos, jocs, vídeo-
explicacions, etc. Tenim al nostre abast 
molts d’aquests recursos que ens facili-
ten l’estudi online i animen al nostre jo-
vent a repassar des de casa. Acadèmies 
en línia, canals de “YouTube”, pàgines 
de “Facebook” o grups de “Telegram”. 
Per a qualsevol necessitat disposem de 
diferents recursos, que s’adapten a la 
situació personal de cadascú, segons 
el mètode que millor et vagi, els diners 
que estiguis disposat a gastar-te, o les 
hores que vulguis invertir-hi.

Els canvis bruscs no són bons ni fàcils 
per a ningú. Però, en canvi, els progres-
sius són el que anomenem evolució. 
Sempre és bon moment per evolucio-
nar i en la situació en la qual ens tro-
bem encara ho és més. Com que aques-
ta nova situació es troba plena de canvis 
en la nostra vida quotidiana, podem 
aprofitar per a afegir-hi encara més 
canvis, però aquests, han d’aconseguir 
beneficiar-nos a tots i per tant, presen-
tar un balanç positiu en la societat.   

Pere Prat 
Empresari

En termes financers, ara hi ha qui li va molt millor 
que abans de que aparegués el Covid-19

Ivan Ruiz Vendrell
Estudiant d’Administració i Direcció d’Empreses 
Creador d’@academy.ig, Acadèmia Digital

El jovent d’avui dia mostra moltes diferències 
amb totes les generacions anteriors.
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L’empresa exporta al voltant de 
dos terços de la seva producció 
des del cor de la Conca d’Òdena 

a més de 25 països en 4 continents

Quimser és una empresa familiar fun-
dada l’any 1966 per Salvador Esquerra 
Romeu, qui va aprendre la professió 
del seu pare i va començar en solitari, 
al barri adober d’Igualada, l’activitat 
de comerç de productes químics per a 
la indústria del cuir. Actualment dis-
posa d’un equipament industrial com-
posat per tres naus al Pla de la Masia 
d’Òdena, amb un total de 3.500 metres 
quadrats

L’empresa està dirigida per tres dels 
quatre fills del fundador i la incorpo-
ració de la tercera generació és part 
del motor que els fa seguir creixent 
després de mes de 50 anys en el sector 
de la fabricació i comercialització de 
productes químics per a la indústria 
del cuir.

Internacionalització – think 
global act local
La venda dels seus productes a escala 
internacional ha estat un dels factors 
claus en la seva evolució i consolida-
ció empresarial. L’empresa té avui una 
àmplia experiència exportadora que li 
ha permès seguir creixent al llarg dels 
anys i, en determinats moments, man-
tenir-se en el mercat superant crisis 
d’àmbit econòmic general.

Inicien l’aventura d’exportar als anys 
80. Actualment, al voltant de 2/3 de la 
seva producció arriba a més de 25 paï-
sos de 4 continents. Els seus mercats a 
escala internacional es podria dir que 
són principalment l’asiàtic (Xina, Japó, 
Índia, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, 
Indonèsia i Hong Kong, entre d’altres), 
la Unió Europea (principalment Fran-
ça, Itàlia  i Polònia) i nord d’Àfrica i 
Orient Mitjà (Marroc, Egipte, Turquia 
i Síria). Darrerament han començat les 
exportacions a Llatinoamèrica (Perú i 
Mèxic).

Reconeixent el seu treball i posició en 
el mercat, a mitjans de l’any 2013 la 
companyia multinacional sud-africa-

na Mimosa Extract Company, líder del 
seu sector, els confia la distribució en 
exclusiva a Espanya dels seus extractes 
vegetals. Aquest fet els consolida com 
una empresa de referència en l’àmbit 
de l’aprovisionament d’extractes vege-
tals per a la indústria del cuir.

La vocació és seguir exportant, aug-
mentant el volum de vendes a països 
on ja tenen presència i guanyar-la a 
nous països per tal de consolidar la 
seva trajectòria exportadora.

El mercat nacional representa al vol-
tant de 1/3 de la seva facturació total, 
corresponent un percentatge molt sig-
nificatiu a Catalunya, seguida del lle-
vant espanyol.

Qualitat, especialització i as-
sessorament tècnic
Destaca també com a factor clau la 
qualitat dels seus productes, la vocació 
de servei al client, i l’afany constant de 
recerca, disseny i desenvolupament 
de productes. Disposen de tres línies 
de producció: líquids (olis i engrei-
xos), sòlids i acabats que es traduei-
xen en un ampli catàleg de solucions 
per a totes les fases de l’adobament i 
acabat del cuir. L’assessorament tèc-
nic que ofereixen és imprescindible, 
segons Quimser, per a l’èxit en la se-
lecció i aplicació dels seus productes, 
considerant aquest servei pre i post-
venda fonamental en la seva activitat.

Tanmateix, amb la vocació d’aportar 
solucions a altres àmbits industrials, 
i de diversificar el seu camp d’actua-
ció, subministren especialitats a altres 
sectors com el cosmètic, el paperer, el 
tèxtil, la construcció, les arts gràfiques 
i el cautxú.

Integritat, respecte i compli-
ment normatiu
Quimser està compromesa amb el 
compliment de l’extensa i diversa nor-
mativa que afecta la seva activitat, ja 
sigui en matèria de qualitat i segure-
tat de producte, REACH, CLP, medi 
ambient, seguretat industrial, pre-
venció de riscos laborals, entre mol-

tes d’altres. Segons afirmen, els seus 
procediments, processos i polítiques 
d’actuació segueixen i sempre han 
seguit criteris d’integritat, respecte i 
adaptació a la normativa aplicable i 
de qualitat ISO.

Equip humà
La motivació i competència del seu 
equip de professionals ha estat un 
altre un altre dels pilars fonamentals 
per al desenvolupament de Quimser. 
El seu compromís en l’àmbit laboral 
es tradueix, entre d’altres aspectes, 
en un 100% de contractació de forma 
indefinida, en la paritat entre homes i 
dones del seu equip humà i en l’inte-
rès per donar formació continuada als 
seus professionals.

Compromís social
Quimser no només desenvolupa 
la seva activitat en un marc ètic de 
compromís amb el seu equip humà, 
clients i proveïdors (en un 95% de 
proximitat), sinó que integra la res-
ponsabilitat social en tots els àmbits 
de l’empresa, col·laborant també amb 
diverses comunitats, institucions, en-
titats benèfiques i socials, i activitats 

culturals i esportives del municipi, 
entre d’altres.
 
A nivell associatiu, Quimser agraeix el 
suport que rep de la Unió Empresarial 
de l’Anoia i aplaudeix la feina que es fa 
des de l’entitat pel sector químic, do-
nant-los la possibilitat de crear siner-
gies entre les empreses de la comar-
ca o ajudant-los entre altres aspectes 
com el formatiu. Per altra banda, a es-
cala comarcal i local, consideren molt 
important l’aposta d’Igualada per ser 
un referent en la formació d’experts en 
el sector químic i de l’adobament de 
la pell, la creació de la Càtedra A3 in 
Leather Innovation, així com el des-
envolupament de projectes estratègics 
com el projecte Capital Europea de la 
Pell de Qualitat. Quimser també és 
membre de les associacions internaci-
onals Leather Working Group (LWG) 
i Leather Naturally (LN) que treballen 
per la promoció sostenible del cuir.

Després de més de 50 anys, el seu 
desig per al futur és seguir complint 
molts anys més per tal de seguir ofe-
rint productes de qualitat i identifi-
cant les necessitats dels seus clients 
per traduir-les en solucions.

Més de cinquanta anys fabricant i exportant productes 
químics per a la indústria del cuir

Amb la col·laboració de:

Quimser és una empresa fa-
miliar fundada l’any 1966 . Ac-
tualment, al voltant de 2/3 de 
la seva producció arriba a més 
de 25 països de 4 continents

Sector: Químic
Ubicació: Pla de la Masia d’Òdena
Treballadors: 20
Any fundació: 1966

El Grup Teatral de Capellades actua avui a la vila.

Foto d’arxiu cedida: Premi UEA a la trajectòria empresarial 2016.



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#129 Laura Llucià Aguilera FOTO: Cesc Sales
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P #latevaveu

Joe Brew @joethebrew

Laia Vicens @laiavicens

Isaac Gual @IsaacGual

Teatre de l’Aurora @teatreaurora

CustCM @cust_CM

Alba Vergés @albaverges 

Escola Gabriel Castella i Raich @EscolaRaich Oriol Panades 

Es parla poc de la correlació inversa gairebé per-
fecta entre: -Suport de l’amnistia dels crims del 
franquisme -Suport de l’amnistia dels catalansO 
sigui, aquells que -troben bé empresonar perso-
nes com Forcadellsón els mateixos que 
-troben bé no haver castigat mai cap feixista

Recordo perfectament totes les lletres de la oreja 
de van gogh des dels 10 anys però en un mes he 
oblidat totes les contrasenyes de la feina. Aques-
ta sóc jo

La Nova llar pública al centre d’Igualada i en ple 
COVID hi ha d’haver 21 nens en l’espai on l’any 
passat eren 10. No es tractava de reduir ràtios?

Setmana de residència artística d’#Encarahiha-
algúalbosc abans de començar assajos. Una co-
producció que fem de la mà de @CultiConflicte. 
Un muntatge teatral, documental i instal·lació 
fotogràfica que es podrà veure per tot Catalunya 
amb pre-estrena a Igualada. #CulturaSegura 

Un dia menys per les vacances de l’any vinent, 
amb il·lusió!

El @parlamentcat és la casa del poble, entès que 
millor és quan millor representa la societat di-
versa que tenim. És la institució on Construïm 
la nostra cohesió en drets en aquesta diversitat, i 
on portem totes les lluites i anhels per una Cata-
lunya lliure, pròspera i JUSTA! 

Les mestres de l’escola hem començat a preparar 
la tornada a les aules el proper dia 14 amb res-
ponsabilitat però sense perdre la il·lusió. 

www.veuanoia.cat

2 31 La Rambla d’Igualada passa a 
ser zona de vianants de manera 
definitiva

Un treballador de l’Hospital 
surt de la UCI després de 172 
ingressat per coronavirus

Igualada dobla els casos de 
covid-19 confirmats en una 
setmana

#latevaveu  

xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 

Venc il.lusió. Pels que no em coneixeu 
sóc la Laura Llucià, tinc 2 fills el Pol i la 
Carlota que  són el  motor i la raó de la 
meva vida. Sóc llicenciada en periodisme i 
sóc Gemmòloga especialista en diamants, 
també sóc la presidenta d’Igualada Comerç. 
 Des de fa 20 anys regento Llucià Joiers, i cada 
matí quan obro la botiga penso que s’aixeca el 
teló de la nova funció amb la gran incògnita 
de saber quines sorpreses m’esperen. 
La meva passió no és només vendre i 
dissenyar joies i rellotges sinó el tracte 
proper amb els clients que acaben sent una 
part molt important de la nostra família  
Com deia el meu pare nosaltres venem il-
lusió i això és el que ens fa somriure cada dia.

JOSA

@josa_anoia
Anna Araque 

@anna.araque19

          

Igualada HC 

@igualadahc

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

L’oferta comercial a Igualada supera la mitjana. La feina feta els darrers anys ha donat 
el seu fruit. Aquesta ha estat una tasca intensa de visió de futur i d’adaptació per part 
del comerç , de l’administració i dels diferents agents de la ciutat. El comerç no sols no 
pateix per desaparèixer sinó que ha aconseguit tenir la millor oferta de l’història i la 
fidelització dels ciutadans que aposten pel petit comerç com a principal punt de compra.



Imatges de l’espectacle Conrear. / STARTAP.CAT/AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
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STA. COLOMA QUERALT / LA VEU 

C onrear és un especta-
cle comunitari lide-
rat per la companyia 

d’Albió Crea Moviment, una 
coproducció del Danseu Fes-
tival i l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Queralt, amb la 
col·laboraió d’ApdC – Carre-
tera i dansa.
L’objectiu és desenvolupar un 
projecte participatiu i comu-
nitari interpretat per infants i 
joves de la comarca, que vin-
culi el cos, la dansa i el movi-
ment amb altres aspectes de la 
vida quotidiana.
L’espectacle és el resultat d’un 
taller realitzat a Santa Colo-
ma durant l’última setmana 
d’agost, on participants i or-
ganització han treballat en la 
creació i l’evolució de l’obra.
Es busca que els participants 
surtin dels rols establerts, tro-
bin noves maneres d’expressió 

Presenten a Santa Coloma Conrear, 
un espectacle que descriu el món rural

Castellolí impulsa una 
Fira de Playmòbil virtual

CASTELLOLÍ / LA VEU 

L ’Ajuntament de Cas-
tellolí i l’Associació 
ClickFactoryFest han 

convertit les restriccions post 
Covid-19 en una oportunitat i 
han decidit fer el salt al món 
reconvertint la Fira del Play-
mobil en una Fira virtual i in-
teractiva. 
Després de nou edicions pre-
sencials, que havien arribat a 
reunir en un cap de setmana 
més de 1.500 visitants a Cas-
tellolí, aquest 2020 han ideat 
una fira on line que, a través 
d’una pàgina web es permet 
als visitants veure una dot-
zena de maquetes animades 
amb música i efectes especials, 
dirigir-se a l’apartat de venda 
per comprar les peces busca-
des gràcies a la presència de 
venedors de tot el món i fer di-
versos jocs, alguns dels quals 
tindran com a premi un lot de 
productes Playmobil.
Ja es pot visitar la web de la 
Fira www.clickvirtualfest.cat 

que estarà operativa durant 
tres mesos i té 10 idiomes, en-
tre els quals rus i japonès, ja 
que té la vocació que es pugui 
consultar des d’arreu del món. 
Una altra novetat d’enguany és 
que es fa pagar un preu sim-
bòlic a cada visitant: 1 euro, 
que dona dret a 24 hores de 
visita per la fira. Part d’aquests 
diners es destinaran a la cam-
panya “Jo em corono” lidera-
da pels metges i investigadors 
Oriol Mitjà i Bonaventura 
Clotet.
Alexis Andreu, coorganit-
zador de la fira, explica que 
esperen uns 5 mil visitants i 
assegura que “aquesta nova 
aventura segueix la línia 
d’obertura que té Castellolí 
cap a nous projectes innova-
dors”. Per la seva part, l’alcal-
de Joan Serra explica que “és 
una iniciativa molt potent, la 
primera Fira de Playmobil vir-
tual, i una idea molt útil per la 
canalla que ha vist restringi-
des moltes de les sortides i ac-
tivitats que feia habitualment”.

i creïn conjuntament la narra-
tiva i les coreografies a través 
de la identitat, l’entorn, els orí-
gens i la terra.
El paisatge de secà ofereix una 
escenografia natural autènti-
ca, pedres i rodes de tractor 

són els elements que ajuden 
a representar les tasques vin-
culades a la vida rural, mentre 
la música i la poesia acom-
panyen l’espectador amb una 
nova mirada que li permet 
apreciar l’art en plena natura.
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest estiu s’han fet 
tasques de mante-
niment a l’Institut 

Escola Castell d’Òdena. La 
brigada municipal ha po-
sat a punt el centre de cara 
a l’inici del curs escolar del 
proper 14 de setembre. En-
tre les millores destacades 
hi ha la substitució de les 
finestres de la part nord de 
l’edifici i la porta d’entrada 
d’inicial, que s’ha fet amb la 
col·laboració del Departa-
ment d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya.
Pel que fa a la resta d’inter-
vencions, s’han pintat les 
baranes d’infantil, de tot el 
patí i de les entrades del ci-
cle inicial i del cicle superi-
or; s’ha pintat l’armariet de 
material del pati infantil; 
s’han pintat les portes del 

ÒDENA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Òdena 
va organitzar durant 
quatre dies de la pri-

mera setmana del mes d’agost, 
en horari de matí i de tarda, 
La setmana de l’Art Urbà, una 
activitat que va comptar amb 
una subvenció de la Diputa-
ció. Hi han pres part els joves 
seleccionats entre els partici-
pants del concurs d’art urbà 
que es va organitzar durant la 
Setmana de la Joventut de  ju-
liol, tots ells amb inquietuds 
artístiques i amb motivació 
per fer activitats manuals.
Tota la setmana va girar al 
voltant del taller d’Art Urbà, 
en què els joves van pintar 
conjuntament un mural en el 
qual van voler reflectir valors 
com la llibertat, l’emigració o 
l’esforç, entre altres. L’espai tri-
at ha estat el Pla d’Òdena, un 
nucli que en el seu moment 

La setmana de l’art urbà d’Òdena 
fomenta el contacte entre els joves

Ajut de 2,3 milions als 
ajuntaments de l’Anoia
ANOIA / LA VEU 

L a Diputació ha con-
cedit als municipis de 
l’Anoia 393 assistènci-

es del Catàleg de Serveis 2020 
per valor total de 2.315.010,35 
euros,  que corresponen a la 
resolució definitiva dels ajuts 
econòmics del Catàleg 2020. 
Cal recordar que el Catàleg 
d’aquest any compta amb un 
total de 343 recursos diferents 
d’assistència i cooperació lo-
cal: 163 tècnics (47%), 105 
econòmics (31%) i 75 materi-
als (22%) i és un dels instru-
ments d’assistència i coope-
ració local del Pla Xarxa de 
Governs Locals.
En aquest Catàleg, la Dipu-
tació mostra la seva fermesa 
en la lluita contra el canvi cli-
màtic i l’assoliment dels Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) marcats a 
l’Agenda 2030. 

va créixer amb la migració. 
Durant la setmana de l’Art 
Urbà, els joves van compartir 
experiències i anècdotes en 
un context multicultural que 
els va ajudar a crear empatia 
entre ells. Els joves han con-
tinuat en contacte més enllà 
de l’activitat, i participen a les 
assemblees del poble per tal de 
donar veu a les seves necessi-
tats.
L’objectiu de l’activitat és gene-
rar espais de trobada positius 
entre els joves del munici-
pi; també es vol fomentar les 

complicitats entre els joves 
migrats sols que resideixen al 
poble i la resta de joves que hi 
viuen, alhora que se’ls dona a 
conèixer diferents espais i re-
cursos que existeixen al mu-
nicipi.
L’Ajuntament dona molta im-
portància a les sinergies que es 
van creant entre el jove migrat 
sol que resideix a la casa de 
colònies de Ca n’Aguilera i la 
resta de joves d’Òdena, una in-
terrelació que consideren que 
ajuda a avançar cap a la seva 
inclusió.

Òdena ha posat a punt aquest estiu l’Institut Escola

gimnàs, de l’entrada del cicle 
mitjà, del lateral de l’edifici 
de primària i de l’accés del 
cicle superior; s’han pintat 

i substituït fustes dels 10 
bancs d’un dels patis; s’ha 
pintat el despatx de direc-
ció; i s’han pintat les dues 

fonts del pati.
El Castell d’Òdena serà un 
dels quatre centres de la Ca-
talunya Central que aquest 

curs acadèmic es convertirà 
en institut escola, permetent 
l’escolarització des dels 3 
fins als 16 anys.

Així, referma la necessitat de 
fomentar la innovació i l’acti-
vitat econòmica local, d’apos-
tar pels serveis a les persones 
i per les polítiques d’igualtat i 
diversitat, i de donar un nou 
impuls a la cultura i a l’edu-
cació per a que els municipis 
siguin creatius, educadors, so-
lidaris i compromesos amb la 
salut.

Suport a activitats
És en aquest sentit que el Ca-
tàleg de serveis 2020 destina 
recursos a garantir l’adminis-
tració electrònica i la inno-
vació tecnològica i a la ges-
tió d’equipaments culturals, 
museus, arxius i biblioteques. 
Així mateix, potencia el su-
port a activitats i equipaments 
esportius, en matèria d’infra-
estructures i espais naturals, i 
reforça l’assistència per al fo-
ment del consum responsable, 
el turisme i el comerç. 



El Grup Teatral de Capellades actua avui a la vila.
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l dissabte dia 22 
d’agost, a la plaça Ma-
jor de Montmaneu es 

va celebrar sota les estrictes 
mesures preventives del Co-
vid19, un magnífic concert pel 
duet Carla & Laia.
Aquest concert és una de 
les activitats que es duien a 
terme tots els estius, i que 
aquest any, s’han vist reduï-
des per la pandèmia.

CAPELLADES / LA VEU 

D urant aquestes úl-
times setmanes, els 
carrers de Capella-

des s’han omplert de colors 
donant sentit als Camins Se-
gurs.
Aquest projecte va ser iniciat 
dins el marc del Consell d’In-
fants l’any 2018, en què els 
consellers i conselleres de Ca-
pellades, després de molts me-
sos de treball, van identificar 
aquelles zones del municipi 
més freqüentades i van vetllar 
perquè fossin segures.
Aquest treball va començar 
amb una primera fase en què 
es van reconèixer quins eren 
els recorreguts i equipaments 
més rutinaris, i es van detectar 
quines millores necessitaven 
aquests espais.
En una segona fase, els infants 
van pensar quines accions es 
podrien realitzar per fer visi-
ble i assegurar les zones infan-
tils, com ara les entrades i sor-
tides de les escoles, els parcs 
infantils, etc.
Durant la tercera fase, i amb 
el projecte entre les mans, els 
consellers i conselleres van 

Els camins segurs escolars agafen 
forma a Capellades

La Brigada posa a punt 
l’Escola Bressol i la 
Marquès de la Pobla

CAPELLADES / LA VEU 

A quests dies s’està 
acabant les diferents 
actuacions previstes 

a l’edifici de l’Escola Bressol.
Primer s’hi va treballar per 
arreglar la canal i les dife-
rents filtracions que s’hi ha-
vien produït. Després, s’ha 
actuat al pati també amb el 
tema de les aigües i els ento-
llaments que s’hi produïen. 
Finalment, s’ha arreglat els 

CAPELLADES / LA VEU 

A vui divendres, 4 de 
setembre, el Grup 
Teatral de Capella-

des presenta “El Final NO està 
escrit” una versió molt, molt 
lliure de “Tobogan” de Neil 
Labute. Un home assegut a 
la taula d’un restaurant de 
moda, prenent una beguda. 
Al cap d’un moment mira el 
rellotge. Música en directe. 
Una dona arriba, carregada 
de paquets. L’home s’aixeca 

intervenir en un Ple de l’Ajun-
tament per exposar tot el que 
havien fet. L’equip de govern 
va aprovar aquest projecte, 
amb el compromís d’execu-
tar-lo.  
Enguany, s’ha arribat a la fase 
d’aplicació, en què totes les 
idees han quedat plasmades 
en forma de pintura als carrers 
de Capellades. La COVID19 
no ha permès fer actes inaugu-
rals però esperem trobar-nos 

ben aviat amb els nous conse-
llers i conselleres d’aquest any 
i donar-li continuïtat a aquest 
projecte; un projecte integrat 
dins el marc del Pla Educatiu 
d’Entorn, i que s’ha treballat 
transversalment amb àrees 
com Educació, Participació 
ciutadana, Urbanisme o Go-
vernació, i ha sigut dinamitzat 
pels tècnics d’Educació, Jo-
ventut i Participació ciutadana 
de l’Ajuntament.

Avui, teatre a la Font Cuitora de 
Capellades, amb reserva prèvia

i l’ajuda amb els paquets. Es 
fan un petó curt...
A vegades, els moments més 
importants de les nostres vi-
des les vivim en públic, les 
resolem públicament. Allò 
que hauria de ser gairebé un 
secret, per íntim, per gelosia, 
esdevé una posada en escena 
de sentiments, pors i misèries 
tràgica i moltes vegades no hi 
podem fer res... Passa i ja està.
Nosaltres podrem ser espec-
tadors d’aquestes confessions 
en públic de mà de Joan Sala 

petits desperfectes habituals 
de cada curs, i s’ha deixat a 
punt per començar ja el nou 
curs escolar.
Pel que fa a l’escola Marquès 
de la Pobla la Brigada també 
ha hagut d’arreglar una fil-
tració d’aigua i els diferents 
desperfectes relacionats. Ara 
mateix s’està netejant tots els 
patis i tallant la vegetació 
per deixar tota la instal·lació 
en perfectes condicions per 
l’inici de les classes.

Concert d’estiu a 
Montmaneu amb el 
duet Carla&Laia

i Mireia Vallès i la resta d’ac-
trius i actors del Grup Teatral 
de Capellades amb la  músi-
ca en directe d’Àlex Almirall, 
Cels Burgès i Oriol Castells. 
La direcció és a càrrec de Biel 
Castells i Marcel Riba. 
Divendres, 4 de setembre de 
2020. 20:30h a la Font Cuito-
ra de Capellades. L’entrada és 
gratuïta. Cal fer reserva prè-
via de localitat a : entrapolis.
com 
Us hi esperem!!! La Cultura 
és segura i necessària!!!

Suspesa la Festa Major
D’altra banda, en sessió plenà-
ria celebrada el dia 29 de juli-
ol, i per unanimitat de tots els 
regidors es va decidir de sus-
pendre tots els actes de la Fes-
ta Major que hauria tingut lloc 
entre el dia 3 i 7 de setembre, 
per prevenció de possibles 
contagis. Des de l’Ajuntament 
esperen la comprensió de tots 
els veïns/ïnes per la pressa 
d’aquesta decisió.
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HOSTALETS PIEROLA / LA VEU 

F ins al 13 de setembre es 
podrà continuar anant 
a la piscina municipal 

fent ús de l’abonament d’estiu 
o amb la compra d’una en-
trada. Una ampliació en un 
estiu atípic on les restriccions 
en molts àmbits han estat a 
l’ordre del dia. La temporada 
a les instal·lacions municipals 
s’han vist afectades per les me-
sures sanitàries derivades de 
la pandèmia del coronavirus i, 
entre altres, no estan operatius 
els vestuaris i cal mantenir les 
distàncies per unitats de con-

La piscina dels Hostalets estarà 
oberta fins al 13 de setembre

Anaigua obre noves vies 
de reclamació per als 
afectats amb sobrecost
MASQUEFA / LA VEU 

A naigua ha obert una 
nova via de reclama-
ció per a totes aque-

lles persones que es considerin 
afectades per un sobrecost en 
la darrera factura de l’aigua 
emesa, com a conseqüència de 
l’inici de la fase de represa i la 
consegüent normalització dels 
processos de gestió comercial 
del servei d’aigua.

Contacte directe per telèfon 
amb els afectats
En aquest sentit, l’empresa ges-
tora del servei d’aigua a Mas-
quefa es posarà en contacte 
directament per via telefònica 
amb els darrers veïns afectats 
per aquest sobrecost i que en-
cara no hagin pogut presentar 
la seva reclamació a través del  
web www.anaigua.cat o tru-
cant al telèfon 900 100 378. 
Es tracta, amb tot, d’un grup 
reduït de persones; ja que s’es-
tima que la majoria d’afectats 
ja han presentat la seva recla-
mació. D’aquesta forma, Anai-
gua actua de forma proactiva 
per tal de garantir que el 100% 
de les persones afectades per 
aquest sobrecost obtinguin 
una solució satisfactòria.
Fins al moment Anaigua ja 
ha rebut més d’un centenar 
de reclamacions de les quals 
la pràctica totalitat ja han es-
tat tramitades i resoltes. Així, 
només resten per a gestionar 
les reclamacions presentades 
a finals de la passada setmana 
(que seran resoltes en breu) i 
les reclamacions procedents 
de les darreres factures emeses 
(Anaigua es posarà en contac-
te per via telefònica amb les 

HOSTALETS PIEROLA / LA VEU

D emà dissabte a les 
22.30, sota la carpa 
de la pista poliespor-

tiva dels Hostalets de Pierola, 
tindrà lloc la presentació dels 
nous balls populars protago-
nitzats pels grups locals de 
Bastons, Pastorets i Cercolets. 
Com és habitual en les darre-
res programacions, es pren-

persones implicades). L’objec-
tiu d’Anaigua és resoldre les 
reclamacions en un termini 
màxim de 10 dies hàbils, si bé 
en aquests moments la mitja-
na se situa entre els dos i tres 
dies de resolució.

Lectura de comptadors
Les restriccions a la mobili-
tat durant el període de con-
finament han impedit fer la 
lectura d’un gran nombre de 
comptadors. Anaigua va re-
prendre les lectures al mes de 
juny amb el pas a la Fase 2, re-
alitzant una lectura adaptada 
que tenia com a particularitat 
fonamental la prohibició de 
prendre lectures en cas que els 
comptadors se situessin a l’in-
terior dels immobles.

Estimació de consums
Degut a la impossibilitat de 
dur a terme lectures de comp-
tadors, Anaigua va aplicar Re-
glaments de Servei municipals 
i va estimar un consum a cada 
contracte igual al del mateix 
període de l´any anterior. En 
el cas de les pòlisses que Anai-
gua tenia identificades amb al-
gun tipus d’activitat que havia 
quedat restringida pel decret, 
per exemple bars, restaurants, 
hotels, escoles, etc., va estimar 
un consum de 0 m3 des d’abril 
a maig. Aquestes estimaci-
ons es van fer amb l’objectiu 
d’aproximar-se al consum 
real i impactar el mínim als 
usuaris. Cal destacar que, en 
recuperar el consum real del 
següent període, es norma-
litza la facturació. Tanmateix, 
si algun usuari considera que 
l’estimació ha estat incorrecta, 
pot sol·licitar una revisió.

vivència.
Per altra banda, el bar de la 
piscina ha pogut operar amb 
la nova normalitat i ha ofert 
servei amb plats, tapes, begu-
des i ha aportat propostes cul-

turals amb alguns concerts de 
cantautors adaptant l’espai. En 
aquestes últimes setmanes, el 
servei de bar estarà obert tots 
els dies d’11.00 a 20.00 però ja 
no servirà dinars i sopars.

Demà, Mostra dels Balls Populars
dran mesures sanitàries amb 
control d’accés i ús de masca-
reta. 
En el marc de les actuacions de 
música d’arrel del mes d’agost 
i la voluntat de recuperar, en 
la mesura del possible, l’acti-
vitat cultural, aquest dissabte 
tindrà lloc la mostra de balls 
populars dels Hostalets de Pi-
erola amb la participació dels 
balls dels Bastons ‘Els Xim-

plets dels Hostalets’, els Pasto-
rets ‘Saltsipals dels Hostalets’ i 
el ball dels Cercolets acompa-
nyats musicalment per Roda-
sons i els grallers del Teler.
Com és habitual l’entrada és 
lliure amb control d’accés, me-
sures higièniques i ús de mas-
caretes. L’hora d’inici serà a les 
22.30 i totes les actuacions tin-
dran lloc a l’interior de la pista 
poliesportiva, sota la carpa.

Reobertura del Punt Jove
HOSTALETS PIEROLA / LA VEU

E l Punt Jove ha tornat a 
obrir les seves portes 
des de dimecres 2 de 

setembre en horari de 16.15 
a 20.00 posant especial èmfa-
si en les mesures de seguretat 
i protecció. Com a novetat, 
aquest inici de curs, s’obrirà 
15 minuts més tard per dis-

posar del temps suficient per 
preparar les sales i el materi-
al de protecció. També l’accés 
serà limitat a 12 persones per 
a la sala d’oci i a 12 persones 
per a la sala d’estudi incloent 
els responsables del servei. Per 
aquest motiu, caldrà demanar 
cita prèvia per accedir-hi a 
través del WhatsApp del Punt 
Jove.

Paral·lelament, les usuàries 
al servei hauran de portar la 
declaració responsable signat 
per la mare/pare o tutor legal 
o bé per la mateixa persona si 
es major de 16 anys.
A l’entrada, es comprovarà la 
temperatura corporal i s’acce-
dirà a l’edifici amb la respec-
tiva higiene de mans i amb 
mascareta.

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

PROMOCIÓ BH ATOM-X CARBON
(Carboni a preu alumini)

doble suspensió bateria 720Wh carboni 
200€mes+24 quotes - alumini a partir de 100€ mes 
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MIREIA SABATÉ / LA LLACUNA

D urant la setena cam-
panya d’excavacions 
al Castellar s’ha des-

cobert un dipòsit votiu en la 
primera i única sitja descober-
ta, fins ara, en un dels àmbits 
d’una torre situada a l’accés al 
fortí. 
Enguany, els treballs arqueo-
lògics s’han centrat en la deli-
mitació i excavació de l’accés 
a l’assentament on s’ha desco-
bert la primera sitja, situada 
en un dels àmbits de la torre; 
una sitja segellada que conté 
les restes d’un dipòsit votiu re-
lacionat amb un gran banquet 
festiu.
Es tracta d’una sitja, de 220 
cm de profunditat i de 110 
cm de diàmetre de boca. En 
el seu interior s’han excavats 
quatre nivells definits; un pri-
mer amb la possible tapadora 
de sitja llençada al fons, tot el 
dipòsit votiu, un nivell d’argi-
les compactes que segellaven 
l’abocament i terra i enderroc 
que la cobria. 
Entres les restes s’han recupe-
rat una àmfora de vi ibèrica, un 
decantador de vi, un conjunt 
de vaixella composta de plats, 
bols i pàteres d’importació (de 
la zona de la Campania a Ità-
lia), vasos i vasets per beure vi, 
tenalles per contenir aliments, 
vasets en miniatura, gerres de 
vi o enòcoes, restes d’armes de 
ferro  i altres elements deco-
ratius i d’abillament personal. 
També en destaca la troballa 
d’una podadera o falçó de fer-
ro de petites dimensions per 
a la verema del raïm i el cap i 
l’espatlla sencera d’un porc sa-
crificat en el moment de màxi-
ma qualitat càrnia. 
Aquest tipus de dipòsits ex-
cepcionals son molt poc ha-
bituals a Catalunya, només 
se n’han descobert quatre 
d’aquestes característiques i 
és el segon del Penedès, des-
prés de la coneguda sitja on es 
recuperà la deesa Dèmeter o 
Tànit a la Font de la Canya a 
Avinyonet del Penedès. 
Totes aquestes restes relacio-
nades amb el consum i pro-
ducció de vi, i el consum de 
porc reforcen la gran tradició 
vitivinícola i el consum i ela-
boració de productes porcins 
de gran qualitat de la Llacuna 
i del Penedès. 

Context de la recerca
El programa de recerca arque-
ològica del fortí del Castellar 

Troben importants restes 
arqueològiques a La Llacuna

Demà, torna l’Anoia Folk 
al Castell de la Pobla
LA POBLA CL. / LA VEU 

L ’Anoia Folk, que nor-
malment es feia al mes 
de juliol, es farà demà 

dissabte dia 5 de setembre, amb 
totes les mesures i garanties per 
tal de fer un concert segur.
A les 21,15 h, la Mònica Torra 
ens explicarà contes i llegendes 
de castells, prínceps i princeses. 
La Mònica es dedica a expli-
car contes des del 2003. Es va 
inspirar a les seves classes de 
música pels més petits, va des-
cobrir que els contes l’ajudaven 
moltíssim 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 elèctrica i 
rockera per anar-nos enlairant 
a zones de calma i més subtils. 
Aquest nou treball està fet de 
deu cançons com deu esgla-
ons per tal que, mentre els vas 
pujant, potser també t’ajudin a 
buidar la maleta, et puguis sen-
tir 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, banjo, 
ukulele - lap steel; Xavier Grau 
- baix elèctric; Jaume Catà - ba-
teria i percussions

Venda anticipada
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 fa anticipada per 
internet a l’enllaç https://ano-

REDACCIÓ / LA VEU 

La defensa de la sufici-
ència financera dels 
Ajuntaments de PDe-

CAT-Junts Anoia és un posi-
cionament unànime que han 
assolit els alcaldes, davant el 
Govern de l’Estat, i han decidit 
no cedir els diners de superàvit, 
tal i com apuntaven la relació 
de mesures financeres urgents 
i extraordinàries que es van 
aprovar a principis d’Agost.
Els alcaldes de PDeCAT-Junts 
Anoia tenen clar que l’esforç fet 
pels ciutadans i ciutadanes de 
cada municipi, ha de retornar 
en forma de serveis als veïns i 

està integrat dins el projecte 
d’investigació “El canvi soci-
ocultural a la Cessetània ori-
ental (Penedès i Garraf) du-
rant la protohistòria i l’època 
romano-republicana”, coordi-
nat pel catedràtic de la Uni-
versitat de Barcelona Dr. Joan 
Sanmartí i Grego. Els treballs 
estan co-dirigits per Mireia 
Sabaté Balada de la coopera-
tiva ArqueoVitis i Jordi Morer 
de Llorens de Món Iber Rocs 
SL.
Després de la descoberta i pri-
meres campanyes d’excavació 
del jaciment l’any 1979 i 1980, 
des del 2014, s’han realitzat, 
ininterrompudament, inter-
vencions cada juliol. Any rere 
any els treballs al jaciment 
comptaven amb la participa-
ció d’estudiants en pràctiques 
d’arqueologia o història de 
diverses universitats catalanes 
i espanyoles; així com amb la 
col·laboració d’una vintena de 
joves d’arreu del món que par-
ticipen en el camp de treball 
internacional “The Iberians, 
life underground”, que s’orga-
nitzen des del Departament 
de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya juntament amb 
l’ajuntament de la Llacuna i 
amb la gestió de la Fundació 
Escolta Josep Carol.

Les intervencions del 2020
Durant la setmana del 17 al 
22 d’agost s’han reprès les in-
tervencions arqueològiques al 
fortí del Castellar centrades en 
la zona de l’accés amb l’excava-
ció parcial de la possible porta 

i torre adossada a la muralla, 
així com una gran quanti-
tat de materials ceràmics lo-
cals i d’importació. Enguany, 
els treballs d’excavació s’han 
obert a la participació de qui 
vulgui conèixer des de dins el 
jaciment i en què consisteix la 
recerca arqueològica.
Donada la situació actual, el 
camp de treball ha quedat 
suspès així com la possibili-
tat d’allotjar estudiants. Tot i 
això, des de l’equip de recerca i 
l’ajuntament no s’ha volgut re-
nunciar a continuar la investi-
gació. A més, aquest cop, s’ha 
obert a la participació de veïns 
i veïnes de la zona per con-
vertir-ho en una experiència 
lúdic-formativa; una pràctica 
que no es podia dur a terme 
els altres anys. 
Durant aquesta campanya els 
treballs arqueològics s’han 
centrat en la zona de l’accés; 
un dels punts amb més inte-
rès per entendre l’urbanisme i 
funcionalitat del lloc i, alhora, 
poder començar a traçar un 
itinerari per a les visites. 
Les restes de l’accés fortificat a 
l’assentament amb la presèn-
cia d’una torra compartimen-
tada adossada a la muralla va-
ren ser descobertes durant la 
campanya del 2019. Una cam-
panya que va donar grans re-
sultats gràcies a que es va po-
der estar treballant al jaciment 
durant més d’un mes amb un 
equip d’arqueologia professio-
nal i l’ajuda de maquinària per 
remoure les grans quantitats 
d’enderroc existent; una cam-
panya extraordinària duta a 
terme gràcies a les ajudes eco-
nòmiques de l’Ajuntament de 
la Llacuna i el Servei de Patri-
moni d’Arquitectura Local de 
la Diputació de Barcelona. 
Mireia Sabaté Balada és arque-
òloga co-directora del jaciment 
del Castellar, membre d’Arque-
oVitis sccl

iafolk.fila12.cat per evitar cues 
i amb aforament limitat. Cada 
entrada necessitarà el nom de 
la persona assistent i un cor-
reu electrònic de contacte en 
el moment de la compra on-
line. Es podran comprar per 
agrupacions en taules de 5-7 
o de 2-4 persones, sempre que 
siguin membres de la unitat 
de convivència o d’afinitat. Hi 
haurà seients individuals sepa-
rats 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 recinte 
del Castell de Claramunt. Tots 
els assistents hauran de roman-
dre al seu seient en tot moment 
i els espais del castell estaran 
tancats, excepte el servei d’ 
WC. En cas de voler ballar, es 
farà només des de la cadira i 
sense 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’en-
trada del concert
Com sempre el lloc del festival 
és el lloc del festival és el mag-
nífic Castell de Claramunt, que 
es troba només a 20 minuts a 
peu. Per evitar riscos de conta-
gi aquest any no hi haurà servei 
d’autobus ni de bar. Les perso-
nes amb dificultats de mobilitat 
o minusvalia poden contactar 
amb l’organització a anoiafolk@
gmail.com. Qui vulgui sopar, 
serà de de carmanyola, cadascú 
haurà de portar menjar i begu-
da. El concert està organitzat 
per l’Associació la Llobreia amb 
el suport de l’Ajuntament.

Els alcaldes del PDeCAT 
volen invertir el superàvit 
dels ajuntaments en serveis

veïnes de cada poble o ciutat, 
i en cap cas, pot servir per fer 
de banc al Govern de l’Estat. 
Els Ajuntaments són serveis 
de primera línia, on l’atenció 
directe als veïns, comerços, 
empreses és clau, i cal poder 
respondre amb mesures de re-
activació a les necessitats soci-
als i econòmiques que aquests 
moments històrics d’emergèn-
cia sanitària i crisis econòmica 
requereixen.
Des de la formació política es 
reclama el principi de subsi-
darietat del món municipal, 
perquè es poden donar res-
postes més ràpides i concretes 
a cada moment.
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El duet Ginestà actuarà avui al Parc del Gall Mullat.

Per potenciar el sector 
cultural en un moment 
tan crític com l’actual, 
s’impulsa aquest cicle 
d’esdeveniments pels 
divendres del mes de 

setembre

MASQUEFA / LA VEU 

L a Comissió territorial 
d’urbanisme del Pe-
nedès, presidida pel 

secretari de l’Agenda Urbana 
i Territori, Agustí Serra, ha 
aprovat la modificació puntu-
al del Pla general d’ordenació 
anomenat “el Clot del Xarel·lo 
2”, de Masquefa per ampliar 
les actuals instal·lacions logís-
tiques de l’empresa Aldi. 
Els terrenys objecte de mo-
dificació a Masquefa ocupen 
una superfície de 117.792 m² 

Requalifiquen sòl per 
a ampliar la logística 
d’Aldi a Masquefa

Piera suspèn la Festa Major
PIERA / LA VEU 

L ’Ajuntament de la Vila 
de Piera ha decidit sus-
pendre la Festa Major 

d’enguany. La situació actu-
al a causa de la Covid-19 ha 
obligat el consistori a prendre 
aquesta decisió.
La iniciativa estava prevista 
del 4 al 8 de setembre, amb 
una programació planificada 
per complir totes les mesures 
de seguretat, com comptar 
amb aforament limitat amb 
entrades gratuïtes numera-
des, controladors d’accés amb 
presa de temperatura, obli-
gatorietat de dur mascareta, 
mantenir la higiene de mans 
i la distància entre persones. 
Però finalment, s’ha optat per 
prendre la dura i costosa de-
cisió d’anul·lar la Festa Major.
Després de la roda de premsa 
del President de la Generali-
tat de Catalunya i valorant la 

PIERA / LA VEU 

D es de l’Ajuntament de 
Piera es creu ferma-
ment que la cultura 

és segura i necessària, i que cal 
donar suport a tots els artistes 
i treballadors d’aquest àmbit. 
I és per això, que en aquest 
moment tan crític pel sector, 
s’impulsa el cicle d’esdeveni-
ments culturals “Cultura Se-
gura”.
Cada divendres del mes de 
setembre tindrem una cita al 
Parc del Gall Mullat per poder 
gaudir de la cultura amb totes 
les mesures de seguretat.
L’aforament serà limitat, i per 
controlar-lo més fàcilment, 
caldrà adquirir prèviament 
una entrada gratuïta. Si no 
s’han esgotat les entrades, es 
podrà accedir al recinte un 
cop s’hagin obert les portes.
Com ja s’ha instaurat en altres 
models d’èxit com el Música 
En Viu o el Cap de Setmana 
Jove, per accedir a l’esdeveni-
ment el controlador d’accés 
prendrà la temperatura als as-
sistents i es demanaran dades 
personals per si calgués po-
sar-se en contacte amb la ciu-
tadania. I en tot moment cal-
drà mantenir les mesures de 
seguretat, principalment: dis-
tància entre persones, higiene 
de mans i portar mascareta.MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament presenta 
aquest darrer quadri-
mestre del 2020 un 

nou servei gratuït dirigit a 
persones majors de 60 anys 
amb l’objectiu d’adaptar-les a 
les noves vies de comunica-
ció (videoconferències, correu 
electrònic i WhatsApp) per tal 
de combatre la bretxa comu-
nicativa que els ha provocat la 

i es troben situats al sud del 
terme municipal, entre el po-
lígon industrial “El Clotdel 
Xarel·lo” i la zona industrial 
situada als entorns de la car-
retera BV-2249 al municipi 
de Sant Llorenç d’Hortons. 
Estan ocupats en part per 
conreus de secà i en una altra 
part estan erms. L’aprovació 
fa possible ampliar les ins-
tal·lacions del centre logístic, 
definint un nou sector de sòl 
urbanitzable per al desen-
volupament industrial de 
115.000 m2 de superfície.

situació sanitària actual, es 
va anul·lar el festival gastro-
nòmic Pieradegusta, i avui se 
suma la suspensió de la Festa 
Major.
Des del consistori, es creu 
fermament que la cultura és 
segura, i que cal donar suport 
a tots els artistes i treballa-
dors d’aquest àmbit. I és per 
això, que s’està treballant per 
poder dur a terme un cicle 
cultural els divendres del mes 
de setembre. Complint totes 
les mesures de seguretat i em-

mirallant-nos amb models 
d’èxit com el Música En Viu 
del passat mes de juliol o el 
Cap de Setmana Jove de prin-
cipis d’agost.
L’Ajuntament conclou que 
“amb l’esperança que l’any 
vinent es pugui tornar a gau-
dir de la Festa Major amb més 
força que mai, en aquests mo-
ments toca fer una crida a la 
prudència i a la responsabili-
tat de la ciutadania i, per tant, 
s’opta per emplaçar aquesta 
celebració l’any 2021”.

Impulsen el cicle cultural Piera Segura, 
els divendres al Gall Mullat

Avui, la banda Ginestà
Per encetar el cicle, aquest 
divendres comptarem amb la 
banda Ginestà, encapçalada 
per la Júlia i el Pau Serrasol-
sas, dos germans que narren la 
quotidianitat i els seus ideals 
mitjançant la música pop, la 
cançó protesta i el folk català. 
Musicalment s’han endinsat 
de ple en els beats i els loops 
electrònics buscant un so con-
temporani però mantenint 
l’essència pop-folk de les seves 
cançons.
Per adquirir les entrades tele-
màticament cal fer-ho a través 
d’aquest enllaç: http://entra-
pol.is/1IM1B
Per aquelles persones que no 
pugueu adquirir-les telemà-
ticament, s’ha habilitat el te-

lèfon 93 778 82 00 extensió 
5, per rebre trucades i fer la 
gestió durant el dimecres 2 de 
setembre d’11 a 13 hores.
Es demana portar l’entrada, 
preferiblement, en un disposi-
tiu electrònic i no impresa.
Tota la informació sobre el 
cicle Cultura Segura la podeu 
trobar a http://www.viladepie-
ra.cat/culturasegura.

pandèmia de la Covid-19.
El servei s’impartirà de forma 
presencial, individual i amb 
totes les mesures de seguretat 
al Centre Tecnològic Comu-
nitari, i és una de les activitats 
programades en la nova Guia 
Formativa per a persones 
adultes. Per a més informació 
i demanar cita prèvia podeu 
trucar al telèfon 93 772 78 28 
o enviar un correu a:
ctc@masquefa.net.

 

Programa Reconnecta’t 
+60 a Masquefa

Interessats trucar:
636 92 52 98
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RUBIÓ / LA VEU 

D iferents escoles ru-
rals del país faran els 
propers mesos uns 

cursos de formació de Rena-
turalització de l’Escola, sota 
el lema Com donar vida i una 
nova oportunitat a les instal.
lacions escolars. Els patis. A 
l’Anoia, el curs es farà a l’Esco-
la del Bosc de Rubió, que, l’any 
2015, va ser pionera en aquest 
tipus de centres educatius de 
primària.
El poder de reinventar-se ju-
garà un paper molt important 
durant aquest curs i, en aquest 
sentit, repensar els ambients 
escolars i oferir espais amplis, 
verds i de qualitat esdevindrà 
una tasca important.
Per als impulsors del projecte 
“renaturalitzar les instal.laci-
ons escolars, interiors i exte-
riors, és fonamental i ha estat 
sempre una assignatura pen-
dent al llarg dels anys, però 
ara, més que mai, és hora de 
donar-li la importància que 
mereix”.
Aquesta formació es realitzarà 
a diferents punts de Catalunya 
(Anoia, Osona, La Garrotxa, 
Baix Empordà, Tarragona i 
Lleida) i en diferents dates. A 
Rubió es farà el proper 21 de 
novembre.
Les inscripcions serán accep-
tades segons l’ordre d’arribada 
i de confirmació de plaça amb 

Curs de formació de renaturalització 
a l’Escola del Bosc, a Rubió

Obres de clavegueram 
del futur tanatori 

CALAF / LA VEU 

L’empresa Estayc ha 
iniciat els treballs per 
portar la xarxa de cla-

vegueram municipal fins al 
cementiri en previsió de la 
futura construcció del tana-
tori municipal a l’actual zona 
d’aparcament del cementi-
ri, entre el cementiri nou i el 
camí de Sant Sebastià.
L’actual cementiri de Calaf no 
disposa de xarxa municipal de 
clavegueram. Davant la futura 
construcció del tanatori mu-
nicipal a l’actual zona d’apar-
cament del cementiri, entre el 
cementiri nou i el camí de Sant 
Sebastià, era necessari dotar el 
futur equipament d’una xar-
xa de clavegueram. Per això, 
l’Ajuntament de Calaf va li-

citar la contractació d’obres 
d’aquest nou subministrament 
i l’empresa Estayc va ser-ne la 
guanyadora i qui durà a terme 
els treballs. 
Aquest dilluns 31 d’agost, 
s’han iniciat les obres que tin-
dran un cost de 24.752,37 € 
(IVA inclòs) i que s’allargaran 
durant un mes aproximada-
ment. Els treballs consistiran 
en realitzar una obertura de 
rasa, col·locar el clavegueram, 
formar els pous, restablir el 
tub i finalment, repondre les 
terres i el paviment.
La zona on s’efectuaran és el 
tram de via pública comprès 
entre el pou del clavegueram 
existent a l’inici del carrer 
Primer de Maig i el cementiri 
de Calaf, seguint el traçat del 
camí de Sant Sebastià.

la realització del pagament 
corresponent per transferen-
cia bancària al següent núme-
ro de compte:
CAIXA GUISSONA, IBAN 
ES23 3140 0001 9000 1399 
0500
A totes les persones inscrites, 
se’ls farà arribar la informació 
necessària per al correcte fun-
cionament de la formació. Po-
deu tenir més informació fent 
un correu a escoladelbosc@
gmail.com.
La de Rubió va ser la prime-
ra Escola del Bosc de Cata-
lunya i la segona de l’estat 
Espanyol. L’Escola del Bosc 
es caracteritza per ser un es-
pai on la natura és l’entorn 
d’aprenentatge i els infants 
poden tenir llibertat per ex-

plorar, investigar i experi-
mentar. Vol ser una oportu-
nitat perquè els nens i nenes 
potenciïn les seves aptituds 
intrínseques i aspectes tan 
importants com un sentit 
innat de pertinença i res-
pecte a la natura.
Cal destacar també que el 
juny del 2014 l’escola Ga-
briel Castellà d’Igualada va 
inaugurar l’Escola del Bosc, 
un projecte emmarcat dins 
d’una escola ordinària i que 
combina les classes a les aules 
amb les classes a l’aire lliure, 
al bosc, des de P3 fins a 6è de 
primària. També l’escola pú-
blica de Copons va acostar el 
seu projecte pedagògic a un 
sistema educatiu vinculat al 
de l’Escola del Bosc. 
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ST. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

E l ple extraordinari de 
l’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles, cele-

brat aquest dilluns 31 d’agost, 
ha aprovat una moció sobre 
la situació actual del Dipòsit 
controlat de residus no peri-
llosos al paratge de les Mines 
de la Guàrdia Pilosa de Pujalt.
La moció s’ha aprovat per 
unanimitat del Ple de l’Ajun-
tament, i s’ha acordat que els 
diferents grups municipals 
treballaran conjuntament per 
fe-ne front.
La proposició reitera el rebuig 
de l’Ajuntament a l’ampliació 
de l’abocador, i en deixa clar el 
seu posicionament, que manté 
des del 2007, any que se’n va 
autoritzar la seva construcció.
Malgrat que l’abocador no 
es troba al terme municipal 
de Sant Martí Sesgueioles, el 
municipi és qui pateix els in-
convenients i el trànsit de la 
carretera que se’n genera. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament 
està pendent de reunir-se amb 
el Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, l Damià Calvet, per 
tal de buscar i trobar millores 
pels santmartinencs i sant-

El ple de Sant Martí Sesgueioles torna a rebutjar l’abocador 
de Pujalt i demana compensacions per als veïns

Calaf canvia a sentit únic un tram 
del carrer Laureà Figuerola
CALAF / LA VEU 

E l passat divendres 28 
d’agost Calaf va mo-
dificar a sentit únic 

la circulació del tram del 
carrer de Laureà Figuerola 
entre el Passeig de Santa Ca-
lamanda i el carrer de l’Onze 
de setembre.

martinenques. 
En aquesta trobada, l’equip 
municipal sol·licitarà compen-
sacions i contraprestacions pel 
municipi, la millora i pacifica-
ció de la carretera BV1001, i 
disposar d’informació de pri-
mera mà sobre les modifica-
cions relacionades amb aquest 
abocador i sobre la nova llei de 
residus que es troba en marxa.
Des de l’equip de govern, tam-
bé s’ha demanat una Comissió 
de seguiment a l’Ajuntament 
de Pujalt; i s’ha tornat a de-
manar a Carreteres de Ge-
neralitat, tal com ho va fer el 
passat 2016, un estudi de pas 
de camions per la carretera 
BV1001 i pel camí d’accés a 
l’abocador. En el seu moment, 
també es va demanar a l’em-
presa HERA la millora del 
camí d’accés a aquest.

Peticions desestimades i 
resolució definitiva
Malgrat els esforços dels di-
ferents col·lectius per frenar 
aquest projecte, i el treball de 
l’actual govern perquè l’abo-
cador es tanqui segons el pre-
vist 2023/24, en condicions 
òptimes; el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya ja 
té signada la resolució defini-
tiva a favor de la modificació 
substancial de l’abocador, de-
manada per l’empresa HERA 
Holding Habitat, Ecologia i 
Restauración Ambiental, SL, 
des del passat mes d’abril.
A part de l’Ajuntament de Pu-
jalt, el consentiment al projec-
te ha comptat amb el vistiplau 
de set departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya.
L’Associació d’Amics de la 
Guàrdia Pilosa, la Plataforma 
Sant Martí i les Fonts de l’Ano-

ia van presentar les seves prò-
pies al·legacions, que han estat 
desestimades.

L’equip municipal 
demana una compensació
Davant aquesta situació, l’ac-
tual Consistori reclama una 
compensació pels inconve-
nients que pugui ocasionar 
aquesta ampliació als veïns 
i veïnes de Sant Martí Ses-
gueioles, com les millores i 
pacificació de la carretera 
BC1001 i el camí de la matei-
xa fins l’abocador.

Al mateix temps, proposa tre-
ballar amb les administracions 
per tal de fer realitat la nova 
llei de gestió de residus, per 
passar de la concentració i els 
grans abocadors a un model 
basat en l’economia circular, 
on es prioritzi la reutilització, 
el reciclatge i la minimització 
dels residus.
A més, per tal de vetllar per la 
salut de tots els veïns, exigeix a 
l’Agència Catalana de Residus 
que faci una vigilància eficient 
i estricta de les normes impo-
sades a l’abocador de Pujalt.

L’Estudi de Mobilitat Urbana 
Sostenible de Calaf, publicat 
per la Diputació de Barcelona 
al juny 2020, especifica que 
per tal de millorar la mobili-
tat i garantir la seguretat viària 
dels vianants, però també dels 
que es desplacen amb vehicle 
privat, cal anar convertint o 
transformant els carrers de 

sentit doble en carrers de sen-
tit únic, donant prioritat als 
carrers de doble sentit amb un 
únic carril.
L’Ajuntament de Calaf en res-
posta a l’Estudi, es proposa 
modificar a sentit únic de cir-
culació el tram del carrer de 
Laureà Figuerola entre el Pas-
seig de Santa Calamanda i el 

carrer de l’Onze de setembre. 
A la vegada, aprofitarà per:
* Regularitzar la zona d’apar-
caments del tram afectat del 
carrer.
* Crear una nova vorera i pas 
de viannants per connectar 
la vorera del passeig de Santa 
Calamanda amb la vorera de 
l’Avinguda de la Pau, ara in-

existents.
* Regularitzar la circulació 
amb una nova senyalització 
vial, tant de pintura horitzon-
tal com de senyals verticals.
El canvi a sentit únic de la cir-
culació es va fer efectiu el pas-
sat divendres dia 28 i la resta 
d’obres previstes es preveu 
acabar-les aquesta setmana.

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



esports

HOQUEI PATINS / LA VEU 

Aquest passat dimarts 
l’Igualada Rigat es 
classificava per les se-

mifinals de la Lliga Catalana 
d’hoquei patins. Aquest par-
tit de semfinals el va dispu-
tar ahir dijous, quan el diari 
ja estava a impressió, contra 
el CE Noia de l’exentrenador 
arlequinat, Ferran López. El 
guanyador d’aquest partit dis-
putarà la final, aquest proper 
dissabte, contra el guanyador 
del Barça-CH Caldes.
Per arribar a classificar-se en-
tre els quatre millors, durant 
aquesta setmana els iguala-
dins han disputat l’elimina-
tòria de vuitens de final i els 

quarts de final, que es van 
disputar el passat dimarts. En 
el partit de quarts de final, ju-
gat aquest dimarts, els iguala-
dins es van desfer del Calafell 
amb un resultat de 4 a 2.
En una primera meitat d’atacs 
molt ràpids a les dues bandes 
de la pista, amb un alt grau 
d’intensitat i esforç per part 
de tots els jugadors de pis-
ta, els igualadins van poder 
anar-se’n als vestidors amb 
2 gols d’avantatge (2-0), tots 
dos marcats pel vilanoví Ro-
ger Bars, un d’ells de penal 
marcat d’un tir molt potent. 
En aquesta primera part, els 
igualadins han tingut més 
opcions que les penedesencs 
de sumar més gols, però no 

han aconseguit marcar en 
diversos atacs en superiori-
tat dels que han disposat. Tot 
i així, Elagi Deitg, com ja és 
habitual ha hagut d’intervenir 
en diverses ocasions, amb un 
molt bon rendiment. La se-
gona part, amb un Calafell a 
l’atac per intentar remuntar el 
partit, l’Igualada ha hagut de 
patir més en defensa. Els ca-
lafellencs reduïen distàncies 
al minut 7, però Bernat Yes-
te, que ja va marcar en l’eli-
minatòria de vuitens contra 
el Lleida, va tornar a ampliar 
l’avantatge a dos gols. Aquesta 
diferència, però, es va mante-
nir poca estona al marcador, 
ja que un minut més tard els 
de Calafell tornaven a escur-
çar distàncies amb un gol de 
penal. D’aquí fins el final, no-
ves accions de mèrit d’Elagi 
Deitg per seguir aguantant 
la victòria fins que Sergi Pla, 
sobre la botzina, marcava el 
definitiu 4 a 2.

Victòria a vuitens contra el 
Lleida Llista
Els arlequinats van disputar el 

L’Igualada Rigat torna a competir cinc mesos després de l’aturada
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Es suspèn definitivament 
la Copa del Rei
HOQUEI PATINS / LA VEU 

La Federació Espanyola 
de Patinatge, juntament 
amb l’Ajuntament de la 

Corunya i el Liceo, han acor-
dat la cancel·lació de la Copa 
del Rei i la Copa de la Reina 
d’hoquei patins que havien 
de celebrar-se a La Corunya 
del 17 al 20 de setembre a 
causa de la situació sanitària 
actual amb el Covid-19.
L’edició de la Copa d’aquest 
2020 s’hauria d’haver dispu-
tat en un primer moment el 
cap de setmana del 19 al 22 
de març, just a l’inici de la 
pandèmia i es va decidir fer 
un ajornament, que al final 

a acabat amb cancel·lació. 
L’Igualada Rigat era una dels 
equips que l’havia de disputar 
i s’hauria d’haver enfrontat al 
Calafell.
L’organització ha examinat 
tots els escenaris possibles 
per a la celebració de l’esdeve-
niment, però atès que els ris-
cos de celebració són massa 
grans, s’ha pres la decisió de 
cancel·lació de l’edició corres-
ponent a aquest any 2020.
D’altra banda, també s’ha 
acordat que l’edició de la 
Copa d’el Rei i de la Reina de 
l’any 2021 se celebrarà a la 
Corunya, al Palau d’Esports 
de Riazor, programada de l’17 
a el 21 de Març.

partit de quarts després d’im-
posar-se a vuitens contra el 
Lleida Llista Blava. Ho va fer 
després el partit d’anada que 
es va disputar a Mollerussa 

(no es podia disputar a Lleida 
per raons sanitàries) i empa-
tant el partit de tornada.
Diumente, en el partit dis-
putat a Les Comes, els ar-
lequinats van empatar a 2, 
amb una destacada actuació 
d’Elagi Deitg, que sembla que 
comença la temporada amb 
la mateixa efectivitat que va 
acabar la passada. Els igua-
ladins es van avançar amb 
un primer gol de Roger Bars 
amb assistència del capità 
Ton Baliu. Però dos gols dels 
del Segrià van fer que aquests 
marxessin als vestidors amb 
avantatge, 1-2.
A la represa, Elagi Deitg va 
començar aturant una falta 
directa i en la jugada següent 
el jove davanter igualadí, Ber-
nat Yeste, aconseguia posar 
l’empat en l’electrònic. Enca-
ra quedaven 15 minuts per 
acabar el partit, temps en què 
l’Igualada va fallar una Falta 
Directa i Elagi n’aturava una 
altra, decisiva, a falta de 20 
segons per acabar el partit. 
Aquesta aturada donava la 
classificació a l’Igualada Rigat 
pels quarts de finals.

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
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El 1r equip masculí del CF Igualada 
suspèn l’activitat després de tenir un 
positiu a la plantilla
FUTBOL / LA VEU 

E l CF Igualada infor-
mava dilluns al matí 
d’un cas positiu per 

coronavirus en la plantilla 
del primer equip. En un 
comunicat públic expli-
quen que se’ls va comuni-
car aquest positiu dissabte 
i que el jugador no tenia 
cap símptoma. És per això 

Gran actuació dels llançadors del 
CAI al Memorial Julio Álvarez 

que es va haver de suspendre 
el partit de diumenge passat 
contra el CP San Cristóbal i 
també es suspendran els que 
s’havien de disputar aquest 
cap de setmana contra l’At-
lètic Segre i el Girona B.

Tots els jugadors i staff tèc-
nic del 1r Equip passaran 
proves PCR
Així doncs, el club ha sus-

pès els entrenaments del 1r 
Equip d’aquesta setmana, 
fins a conèixer els resultats 
dels anàlisis que se’ls ha fet 
a tots els membres del cos 
tècnic i també jugadors del 
conjunt blau. Des del club 
expliquen que “en el cas de 
que hi hagi algun altre posi-
tiu, els entrenaments i par-
tits se suspendran fins el 14 
de setembre”.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

A les sis d’aquest di-
vendres a la tar-
da començarà, a 

Szczecin, la Baja Polònia 
puntuable per la Copa 
del Món de la FIA per a 
Cross-Country Bajas.
Consta d’un recorregut de 
817 quilòmetres dels quals 
444 seran cronometrats a 
disputar entre avui, dis-
sabte i diumenge. Pel que 
fa a l’Anoia, hi participa-
rà Armand Monleón, que 
copilotarà al pilot  Gerard 
Farrés, del Bages, amb 
Can-Am X3 dins la cate-
goria de buggis i en la que 
sortiran entre els màxims 
favorits a la victòria.
Dins l’equip oficial Toyo-

ta hi ha Jordi Vidal, equip 
aquest que amb Nasser 
Al-Attiyah, copilotat per 
Mathieu Baumel, també 
opta a la victòria a la cate-
goria de cotxes i en la que 
el seu màxim rival serà el 
francès Peterhansel, amb 
Edouard Boulanger amb 
Mini.
Abans del primer tram 
d’aquesta tarda, el de Szc-
zein, el matí es farà el 
shakedown. Demà dissab-
te un llarg tram, Drawsko 
Pomorskie, que es farà 
dues vegades de 190 km i 
el diumenge dos trams a 
fer dues vegades cadascun 
Szczecin-Dobra de 18,40 
km i el de Lubieszyn-Do-
bra de 10, 25 km.

Comença la Baja 
Polònia amb Armand 
Monleón i Jordi Vidal

ATLETISME / LA VEU 

S et atletes del C.A. 
Igualada Petromira-
lles van participar 

dijous, 27 d’agost, a l’on-
zè Memorial Julio Álva-
rez, que es va dur a terme 
a l’Estadi del Congost de 
Manresa, amb organitza-
ció de l’Avinent Manresa, 
i amb la participació de 
destacats llançadors de 
l’atletisme català.  
Van sobresortir les actu-
acions d’Aleix Camats, 1r  
en el Disc sub-16, amb un 
millor intent de 58,19 m., 
i també 1r en el Pes sub-
16 amb 13,59 m., de Guim 
Morcillo, 1r en Javelina 
sub-16 amb 38,26 m. i 
d’Elsa Alías, 1a en el Disc 

sub-16 amb 32,56 m. 
Albert Gil era 2n en Disc 
sub-16, amb 47,17 m. i 
Aleix Llorens 2n en el Disc 
sub-18 amb 37,55 m.
Josep Mª Lagunas era 2n 

en el Disc absolut, amb 
34,29 m. i Josep Agustí 
Camats era 2n en el Pes 
Màster, amb un millor 
llançament de 11,10 m.

ATLETISME / LA VEU 

L ’organització i la fa-
mília del Gabriel 
s’han posat en con-

tacte i a causa de les noves 
normes i també per pru-
dència davant la situació 
sanitària al nostre país, 
han decidit aplaçar el IV 
Memorial Gabriel Pérez 
Escalante.
“Des de la família i amics, 
que hem agafat aquest acte 
com a día de reunió per 
recordar al Gabriel, l’or-
ganització (els amics del 
Gabriel) i el Club Infinit 
hem buscat un altre dia 
per intentar celebrar el 
torneig”, expliquen. Serà 

el dissabte, 19 de setembre 
a la tarda
El motiu del torneig és 
recordar al Gabriel, tots 
junts, com fan cada any 
que han reunit unes 150 
persones a les pistes del 
INFINIT.
Les Restriccions COVID no 
permeten reunions de més 
de 10 persones. Per jugar si 
que es pot, però el torneig 
té un altre sentit que es el 
de reunir-se tots per recor-
dar al Gabriel. “De principi 
reubicarem a tots els ins-
crits en els quatre torns i 
després obrirem enllaç per 
inscriure-s’hi”, expliquen 
els organitzadors.

S’aplaça el IV Memorial 
Gabriel Pérez Escalante

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

VIATJA SEGUR PER EL COVID I EVITA AGLOMERACIONS

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

ÚS DE MASCARETES I GUANTS SI AL CLIENT LI FES FALTA

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

#MESQUEUNTAXI



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

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

El documental “Doña 
Nati”, que repassa la 
trajectòria de la prime-

ra alcaldessa de Catalunya, es 
podrà veure fins el 9 de se-
tembre a la plataforma Filmin. 
Ho farà en el marc del Festival 
de Cine y Televisión Reino de 
León, on el documental sobre 
Natividad Yarza competeix 
a la secció oficial. El festival 
s’havia de celebrar el passat 
mes de maig, però finalment 
es va ajornar i es celebra  del 
28 d’agost al 9 de setembre 

combinant les projeccions 
presencials amb la difusió dels 
continguts a través de Filmin.
“Doña Natí”, obra de la pro-
ductora anoienca Balloon, 
explora l’etapa de Yarza com 
a alcaldessa de Bellprat i com 
a mestra a la Pobla de Clara-
munt de la mà d’exalumnes i 
de les persones que més han 
aprofundit en la recerca de la 
seva figura: Antoni Dalmau i
Isidre Surroca. Yarza es va 
convertir el 1934 en la prime-
ra dona escollida alcaldessa en
unes eleccions. Amb la Guer-
ra Civil va arribar a allistar-se 

com a miliciana i va exiliar-se 
a França després de la victò-
ria franquista. “Doña Nati” 
segueix la pista de Natividad 
Yarza fins a Toulouse, que es va 
convertir en la capital de l’exi-
li republicà espanyol. “Doña 
Nati” es va presentar per pri-
mer cop a la darrera edició 
del Zoom Festival d’Igualada. 
Està dirigit per Òscar López, 
amb direcció d’art de Daniel 
Grados, música original d’En-
ric Verdaguer, animacions de 
Joan Sallent i la veu d’Esme-
ralda Morreres.

El documental anoienc sobre 
Natividad Yarza ja es pot veure a CONCERT / LA VEU 

Des Dissabte passat 
dia 29 d’agost la Jove 
Orquestra Simfò-

nica de l’Anoia va oferir el 
seu concert d’estiu a l’Ateneu 
Igualadí. Un concert marcat 
per la pandèmia que va for-
çar a l’orquestra i el públic a 
prendre mesures sanitàries 
extraordinàries i on es van 
interpretar les dues suites 
de Carmen, de Bizet, l’inter-
mezzo de Cavalleria Rustica-
na de Mascagni i el Danzon 
n2 d’Arturo Márquez. 
La setmana anterior l’orques-
tra va preparar el repertori 
en uns assajos intensius en 
els que, els músics, es van 
haver d’acostumar a tocar 
amb les mesures de distanci-
ament físic i la mascareta. És 
per aquest motiu que, per tal 
de mantenir les distancies es 
van fer servir espais com el 
teatre de l’ateneu per assajar.
Malgrat les mesures de segu-
retat inusuals, que distancia-
ven els musics entre ells, i el 
llarg període d’inactivitat, el 
concert es va desenvolupar 

La Josa reprèn l’activitat
amb gran satisfacció. Tant 
per part dels joves músics, 
que van destacar el privile-
gi que suposa tornar a to-
car conjuntament després 
de tant temps, com per part 
de públic que amb efusius 
aplaudiments va reclamar 
dos bisos.
Durant el concert, el director 
Josep Miquel Mindán rei-
vindicar la cultura com un 
element imprescindible i va 
reclamar que les administra-
cions no es plantegin si s’han 
de fer concerts, si no com 
s’han de fer.
La JOSA segueix la seva acti-
vitat participant del projecte 
Encambra’t, del quartet Alti-
mira, un projecte de música 
de cambra en el que els joves 
músics es formaran de la mà 
d’aquest quartet de corda. 
Tant els participants com el 
quartet organitzador del pro-
jecte oferiran concerts a va-
ris espais d’igualada al llarg 
de la setmana que ve.
Es poden trobar entrades i 
informació sobre els con-
certs a https://encambrat.
com/de més difícil accés.

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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TEATRE / LA VEU 

E l Teatre de l’Au-
rora s’embarca en 
una nova produc-

ció, aquest cop de la mà 
de Cultura i Conflicte. Es 
tracta del projecte Enca-
ra hi ha algú al bosc que 
compta amb un muntatge 
teatral, un documental i 
una instal·lació fotogràfi-
ca. A través de
diversos viatges als Bal-
cans, l’equip de Cultura i 
Conflicte, format per pro-
fessionals del periodisme, 
la fotografia, l’audiovisual 
i les arts escèniques, ha 
recollit la veu de les dones 
que van sobreviure a les 
violacions com a estratè-
gia de neteja ètnica
durant la guerra de Bòsnia 
i Hercegovina, entre 1992 
i 1995, i dels fills i filles 
nascuts dels embarassos 
forçats, que ara tenen 25 
anys.
L’equip de Cultura i Con-
flicte i els intèrprets del 
muntatge han treballat du-
rant deu dies a la Fundació 
La Plana de Santa Maria 
d’Oló per preparar l’obra, 
que tindrà la seva pre-es-
trena a Igualada i poste-
riorment es podrà veure al 
Festival Temporada Alta i 
al Teatre Nacional de Ca-
talunya entre d’altres.
La residència artística ha 
permès a les actrius i ac-
tors de l’obra; Ariadna Gil, 
Montse Esteve, Judit Far-

El Teatre de l’Aurora prepara una 
obra sobre el conflicte dels Balcans

S’inaugura l’exposició 
“Papers Cremats” a la 
llibreria  Llegim...?rés, Magda Puig, Òscar 

Muñoz, Pep Pascual i Erol 
Ileri intercanviar punts de 
vista i nodrir-se de con-
text a partir del treball de 
recerca desenvolupat du-
rant gairebé tres anys per 
Cultura i Conflicte.
Sota la direcció de Joan 
Arqué i amb la presència 
de la dramaturga Anna 
Maria Ricart, l’equip ha 
tingut l’oportunitat de tre-
ballar a diferents espais de 
la Fundació La Plana, pro-
var l’escenografia, com-
partir elements de la banda 
sonora i assajar diferents 
llenguatges escènics que 
permetran transformar en 
ficció les històries viscu-
des per les supervivents 
de les violacions durant la 
guerra de Bòsnia. El mun-
tatge teatral evoca també 
la Barcelona Olímpica del 
moment i la contradicció 
de
viure l’eufòria dels anys 90 
mentre a només dues ho-
res d’avió es produïa  un 
genocidi davant les càme-
res de la televisió.
Els personatges reals, que 
en el teatre es presenten 
a través de la ficció, són 
també els protagonistes 
del documental Enca-
ra hi ha algú al bosc que 
s’emetrà properament al 
programa Sense Ficció de 
TV3, i que es podrà veu-
re a Igualada en el marc 
d’una taula rodona i d’una 
instal·lació fotogràfica per 

commemorar el 25è ani-
versari dels Acords de Pau 
de Dayton que van posar 
fi a l’última gran guerra al 
cor d’Europa.
El muntatge teatral, el do-
cumental i la instal·lació 
fotogràfica giraran des-
prés per diferents ciutats 
de Catalunya i les Illes i es 
presentaran l’abril de l’any 
que ve al Festival Interna-
cional de Teatre de Saraje-
vo.

El Teatre de l’Aurora: es-
pai de creació
A més de l’exhibició d’arts 
escèniques, el Teatre de 
l’Aurora es dedica a la 
producció d’espectacles 
principalment dirigits a 
tots els públics. Encara hi 
ha algú al bosc és el quart 
espectacle de creació prò-
pia del Teatre de l’Aurora. 
Després d’estrenar L’amic 
retrobat (2019) i dos es-
pectacles de teatre famili-
ar, La casa perduda (2017) 
i El Comte Arnau (2015), 
la seva primera i exitosa 
producció, un espectacle 
per a tots els públics que 
ha estat molt aplaudit pel 
públic i la crítica i que 
continua representant-se 
arreu del país. Anterior-
ment, el Teatre de l’Aurora 
ha participat en la produc-
ció de 20 espectacles, es-
pecialment de companyies 
de teatre infantil i familiar 
professionals locals.

EXPOSICIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, dia 
5 de setembre, a 
les 8 del vespre 

tindrà lloc la inauguració 
de l’exposició de “Papers 
cremats” que amb la tèc-
nica de “Combustió in-
terna” oferirà l’ARTcàngel 
Briel Poch i que restarà 
exposada  fins el 21 d’oc-
tubre. En la inauguració 
es comptarà amb la pre-
sència i comentaris de 
l’insigne escriptor, poeta 
i traductor Feliu Formosa 
resident a la nostra ciutat 
i col·laborador habitual en 
nombrosos actes poètics i 
culturals organitzats per la 
llibreria.
Val a dir que el mateix dis-
sabte, durant tot el dia,  en 
motiu de l’edició de la Bo-
tiga al Carrer, Llegim…? 
llibreria aquesta vegada 
tindrà la parada davant 
de l’espai de la llibreria 
on inclourà l’apartat es-
pecial de “llibres fumats” 
conseqüència de l’incen-
di que va tenir lloc al seu 
magatzem el passat 19 de 
juliol quan estava en pre-
paració l’edició de Llibres 
i flors en substitució del 
Sant Jordi d’enguany. Val 
a dir que la llibreria tam-
bé prepara per a finals del 
mes de setembre una jor-
nada d’activitats centrades 
exclusivament  en aquest 

tema i que s’anunciarà 
oportunament . 
Per a la  seva banda l’ex-
posició de collages de Bri-
el Poch són part del tre-
ball de la “Retrospectiva 
Arstronàutica de collage 
i escultura”, que havia de 
tenir lloc enguany a la 
Fondation P. Cardin a La 
Coste (Avignon) i que fi-
nalment ha estat desplaça-
da a l’agost-setembre del 
2021. Els beneficis obtin-
guts de la venda dels colla-
ges en aquesta exposició a 
Llegim…?  es destinaran 
a compensar les pèrdues  
que ha sofert la llibreria  a 
conseqüència de l’incendi  
esmentat. Briel Poch, com 
a promotor cultural,   té 
en preparació? per el CRIP 
(Centre de Restauració i 
Interpretació Paleontelò-
gica) del  Hostalets de Pi-
erola l’exposició “Futuris-
me d’un art Poch-Sàpiens” 
en homenatge a Eudald 
Carbonell per al 2022? i 
l’organització i el catàleg  
del concert d’orgue  de 
Joan Paradell a l’Abadia 
de Poblet, el 2021. Con-
vulsionant a l’estimat pú-
blic i als creadors l’artifex 
Poch ens recorda que… “i 
ja descansarem quan mos 
morirem…” parafrassejant  
a la tortosina i mare de 
l’ex director de l’UNESCO  
Mayor Zaragoza.

EXPOSICIÓ / LA VEU 

L a Coral Infantil Gat-
zara d’Igualada és 
una entitat de lleure 

sense ànim de lucre que 
cada dissabte a la tarda 
aplega 150 cantaires de 3 
a 18 anys. Enguany els as-
sajos es reprendran amb 
gran il·lusió el proper 17 
d’octubre tot seguint les 
mesures de seguretat que 
exigeixen les circumstàn-
cies actuals. La cultura és 
necessària tant pels grans 
com pels més menuts i cal 
recolzar-la ara més que 
mai.

Així doncs, de cara a aquest 
nou curs, podran inscriu-
re’s a la coral tots aquells 
nascuts entre els anys 2003 
i 2017. Per fer-ho caldrà 
omplir el formulari que es 
troba al web www.gatzara.
cat fins el 12 de setembre 
(inclòs). La llista d’adme-
sos es comunicarà el dia 
21 de setembre a través del 
correu electrònic i al ma-
teix lloc web. (Per qualse-
vol dubte us podeu posar 
en contacte amb nosaltres 
a través de l’adreça de cor-
reu electrònic: gatzara@
gatzara.cat).

La Coral Gatzarà es 
prepara per començar 
un nou curs
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Locutor-Presentador

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Guardem d’ell una fotografia, amb autò-
graf, que va lliurar-nos - si mal no recor-
dem - en un recital poètic, d’aquells que 
es feien els diumenges al migdia, al Sa-
lón Rosa d’Igualada. Ens referim a Ma-
rio Beut Padrós (Arenys de Mar, 1933)

Tot i que el seu pare volia que fos metge, 
ell estudià Dret, però de molt jovenet 
entrà en el món de la radio-televisió, en 
el qual fou una popular figura en els anys 
60 i 70 del segle passat. Els humoristes 
Kap i Kua, el presentaren al seu Direc-
tor. Beut ha actuat en Ràdio Miramar, 
Ràdio Barcelona, Cadena SER, COPE. 
També a RTVE (Miramar) En 1958 rebé 
el Premi Ondas al Millor Actor i en el 

1961 al Millor Locutor. Presentà pro-
grames com: “Ayer notícia, hoy dinero”, 
“Busque su pareja”, “La Unión hace la 
fuerza” (que inicià Alberto Oliveras) 
El 1967 el programa “Club Mediodia” 
comptà amb la seva simpatia, junt a 
Boby Deglané. Va substituir a Joaquin 
Soler Serrano en “Club Miramar” (ja 
en colors). La seva darrera actuació fou 
el 1978, en  el programa “ Conocemos 
España”. Però en el segle XXI retornà 
als micròfons. Van ser els  de Radio Te-
levisión Gal.lega i Canal Extremadura.
Mario Beut, fou, a més a més actor de 
doblatge, de teatre i cinema i rapsoda, 
tal com es demostrà en la seva vinguda 
a Igualada. 

LES MIL I UNA SÈRIES
RAMON ROBERT

BiFLEABAG (Regne Unit, Amazon)
Sèrie de 12 episodis. 2 temporades. 
Fleabag és una jove londinenca de 30 
anys, directa i descarada, que passa 
per una crisi vital després de perdre a 
la seva millor amiga. La seva actitud és 
inconformista, se’n va al llit amb tot el 
que s’apropa a ella, intenta no demanar 
diners a la seva germana i es nega a 
portar una vida independent i madura. 
Sense objeccions, la protagonista des-
afia l’espectador que vulgui plantejar 
realitzar un judici moral sobre les seves 
accions. Una sèrie divertida, però tam-
bé molt humana

.

LA PESTE (Espanya, Movistar )
Aquesta notable sèrie espanyola ens 
transporta a la Sevilla del segle XVI, 
època en què la ciutat es debatia entre 
la vida i la mort per culpa de la pesta. 
A més dels mals  propagats per l’epidè-
mia, sorgeixen complexes trames polí-
tiques i religioses. Produïda amb ampli 
pressupost, va comptar amb la direcció 
d’Alberto Rodríguez, el prestigiós rea-
litzador de La isla mínima. Una sèrie 
d’època amb ànima de thriller.

THE DEUCE (USA, HBO)
The Deuce (Les cròniques de Times 
Square) segueix la història de la legalit-
zació i consolidació de la indústria del 
porno a Times Square des de principis 
dels anys 70 fins a mitjans dels 80. En 
aquest viatge s’explora un mon for-
ça tèrbol on assistim a l’aparició de la 
SIDA, l’expansió de la cocaïna i l’emer-
gent i sobredimensionat mercat del ne-
goci immobiliari. Amb James Franco i 
Maggie Gyllenhaal. Ja van per la terce-
ra temporada.

CREMATORIO (Espanya, Movistar)
Un arquitecte i constructor llevantí 
crea un complex entramat d’interessos 
econòmics en el qual estan involucrats 
tots els poders fàctics de la localitat. Mi-
nisèrie de vuit capítols en els quals surt 
a flotació l’esperit d’ambició i la facilitat 
per la corrupció, sempre  present en 
la realitat espanyola dels darrers anys. 
Pepe Sancho sembla que ni pintat per 
a fer un paper de tals característiques.

MATCH (Noruega, Filmin)
Stian és un jove de vint anys, d’aparen-
ça normal, amb els comuns  problemes 
dels joves de la seva edat. Però allà on 
va, ho fa acompanyant-se d’una cabina 
de retransmissió en què dos comenta-
ristes esportius segueixen en directe 
tots i cadascun dels seus moviments. Es 
un home espectacle. 10 únics episodis.

FARGO (USA, Movistar)
La pel·lícula dels germans Coen va ser 
extraordinària. Aquesta sèrie, de la que 
és deutora, potser no arribi a tant, però 
atrapa i manté el interès. En clau de 

thriller, el mix de recerca, misteri i ele-
ments tragicòmics funciona molt bé. 
Bons actors i personatges sorprenents. 
Són en total quatre temporades. En es-
sència, una comèdia negra i criminal 
sobre l’estupidesa humana.

TRANSPARENT (USA, Amazon)
Tots els membres del clan Pfefferman, 
una acomodada família jueva de Los 
Angeles, hauran redescobrir el seu pas-
sat i replantejar-se el seu futur quan el 
pare, un professor acabat de jubilar, co-
munica als seus tres fills, ja adults, que 
se sent dona. I que a parir d’ara es dirà 
Maura i que vestirà com una dona. Ho-
nesta i sorprenent. 4 temporades

VIDA PERFECTA (Espanya, Movistar)
En aquesta simpàtica sèrie, Leticia Do-
lera caracteritza a una noia una mica 
tossuda, a la qual deixa plantada el 
seu promès el mateix dia en què van 
a signar una hipoteca. A partir d’aquí, 
veurem els aventures i desventures de 
la pobre noia, a la qual acompanyen la 
seva germana i una amiga. La seva vida 
farà un canvi absolut. Molt divertida, 
pel que hi entri.

THE LOOMING TOWER (USA, 
Amazon)
Minisèrie de 10 episodis sobre la crei-
xent amenaça d’Osama Bin Laden i Al 
Qaeda a finals dels anys 90. S’hi sug-
gereix que la rivalitat entre l’FBI i la 
CIA va poder ser el desencadenant de 
la terrible tragèdia de l’11 de setembre. 
Esta basada en la novel·la de Lawrence 
Wright, guanyadora d’un premi Pulit-
zer. Paper rellevant per a Jeff Daniels.

CASTLE ROCK (USA, Movistar)
El món literari de Stephen King con-
flueix en aquesta sèrie. El seu fil con-
ductor és un advocat que arriba a la 
presó de Castle Rock per defensar a 
un condemnat a mort. Dues tempo-
rades, amb producció de JJ Abrams. 
Combina l’horror psicològic amb 
el pur terror i la mitologia (inclosos 
alguns personatges ben coneguts) 
del propi univers King. Una autèn-
tic festí pels seguidors de l’escriptor 
nord-americà.

MERLI. SAPERE AUDE (Espanya, 
Movistar)
Sèrie de vuit capítols, que és una deri-
vació de Merlí, l’exitosa sèrie sobre 
aquell professor capaç de despertar 
en el seus alumnes  l’interès per la fi-
losofia. Ara veiem el jove protagonis-
ta (Pol Rubio, interpretat per Carles 
Cuevas) a la universitat. Persisteix la 
connexió entre el despertar intel·lec-
tual i el sexual, però ara els alumnes 
ja estan mes crescudets. Breu aparició 
de Francesc Orella com Merlí Berge-
ron.

THE BOYS (USA, Amazon)
Sèrie original dels Amazon Studios. 
La trama transcorre en un món en què 
els superherois representen el costat 
fosc de la celebritat i la fama. Un grup 
de vigilants que es fan dir The Boys 
decideix fer tot el possible per frenar 
els anomenats superherois,  que estan 
perjudicant a tota la societat. Van per 
la segona temporada. Crida l’atenció 
per les seves escenes explícites de sexe 
i violència.



Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

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

INTERIOR DEL CEMENTIRI VELL, A L’ANY 1910.
Segons les fonts històriques, el Cementiri va ser inaugurat 
fora del nucli primitiu de la ciutat a l’any 1819. I, precisa-
ment aquesta fotografia de tipus “postal”, i d’autor desco-
negut, sembla voler destacar la zona de l’anomenat “Pan-
teó” destinat al clergat;  un escenari que ha canviat amb el 
pas del temps. 

Igualada va celebrar els 200 anys de vida d’aquesta, la Ciu-
tat dels Difunts, el passat 2019; circumstància que va do-
nar peu a la publicació d’un llibre sobre la seva història. 
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a histori-
adora.

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

VISITES / LA VEU 

C om cada primer 
diumenge de mes, 
el 6 de setembre 

a 2/4 de 12 del migdia, el 
Museu de la Pell d’Iguala-
da i Comarcal de l’Anoia 
convida a visitar l’adobe-
ria de Cal Granotes.
Per garantir la seguretat 
i el confort dels visitants 
es faran dos torns de visi-
tes en grups de màxim 10 

Aquest diumenge, visita guiada i 
gratuïta a Cal Granotes

persones. La primera vi-
sita tindrà lloc a les 11.30 
h i la segona a les 12.30 h, 
i per assistir-hi caldrà fer 
inscripció prèvia trucant 
al telèfon 938046752.
Durant la visita caldrà se-
guir les mesures sanitàries 
d’higiene, d’ús de masca-
reta i distància de segure-
tat interpersonal. Aquesta 
activitat es durà a terme 
sempre que les condicions 
sanitàries ho permetin.

Cal Granotes, antiga adobe-
ria del Pla del Cornet, que 
data del segle XVIII, està 
situada a pocs metres de 
Cal Boyer, seu central del 
Museu, i a frec del Rec, ca-
nal medieval que abastia les 
fàbriques de la zona. Dins 
del edifici es viu la posada 
en escena de l’ofici artesanal 
de l’adob de la pell, i la visita 
ens transporta a la Igualada 
preindustrial a través d’un 
ofici encara viu la ciutat.

MÚSICA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Òdena 
ha preparat un parell 
d’actuacions musi-

cals per als propers dies. 
Una serà avui mateix, de 
setembre i la propera està 
programada pel dimecres 
dia  de setembre. Son aque-
tes: 

MUSICA & PATRIMONI
Concert del duet ReAcords
Divendres, 4 de setembre
Hora: 20:30
Lloc: Plaça Major Òdena
Gratuït, no cal inscripció

RUMBESIA (Espectacle 
de Rumba fusionat amb 
poesia)
Dimecres, 9 de setembre
Hora: 19 h
Lloc:  Biblioteca Municipal 
d’Òdena “L’Atzavara”  Car-
rer Guixera, 8 - Òdena
Recital de rumba fusionat 

amb poesia, amb poemes 
musicats per aquest espec-
tacle, així com versions de 
poemes d’altres musics. Els 
poemes que conformen 
l’espectacle són d’autors 
catalans com: Joan Sal-
vat Papasseit, Maria Mer-
cè Marçal, Miquel Martí 
i Pol, Montserrat Abelló, 
Josep Maria de Segarra, Jo-
sep Carner, Apel·les Mes-
tres, Clementina Arderiu, 
Miquel Martí i Pol, Rosa 
Leveroni, J V Foix, Maria 
Mercè Marçal, Caterina Al-
bert, Joana Raspall...
Músics  Tito Jose: veu i 
guitarra
Jordi Esteve: percussió i 
veu
Direcció: Jose Panzano
Recomanat per a tots els 
públics
Cal inscripció prèvia a 
b.odena@diba.cat o 93 700 
66 30 en horari de bibliote-
ca:  Dilluns a divendres de 
15:30h a 20:30h iu també 
dimecres matí de 10 a 13h.

Òdena prepara activi-
tats culturals pels pro-
pers dies
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora 
i fotògrafa

Folds (Plecs), de Marcial Fernàndez, un especial concepte
de l’art i molt més que una representació geomètrica

A la Sala Municipal d’Exposicions, la 
mostra FOLDS (Plecs) és una invita-
ció a descobrir el valor pictòric d’unes 

obres d’una bellesa inconfessable i candent, 
concebudes expressament per a l’abstracció 
geomètrica; un enunciat abstracte que et sug-
gereix apropiar-te d’una visió tridimensional 
de les mateixes. Al seu torn, aquestes pintures 
et transporten per una progressiva travessia 
de formes i colors on els elements geomètrics 
semblen plegar i desplegar-se en una mena de 
suma i resta, com si desitgessin escapar de la 
pròpia composició. Al capdavall, el conjunt, tot  
un veritable desafiament dels límits, apunta a 
ser una harmoniosa interacció pictòrica en què 
de forma gairebé inescrutable cada obra sem-
bla acoblar-se, segons un pròdig fil conductor, 
a un personalíssim paisatge de figures; unes re-
presentacions que, dit sigui de passada -en pa-
raules de l’autor- podrien evocar els mateixos 
plegaments o doblecs que configuren la seva 
pròpia ànima.
 
En definitiva, es tracta d’una exposició de pin-
tures d’un extraordinari joc de vius colors que 
convenen una no menor construcció i distribu-
ció geomètrica, mitjançant un resplendent cro-
matisme que, servint-se de la pintura acrílica 
sobre fusta, descobreixen unes més que expres-
sives i rugoses textures.

La designació de cada quadre, sense una ex-
pressa proposta temàtica, descobreix uns ob-
jectes fàcilment recognoscibles -majorment 
quadrats i rectangulars- embolicats en una at-
mosfera uniforme i ombrívola; amb els quals, 
l’artista, tan sols es proposa d’acompanyar la 
imaginació a través d’un sorprenent i grandiós 
relat pictòric, capaç d’arrossegar-te a una pro-
funda impressió visual i, si cap, espiritual.

El Marcial Fernàndez Subirana, que em com-
plau de presentar en aquesta pàgina de cultura 

i art, entre altres habilitats i competències pro-
fessionals és aquest artista de formació autodi-
dacta que comparteix Igualada amb la població 
de Sitges. De ben jove va veure despertar una 
gran passió pel món de l’art: la il·lustració, les 
arts gràfiques, el dibuix i la pintura clàssica, 
capacitats a partir de les quals ha anat evolucio-
nant la seva projecció creativa fins a manifestar 
la seva major vocació expressiva amb les seves 
realitzacions d’abstracció geomètrica, presen-
tant uns treballs de colors plans sobre uns ele-
ments bàsics d’unes geometries que, a voltes, 
esdevenen unes fantàstiques construccions ar-
quitectòniques.

A la banda del món de la música i la literatura, 
uns altres camps que demostren la seva rica ac-
tivitat polifacètica; en tant que pintor i il·lustra-
dor, Marcial, amb una ja llarga projecció pro-
fessional i un extens recorregut per exposicions 
i sales d’arts, avui se sent orgullós de la seva va-
lidada trajectòria professional així com d’haver 
estat mereixedor de diversos guardons tant en 
convocatòries individuals com col·lectives.
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Verónica Henley (Janelle 
Monáe) és una autora d’èxit 
que es troba tancada en una 

realitat horrible, a cavall entre el temps 
actual i l’època de la Guerra Civil 
nord-americana, una època en la qual 
regnava l’esclavitud. Verónica haurà de 
descobrir el complicat misteri darrere 
de tot abans que s’esgoti el temps, si vol 
aconseguir escapar.
Aquest llargmetratge dels productors 
de Déjame Sortir i Nosaltres, està es-
crit i dirigit per Gerard Bush i Chris-
topher Renz.

“Antebellum”, com escapar de la teva pròpia història

Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

1/TENET
Dv i Ds: 17:00/20:15 / Dg: 16:00/19:15
Dl a Dj: 17:30/20:30

2/TENET
Dv i Ds: 18:00/21:15 / Dg: 17:00/20:15
Dl a Dj: 18:25/21:20 (Dm 21.20 VOSE)

4/PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
Dv i Ds: 18:00/20:20 / Dg: 17:00/19:20
Dl a Dc: 18:00/20:10 / Dj: 18:00

4/LOS NUEVOS MUTANTES
Dv i Ds: 22:35 / Dg: 21:35 / Dl a Dc: 22:15

4/BREAK THE SILENCE VOSE
Dj: 20:30

5/AFTER. EN MIL PEDAZOS
Dl a Dj: 17:45/20:00/22:15

6/TRASTO
Dv i Ds: 17:10 / Dg: 16:30 / Dl a Dj: 17:20

6/TENET
Dv i Ds: 22:00 / Dg: 21:00

6/AFTER. EN MIL PEDAZOS
Dv i Ds: 19:00 / Dg: 18:45 / Dl i Dm: 21:30
Dc: 19:15/20:30 / Dj:21:25

6/EL JARDÍN SECRETO
Dl: 19:15

6/LA CAZA
Dm: 19:15

6/SUPERAGENTE MAKEY
Dj: 19:15

7/ANTEBELLUM
Dv i Ds: 18:05/20:15/22:30 
Dg: 17:05/19:15/21:30
Dl a Dj: 17:25/19:45/22:00

8/PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
Dv i Ds: 17:05/19:15/21:20 
Dg: 18:15/20:20
Dl a Dj: 17:20/19:25/21:40

8/¡SCOOBY!
Dg: 16:05

LA HIJA DE UN LADRÓN
Ds: 18:00
Dg: 19:35 

UN HEROE SINGULAR
Dg: 18:00

Sara (Greta Fernández) ha estat 
sola tota la vida. Amb 22 anys i 
un nadó de sis mesos, la Sara té 

molt clar el que vol: treballar, recu-
perar la seva parella i formar una fa-
mília normal amb el seu germà petit i 
el pare del seu fill. L’única cosa que li 
impedeix aconseguir-ho és el seu pare. 
Tot es complica quan Manuel (Eduard 
Fernández) qui, després d’anys d’ab-
sència i una llarga estada a la presó, de-
cideix reaparèixer en la vida de la seva 
filla. La Sara sap que ell és el principal 
obstacle per dur a terme els seus plans 
i pren una decisió difícil: allunyar-lo 
d’ella i del seu germà.

“La hija de un ladrón”, pare i filla a la ficció i a la 
vida real

Tessa Young (Josephine Lang-
ford) acaba de descobrir la tra-
ïció d’Hardin Scott (Hero Fien-

nes-Tiffin) i el somni de la seva idíl·lica 
història d’amor ha desaparegut. Com va 
poder ser tan ximple com per no des-
cobrir l’engany? Com va estar tan cega 
com per no veure tot era un joc? Men-
tre la jove es fa aquestes preguntes sen-
se resposta i intenta sobreposar d’aquest 
dur cop, Hardin acaba d’adonar-se que 
els seus sentiments per Tessa i no està 
disposat a perdre-la.
No obstant això, haurà de lluitar molt 
per recuperar-la i els secrets del seu 
passat suposaran un obstacle per acon-
seguir-ho. Hardin haurà de triar entre 
seguir guardant aquests detalls escabro-
sos en la seva ment o confiar Tessa i ex-
plicar-li tota la veritat. Encara que, per 
això, abans haurà de sortejar les pre-
guntes que la jove no podrà evitar fer-
se. Es pot perdonar tot i oblidar? Fins 
a quin punt es pot aguantar per amor?

“After. En mil pedazos”, recuperar l’amor perdut
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Gràcies per con�ar en nosaltres

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

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

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

L’editorial Rafael Dalmau acaba de publi-
car un nou llibre de l’historiador igualadí 
Josep M. Torras i Ribé, Catedràtic Emèrit 
de la Universitat de Barcelona. En aquesta 
avinentesa voldríem fer un resum del con-
tingut del llibre en conversa amb l’autor.

El títol és molt cridaner: “Misèria, poder i 
corrupció a la Catalunya borbònica (1714-
1808)”. No estava ja tot dit sobre el tema de 
la Guerra de Successió?

És cert que s’ha escrit molt sobre el tema, en 
especial amb motiu de la commemoració del 
tricentenari de la guerra. De totes maneres el 
llibre arrenca precisament de l’endemà de la 
derrota del 1714. Sobre aquesta època de la 
postguerra la historiografia catalana s’ha es-
merçat en descriure l’actuació dels generals 
vencedors, la repressió acarnissada que es va 
abatre contra els catalans, i el procés de des-
muntament institucional, però en canvi tenim 
un gran desconeixement sobre com va afectar 
la derrota a la societat civil, i al dia a dia dels 
catalans.

A què hem d’atribuir aquesta desconeixença 
d’una etapa tan transcendental per a la his-
tòria del país?.

Bàsicament a la gran apagada documental 
imposada pels vencedors, que es portà fins a 
extrems inconcebibles. Les ordres dels gene-
rals borbònics consistiren en intentar destruir 
tota la documentació dels anys de la guerra i 
dels actes de govern de l’Arxiduc Carles d’Àus-
tria. I en els anys posteriors la destrucció es 
feu extensiva tan als arxius públics com a la 
documentació privada.

Com podem conèixer, doncs, l’execució 
d’aquests ordres de destrucció documental?

Pel contingut estricte de les ordres dels gene-
rals borbònics, i pels indicis materials  que 
han restat d’aquesta destrucció documental 
irreparable: llibres estripats, pàgines arrenca-
des, documents gargotejats i tatxats lletra per 
lletra per impedir-ne la lectura, etc. Aquestes 
actuacions convertiren en un mur de silenci 
la vida dels catalans de l’època, soterrada per 
la censura i l’aquietament imposat pels ven-
cedors. 

En aquestes circumstàncies, doncs, com ha 
pogut vostè trobar la documentació per es-
criure el llibre?

Sobre els fets d’aquella època, solament dis-
posem de la versió que n‘han deixat escrita les 
autoritats borbòniques. Al marge d’aquesta 
història diguem-ne “oficial”, només disposem 
d’escrits de particulars, notícies disperses, di-
etaris privats, escriptures notarials, i especial-
ment els informes diplomàtics redactats pels 
agents de les potències europees, i els escrits 

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

NOVETAT EDITORIAL SOBRE LA POSTGUERRA DEL 1714.
                      “Misèria, poder i corrupció a la Catalunya borbònica (1714-1808)”.

dels cronistes i els memorials de protesta que 
relaten les incidències de la vida quotidiana.

I d’aquesta documentació, quines conclusi-
ons se n’extreuen sobre la vida social i el fun-
cionament de les institucions borbòniques?

Fonamentalment les dues expressions que 
apareixen en el títol del llibre. 

Tota la documentació, tan oficial com priva-
da, coincideix en descriure que després de la 
derrota la gent  estigué sotmesa durant anys i 
panys a una situació de misèria esgarrifosa. I 
també existeix una total unanimitat en consi-
derar que aquesta penúria era provocada per 
la desproporcionada càrrega fiscal representa-
da per l’impost del cadastre, que esdevingué 
un autèntic espoli de la riquesa del país i dels 
ciutadans.

El segon element que es desprèn inequívoca-
ment de la documentació és que el règim de la 
Nova Planta introduí en el país uns nivells de 
corrupció i desgovern inimaginables: càrrecs 
vitalicis, abusos de poder, fraus, suborns, im-
punitat i despotisme en la gestió pública.
Aquestes actuacions, extensament consenti-
des pel règim borbònic, desencadenaren en 
molts casos denuncies i protestes populars, 
reprimides sense contemplacions per les au-
toritats al llarg de tot el segle.

En el llibre fem un seguiment d’aquestes mos-
tres de desgovern, i de la conflictivitat que 
generaven, que posen de manifest la incapa-
citat del règim borbònic per adaptar-se a la 
dinàmica de la societat catalana de l’època. El 

model de govern imposat pel decret de Nova 
Planta es mostrà durant tota la seva vigència 
com irreformable, i reincident i tolerant amb 
els abusos i corrupteles portats a terme pels 
seus servidors. 

Ens ha arribat la notícia que des de proto-
col de l’Ajuntament li haurien encomanat la 
conferència institucional de la “Diada”.

Sembla que aquest seria el projecte, encara 
que inevitablement  es veurà condicionat per 
les mesures de distanciament social conse-
qüència de la pandèmia. Queden molts caps 
per lligar: en tot cas, el títol de la conferència 
seria “Catalunya en la postguerra de 1714”. 
L’acte institucional es faria el 10 de setembre.



L’Estat cedeix a Catalunya el Castell de Claramunt, i 
els treballadors d’IECSA es tanquen a Sta. Maria

34  |  HISTÒRIA Divendres, 4 de setembre de 2020

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l 1981, a banda de l’any 
de l’intent de cop d’estat 
a Espanya del coronel 

Tejero de la Guàrdia Civil -que 
durant un temps havia estat 
destinat a Capellades- en l’epi-
sodi avui conegut com 23-F, 
també van succeir fets destaca-
bles, és clar, a nivell comarcal. 
Així, l’Estat espanyol  va trans-
ferir el Castell de Claramunt 
a la Generalitat de Catalunya, 
que feia un any era presidida 
per Jordi Pujol. Va ser un fet 
prou destacable, doncs el cas-
tell de la Pobla és dels millors 
conservats del país, i aquella 
acció va ser el preludi de moltes 
millores en els anys venidres. 
El castell anoienc, però, té una 
història ben peculiar. Estava 
integrat dins el comtat de Bar-
celona i va ser una avançada 
del temps de la Reconquesta. 
La primera notícia d’aquest 
monument, que avui en dia 
encara conserva la fesomia de 
fortalesa i sentinella de la Con-
ca d’Òdena,  és de 978. 
Els primers senyors del castell 
van ser els Claramunt, entre el 
segle X i principis del segle XIV. 
El 1306 els Claramunt van tras-

1981 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Preus de cotxes i motos d’ocasió el 1981. 
Per als més joves, 500.000 pessetes són 3.000€

passar el seu senyoriu als Car-
dona. Posteriorment, al segle 
XVII, el castell es va convertir 
en centre comarcal del domi-
ni dels Cardona-Medinaceli 
damunt les terres de la Pobla i 
la Torre de Claramunt, Carme, 
Castellolí, Òdena, Orpí, Jorba, 
Santa Margarida de Montbui, 
Rubió i Vilanova del Camí. Els 
Cardona-Medinaceli van ser 
els últims senyors feudals del 
castell, que el van regentar fins 
el segle XIX quan va quedar del 
tot abolit l’Antic Règim.
Al llarg de tots aquests segles, 
el castell de Claramunt ha estat 
testimoni de les diferents èpo-
ques històriques i en algunes 
ocasions ha viscut moments 
difícils. L’any 1463, durant la 
guerra entre la Diputació del 
General i Joan II, la fortificació 
va partir una de les principals 
destruccions, però els comtes 
de Cardona la van reconstruir. 
L’any 1714 el castell va ser víc-
tima d’una nova destrucció, 
tot i que no va ser tan impor-
tant com l’anterior, en aquesta 
ocasió a mans de les tropes de 
Felip V. Durant l’última guerra 
carlina, el castell va ser fortifi-
cat per darrera vegada, tot i que 
feia molts anys que no tenia un 

El castell de Claramunt és un dels més ben conservats de Catalunya.

Tancament dels treballadors d’IECSA a Santa Maria, el 1981. AFMI7316

ús militar.
El 1913 les terres de la mun-
tanya de la fortificació van ser 
adquirides per Enriqueta Mi-
quel i Mas. Els seus pares, An-
toni Miquel i Costas i Balbina 
Mas i Santacana, van pagar el 
1915 unes obres per aturar la 
desfeta de la fortalesa i es va 
obrir una carretera per fer-la 
més accessible.
El 1926, Antoni Miquel i Cos-
tas va rebre el títol nobiliari de 

marquès de la Pobla de Clara-
munt, atorgat pel rei Alfons 
XIII. Títol que, per cert, encara 
existeix avui. De fet, Miquel i 
Costas té una empresa papere-
ra a la població, i és una de les 
companyies que forma part del 
prestigiós Ibex35. 
El 1974 el castell de Claramunt 
va passar a ser propietat de 
l’Estat espanyol, que el 1981 el 
va transferir a la Generalitat 
de Catalunya. A finals de 1996, 
l’administració autonòmica 
signa un conveni amb l’Ajun-
tament pel qual aquest es fa 
càrrec de la gestió de la fortifi-
cació. 

D’altra banda, el 1981 també 
va ser l’any de la primera gran 
manifestació a Igualada des 
de la recuperació de la demo-
cràcia. Els 45 treballadors de 
l’empresa “Igualadina de Es-
tructuras y Construcciones, S. 
A”, més coneguda com IECSA, 
van protagonitzar una protesta 
per veure amenaçats els seus 
llocs de treball. Veient que nin-
gú resolia el seu problema, van 
optar per tancar-se a dins de 
la basílica de Santa Maria del 
13 al 28 de març. La justícia va 
condemnar l’empresa a pagar 
unes indeminitzacions per va-
lor de 39 milions de pessetes.



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. Complicacions per passar el temps com aquests que estàs fent / 2. 
Munyidor artesanal d’ovelles. Arraconat més enllà del delegat / 3. Surt dos cops a cada 
anunci. Escambell ideal per al grimpador. Mamífer enganxat al mur / 4. Rasquen la pasta 
cuita al forn. Descansarà no lluny del Segura / 5. Emès d’un cop. Embarrancats. Veus com 
torna a sortir? / 6. No farà el llit sinó el sòl. Poms de flors no aconsellables després de Pas-
qua / 7. Amics del Lloguer Normal. Escanyolit, nyicris, esquelètic / 8. Una mica terrorífic, 
el qui té tifus. Alimenteu les plantes de l’altra banda / 9. Ara fa pocs dies se li ha girat feina. 
L’Elisenda quan perdé el camí / 10. Conjunt de vehicles que caben a la Ciutadella. Postura 
contra natura / 11. Zero a l’esquerra. Peta com la sang del bolet. Símptomes d’icterícia / 12. 
Resina remenada per fer un còctel mortal. El geni de la llàntia / 13. Plaç il·limitat. Sembla 
que rebaixi el preu, però és que em causa repulsa.

VERTICALS: 1. Producte conservat a temperatura de sirena. Si no fos per la galleda es 
veuria l’òpal / 2. Ronc sostingut. Cus i cus pàgines aviam si surt un llibre. Traç sense vores 
/ 3. Ungla en funcions d’atac. Segons com refines surten plantes amb els periant sobre els 
ovaris / 4. Amuntec urbà capitalitzat a Mallorca. Barregi climes procedents del sud / 5. 
La llatina per definició. Quan es parla de jerarquia té la paella pel mànec. Contingut dels 
acnés / 6. Quan ella passa a l’era no hi queda ni un sol gra. Abatin arbres no gaire lluny de 
la capital estoniana / 7. Redacció immobilitzada. Pica per abeurar el bestiar. Ara la grega 
per definició / 8. El despertador de la dama d’Aragó. Desbordeu la capacitat assimilativa 
de líquid per ascens / 9. Dona de la vida, però llegida. Un submarí al jardí / 10. Com a ego 
no és complet. Assegut de qualsevol manera entre textos de costums. Centre al Park / 11. 
Groc fosc. És a la medul·la espinal com al terrícola l’humanoide / 12. Elaboració escrita del 
discurs sobre la inscripció en el transport.

passatemps
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Troba les 7 diferències



Setembre
4: Consolació; Moisès; Rosa de Viterbo; Rosalia.

5: Cinta; Llorenç Justiniani; Obdúlia. 
6: Guadalupe; Zacaries; Eleuteri. 

7: Albí; Regina; Judit.   
8: Núria, Meritxell (marededéus trobades); Adrià; Sergi.

9: Mare de Déu del Claustre; Pere Claver; Felícia. 
10: Sant Nicolau de Tolentino. 

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

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

L a incertesa social, de-
guda a la persistència 
de l’epidèmia del Co-

vid-19, ens fa mirar el nou 
curs pastoral, que iniciem 
al mes de setembre, també 
amb incertesa. És el dubte de 
la situació sanitària que pot 
portar a mesures que afectin 
activitats comunitàries. En 
aquests moments hi ha en-
cara, per exemple, el dubte 
de com serà el retorn a les 
aules dels alumnes de tots 
els nivells educatius d’arreu 
del país. Trobar el terme 
mitjà d’assegurar la salut i 
la normalitat de la vida so-
cial i econòmica no és pas 
fàcil. Hem de pregar per les 
nostres autoritats perquè si-
guin prudents, cercant el bé 

comú, per a utilitat de tots.
L’Església i, amb ella, totes 
les parròquies, comunitats, 
moviments i associacions 
que la formen, té en la seva 
identitat més pregona buscar 
el bé de les persones, amb 
una especificitat: l’anunci de 
l’Evangeli. L’Església existeix 
per a evangelitzar, ens recor-
dava sant Pau VI en Evangelii 
nuntiandi. Per això mateix, a 
l’inici d’aquest nou curs pas-
toral incert, tots i cada un 
dels agents pastorals han de 
fer seva la missió de l’anun-
ci de l’evangeli de Crist, amb 
els mitjans i les possibilitats 
que se’ns ofereixin. Sempre, 
però, conjuminant la caritat i 
la prudència.Un tema clau és 
el de la catequesi. 
Certament que estem molt 
units a les pautes que es dic-
tin respecte a les escoles i 

centres de formació. Donada 
la idiosincràsia de les cate-
quesis parroquials —petits 
grups, espais generosos i al-
tres realitats—, hem de fer 
un esforçper aplicar tot el 
que se’ns demani i el que cre-
guem convenient per a més 
seguretat sanitària, a fi que 
la catequesi sigui possible. 
Els infants i els joves estan, 
per raó de la seva edat psi-
cològica, en moments clau 
de l’aprenentatge de conei-
xements i actituds per al seu 
futur com a persones adultes 
en la societat. L’Església no 
pot deixar de ser present en 
la formació d’aquests infants, 
adolescents i joves que, en 
virtut de la seva fe cristiana, 
s’acosten a l’Església. 
El Sínode Diocesà ha de re-
prendre el seu camí amb els 
grups sinodals. El diumenge 

Un nou curs pastoral incert
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20 de setembre és una jorna-
da clau per a retrobar-nos i 
prosseguir el camí sinodal, el 
qual en aquests temps de pan-
dèmia i d’estiu ha restat aturat, 
però amb el desig en el cor de 
tots per a continuar caminant 

en el «Sínode per l’esperan-
ça».L’anunci missioner de l’Es-
glésia no ha cessat mai de fer-
se present en les nombroses 
situacions difícils que aquesta 
ha passat. Tampoc no ho farà 
en aquesta pandèmia.

Dues maneres d’entendre la vida
Joan Mir Tubau, 
prev.

P ere és l’home de les 
grans contradicci-
ons: un dia fa una 

professió de fe admirable i 
un altre dia ha de ser blas-
mat durament per Jesús: 
«Fuig d’aquí, Satanàs.» En 
aquest sentit, Pere és mirall 
de la condició humana, que 

és  ondulant: som capaços 
del millor i del pitjor. Si 
ens acostem a Jesús sense 
deixar-nos guiar per la fe, 
tenim molts números per 
a equivocar-nos. La lògica 
humana no és la lògica de 
Déu. Pere, com a bon jueu, 
no podia entendre de cap 
manera que el Messies ha-
gués de morir. 
I, que hagués de ressuscitar, 

potser ja no ho va sentir, si 
atenem a la seva reacció: 
«De cap manera, Senyor: a 
vós això no us pot passar!»  
Pere, en aquell moment, 
encara no tenia prou fe; la 
seva apreciació sobre Jesús 
era equivocada, imaginava 
un Messies triomfant.  Pere 
mostra un tarannà molt 
actual: tan sols l’ombra del 
sofriment ja li causa horror. 

Per això, per a segons 
quines orelles, sentir que 
cal negar-se a un mateix... 
perdre la vida per Jesús... 
provoca vertigen. Tot això 
no té cap predicament en 
un ambient individualista 
i hedonista com el nostre. 
On és la felicitat que tots 
cerquem? Viure per a si ma-
teix o viure per als altres? 
Aquesta és la qüestió. 

D’altra banda, quan Jesús 
pregunta: «Què en trauria 
l’home de guanyar tot el 
món si perdia la vida?», ell 
es refereix a la vida eterna. 
Però això també topa amb 
el pensament dominant, 
que s’inclina preferentment 
per la immediatesa, més 
que no pas per promeses de 
futur que es veuen boiroses 
o, simplement, incertes.

Mª. Francisca Enrich Murt
"Àvia Quica”

A.C.S.
Va morir el dimarts 31 d’agost

El seu espòs Manel Vich, fills: Javier i Cristina, Fanni i Joan, Ramon i Teresa, Pere 
i Marta, Ignasi i Hannah, Anton i Eva, Blanca i Esteve, Pim i Marta. néts: Maria, 
Javier, Quim, Susanna, Jana, Albert, Ramon, Sara, Marc, Joan, Pep, Lluc, Indiana, 
Noah Manel, Anton, Mireia, Ignasi, Pol, Miquel i Mariona; i les senyores Zahra i Mari 
Cruz, volem agraïr les mostres de condol rebudes i donem el dol per acomiadat.
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients
10 persones

• Xocolata negre 100 g
• Mantega 100 g
• Galetes tipus Digestive 200 g
• Xocolata fondant d’alta qualitat
 300 g
• Ous 4  (clares i rovells separades) 
• Nata líquida per montar 300 g
• Sucre 50 g
• Sal  (1 polsim)

Pastís de mousse de xocolata

Començarem preparant la base. Per a això des-
fem la xocolata a bany maria o al microones 
juntament amb la mantega. Després aixafem 
les galetes amb un corró fins a fer-molles i les 
combinem amb la barreja anterior fins a formar 
una massa. Estenem en un motlle desmuntable 
de 23 cm de diàmetre, aixafant i deixant-la una 
hora refrigerar.

Per elaborar el mousse, fonem la xocolata ne-
gra també a l’bany maria. Usant una batedora 
de varetes muntem les clares a punt de neu amb 
un pessic de sal i hi afegim el sucre.

Fem la nata ben freda amb les varetes o bate-
dora, però sense que quedi excessivament dura. 
Llavors barregem els rovells d’ou batuts amb la 
xocolata, hi afegim la nata muntada i incorpo-
rem les clares batudes a punt de neu. Estenem 
sobre la base i deixem a la nevera tota la nit per 
servir-la l’endemà.

 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 ·

C/ Piscinas s/n, La Torre de Claramunt (5.83 km). Tel. 93 801 18 92

Esmorzars de forquilla
(dissabte i diumenge)

 Menú diari
Tapes de carn i peix

Obert
 de dijous a 
diumenge



              

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

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 4:  PILAR

A. Mestre Montaner, 26

 DISSABTE  5:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIUMENGE 6:  
 PAGÈS

Pau Muntadas, 58
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 7:  LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMARTS 8:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMECRES 9: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIJOUS 10:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIVENDRES 11:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Reflexologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki
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Roger Bascones

Avui en dia es-
tem molt en 
contacte, tot i 
que la distància 

social és requerida, amb 
situacions que no son pro-
picies per a la salut. Tant 
el virus actual, i anant més 
enllà, totes les malalties 
que hi ha o tòxics varis als 
aliments, a l’aigua o a l’ai-
re.
Si hi ha alguna cosa que 
em caracteritza és la cons-
tància en treballar l’equi-
libri del cos, que sigui sa-
ludable i sostenible en el 
temps. Des de la meva tas-
ca professional he creat un 
“pla de vida” que compor-
ta posar consciència en 
totes les intel·ligències de 
l’esser humà. En quant al 
Coaching Transpersonal, 
que és el que desenvolupo 
actualment a la meva ac-
tivitat professional, hi ha 
4 intel·ligències que son: 
la mental, l’emocional, la 
física i l’espiritual. 
Així doncs, visualitzant 
una figura geomètrica, 
podríem dir que la salut 
és com si fos un triangle 

equilàter. Si posem més 
èmfasi en un costat o un 
altre hi haurà un desequi-
libri i el triangle es trans-
formarà en un altre tipus, 
com l’isòsceles o l’escalè. 
D’aquesta manera hem de 
ser constants en mante-
nir aquest equilibri. I així, 
podem enfrontar el nostre 
objectiu o repte cap a una 
millora considerable en 
els nostres hàbits diaris. 
Com ho fem?
Molt bé, cada costat del 
triangle pertany a una in-
tel·ligència i l’espiritual, 
que és la més intangible, 
la col·loquem a l’interi-
or, ja que no deixa de ser 
autoconeixement adqui-
rit amb l’experiència i 
la “prova-error-dubte” 
que ens la fa ampliar. En 
aquest cas també sabem 
que com més autoconei-
xement major és la reper-
cussió en l’autoconcepte i, 
conseqüentment, en l’au-
toestima. 
Una vegada tenim recone-
guts els costats de la figura 
i les intel·ligències podem 
desenvolupar el model. 

Per tant, faríem una dieta 
mental basada en el mode-
latge del llenguatge, cre-
ences, pensaments limi-
tadors, etc. L’Emocional, 
amb una gestió emocional 
adient al nostre dia a dia 
i observant acuradament 
quines son les nostres 
addiccions emocionals i 
com reaccionem davant 
els segrestos emocionals, 
per tal de corregir-ho amb 
eines d’alt impacte, aplica-
bles a “l’aquí i ara” i senzi-
lles però potents.
A la part física hi ha ac-
cions que sí podem dur a 
terme i aplicar com hàbits, 
per exemple: 
1. Esport o activitats 
físiques (ioga, pilates, etc.) 
que capacitin i habilitin a 
la persona cap a la millora 
del cos. Sabem que això és 
súper important per a la 
salut i l’equilibri. 
2. Les fases de la son, 
descans i connexió amb el 
nostre interior. Dormir bé 
i a les hores adients, me-
ditar o trobar aquells es-
pais d’introspecció i allu-

nyar-se del caos extern.
3. L’alimentació és 
bàsica en aquest equilibri 
saludable. Ja no és sufici-
ent menjar bé (i aquí ens 
podem preguntar “què és 
menjar bé?”). L’alimenta-
ció es relaciona directa-
ment amb les emocions: 
què sents i què menges? 
Quines coccions fas servir 
per als aliments? I anant 
més enllà, segons menges 
pot influir al sistema im-
munològic i baixar les te-
ves defenses, tal i com ho 
poden fer unes emocions 
negatives prolongades al 
temps.
Aquest model comporta 
canvis, constància, disci-
plina, inquietud interna 
per la millora i sobretot 
per la prevenció de les 
malalties, amb les accions 
que sí pots fer tu i no dei-
xar-les a la mà de la incer-
tesa.  
La medicina actual és ne-
cessària i ens ajuda, tot 
i així, de forma comple-
mentària a la nostra mà 
està que tinguem una mi-

llor qualitat de vida i les 
nostres accions diàries ro-
mandran en uns resultats 
que volem siguin positius. 

La responsabilitat de la 
nostra salut comença per 
nosaltres mateixos. 

Vols saber-ne més?
Si això et ressona, et pro-
poso aprofundir en el 
tema. 
Posem en marxa un curs 
que anomenem “L’harmo-
nia del cos: Alimentació, 
Gestió emocional i Activi-
tat física”. Impartit per la 
Consultora Macrobiòtica 
Sílvia Montserrat https://
silviamontserrat.com/ i 
jo: Roger Bascones, Coach 
Transpersonal.  
Comencem el 14 de se-
tembre de forma presen-
cial, 30h de curs i un to-
tal de 10 sessions.  Entra 
a www.gonature.es, omple 
el formulari de contacte 
i ràpidament t’informem 
de tot. 

Salut, força i coratge!! 

L’harmonia del cos



Cristina Queraltó Cosme/  
Propietària del centre Q.arts d’Igualada

Ballarina, entrenadora, coreògrafa, ioguini, mestra, emprenedora i estudiant incansable… 
Apassionada de la dansa i tot el que té a veure amb el treball corporal, m’agrada investigar, 
aprendre i conscienciar sobre una actitud de respecte envers el nostre cos. Tots som moviment 
i cada cos, únic i especial!

Estrena un nou local al carrer Caputxins, 58 d’Igualada. 
Quins serveis hi trobaran els anoiencs que el visitin?

En entrar al Q·arts respirareu calma i gaudireu d’amplitud, 
llum i ventilació natural en espais innovadors, adequats 

amb materials d’alta qualitat. Entenem qualsevol tipus de treball 
corporal només des d’una vessant saludable. Per tant, a les sessions 
prioritzem la presa de consciència de la correcció postural i el bon ús 
de la musculatura per enfortir i flexibilitzar el cos tot evitant lesions 
així com també cuidem i mimem tot el que envolta aquesta pràctica. 

Q·arts és un centre on es treballa la qualitat en el moviment. Podreu 
decidir-vos per sessions de Ioga, Gyrotonic, Pilates, Hipopressius o 
classes totalment personalitzades. O per l’Escola de Dansa (dansa 
clàssica, contemporània, jazz, urbanes, treball físic i preparació de 
coreografies per concursos) des dels 3 anys fins a Adults! Però tant 
des de l’àmbit de la salut com des del de la dansa, una de les frases que 
millor defineix la meva filosofia és: “Cuida el teu cos, és l’únic lloc on 
viuràs tota la teva vida” de Jim Rhon.

Orienta els seus serveis més cap a la salut que a la bellesa. És un 
concepte innovador?

Sí i no. És cert que s’ha fet molt culte al cos, buscant una forma ex-
terna a qualsevol preu. Però els que practiquem el Ioga, per exem-
ple, ja entenem que aquest treball amb el cos va molt més enllà de 
modelar-lo per assolir una certa imatge. I el Ioga és una tècnica mil.
lenària! D’altra banda, si és innovador en el l’aplicació de programes 
de Treball Físic o entrenament, en esport i en dansa, que tinguin en 
compte la biomecànica i l’alineació, on malauradament també s’ha 
buscat resultats a qualsevol preu.

Per exemple, la posició del cap i el coll afecta no només a la visió final 
d’una posició sinó també a tota la postura i, per tant, a la distribució 
del pès del cos i a l’equilibri. La forma en la que un ballarí utilitza la 
musculatura del coll pot provocar una incorrecta tensió a nivell d’es-

patlles que pot desembocar en problemes cervicals i demès.

Quan els alumnes, ballarins, gimnastes, atletes… comencen a enten-
dre la importància d’una correcta biomecànica en la seva tècnica i 
moviment aprenen amb més facilitat i evolucionen més ràpidament. 
Nosaltres prioritzem aquest aprenentatge en totes les nostres disci-
plines, en adults i en nens! I no només això, sinó que cuidem d’ells 
amb les instal.lacions i amb els materials que s’utilitzen. Per exemple, 
al Q·arts tenim 2 de les nostres sales equipades amb un paviment 
especial per dansa: una tarima flotant ve d’Alemània i garanteix un 
sistema especial d’amortiment amb mateixa elasticitat en tota la tari-
ma, que amortigua, minimitza i expandeix l’impacte en els salts, en el 
treball de puntes i dóna major confort al treball de terra.

Mens sana in corpore sano?

Totalment! ...I a l’inrevès també. El sistema de vida actual, educatiu 
i professional, emfatitza i valora el desenvolupament intel·lectual. 
Hem passat a un estil de vida frenètic i tecnològic que ha desem-
bocat en un augment de l’estrès, l’ansietat i la depressió. I tot aquest 
malestar es tradueix en tensió i dolor a nivell físic. Qui no coneix algú 
amb problemes d’insomni, de pell, de cervicals, lumbars o digestius? 
I qui no està millor quan balla o fa alguna activitat física? Quan riu? 
O durant les vacances? Quan es permet un descans i canvi de ritme? 

Presenta el gyrotònic que combina tai chi, dansa, kundalini ioga... 
i l’ús d’aparells. En què consisteix?

Gyrotonic Expansion System® és un mètode que arriba des d’Estats 
Units i Alemanya. S’adreça a tot el cos coordinant moviments intel-
ligents i respiració. Obre vies d’energia, estimula el sistema nerviós, i 
crea força funcional a través de seqüències de moviment rítmiques i 
fluides. “És com nadar fora l’aigua”.

Entrenament, Gyrotonic amb màquina i Gyrokinesis sense, que esti-
mula totes les cadenes musculars amb el control dels diferents eixos 
corporals. És tan potent e innovador a nivell recuperador i preventiu 

de lesions, que cada dia més fisioterapeutes i osteòpates el recoma-
nen. En alguns països està finançat per la Seguretat Social en Hos-
pitals gràcies a la seva gran eficàcia rehabilitadora. Activa el centre, 
la musculatura de l’interior de la pelvis, per donar una bona base 
de suport del tronc i les vísceres i destensionar espatlles. Mobilitza 
i flexibilitza la columna i augmenta el rang de moviment de les ar-
ticulacions. Alleugereix pressió articular i allarga i tonifica, sobretot, 
la musculatura de suport de l’esquelet, que, a llarg termini, és la que 
ens dóna salut per contrarestar els efectes de l’envelliment. Aquest 
entrenament-aprenentatge de moviments el més perfectes i precisos 
possible es va aplicant a la vida diària i millorem, per tant, la nos-
tra ergonomia i benestar. Molts clients em diuen, en acabar la sessió: 
“Em sento més àgil i estirat, com si hagués crescut!”

A qui va destinat el gyrotonic?

El treball es pot adaptar a qualsevol nivell de condició física. Hem 
parlat del poder rehabilitador i d’hospitals... però un altre efecte molt 
important i llaminer és el que té sobre la nostra silueta, l’allarga, toni-
fica i reesculpeix. Les millors ambaixadores en són Noemi Campbell, 
Gisele Bündchen, Ornella Muti, Mónica Bellucci, Uma Thurman, 
Jennifer Aniston, Madonna.... I esportistes d’alt rendiment como 
Shaquille O’Neal (NBA) Andy Murray (Tennis) Tiger Wood (golf), 
Carl Lewis (Corredor Olímpic)... l’han integrat en la seva preparació 
esportiva. Permet guanyar en amplitud del moviment, velocitat i pre-
cisió, d’una manera espectacular en qualsevol disciplina esportiva. I 
el més important, redueix en alt percentatge, el nombre de lesions de 
l’esportista.

És una especialitat cara?

Quin preu té cuidar-te? Sentir-te bé en el teu cos? Reeducar els mals 
hàbits posturals o patrons de moviment per alliberar el teu cos de 
tensions innecessàries, modelar-lo i descansar millor, minimitzant 
els efectes de l’envelliment?

A les pintades que darrerament embruten parets i carrers, alguns hi veuen vandalisme, d’altres l’expressió de la lluita política extraparlamentària. Confron-
tació entre l’integrisme militant de la força verda i fosca de l’estat, la reclamació independentista, que canvia el vox (paraula) pel moix (tristor) i la reivin-
dicació anticapitalista, que exigeix un canvi de paradigma social. Les tres han fet de la seva raó, una militància activa que es baralla pels carrers utilitzant 
eines, que abans només feien servir les forces sindicals, quan hi havia vaga. Ara ho fan permanentment sense voler donar la cara, malgrat tothom sap qui 
són i d’on venen. Uns s’emparen en la impunitat de les casernes i jutjats i els altres en les estructures d’alguns partits polítics i associacions cíviques. Tots 
volen guanyar el carrer, que és un espai clau de la lluita pel relat que fan servir en els enfrontaments en altres instàncies. Una pugna despietada que es ma-
nifesta esporàdicament, però permanent des fa segles. Uns reclamen les urnes per canviar l’equilibri actual i els altres defensen que no s’ha de canviar res. 
De moment, un combat sord on els únics que estan contents són els fabricants de pintures i les empreses de neteja.   

“En alguns països el Gyrotònic, per la 
seva eficàcia rehabilitadora, està 
finançat per la Seguretat Social”

  Jaume Singla @jaumesingla

Divendres, 4 de setembre de 2020

Espai patrocinat per:


