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L’EDITORIAL

Som aquí
A vui, amb tota probabilitat, sortirà escollit 

un nou President de la Generalitat i, amb 
ell, un nou Govern de Catalunya. Es dei-
xa enrere una legislatura que, a nivell de 

gestió, haurà passat sense pena ni glòria motivada, 
en part, per un any i mig de pandèmia que ha tras-
tocat tots els plans, però també, per viure pendents 
de les conseqüències dels 
fets de l’1 d’Octubre de 
2017, que han capitalit-
zat el panorama diari del 
país i han deixat molt 
poc marge per a elaborar 
i executar polítiques que 
són molt necessàries per 
a reconduir una situació 
molt delicada.
Queda enrere també una 
legislatura en la qual hem 
tingut a dues igualadines 
dins del Govern de la Generalitat, Àngels Chacón 
-que va ser expulsada fa uns mesos per la mala maror 
entre Junts i PDeCAT- i Alba Vergés. Pocs territoris 
poden tenir l’honor de comptar amb tant pes dins 
d’un govern, i així s’ha reconegut sempre des de la 
societat civil d’Igualada i comarca, orfe de pes polític 
nacional durant dècades anteriors. Malauradament, 

no podem estar satisfets de les conseqüències positives 
que tanta representació ha tingut només per al nostre 
territori. No s’han vist, o no s’han notat, i és una llàs-
tima, certament.
Com en altres ocasions quan un nou Govern es posa 
en marxa, toca advertir-los que som aquí. Sí, ja sabem 
que ho saben, però s’ha de dir. Cal trucar portes i fer-

se pesats, perquè si no, 
d’altres ho faran i s’em-
portaran els fruits. Ha 
passat moltes, moltes 
vegades.
L’Anoia pot presumir 
de ser un territori molt 
ben situat, idoni per 
escometre l’expansió de 
l’àrea metropolitana en 
l’àmbit econòmic i resi-
dencial, però això no 
serà gratis, i hauríem 

d’assumir fins quant estem disposats a acceptar-ho. 
Venen anys que seran clau per dissenyar el futur 
de Catalunya per al que queda de segle XXI, que és 
molt. Quedar-ne fora seria imperdonable. Per això 
urgeix que ens fem sentir com a territori disposat a 
anar endavant, sense soroll inútil, amb fermesa i sa-
bent fer-nos escoltar i respectar. En sabem? 

Venen anys que seran clau per a 
dissenyar el futur de Catalunya 
per al que queda de segle XXI, 

que és molt. Quedar-ne fora 
seria imperdonable. 
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Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, ha dit “abandonem les dinà-
miques de desgast i hipertacticisme. 
Prou d’insultar-nos entre companys 
de lluites compartides! Hem de se-
guir lluitant sense que ens divideixin”

Lluís Llach,  ha dit “El Consell de la 
República no té cap voluntat de tute-
lar el President de la Generalitat. Ens 
faria Vergonya. Que ningú utilitzi el 
Consell per fer embarrancar les ne-
gociacions per a formar govern. El 
Consell no segueix l’estratègia de JxC, 
perquè de ser així, jo no hi seria”

Jéssica Albiach, cap de files dels Co-
muns al Parlament, va anunciar que 
trencava les negociacions amb Es-
querra fins que “els republicans no 

es comprometin a fer que JxCat no 
entrarà al Govern ni ara ni més en-
davant. Ha de triar” 

Pedro Sánchez, president del go-
vern d’Espanya, va dir que “a Cata-
lunya s’hauria de fer un govern d’es-
querres liderat per Salvador Illa, que 
és el que volen els catalans, com es 
veu en l’enquesta del CIS”

David Fernández, vicepresident 
de l’ANC, havia avisat: “Per la lli-
bertat de Catalunya hem perdut 
feina, temps, la parella i finalment 
la paciència i la confiança.  Dei-
xeu de fomentar la divisió entre 
les bases per afeblir-nos. Més re-
unions honestes i menys mitjans 
de comunicació, més concòrdia i 
menys retrets, més acords i menys 
desavinences. Podem ser al darrere 
empenyent con fem ara, al vostre 
costat per avançar, però també al 
davant per confrontar-vos”.

Pere Aragonés, candidat d’ERC a la 
presidència de la Generalitat, finalment 
ha aconseguit un acord de govern amb 
Jordi Sánchez, secretari de JxC i 
“no s’hauran de fer noves eleccions”

Clara Ponsatí, eurodiputada, ha la-
mentat que JxCat faciliti la investidu-
ra de Pere Aragonès amb una votació 
interna en què els seus militants no-
més podran votar si cal entrar al Go-
vern o quedar-ne fora, dient “Apa! I 
què més?”

Laia Estrada, diputada al Parlament 
de Catalunya, va saber de l’ordre de 
detenció emesa pel Jutjat d’Instruc-
ció número 6 de Tarragona, quan pel 
fet de ser diputada sols ho podia fet 
el TSJC, “si no hagués estat diputada 
haurà dormit a la comissaria per uns 
fets irrellevants ocorreguts en una 
manifestació del 2018, quan ens vam 
manifestar pel consell de ministres 
que es feia a Barcelona i on no hi va 
haver cap violència. S’han d’acabar ja 
les represàlies”  

Joan Carles, rei emèrit que s’està a 
Abu Dhabi, segons el digital ‘El Es-
pañol’ ha rebut un requeriment d’in-
formació tributària, “per verificar el 
compliment de les seves obligacions 
fiscals” i li ha demanat més informa-
ció “sobre els pagaments assumits per 
la Fundació Zagatka, així com dades 
sobre comptes, targetes i patrimoni.” 

Recuperant 
les llibertats 
perdudes
Amb l’aixecament de l’estat d’alarma 
sembla que de mica en mica les nostres 
vides comencen a tornar a la normalitat 
d’abans de la pandèmia. Durant més 
d’un any, les limitacions de les llibertats 
ciutadanes han estat certament greus, i 
el nom utilitzat per descriure-les, estat 
d’alarma, potser ajuda a fer més visible 
aquesta gravetat. Ara s’ha donat per 
acabat l’estat d’alarma, tot i que en altres 
països no s’ha passat de l’estat d’alarma a 
la normalitat sinó que estan fent un pas 
intermedi. A Portugal, per exemple, es 
va acabar l’estat d’alarma i es va passar a 
l’estat de calamitat, amb unes limitacions 
i restriccions més suaus que amb l’alarma. 
Tot i que calamitat sona més greu que 
alarma, cada país té les seves normes i fa 
les seves valoracions.
Durant el temps de confinament hem patit 
limitacions de la mobilitat, confinaments 
de diversos tipus, restriccions d’horaris, 
reduccions d’aforaments, desaparició de 
l’oci nocturn i de moltes altres activitats 
comercials i lúdiques. Hem experimentat 
una greu disminució de les nostres 
llibertats individuals i col·lectives. Alguns 
polítics s’han sentit confortables tenint 
controlada la població, excessivament 
controlada al meu entendre. Així, amb 
l’aixecament de les mesures restrictives no 
tothom s’hi sent còmode. Alguns polítics 
(el conseller responsable dels mossos, per 
exemple) han començat a parlar de la 
“llibertat ben entesa” i altres expressions 
per l’estil que semblaven eliminades 
del nostre vocabulari en democràcia. 
Altres dirigents polítics han ressuscitat 
conceptes d’altres èpoques, i han parlat 
de no confondre la llibertat amb el 
llibertinatge.
Amb tot això que ens ha passat, a banda del 
lamentable balanç de persones malaltes i 
mortes, ens hauria de preocupar molt la 
pèrdua de llibertats que gairebé tothom 
ha acceptat com el mal menor, com una 
de les conseqüències socials inevitables 
de la pandèmia. En democràcia, la 
llibertat del ciutadà és una de les bases del 
sistema. Però sembla evident que alguns 
polítics, així com les forces policials, 
se senten molt més còmodes tenint la 
ciutadania ben controlada. Correm el 
risc que s’hi acostumin, i no ho hem de 
permetre. Tots tenim al cap episodis 
de violència policial gratuïta que no 
s’haurien d’haver produït. A partir d’ara 
la policia ja no podrà cometre els excessos 
que s’han produït durant aquests mesos. 
Els comportaments irresponsables d’una 
petita part de la població no justifiquen 
els excessos de l’altra banda. Ara toca 
recuperar les llibertats perdudes, sense 
excuses.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Davant la declaració conjunta de 
Pere Aragonès i Jordi Sànchez  
aquest dilluns des del Palau Ro-
bert m’ha canviat el semblant. Em 

preocupava, no tant que els dos partits no ar-
ribessin a un acord i abocar-nos a repetir elec-
cions, cosa certament poc encoratjadora; sinó 
que allò que em preocupava era la caiguda ge-
neral en un clima derrotista per part de l’in-
dependentisme, que hauria pogut esdevenir 
insuportable i representar una aturada del pro-
cés  que jo entenc que no ens podem permetre.
Enmig de les turbulències que han presidit 
aquestes setmanes des del 14F fins a aquest di-
lluns que ens ha despertat la notícia de l’acord 
entre ERC i Junts, segurament allò que més 
vegades ens hem plantejat és: han d’arribar a 
un acord “per a fer què?” I vull creure que mai, 
mai no han estat lluny uns dels altres, inclosa 
la CUP, és clar.  Ho dic sense ironia. Tots tres 
partits es reclamen independentistes i aquest 
humil articulista no en té cap dubte; de fet, no 
oblidem que aquesta és “la gràcia” del 52% que 
ens empara. Quan hem llegit amb atenció les 
diferències argüides dels uns i altres sempre 
ens han semblat superables, o potser ho volí-
em així. Un aclariment que entenc important: 
servidor parlo des de l’òptica del votant fidel 
de l’independentisme, el que engrosseix el tan 
preuat 52%,  que pot ser una òptica diferent de 
la dels militants de partit; i em sembla que això 
no és una cosa menor.
Escoltant el futur President, Pere Aragonès, i 
Jordi Sànchez, repeteixo que m’he sentit alleu-
jat i des del primer moment els vull fer crèdit: 
ambdós han comunicat un acord que ha sonat 
prou ben armat i que mereix, com deia, un vot 
de confiança. Per cert, una confiança que s’en-
forteix en veure les reaccions dels altres, d’aquí 
i les espanyes.

Tot insistint (fins a fer-me pesat) en la pon-
deració positiva intrínseca de l’acord, ara, em 
permeto d’entrar a valorar si respon a les ex-
pectatives, si “servirà” per a fer..., per a fer què? 
Com que tothom tenim el document a l’abast 
i jo no sóc tampoc cap expert, no en faré cap 
estudi exhaustiu ni de bon tros,  només n’apun-
to un parell de generalitats. Una primera i que 
em sembla “de calaix” és que l’acord que ha de 
permetre la investidura de Pere Aragonès  i la 
formació consegüent d’un Govern de coalició 
s’ha de disposar a “atacar” la situació de preca-
rietat en què es troba el país. És allò tan repetit 
aquestes setmanes que Catalunya no es podia 
permetre gaire temps més sense govern; ara 
aquest govern de coalició ha de poder afrontar 
la situació amb més “instruments” i sobretot 
amb la confiança que suposa l’acord dels par-
tits i el vist i plau dels votants. La dificultat en 
què ens trobem és certament màxima, en ple-
na crisi econòmica augmentada per la pandè-
mia i que se suma a la crisi històrica (sistèmi-
ca) del dèficit fiscal que arrosseguem. Val a dir 
que la lletra del document, al meu entendre,  
sembla completa i ben “tramada” i  per afron-
tar el reptes que tothom té al cap. Entengui’s 
que no entri a enumerar i valorar el desple-
gament de l’acord, en qualsevol cas, però, val 
a dir que es tracta d’una proposta exhaustiva, 
ben adreçada a afrontar la crisi en què ens tro-
bem: la sanitat, l’economia productiva, l’equi-
libri territorial, les polítiques energètiques, el 
tractament dels serveis socials com a quarta 
pota de l’estat del benestar, noves perspectives 
a ensenyament i en l’àmbit del coneixement i la 
investigació, etc. Reitero de no fer-me prolix, 
ja tindrem ocasió en el futur pròxim d’entrar a 
valorar-ne els diferents àmbits.  
L’altre gran objectiu -per a molta gent el defini-
tori-,  el del camí cap a la Independència hi és 

tractat a bastament. I des del primer moment, 
com també ho van manifestar Pere Aragonès i 
Jordi Sànchez al Palau Robert, l’acord estableix  
que es fa per caminar de manera decidida a 
aconseguir la República Catalana. Una part 
molt important de l’acord es dedica a definir 
i establir l’espai de coordinació i direcció es-
tratègica per culminar el camí cap a la inde-
pendència. Un espai que han d’ocupar els tres 
partits i l’ANC i Òmnium que es comprometen 
a coordinar-se amb el Consell per la República 
quan hagi acabat la reformulació en què  està 
immers; ERC i Junts es comprometen també 
a participar en els treballs de reformulació 
de l’òrgan que presideix Carles Puigdemont. 
Se salva i s’impulsa d’aquesta manera el llegat 
de l’1-O, una premissa que exigeix la majoria 
d’independentistes. Uns i altres han cedit: s’ac-
cepta la negociació amb l’Estat que era “pa-
trimoni” d’ERC, però sempre es considera el 
compromís indefugible de plantejar l’embat 
(aquest concepte apareix més que el de la con-
frontació) contra l’Estat, l’autodeterminació, el 
referèndum i la internacionalització del con-
flicte que han d’acompanyar l’assoliment de la 
República. O com diu el document: “Compar-
tim  l’aposta  pel  diàleg  i  la  negociació  polí-
tica  per  resoldre  el  conflicte  polític  existent 
així com la necessitat d’una confrontació cívica 
i pacífica per forçar l’Estat a assumir la realitat 
fins ara negada.”
En definitiva, vull pensar que estem en un bon 
camí per fer allò que demana la societat i el 
poble català: un bon Govern que gestioni i re-
solgui els problemes de la gent i que escometi 
amb determinació i amb l’empenta del carrer 
-partits i societat civil- l’assoliment de l’objec-
tiu desitjat per la majoria de la societat cata-
lana. Tant de bo que l’acord sigui per a fer tot 
això. Salut i sort!.  
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Per a fer què?

Creus que és necessari que els alumnes segueixin 
portant mascareta a l’escola el curs vinent?

 Sí 29,9%  No 70,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART
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FAÇANA DEL CONSELL COMARCAL

La façana del Consell Comarcal de l’Anoia llueix des de fa uns dies, 
els colors originals de l’edifici i a més aquests dies, abanderada per 
la commemoració, el 17 de maig, del Dia Internacional contra 
l’Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia (LGTBIfòbia).

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

L’HOME ÉS L’ÚNIC 
ANIMAL QUE 
ENSOPEGA DOS COPS 
EN LA MATEIXA PEDRA
Josep Vidal

Aquesta famosa dita, que ja fa molt 
anys que existeix, sembla ser que no 
passarà mai de moda. El passat cap 
de setmana les terrasses dels restau-
rants, bars, i cafeteries, estaven ple-
nes de gent. Però el que més sobta 
de tot això és que alguns no com-
pleixen amb les normatives, és a dir: 
distància entre les taules, nombre 
màxim de persones per taula, etc.., 
i un es pregunta: la policia controla-
va que tots aquests establiments del 
sector de la restauració compleixin 
amb les normatives? Si algun no 
les complia van ser sancionats amb 
multes?
Si no es respecten les normatives 
ens trobarem com l’any passat, que 
per culpa d’uns quants que no res-
pecten la normativa, aquells que si 
realment estan amb la llei els van 
obligar a tancar.
Algú pot dir: si els sancionan amb 
una multa, la paguen i no passa 
res. Doncs aquesta no és la solució. 
L’única manera que els que no com-
pleixen la normativa és, a part d’una 
forta sanció econòmica, obligar-los 
a tancar l’establiment durant tres 
setmanes, llavors sí que quan tornin 
obrir el local respectaran les distàn-
cies de seguretat entre les taules i el 
nombre màxim de persones també 
per taula.
O fem les coses ben fetes i som consci-
ents de tot el que està passant o, en cas 
contrari, tots sortirem perjudicats.

AGRAÏMENTS
Família de Francisca Salvador

El fill i la nora de Francisca Salvador 
Rodríguez desitgen expressar el pro-
fund agraïment pel tracte, afecte, cu-
res i atencions rebudes per part dels 
equips mèdics de:
1) Hospital Universitari d’Igualada
Equip de la Dra. Fernández i Dra. Vi-
dal i a tot el personal de la planta 4a.
Assistents Socials.
Direcció del Centre.
2) hospital Duran i Reynals
 Equip del Dr. González i tot el seu 
personal.
Servei de transport.
3) Fundació Sanitària Sant Josep
Equip del Dr. Castellà i tot el perso-
nal de la 5a planta.
Equip de Recepció.
Direcció del Centre.
A tot el personal del cap de setmana i 
festius. A alguns us hem conegut fins 
i tot fent amistat fora i per desgràcia, 
a uns altres no, però sabem que heu 
estat summament importants.
Volem agrair-vos el vostre treball, 
professionalitat, el tracte humà i la 
proximitat que ens heu transmès 
durant aquests tres mesos fent que 
durant tot el procés ens sentíssim 
acompanyats, informats, volguts, i 
fent un esforç titànic perquè pogués-
sim estar al costat d’ella fins als seus 
últims moments, gest que no hi ha 
paraules d’agraïment que puguin ex-
pressar tal acte humà.
Afirmem que no hem pogut estar en 
millor mans.
Ens acomiadem amb una enorme 
abraçada, respecte i admiració a tots/
es els que  heu format part de la nostra 
vida en aquest curt però intens temps.

EL PARC CENTRAL
Guillermo S. Gonzalez

La setmana passada vaig tenir una 
conversa amb la Regidora d’Urbanis-
me de l’Ajuntament d’Igualada a cau-
sa d’una consulta que vaig fer per la 
web de l’ajuntament sobre la ubicació 
del Quiosc del Parc Central. No en-
tenia amb el gran que és la zona, que 
col·loquin el quiosc enfront dels únics 
edificis d’habitatges que hi ha enfront 
del Parc Central, a uns 75 metres de 
la meva habitació, quan tenen la zona 
comercial en l’altre extrem. L’explicació 
que em van donar era el trànsit que hi 
ha en el C/França. Doncs entenc que 
reforçar la zona del C/França per a te-
nir més seguretat en el trànsit és més 
costós que molestar amb soroll a veïns.
Segons em van comentar l’empresa 
que explotarà el quiosc està avisat del 
control que ha de tenir sobre el soroll, 

cosa que veig complicada perquè hi 
ha botellades tots els caps de setma-
na, baralles i música a volum molt alt 
i per aquí no veus mai passar la poli-
cia. En comentar-li això, la regidora 
em van dir que la policia estarà al cas 
de tot això perquè el Parc Central és 
“la seva joia de la corona”.
La matinada del dissabte al diumen-
ge va haver-hi diverses botellades, 
van deixar el parc fet una porqueria 
(com podeu veure a la foto), va ha-
ver-hi baralles de matinada així com 
música alta i per “la joia de la coro-
na” no va passar-hi ningú i això que 
era el primer cap de setmana com-
plet després del confinament. Com 
volen que confiem en què gestionin 
el soroll d’un local de 400m2?

AGRAÏMENT AL SERVEI 
D’URGÈNCIES
Antonio

Fa unes setmanes vaig anar a Ur-
gències de l’Hospital d’Igualada on 
finalment em van diagnosticar un 
problema de vertigen. Volia agrair al 
Dr. Enric la immillorable atenció que 
vaig rebre per part d’ell i també de les 
infermeres que em van atendre. Des 
d’aquí envio molta força a tot l’equip 
de professionals d’aquest centre i us 
dono les gràcies.
 

4  |  CARTES DEL LECTOR Divendres, 21 de maig de 2021

Foto: Carmel·la Planell



  | 5Divendres, 21 de maig de 2021

L’Ajuntament 
d’Igualada 
t’ajuda a pagar 
la reforma i te’l 
posa a lloguer 

A canvi només cal...
Que lloguis el pis a través de la Borsa 
de Lloguer Assequible d’Igualada
durant 5 anys.

L’Ajuntament et garanteix el 
cobrament del lloguer i el retorn del 
pis en bon estat.

Consulteu condicions a igualada.cat

Obrim els habitatges 
buits, obrim el lloguer

Vine a l’Ajuntament i 
t’informarem!

Demana cita prèvia a:
Ajuntament d’Igualada
Plaça de l’Ajuntament, 1

www.igualada.cat
93 803 19 50

Tens un pis 
buit... però 
necessita 
reformes?

Subvenció de 
20.000€ per a la 
rehabilitació del teu 
pis buit

Et paguem el 100% 
del cost, no cal que 
cofi nancis l’obra

T’avancem el 20%
de la subvenció i la 
resta s’anirà abonant 
durant la reforma



Quan es publiqui 
aquest escrit, en Pere 
Aragonès i Garcia es-
tarà a punt de ser in-

vestit president de la Generalitat 
de Catalunya. El 132è president 
de la Generalitat. Això ha estat 

possible pel pacte entre les tres forces independen-
tistes del Parlament de Catalunya. Un pacte que ha 
costat gairebé dos mesos de negociacions.
Tot i haver obtingut el 52% dels vots i malgrat la 
promesa dels tres partits sobiranistes, ha costat 
molt arribar a un acord. Tant que una vegada més 
el poble ha hagut de sortir al carrer a manifestar-se 
per exigir als partits el compliment del compromís 
electoral.
Els dos principals partits sobiranistes han anat es-
tirant la corda fins arribar pràcticament al cantell 
d’unes noves eleccions que, més enllà de la possi-
bilitat de perdre suport popular, l’independentisme 
hauria llençat per la borda la majoria absoluta que 
té al Parlament de Catalunya.
Aquests dies les xarxes socials van plenes d’insults 
i desqualificacions en contra de Junts i/o d’ERC i 
dels seus dirigents. Els insults no venen únicament 
de perfils unionistes sinó que són també del sec-
tor pretesament independentista. Si hi hagués una 
premsa seriosa, rigorosa i equànime, podríem 
prescindir d’unes xarxes socials dominades per 
una colla d’hiperventilats en el millor dels casos i 
de perfils falsos que només busquen generar brega 
entre el sobiranisme català. Però lamentablement 
des que els grans mitjans escrits o audiovisuals són 
en mans de les grans corporacions, han perdut la 
poca credibilitat que els quedava. 

Finalment, i malgrat les tensions creades, s’ha arri-
bat a un acord de compromís i els propers dies veu-
rem la constitució d’un nou govern que ha de do-
nar estabilitat institucional a Catalunya. Almenys 
l’estabilitat que li han de donar els 74 diputats que 
sumen les tres forces polítiques representades al 
Parlament de Catalunya.
L’acord de formació del nou govern no ve a culmi-
nar un procés de diàleg entre ERC, Junts i Cup, és 
una fita més del llarg i tortuós camí cap a la sobi-
rania on cadascuna de les tres forces voldrà fixar el 
seu propi rumb. Això que és normal en els governs 
de coalició a tot el món, als catalans ens represen-
tarà un problema, car la situació de repressió que 
patim, posa obstacles a l’entesa. I també, i cal dir-
ho, perquè la lògica dels partits els porta a l’enfron-
tament malgrat que l’objectiu final d’uns i altres ens 
diguin que el mateix.
Però si la lògica dels partits és marcar-se, fer-se la 
traveta i boicotejar-se mútuament, la dels ciutadans 
és just la contrària. Cal esperar que tots plegats, tal 
com hem fet tantes vegades, sapiguem organit-
zar-nos per a impulsar una Generalitat i un Par-
lament que ens acostin al nostre objectiu final: la 
llibertat.
Els partits han fet un pacte, nosaltres hem de fer el 
nostre: exigir-los respecte entre ells i fermesa en-
front l’estat hostil. 

Els dos principals partits sobiranistes 
han anat estirant la corda fins 

arribar pràcticament al cantell d’unes 
noves eleccions

DAVID PRAT
ERC Igualada

El pacte Gràcies, Consellera, gràcies, Alba!

Amb el final de l’estat d’alarma han tor-
nat les botellades als carrers i un dels 
espais de la ciutat on són habituals és el 
Parc central, amb la conseqüent brutícia 
que generen, deixant de banda les mo-
lèsties als veïns. 

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotografia

 i les donarem a conèixer públicament.
Envia’ns un correu a:  fotodenuncia@veuanoia.cat

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Estic convençut que els 
veïns i veïnes de la Con-
ca d’Òdena recordarem 
tota la vida el moment 

en què es va anunciar, el dia 12 
de març, que érem els primers a 
ser totalment confinats davant 
una pandèmia que estava trasbal-

sant al món. Recordo aquell dia amb la sensació 
de viure un capítol d’una història totalment im-
pensable, increïble. I ironies del destí, li va tocar 
a la igualadina i Consellera de Salut, Alba Vergés, 
anunciar aquella duríssima decisió. Ho va fer visi-
blement emocionada, com és lògic, normal i fins 
i tot humà. No només estava anunciant el preludi 
del que seria un autèntic tsunami sanitari, social i 
econòmic sinó que a més a més estava confinant 
als seus veïns, als seus amics, als seus companys, a 
la seva família. No em puc ni imaginar la comple-
xitat d’aquell moment però sí que sé que no m’ha-
gués agradat gens ser a la pell de la Consellera. La 
situació de l’hospital d’Igualada era crítica i calia 
prendre decisions per esmorteir la creixent tensió 
que estàvem patint a la Conca, malgrat que això 
impliqués confinar-nos a casa.
Com és obvi, aquesta pandèmia que hem viscut 
durant massa temps era absolutament inesperable 
i imprevisible. Cap país del món, cap, ni un, n’ha 
sortit ben parat, ans al contrari. Països amb molts 
més recursos que nosaltres han viscut amb una 
virulència extrema les conseqüències d’una pan-
dèmia que ha creat un dolor inhumà. I la gestió 
de tot plegat ha d’haver estat un autèntic calvari 
per totes aquelles persones amb responsabilitats 
polítiques i sanitàries. Malauradament no hi havia 
un manual que expliqués com combatre de ma-
nera efectiva un virus nou que tot el món sanitari 
i científic desconeixia. De fet, experts de prestigi 
van arribar a dir que la covid-19 era com la grip 
i que no hi havia cap mena de perill. Malaurada-
ment, no ha estat així i tots els governs del món 
han hagut d’adaptar-se en funció del que s’anava 
coneixent i sabent. 
I ara que hem sabut com queda repartit el nou go-

vern de Catalunya i que JxCat assumeix la Conse-
lleria de Salut, vull fer un reconeixement a la Con-
sellera, companya, amiga i veïna, Alba Vergés. Per 
ser-hi fins a l’últim moment, resistint, aguantant, 
lluitant, carregant a les seves espatlles el pes de 
la gestió política de la pandèmia. I fent-ho d’una 
manera humana, propera i honesta durant 15 me-
sos que s’han fet eterns. Fent una confessió per-
sonal, les vegades que he pogut parlar amb l’Alba 
en aquests mesos he vist una persona que malgrat 
viure una situació d’una complexitat extrema, s’ha 
mantingut ferma i forta. Té mèrit haver estat capaç 
de mantenir la fortalesa i l’enteresa per seguir en-
davant en un dels pitjors episodis de l’últim segle. 
I fent-ho lluny de casa i patint en la seva directa 
esfera familiar l’impacte de la covid-19. Trobar-se, 
de cop, en aquesta situació, estic convençut que és 
molt dur i que ningú voldria haver estat en la seva 
pell. I malgrat tot, avui veiem la llum al final del 
túnel amb un procés de vacunació que està sent 
absolutament exemplar. L’Alba deixarà la Conse-
lleria de Salut després de la tempesta i havent es-
tablert un protocol de vacunació impecable (per-
fectament dirigit per l’atenció primària, per cert). 
Ha estat al peu del canó des del primer dia i fins 
el darrer, quan ja veiem el final d’aquest malson. 
I també crec que ha demostrat una manera de fer 
política a la que estem poc acostumats. Sense esti-
rabots ni utilitzant la pandèmia com a arma polí-
tica. Hem tingut una Consellera que ho ha donat 
tot per poder tirar endavant un país que estava a la 
UCI, en alguns moments gairebé de manera lite-
ral. I quan això passa, cal posar-ho en valor. Hi ha 
una altra manera de fer política i s’ha demostrat.
Gràcies, Consellera. Gràcies, Alba! 

L’Alba deixarà la Conselleria de Salut 
després de la tempesta i havent establert 

un protocol de vacunació impecable. 
Ha estat al peu del canó des del primer 

dia i fins el darrer
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

Regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes 
per estar ben informats de què passa a la comarca. 

Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

Subscripció 2x1 Comerços
78€/any 
Subscripció 3x1 Pack Famílies 
120€/any

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
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32 Mostra d’Igualada

Torna la Mostra Igualada, torna el teatre!
Del 26 al 30 de maig del 2021 se celebrarà la 32a Mostra Igualada, la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics 
de Catalunya

TEATRE / LA VEU 

La Mostra prepara una 
32a edició excepcional 
amb un format híbrid, 

combinant l’activitat profes-
sional en línia i les propostes 
en viu, en una edició repen-
sada i adaptada al present 
amb l’objectiu de garantir la 
màxima seguretat de tots els 
participants i amb la garantia 
d’excel·lència i qualitat de les 
propostes artístiques progra-
mades. La Mostra Igualada 
2020 va ser un dels primers 
projectes culturals que la Co-
vid-19 va obligar a suspendre 
quan tot just esclatava la cri-
si, i la consecutiva aturada de 
l’activitat al país va suposar 
un cop dur per a tots els pro-
fessionals culturals, per tant 
la d’aquest any 2021 s’enca-
ra amb una gran il·lusió tant 
per part de l’organització com 
dels participants, professio-
nals del sector i públic. 
Com a mercat, la Mostra Pro 
Catalan Arts és el punt de 
trobada anual dels professio-
nals del sector amb una Llot-
ja, enguany virtual, i activi-
tats adreçades a companyies i 
programadors per proveir les 
programacions familiars d’ar-
reu del territori.
La programació artística in-
clou propostes per a tots els 
públics que abordaran diver-
ses temàtiques com la diver-
sitat, la identitat de gènere, 
la crítica social, la incertesa 
a la joventut, el dol, la mort 
d’éssers estimats o el qüesti-
onament de l’amor romàntic. 
Hi haurà teatre, dansa, circ i 
clown, titelles i música. Des-
taca entre d’altres, l’itinerari 
Per als més petits +0 diri-
git als nadons de 0 a 3 anys 
i també les 10 propostes per 
atraure els joves al teatre que 
converteix la Mostra en una 

Fira on hi té cabuda tothom. 
Enguany la mostra comptarà 
amb 15 espais d’actuació: el 
Teatre Municipal Ateneu, el 
Teatre de l’Aurora, el Teatre 
Mercantil, les Cotxeres dels 
Moixiganguers, l’Escorxa-
dor (sala gran i sala lateral), 
l’Auditori Institut Pere Vives, 
Can Papasseit (a Vilanova del 
Camí), Ateneu Igualadí (Pis-
ta i pati de l’escola), Escolàpi-
es (Pati), el Museu de la Pell 
(Pati), La Cotonera, La Basti-
da i  el Parc de Puigcornet i 
tota la programació de carrer
tindrà lloc en recintes a l’aire 
lliure amb accés limitat, amb 
un preu simbòlic de 2 euros.

Teatre, dansa, circ, titelles
Enguany la Mostra Igualada 

ha rebut més de 700 sol·li-
cituds de companyies de les 
quals la direcció artística n’ha 
seleccionat 47. D’aquestes 
companyies, 39 són de Cata-
lunya i 8 de la resta de l’Estat. 
Degut a la situació de pandè-
mia la Fira no comptarà amb 
la participació de companyies 
internacionals. Dels 47 espec-
tacles que es podran veure, hi 
haurà 9 estrenes absolutes i 
un total de 94 funcions. 
Són variades les temàtiques 
que s’abordaran amb la pro-
gramació artística d’enguany: 
la diversitat, la identitat de 
gènere, la crítica social, la in-
certesa a la joventut, el dol, 
la mort d’éssers estimats o el 
qüestionament de l’amor ro-
màntic.

Guillem Albà & La 
Marabunta, Les Bian-
chis, Marie de Jongh, 

Cia Roberto G. Alonso, 
Los Galindos, Obskené, 
Campi Qui Pugui i La 
Virgueria, són algunes
de les companyies pro-

gramades

La programació inclou pro-
postes per a tots els públics i 
un ventall ampli de gèneres. 
D’entre les propostes teatrals 
destaca La motxilla de l’Ada 
de Teatre al detall, un espec-
tacle divertit i tendre sobre la 
identitat de gènere; Els ocells 
ho fan, i les balenes i les puces 
també d’Obskené, una pro-
posta per descobrir i mostrar 
aquest maremàgnum d’op-
cions que ens permet apro-
par-nos a la llibertat sexual; 
Ikimilikiliklik de Marie de 
Jongh, una història de bruixes 
sens bruixes, una història de 
valentes sense valentes, una 
història màgica sense mags, 
una història de nens que no 
són tan nens i uns adults que 
tampoc ho són tant; o Orbital 

de Farrés Brothers i cia, rela-
cions interplanetàries, òrbites 
humanes, ciència, poètica i 
humor, entre moltes d’altres.
Pel que fa a propostes de dan-
sa, es podrà veure Terra de 
Silver Drops Dansa, un llen-
guatge de moviment i una 
posada en escena que fasci-
narà i regalarà bellesa a petits 
i grans; Geometria de Rose-
land Musical, música, poesia, 
imatge i dansa contemporà-
nia en un espectacle geomè-
tric fascinant; Marúnica de 
Cia Roberto G. Alonso, un 
viatge poètic i visual pel fas-
cinant món creatiu de la pin-
tora surrealista Maruja Mallo.
A la Mostra Igualada tampoc 
hi faltaran propostes de circ 
i clown com Só. de Xampa-
tito Pato; Àvol de Circ Bover, 
una història que ens demos-
trarà que “fa més qui vol que 
qui pot”; VoloV de Col·lectiu 
TQM, un viatge sonor entre 
paisatges i emocions
Igualada també acollirà l’es-
pectacle de titelles Núvol  
Núvol dels Periferia Teatro, 
un joc poètic sobre la idea 
de l’amor romàntic que se’ns 
transmet des de la més tendra 
infància.
La música també és un gène-
re clau de la Mostra Igualada. 
En aquesta edició es podrà 
veure l’obra Tot esperant en 
Will d’Egos Petits, un musical
shakesperià per als menuts; 
Andròmines de Samfaina de 
Colors, un espectacle poètic 
que ens parla de la fugacitat 
del temps .
Per segon any, la Mostra crea 
l’itinerari “Per als més pe-
tits +0” per a nadons de 0 a 
3 anys. D’entre les propostes 
d’aquest itinerari destaquen 
L’odissea de Latung La La de 
David Ymbernon

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra  691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      
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TEATRE / LA VEU 

La Mostra Igualada, 
fira d’espectacles in-
fantils i juvenils, eme-

trà quatre espectacles pel 
canal de Youtube de la Fira. 
Dels quatre espectacles, tres 
es podran veure en directe i 
en un dels casos s’emetrà la 
gravació de l’obra. Es tracta 
d’una proposta per fer més 
accessible la programació 
a infants, joves i famílies i 
compensar els límits d’afo-
rament establerts per com-
plir amb les mesures sanità-
ries de la covid-19.
Dels espectacles en directe, 
el dijous 27 de maig a les 
20 h es podrà veure Jaleiu 
de Guillem Albà & La Ma-
rabunta, un divertit i provo-
cador espectacle per descon-

nectar del món real que farà 
esclatar de riure a tothom. El 
divendres 28 de maig a les 20 
h serà el torn de Ikimilikiliklik 
de Marie de Jongh, una histò-
ria de bruixes sense bruixes, 
una història de valentes sense 
valentes, una història màgica 
sense mags, una història de 
nens que no són tan nens i 
uns adults que tampoc ho són 
tant i dissabte 29 de maig a les 
18 h Àvol de Circ Bover, una 
història que ens demostrarà 
que “fa més qui vol que qui 
pot”.
El diumenge 30 de maig a les 
11.30 h s’emetrà l’enregistra-
ment de l’espectacle Les aven-
tures del Lleó vergonyós de El 
Pot Petit, titelles i música per 
acompanyar de ben a prop al 
Lleó vergonyós a viure les se-
ves aventures.

Emissió de quatre espectacles pel canal de Youtube de la Fira

TEATRE / C. ROMA 

Aquest any la Mostra 
compta amb 9 estre-
nes absolutes: Terra de 

Silver Drops Dansa, Container 
d’Emília Gragot, La motxilla 
de l’Ada de Teatre al detall;  La 
punta de mi nariz de Kolektivo 
Konika,  Les històries naturals’ 
de Lazzigags Produccions, Vo-
loV de Col·lectiu TQM, Nius 
de CreaMoviment, Bodas de 
sangre de Projecte Ingenu i Tot 
esperant a Will d’Egos Petits.
A més, en Ramon Giné, direc-
tor artístic de la Mostra, fa es-
ment d’alguns dels espectacles 
més destacats que es podran 
gaudir aquest any.
Un d’ells és la proposta de La 
Baldufa, La faula de l’esquirol. 
“La Baldufa ha sigut Premi 
Nacional d’arts escèniques i 
ens aporta una faula que ens 

fa reflexionar sobre el món 
en què vivim, amb el seu llen-
guatge “baldufero”, tot i que 
en realitat no hi ha paraula a 
l’espectacle i compta amb mú-
sica en directe” explica Giné. 

“També voldria destacar La 
petita Moby Dick d’Eudald 
Ferré, una instal·lació escènica 
entorn una gran balena que fa 
8 metres, és com un titella ge-
gant i que podrem veure a les 

Nou estrenes absolutes i espectacles de molta qualitat
Cotxeres dels Moixiganguers”.
Un altre dels espectacles als 
quals fa esment el director és 
Avol del Circ Bover, compa-
nyia mallorquina, que ja ha 
estat present en altres edicions 
de la Mostra i que aquest any 
trobarem al pati de l’Ateneu. 
Per a la franja dels +5, Ramon 
Giné destaca un espectacle 
que ha guanyat el Premi de la 
Crítica d’enguany, que és Camí 
a l’escola, de la companyia 
Campi qui pugui, “que conta 
la història de tres germanes 
que s’han d’enfrontar diària-
ment a obstacles i dificultats 
per arribar a l’escola i que està 
inspirat en el documental ba-
sat en històries reals d’arreu 
del món”.
“També m’agradaria destacar 
l’espectacle de Les Bianchis, 
per a la franja de + 8 anys, Les 
croquetes oblidades, que ens 

parla sobre el dol i el tema de 
la mort en els infants. Crec 
que és una temàtica molt in-
teressant”, explica Giné.
Un dels espectacles especials 
d’aquest any és l’inaugural, de 
Guillem Albà & la Marabun-
ta, Jaleiu -que també es farà 
en streaming-.
De la Mostra Jove, Ramon 
Giné en destaca tres especta-
cles: Les històries naturals de 
Lazzigags Produccions, un 
viatge des del cor de les tene-
bres, als sentiments més pro-
funds. Paraules que trenquen 
ossos que ha sigut premi de la 
crítica al millor espectacle de 
carrer, “és un espectacle amb 
un format novedós, que es re-
alitza en un bosc, en aquesta 
ocasió al Parc del Puigcornet. 
És un espectacle interactiu, 
on amb un mòbil a la mà t’en-
dinses de nit a dins del bosc 
i sota l’estructura d’una ron-
dalla, cadascú fa la seva prò-
pia connexió amb la natura. 
Penso que és una experiència 
a nivell individual molt inte-
ressant”. També destaca Lá-
zaro, una propsta on s’hi bar-
reja el hip-hop, la música i fa 
una adaptació completament 
lliure del Lazarillo de Tormes. 
I finalment una estrena de 
projecte Ingenu, que és Bodas 
de sangre, que s’endinsa en el 
món de Federico Garcia Lorca 
a través del cant, la música elec-
trònica, el cos i el moviment.
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Per complir amb les mesures 
sanitàries per fer front a la 
pandèmia i per garantir una 
Mostra Igualada 100% segu-
ra, enguany ha estat neces-
sari adaptar alguns aspectes 
de la fira que us destaquem a 
continuació:
- L’aforament dels espais 
d’actuació està restringit al 
50% de les seves localitats.
- Per accedir a tots els es-
pectacles, tant els d’interior 
com els que es fan a l’aire 
lliure, serà imprescindible 
disposar d’entrada.
- Els espectacles de carrer 
de la Mostra Igualada 2021 
es realitzaran en recintes a 
l’aire lliure però amb afora-
ment limitat; per a aquests 
espectacles caldrà comprar 
entrada amb un preu sim-
bòlic de 2€ (les entrades pels 
espectacles en espais interi-
ors tenen un preu de 8 i 5€).
- Per a la vostra tranquil·li-
tat, un cop realitzeu la com-
pra grupal (*) de les entra-
des, les butaques contigües 
es bloquejaran per deixar la 
distància de seguretat res-
pecte als altres grups d’es-
pectadors.
(*) Podeu comprar les entra-
des que considereu i estaran 
juntes. Les butaques buides 
us separen d’altres compres 
grupals.
- Us recomanem adquirir 
prèviament les entrades en 
línia. La Mostra només dis-
posarà d’un punt de taquilla 
durant els dies de la fira per 
poder atendre possibles in-
cidències.
- En tot moment caldrà se-
guir les mesures Covid que 
s’han adoptat per gaudir 
d’una Mostra 100% segura 
i que es podran consultar al 
web de la Mostra.

Amb l’adquisició d’entra-
des per a la Mostra Iguala-
da, els participants adqui-
reixen els següents drets i 
les següents obligacions:
- Complir amb la normativa 
establerta en l’espai d’actua-

ció i la indicada pel personal 
de sala.
- Facilitar les vostres dades 
de contacte (nom i cognoms, 
telèfon, correu electrònic) 
amb l’únic objectiu de faci-
litar la comunicació amb la 
Mostra en cas de necessitat.
- Ús obligatori de la masca-
reta per accedir als espec-
tacles i durant tota la repre-
sentació.
- Serà necessari arribar a 
l’espai d’actuació amb un 
mínim de 20 minuts d’an-
telació per facilitar l’entrada 
esglaonada.
- No es podrà accedir a l’es-
pai un cop iniciada la funció.
- Es recomana portar l’entra-
da descarregada al mòbil per 
evitar al màxim el contacte 
amb paper.
- Rentar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic disponible 
en diversos punts de l’espai 
d’actuació.
- Si l’espai ho requereix, pri-
oritzar l’ús de les escales (as-
censors amb capacitat màxi-
ma d’1 persona).
- Respectar l’aforament limi-
tat dels lavabos.
-  Al final de l’espectacle, ro-
mandre asseguts a les vos-
tres localitats i esperar les 
indicacions del personal de 
l’espai per realitzar una sor-
tida esglaonada.
-  Si penseu que podeu tenir 
símptomes de la covid-19 o 
heu estat en contacte amb 
algú diagnosticat del virus, 
NO HEU DE VENIR A 
L’ESPECTACLE.
- Si heu adquirit l’entrada i 
no podeu venir a l’espectacle 
per aquesta causa, es retor-
narà l’import de la compra 
sempre que acrediteu aques-
ta causa excepcional. En un 
altre cas, no es retornarà 
l’import de la compra.
-  En cas que la Mostra hagi 
de suspendre alguna actua-
ció per ordre governamen-
tal, l’import de les vostres 
entrades us serà retornat en 
els 15 dies següents a la data 
de la funció suspesa.

Una Mostra cent per 
cent segura

La Mostra Igualada ha 
impulsat la convocatò-
ria pública Suport a la 

producció i exhibició. El nou 
ajut té per objectiu estimu-
lar el sector de les arts escè-
niques per a tots els públics 
fomentant la creació, sent 
un referent per a les compa-
nyies i incidint en les línies 
de programació del país per 
mantenir el nivell artístic i 
de qualitat del mercat.
El Suport a la producció i 
exhibició consta de quatre 
línies d’actuació d’acord als 
quatre eixos de programació 
de la Fira: el gran format, les 
noves dramatúrgies i ten-
dències, el foment de la co-
operació entre companyies i 
l’àmbit jove.
- Marie de Jongh ha estat 
l’escollida dins la Línia gran 
format amb el projecte Ama.
- Agrupación Señor Serra-
no dins la Línia noves dra-

matúrgies i tendències amb 
Olympus.
- Companyia de Comediants 
La Baldufa i Sol Picó dins la 
Línia foment de la coopera-
ció entre companyies amb 
Imperfectes.
- Tèntol dins la Línia jove 
amb Eye2030.
Les companyies gaudiran 
d’una dotació econòmica en 
concepte d’ajut a la creació; 
sumaran còmplices al pro-
jecte com ara equipaments 
públics i privats, entitats 
programadores o festivals 
que podran implicar-se tant 
en el procés de creació com 
en la posterior explotació; 
comptaran amb un espai 
de residència, la possibili-
tat d’assajos oberts a la ciu-
tat i activitats amb escoles o 
instituts, a més d’assessora-
ment, seguiment i acompa-
nyament durant el procés 
de creació. Les produccions 

s’exhibiran a l’edició de 2022 
de la Mostra Igualada.
La convocatòria ha rebut 
126 sol·licituds i ha des-
pertat un gran interès entre 
les companyies, que podien 
presentar-se a una sola línia 
de suport.
La més participada ha estat 
la de noves dramatúrgies i 
tendències (ha registrat un 
37% dels projectes), segui-
da de la jove (30%), gran 
format (27%) i foment de la 
cooperació entre companyi-
es (6%). Pel que fa a la pro-
cedència, el 64% han estat 
de Catalunya i el 36% de la 
resta de l’Estat.
La convocatòria compta amb 
la col·laboració econòmica i 
d’exhibició d’altres equipa-
ments i festivals del país com 
ara el Festival Grec, el Tea-
tre Nacional de Catalunya 
(TNC), el Teatre Tantaranta-
na i la Nau Ivanow.

La Mostra impulsa el “Suport a la 
producció i exhibició”

Per tal d’adaptar-se a la 
situació actual, la Fira 
s’allarga un dia i les 

activitats dirigides als pro-
fessionals, que es concentra-
ran de dimecres a divendres, 
seran virtuals. Això perme-
trà participar de la Mostra 
als professionals no només 
catalans, sinó també estatals 
i internacionals. Tot i que la 
programació d’espectacles 
serà presencial, enguany se 
substitueix la Llotja física 
per la Llotja Virtual, un espai 
que conservarà l’essència de 
la Llotja clàssica permetent el 

contacte entre professionals, 
i allotjant totes les activitats 
professionals i on tindrà lloc 
la Mostra PRO Catalan Arts, 
amb presentacions, reunions 
ràpides, espectacles en strea-
ming i moltes altres activi-
tats.

Jornada Mostra PRO Cata-
lan Arts
Dimecres 26 de maig
9:30 h - Inauguració
10 h - Benvinguda i presen-
tació de la Llotja Virtual
10:30 a 11:15 h – Presentació 
dels Projectes de Suport a la 

producció i exhibició
11:30 a 12:30 h - Reunions 
Ràpides
16 a 17 h - Reunions Ràpides
16 a 16:30 h (públic familiar) 
i 16:30 a 17 h (públic jove) 
- Trobades entre programa-
dors/es i companyies catala-
nes i estatals amb espectacles 
en fase de creació.
Dijous 27 de maig
10:15 a 11 h - Presentació dels 
Projectes de Suport a la pro-
ducció i exhibició per progra-
madors internacionals.
11 a 11:35 h - Espectacle en 
streaming amb horari per de-
terminar
11:45 a 12:15 h - Presentació 
de les Delegacions de l’ICEC
15:30 a 17 h - Reunions Rà-
pides
Espectacles en streaming amb 
horari per determinar
Divendres 28 de maig
Espectacles en streaming amb 
horari per determinar.

Activitats per a professionals

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES



L’Ajuntament presenta l’avantprojecte del futur 
nou Mercat de la Masuca, que es vol obrir el 2024
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L a intenció és tenir-lo 
inaugurat abans del 
Nadal de 2024, però 

ara tot just el projecte inicia 
les seves primeres passes. La 
reforma integral del Mercat 
Municipal de la Masuca té, 
de moment, un avantprojecte 
i una il·lustrativa maqueta. Es 
va presentar als paradistes fa 
pocs dies a l’Ateneu, i dime-
cres davant la premsa. Bàsi-
cament, el mercat passarà de 
primera a tercera generació, és 
a dir, de només poder vendre 
producte, com ara, a fer-lo allí 
mateix i poder-lo degustar. 
Per poder fer aquesta pas-
sa gegant era imprescindible 
l’acord amb els paradistes, que 
finalitzen la seva concessió 
de 40 anys amb l’Ajuntament 
el 2023. Els que vulguin con-
tinuar -un 75%, de moment- 
s’hauran de sotmetre a un nou 
Reglament del Mercat, que es-
tarà a punt aquest any. A finals 
del 2022 podran ja licitar-se 
les noves parades, dos anys 
abans d’obrir. 
El regidor de Dinamització 
Econòmica, Jordi Marcè, ha 
deixat molt clar que “tots els 
paradistes d’ara podran acabar 
sense problemes, no es faran 
obres abans”, i detallava que, 
quan aquestes s’iniciïn, s’esta-
blirà un sistema per a que el 
mercat continuï obert.
L’alcalde Marc Castells ha des-
tacat que “amb la futura entra-
da de la Ronda Sud a Igualada, 
el Carrer Cardenal Vives pas-
sarà a ser un eix importantís-

plaça de la 
Masuca

futur 
complex de 
Cal Carner

Sant Carles

Virtut

sim de circulació a tocar de 
la Masuca i això es reflectirà 
en el disseny del nou mercat 
que tindrà la façana d’aquest 
carrer com una de les princi-
pals. Serà un mercat referent 
al país, de tercera generació i 
obert a la ciutat”. L’Ajuntament 
ha visitat els mercats d’Olot i 
Tarragona per a prendre refe-
rències.
El nou reglament també servi-
rà per a establir nous horaris, 
de manera que, com succeeix 
a les ciutats amb mercats així, 
es pugui obrir tots els dies 
laborables. “El mercat s’ha 
d’adequar a les necessitats dels 
clients, això ho hauran de te-
nir en compte els paradistes”. 
Les dades assenyalen que, 
cada any, passen unes 700.000 
persones pel mercat de la Ma-
suca, tot i que darrerament es 

veuen moltes parades tanca-
des.

Un nou accés des 
del carrer Sant Carles
El nou mercat es vol fer més 
amable i transparent, amb ac-
cessos a les cantonades dels 
carrers Cardenal Vives i Joa-
quima Vedruna i una nova en-
trada pel carrer de Sant Car-
les que s’obrirà per accedir al 
mercat. El carrer de la Virtut 
tindrà una entrada i passarà a 
ser l’espai on hi hauria el moll 
de càrrega. 
Les parades exteriors serien 
de vidre, de forma que es vegi 
l’interior i l’edifici industrial 
actual es converteixi en un 
edifici transparent que mos-
tri les parades des de fora. Es 
millorarà l’accés al pàrquing 
interior i es mantindran les 
dues plantes per poder apar-
car, perquè desapareixeran a 
l’exterior les places d’aparca-
ment del carrer de la Virtut. 
La teulada estarà plena de pla-
ques solars.
El nou mercat, que tindrà un 
petit supermercat de proximi-
tat i tres espais de restauració, 
passa de les 45 parades actu-
als a 38, si bé aquesta xifra pot 
canviar depenent de les con-
verses amb els paradistes in-
teressats. Ara per ara, es con-
templen 200 mòduls de 6m2. 
“Volem que el futur client del 
mercat pugui aparcar el cotxe 
a La Masuca i surti amb tota la 
compra de la setmana feta al 
mateix cistell”, deia Marcè.
A finals d’aquest any se sabrà 
l’estimació econòmica del cost 
del projecte. 
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E l sector del paper, un 
dels més madurs de 
la indústria catalana 

actual, i dels més potents a 
l’Anoia, veu en les recents nor-
matives que s’encaminen a la 
substitució del plàstic com a 
una oportunitat de futur.
En una recent trobada a la 
UEA, les empreses assistents, 
del sector de la fabricació 
del paper, de cartró i també 
de packaging, van explicar 
que s’han trobat amb un any 
complicat, amb pujades i bai-
xades de feina i de subminis-
traments, per les limitacions 
i restriccions del transport 
nacional i internacional del 
paper, una forta pressió a l’alça 
pel tema del cost de les ma-
tèries primeres, sotmès a una 
gran variabilitat, i les restricci-
ons navilieres i de trànsit ma-
rítim.
A nivell de fabricació, les em-
preses han treballat a ritmes 
desiguals, i l’afectació ha estat 
variable segons el sector pel 
qual treballen, més notable 
en les empreses orientades a 
comerç (bosses i craft) i hos-

El sector paperer de l’Anoia veu 
l’adeu al plàstic com una oportunitat

El Xat Jove Anoia torna 
als instituts per a 
resoldre dubtes de salut
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls equips d’Atenció 
Primària a l’Anoia 
reimpulsen el Xat Jove 

Anoia, una iniciativa adreçada 
a joves perquè puguin fer con-
sultes confidencials i persona-
litzades sobre temes de salut a 
través de l’aplicació de missat-
geria WhatsApp.
Es tracta d’un projecte pilot 
liderat per les professionals 
d’infermeria del Programa 
Salut i Escola i les llevadores 
de l’ASSIR Anoia de l’ICS a la 
Catalunya Central. L’eina pre-
tén promoure la salut i la pre-
venció de malalties a l’escola. 
A través de missatgeria, i de 
forma anònima, les professi-
onals poden rebre consultes i 
resoldre dubtes en matèria de 
salut afectiva i sexual, consum 
de drogues i prevenció de dro-
goaddiccions, salut alimentà-
ria..., i fer difusió als joves dels 
serveis de salut comunitària 
del territori.
El Xat Jove Anoia està adreçat 
a infants i joves d’entre dotze 
i divuit anys. Per poder-los 
explicar la iniciativa, les in-
fermeres fan xerrades durant 
aquest mes de maig i juny amb 

REDACCIÓ / LA VEU 

La igualadina Alba Ver-
gès no continuarà com 
a consellera de Salut 

en el nou Govern de la Ge-
neralitat que encapçalarà el 
republicà Pere Aragonès, se-
gons es desprèn del nou or-
ganigrama que s’ha presentat , 
en el qual queda clar que el de-
partament de Salut passarà a 
mans de Junts per Catalunya.

REDACCIÓ / LA VEU 

La tinenta d’alcal-
de d’Urbanisme de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada, Carlota Carner, ha 
explicat aquest dimecres al 
migdia que la Policia Local 
ja ha identificat un dels pres-
sumptes autors de l’incendi 
que es va produir divendres 

els alumnes de cinc instituts 
de la comarca de l’Anoia: l’Ins-
titut Molí de la Vila de Cape-
llades, l’Institut de Vallbona 
d’Anoia, l’Institut Joan Segura 
i Valls de Santa Coloma de 
Queralt, l’Institut Pere Vives 
Vich d’Igualada i l’Escola Pia 
d’Igualada.

Com accedir al Xat 
Jove Anoia
Si tens entre 12 i 18 anys, pots 
enviar qualsevol consulta rela-
cionada amb la salut afectiva 
i sexual, les drogues o les ad-
diccions al Xat Jove, a través 
de whatsapp. Has d’escanejar 
un codi QR que trobaràs als 
cartells i pòsters penjats als 
instituts i Centres d’Atenció 
Primària.
La consulta és gratuïta, anòni-
ma i confidencial i disponible 
els dies laborables de 8 a 20 h.
El projecte pilot es duu a ter-
me en el marc de l’acord de 
col·laboració entre la Gerència 
Territorial Catalunya Central 
de l’Institut Català de la Salut 
amb Abi Global Health, una 
empresa de salut digital amb 
seu a Barcelona i Dublín.

taleria, i no tant accentuat en 
les que treballen per sectors 
essencials, ja sigui elaborant 
paper tissú o embalatge per 
e-commerce.
Substitució del plàstic del pa-
per: una oportunitat per al 
sector
Les empreses del sector van 
posar de manifest que la pro-
gressiva substitució del plàs-
tic pel paper planteja un rep-
te gran, especialment sobre 
la capacitat que tenim com a 
planeta per convertir matèria 
primera en paper. Són més 
que conscients que no no-
més és una tendència a l’alça 
i un gran repte a la vegada, 
sinó una oportunitat a tots 
els nivells. En aquest sentit, 
les empreses van exposar que 

el sector, en l’actualitat, ja hi 
treballa, i que és un mercat a 
desenvolupar especialment 
ara amb les creixents exigèn-
cies i models de sostenibili-
tat en auge. Precisament, la 
sostenibilitat i el reciclatge ja 
forma part del core business 
del sector paperer (per la ma-
tèria primera i per l’aigua que 
fan servir) i que compleix amb 
moltes certificacions, però que 
veu que cada vegada cal ser 
més exigent en aquest sentit, 
adaptar-se i ser més eficients i 
més sostenibles.
En aquesta línia, les empre-
ses veuen que la transforma-
ció del sector, un dels sectors 
industrials més tradicionals, 
passa per una necessària revo-
lució digital i tecnològica.

Alba Vergés no seguirà 
com a consellera de 
Salut en el nou Govern

Segons diverses fonts, Josep 
Maria Argimon podria ser 
el nou conseller de Salut. El 
fins ara secretari de Salut 
Pública, una de les figures 
amb més projecció durant 
aquests mesos de pandèmia, 
podria fer el salt i situar-se a 
la primera línia del departa-
ment. No se sap encara si la 
igualadina continuarà en el 
nou Govern, amb una altra 
responsabilitat.

Identificat un dels autors de l’incendi 
a l’entorn del camp de futbol

passat al vespre a l’entorn 
de la zona esportiva de Les 
Comes, que ha confessat en 
l’interrogatori que hi va es-
tar implicat. 
A més, també s’està inves-
tigant a dues persones més 
que podrien estar relacio-
nades amb el cas. La tinenta 
d’alcalde ha explicat que la 
investigació segueix oberta 
per tal d’esclarir si l’incident 
va ser provocat o accidental.
L’incendi, que va ser apagat 
ràpidament pels Bombers, 
va ser molt aparatós en cre-
mar-se bona part del borris-
sol que aquests dies despre-
nen els pollancres, i que és 
notablement inflamable.

Es necessita 
PROFESSOR D’AUTOESCOLA 

ZONA BAGES 
per a impartir classes pràctiques permís B, amb 
possibilitat de fer classes teòriques. També es 
valorarà capacitat d’impartir classes de permís A2.

S'ofereix treball estable a mitja o jornada completa 
amb horari matí/tarda o horari intensiu.

Molt bon ambient de treball. Sou a 13 euros nets 
totes les hores.

Imprescindible: TÍTOL PROFESSOR FORMACIÓ 
VIÀRIA (abstenir-se qui no ho posseeixi).

Enviar Currículum a:
autoescola.bages@gmail.com



El plat fort de les cele-
bracions serà la inau-
guració de l’Igualada 
Fashion Lab, situat a 

l’antiga fàbrica 
de Vives Vidal
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A mb motiu del seu vin-
tè aniversari, la Fun-
dació per a la Innova-

ció Tèxtil FITEX ha presentat 
a la ciutat el balanç de la feina 
feta, i els resultats mostren fins 
a quin punt FITEX ha estat 
clau per al desenvolupament 
de la indústria tèxtil i moda de 
l’Anoia. Ha impulsat negocis i 
productes que, de manera molt 
directa, han ajudat a millorar 
les perspectives de treball del 
territori.
L’exemple més recent d’avenç 
tecnològic impulsat per FITEX 
és la mascareta de gènere de 
punt d’alta protecció, homo-
logada amb la norma UNE 
EN0065 i fabricada íntegra-
ment a l’Anoia que es comer-
cialitza arreu d’Europa i que 
ha permès mantenir l’activitat 
industrial a empreses famili-
ars igualadines durant els me-
sos més durs de la pandèmia. 
Altres èxits d’aquests vint anys 
són productes fets a partir de 
tèxtil intel·ligent desenvolupat 
per FITEX com ara peces de 
protecció laboral, roba interior 
per infants amb pell atòpica, 
mitjons amb propietats d’alt 
confort tèrmic o bé les calcetes 
per la incontinència urinària 
d’esforç, entre molts d’altres.
Durant aquest 2021, FITEX 
celebrarà diverses accions de 
commemoració d’aquest ani-
versari, que tindrà com a plat 
fort la inauguració de l’Iguala-
da Fashion Lab durant el dar-
rer trimestre de l’any. Aquest 
dimecres han presentat el pro-
jecte el president de FITEX, 
Joan Gabarró, el vicepresident, 
Bernat Biosca i el director exe-
cutiu, David García, al costat 
de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells i del regidor de pro-
moció econòmica de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Jordi Marcé.
Des de la seva fundació i du-
rant dues dècades, FITEX ha 
invertit més de 10 milions d’eu-
ros per a la innovació de les in-
dústries del disseny de l’Anoia. 
També ha impartit 40.000 ho-
res de formació a 3.500 alum-
nes, la majoria professionals en 
actiu de les empreses tèxtils de 
l’Anoia, i es calcula que ha ge-
nerat més de 50 milions d’euros 
de negoci internacional gràcies 
a les diverses accions i plata-
formes d’internacionalització 
que ha portat a terme en països 
com Xina, Estats Units, Rússia 
o Brasil. 
L’entitat també ha impulsat 

La Fundació Tèxtil Fitex celebra 
el vintè aniversari 

Acord de Grup Carles i 
Àuria Fundació
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A questa setmana el 
Grup Carles i Àuria 
Fundació han signat 

una conveni per donar su-
port al nou projecte del Servei 
d’Inserció Especialitzat (SIE), 
el Punt d’Autoocupació. El 
directors d’ambdues entitats, 
Francesc Xavier Carles i Mar-
ta Mateu, formalitzaven la sig-
natura amb una clara voluntat 
d’acompanyar a les persones 
que volen iniciar un projec-
te d’emprenedoria. Gràcies al 
conveni, el Grup Carles asses-
sorarà als emprenedors en ma-
tèria fiscal, comptable i jurídica 
en la fase de desenvolupament 
amb avantatges importants. 
Àuria Fundació es mostra sa-
tisfeta per l’acord amb un grup 
d’empreses consolidat i amb 
una llarga trajectòria i exper-
tesa al territori.
El Programa d’Autoocupació- 
iniciat al gener- forma part 
del Programa Incorpora de la 

projectes com Physic per aju-
dar a créixer nous dissenyadors 
amb talent, i alguns d’ells han 
obtingut ressò nacional, com 
és el cas de Míriam Ponsa, i fins 
i tot internacional, com el dis-
senyador Boris Bidjam Saberi, 
actualment considerat una re-
ferència mundial de la moda 
de luxe d’home que va comen-
çar a produir les seves primeres 
creacions gràcies a FITEX.
Aquests assoliments queden 
reflectits en imatges a la mos-
tra Igualadiníssim, que es pot 
veure des d’avui al vestíbul de 
l’Ajuntament d’Igualada. 
 
Igualada Fashion Lab, a punt 
d’obrir portes
La fita més important que ce-
lebrarà l’entitat aquest any és la 
obertura de l’Igualada Fashion 
Lab, un hub de disseny instal-
lat a l’antiga seu de l’empresa 
Vives Vidal que acollirà pro-
jectes relacionats amb la inno-
vació, capacitació professional, 
promoció industrial i empre-
nedoria vinculats a la indus-
tria tèxtil i moda, especialment 
de la comarca de l’Anoia però 
també d’arreu del país.
L’Igualada Fashion Lab estarà 
centrat sobretot en el gènere 
de punt exterior, el principal 
element diferenciador que té el 
tèxtil igualadí respecte d’altres 
clústers tèxtils catalans. Tal i 
com indica el propi concepte 
“hub”, té la vocació de ser un 
espai de connexió entre els di-
ferents agents que vertebren el 
sector: empreses productores, 
marques de moda, proveïdors 
tecnològics, centres d’innova-
ció i centres de coneixement, 
noves empreses, inversors i 
start-ups.

El centre està inspirat en el 
Textil Fashion Center de Bo-
ras, a Suècia, i ha comptat amb 
el suport del Clúster català de 
la moda Modacc i de l’Ajunta-
ment d’Igualada. La inversió 
final del projecte arriba gairebé 
als 1,2 milions d’euros i ocu-
parà 1.300 metres quadrats de 
l’antiga fàbrica Vives Vidal, si-
tuada a l’Avinguda Barcelona.
Tot i que FITEX te previst tras-
lladar-se a les noves instal·la-
cions al mes de setembre, la 
inauguració formal es farà a 
durant el darrer trimestre de 
l’any 2021. En una primera fase 
el nou hub se centrarà en la 
formació tècnica a l’àmbit tèxtil 
i moda i en la posada en mar-
xa de projectes innovadors. 
També es preveu que l’espai es 
pugui convertir en un punt de 
trobada d’empreses per l’inter-
canvi d’informació i un gran 
espai comú per fer presentaci-
ons de productes.

Fundació laCaixa i té per ob-
jectiu millorar l’ocupabilitat de 
persones amb inquietuds per 
l’emprenedoria a partir d’una 
idea de negoci. I és en aquesta 
fase inicial, on l’equip tècnic de 
la Fundació acompanya a les 
persones. Idees, definició del 
projecte, pla de viabilitat, trà-
mits necessaris o accés a sub-
vencions. Però a més, gràcies al 
conveni d’Incorpora i Micro-
Bank poden obtenir microcrè-
dits per iniciar o consolidar el 
projecte.
El PAI forma part del Servei 
d’Inserció que amb una trajec-
tòria de més d’una dècada en el 
camp de la inserció sociolabo-
ral dona resposta a les necessi-
tats de diferents grups de per-
sones i les acompanya en cerca 
de feina. Al llarg d’aquests onze 
anys s’han atès a més de 1.300 
persones i s’ha col·laborat amb 
més de 200 empreses, formalit-
zat més de 1.000 contractes la-
borals per aconseguir un dret, 
la igualtat d’oportunitats.

Dimarts 25 de maig 2021

De 15.30 a 17.30 h

Cambra de l’Anoia
c/ Born, 5 baixos
08700 Igualada

Sessió Informativa

L’FP Dual a les  
empreses

Cambra de l’Anoia

Programa
• �Benvinguda�a�càrrec�del�Sr.�Xavier Badia

•� �Estuctura�de�l’FP�Dual.

•� �Diferències�entre�les�pràctiques�FCT-Dual�

•  Modalitat: Beca

•� Modalitat:�Contracte

• Procés de selecció de l’alumnat Dual

•  Passes per acollir alumnat en FP Dual

•  FP Dual a la xarxa

A�càrrec�de�Toni Montiel, component de la 
unitat de prospecció Dual del Departament 
d’Educació�de�la�Catalunya�Central

Amb la col·laboració de:

Inscriu-te:�anoia@cambrabcn.cat

Anuncia_FP_Dual_Anoia_146,8x136,87_v2.indd   1Anuncia_FP_Dual_Anoia_146,8x136,87_v2.indd   1 17/5/21   10:0017/5/21   10:00
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 “La ciutat de fa 10 anys i 
la d’avui és pràcticament 

igual, però la societat 
ha viscut un canvi bru-
tal. I això és dramàtic, 

sobretot de cara al futur. 
Nosaltres pensem que cal 
deixar de fer política de 
cara a la galeria, per po-
sar-se a treballar a fons 
en una transformació 

real de la ciutat, 
en tots els àmbits”.

Entrevista a Enric Conill, cap de l’oposició a l’Ajuntament per ERC

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E RC, amb cinc regi-
dors, el millor resultat 
que ha aconseguit mai 

a Igualada des de 1979, és la 
principal força de l’oposició a 
l’Ajuntament. L’arquitecte En-
ric Conill encapçala la forma-
ció republicana que, durant els 
darrers anys, ha estat la més 
crítica amb la gestió de l’equip 
de Marc Castells. En aquesta 
entrevista el líder d’Esquerra a 
Igualada parla de passat, pre-
sent i futur. 

Dos anys de mandat, i deu de 
govern del mateix color. Qui-
na valoració en féu?
No ha estat un mig mandat 
normal, i és complicat. La cri-
si de la covid ha trastocat els 
plans a tothom, i a tot arreu. 
De tota manera, tant en la ges-
tió del dia a dia, com també de 
la pròpia pandèmia, aquests 
dos anys només han fet que 
consolidar el que ja teníem... 
Els igualadins pagarem molt 
car aquests deu anys de “pa i 
circ” de Marc Castells. I més 
ara, quan tenim una crisi que 
s’ha transformat de l’àmbit sa-
nitari cap al social i econòmic.

La política hauria d’estar al 
marge de la gestió de la pan-
dèmia, però hem vist que no 
ha estat així. Com ho heu 
vist, a l’Ajuntament? S’ha tre-
ballat bé?
Distingiria dues reaccions. 
Crec que la primera reacció, 
quan calia establir mesures 
imprescindibles, va ser bona, i 
amb absoluta lleialtat per part 
de tothom, govern i oposició. 
El que considerem que podria 
haver estat millor és la respos-
ta a llarg termini, en aquelles 
competències que realment 
són de l’Ajuntament, com la 
injecció de recursos públics als 

“Els igualadins pagarem molt car aquests deu anys 
de “pa i circ” de Marc Castells”

sectors més afectats. Aquí, si 
ho comparem amb altres mu-
nicipis similars, s’hagués pogut 
treballar més bé. Es van enge-
gar taules de l’àmbit social i de 
l’econòmic que pràcticament 
han quedat en un no res... Les 
propostes dels grups no s’han 
traslladat en una realitat tangi-
ble, tampoc. Un cop controla-
da la primera emergència, crec 
sincerament que l’Ajuntament 
hagués pogut fer molt més. Tot 
i això, en els primers mesos es 
va actuar bé, sobretot amb la 
unitat amb els municipis de la 
Conca.

Ara que hem vist el que ha 
costat que Junts i ERC es po-
sessin d’acord per governar el 
país, molts igualadins encara 
es pregunten com és possible 
que no hi hagués una entesa 
a Igualada després de les mu-
nicipals entre les dues forces 
independentistes. És impos-
sible?
En l’àmbit independentista ens 
entenem perfectament. Coin-
cidim al cent per cent, i totes 
les actuacions les fem conjun-
tament. El que passa és que, 
vistos els vuit anys anteriors 
de govern a Igualada, nosaltres 
tenim un programa que està 
molt allunyat del que planteja 
el PDeCAT. Per exemple, les 
nostres polítiques d’habitatge, 
o de planificació urbanística... 
Nosaltres tot això li vam dir, a 
Marc Castells. Però la seva res-
posta ver ser “primer vosaltres 
voteu-me per alcalde, i després 
ja en parlarem”. Home, si tin-
guéssim programes molt sem-
blants, podríem arribar-ho a 
fer, això. Però aquesta no és la 
realitat, de manera que no po-
díem votar i esperar a veure el 

què. Hem de defensar el nostre 
programa. 

Quan era a l’oposició l’exal-
calde Josep Maria Susanna, 
deia que Jordi Aymamí era 
un alcalde “encantador de 
serps”, que aconseguia cap-
tivar tothom sense fer res. 
Vostès diuen de Marc Cas-
tells, moltes vegades, que ven 
“fum”, o que només ofereix 
“pa i circ”. Com s’explica, 
doncs, que tots dos han gua-
nyat tres eleccions consecuti-
ves?
Bé... és evident que la gestió 
del dia a dia es va fent. Castells 
va guanyant eleccions, sí, però 
a cada bugada va perdent un 
llençol. El que hi ha després 
de les últimes eleccions muni-
cipals és que s’està construint 
una alternativa forta, i que les 
forces d’esquerra que tenim 
programes similars som majo-
ria. Si analitzem fredament la 
ciutat, sense apriorismes po-
lítics, l’evolució que ha viscut 
Igualada en els darrers anys és 
molt menor. La de fa 10 anys i 
la d’avui és pràcticament igual, 
però la societat ha viscut un 
canvi brutal. I això, avui dia, 

és dramàtic, sobretot de cara 
al futur. Nosaltres pensem que 
cal deixar de fer política de 
cara a la galeria, per posar-se 
a treballar a fons en una trans-
formació real de la ciutat, en 
tots els àmbits.

Em consta que heu picat mol-
ta pedra per arribar a totes les 
capes socials de la ciutat, amb 
la participació de molta gent 
voluntària. Us veieu capaços 
d’assolir l’alcaldia a les pro-
peres eleccions del 2023?
Anem creixent a poc a poc. 
Vaig arribar a un compro-
mís amb ERC d’encapçalar el 
projecte durant dos mandats, 
i, sí, crec que anem pel bon 
camí per intentar assolir l’al-
caldia a les eleccions del 2023. 
És veritat, com dius, que hem 
un treball molt dur per poder 
arribar a quanta més gent mi-
llor, però és una eina més per 
assolir aquest objectiu, perquè 
intentem representar el millor 
possible la societat igualadina, 
conèixer els seus problemes i 
articular solucions reals. Te-
nim possibilitats, sí.

Sí, però haurà de pactar amb 
algú. Vist el que em diu de la 
formació de Marc Castells, 
un acord d’esquerres ampli és 
possible? O l’entesa del PDe-
CAT amb els socialistes al 
Consell Comarcal els ha fet 
massa mal?
Crec que cal separar molt allò 
que passa en les diferents ad-
ministracions. També podrí-
em parlar de la Diputació, po-
sats a dir. Hi ha una inèrcia de 
país, i la conseqüència a Igua-
lada ja la coneixem. Sempre ho 
hem dit, hi ha un escalat de tres 
graons i el que passa a la Dipu-

tació es trasllada al Consell, i té 
reminiscències a l’Ajuntament 
d’Igualada amb acords puntu-
als que donen estabilitat. Això 
és així... Però també penso que 
hem de tenir una mirada el su-
ficientment àmplia per a que 
això no ens condicioni per a 
res el futur d’Igualada. És molt 
possible que en el proper man-
dat hi haurà d’haver acords, i 
nosaltres tornarem a posar per 
davant el programa de govern 
amb el què ens presentarem a 
les eleccions, i també, és clar, 
els nostres principis ideolò-
gics. 

Com arquitecte, ha dibuixat 
en més d’una ocasió com li 
agradaria veure la ciutat. Ha 
defensat moltes vegades que 
cal fer un POUM nou, però 
el govern no hi està disposat. 
Com pot afrontar la ciutat el 
que ens queda de segle sense 
una planificació urbanística 
d’aquest segle?
Sempre es pot afrontar. Ciutats 
urbanísticament més desastro-
ses que Igualada tiraran enda-
vant, segur. La qüestió és fins 
a quin punt el fet de no tenir 
una planificació et pot per-
judicar de cara al futur. Com 
passa en una família, com 
més planificades estiguin les 
coses, millor estarà preparada 
per quan vingui un entrebanc. 
Aquí l’última planificació se-
riosa i mirada en global és dels 
anys 80. És evident que, quatre 
dècades després, i en ple se-
gle XXI, en cal una de nova, 
de mirada àmplia. L’incom-
pliment del govern municipal 
en aquest àmbit clama al cel. 
Marc Castells es va presentar 
el 2011 dient que el que primer 

“Tenim un programa 
que està molt allun-

yat del que planteja el 
PDeCAT.  Nosaltres tot 
això li vam dir després 
de les eleccions, a Marc 

Castells. Però la seva 
resposta ver ser “primer 
vosaltres voteu-me per 

alcalde, i després
 ja en parlarem”.

“La última planificació 
urbanística seriosa i 

mirada en global és dels 
anys 80. És evident que, 
quatre dècades després, 

i en ple segle XXI, en 
cal una de nova, de 

mirada àmplia. L’in-
compliment del govern 

municipal en aquest 
àmbit clama al cel”.
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faria seria el POUM, i portem 
deu anys d’excuses vàries. Hi 
ha un estancament flagrant, i 
que perjudica molt el futur de 
la ciutat... El mateix passa amb 
el barri del Rec. És escandalós. 
El proper octubre farà 2 anys 
que va venir el conseller, i amb 
l’alcalde van prometre que ara 
ja tindríem la planificació feta. 
De moment, el més calent és a 
l’aigüera. Aquesta manera de 
governar a nivell superficial no 
és el que mereix Igualada.

Parla de mirada àmplia. 
Igualada té 8 kilòmetres qua-
drats, que els té pràcticament 
esgotats. Aquesta mirada no 
hauria d’incloure d’una ve-
gada més la “Igualada Gran”, 
tota la Conca?
Té raó que és un terme molt 
esquifit, i la planificació en un 
territori petit és complicada 
per pensar com vols créixer. 
Però aquí no es tracta d’això, 
sinó de pensar com volem 
transformar-nos. Aquesta és la 
clau. La mirada àmplia vol dir 
cap enfora, però també cap en-
dins. No cal fer una planifica-
ció per acabar dient que les vo-
reres dels carrers passaran de 
dos metres a tres, per exemple. 
El que cal és veure com trans-
formem la ciutat per a que ge-
neri oportunitats de futur. És 
clar que hi ha sinergies amb els 
municipis confrontants, i hau-
ríem de posar-nos d’acord. Es 
va cometre un gran error, pen-
so, quan en el Pla Director de 
la Conca d’Òdena que es va fer 
fa una quinzena d’anys no va 
haver-hi un treball des d’aquí, 
des del territori, sinó que es 
va fer des de la mirada del que 
necessitava l’àrea metropolita-
na de Barcelona. No defenso 
un POUM conjunt de la Con-
ca, però sí unes línies mestres, 
i podria ser possible si hi ha 
voluntat política.

Hi ha temes greus de present 

que necessiten solució. Un 
atur important, manca d’ha-
bitatge assequible. El preu 
del lloguer és molt alt, però 
continua essent el més barat 
de la segona corona de Barce-
lona, i això fa que vingui cada 
vegada més gent. Correm el 
risc d’acabar essent una ciu-
tat dormitori?
Si fem una anàlisi estadística, 
sí, la tendència va cap aquí. 
Aquella promesa de Castells 
dient fa 10 anys que seria l’al-
calde més industrialista, i que 
portaria no sé quantes empre-
ses, la realitat és que res de res. 
Comptem, és molt fàcil. Zero. 
Ni una. És un discurs fracas-
sat de generar oportunitats 
en l’àmbit econòmic, perquè 
un alcalde, per sí sol, no té la 
capacitat que vinguin empre-
ses, el que té és capacitat de 
transformar el seu municipi 
per fer-lo atractiu i que les em-
preses vinguin, i això no s’ha 
fet. En canvi, també és veritat 
que som un municipi receptor 
de molta gent “expulsada” de 
l’àrea metropolitana. Això no 
és mai dolent, però sí que és 
fatal no ser capaços de generar 
oportunitats de negoci. I aquí 
portem deu anys d’immobilis-
me total.

El mercat mana i el preu del 
lloguer o de la venda d’habi-
tatge es dispara. Ha demanat 
fa pocs dies un ple extraordi-

nari per debatre el problema. 
El que està passant amb l’ha-
bitatge és un problema glo-
bal. Això per endavant. Però 
a Igualada, el govern ha negat 
aquesta situació de forma per-
sistent, i això és actuar amb 
molta irresponsabilitat. Cap a 
l’any 2016 ja li preguntava a l’al-
calde als plens si estava content 
amb la política d’habitatge que 
estava fent, que llavors només 
era atorgar subvencions per ar-
ranjar les façanes. L’avisava que 
teníem al damunt un problema 
gros, i el negava. Que si algú no 
trobava pis que l’avisés, que ell 
li trobaria, ens deia... El ple que 
hem demanat és un mecanis-
me polític que podem utilitzar 
per a parlar d’aquest problema, 
creiem que és necessari. Volem 
que hi hagi un debat.

Quina solució proposeu?
Tenim un munt de pisos buits, 
sobretot al centre, i hi ha una 
manca evident d’habitatge as-
sequible. Aquí s’ha de fer un 
esforç de manera que hi hagi 
diners disponibles per poder 
assolir acords amb propietaris 
de manera que facin cessions 
de pisos per un temps deter-
minat, que l’Ajuntament els 
arregli, i que es puguin oferir a 
un lloguer assequible. Es trac-
ta d’engegar una roda de reha-

bilitació de pisos, i que cada 
vegada es faci més gran. Hi ha 
més mesures, que altres ciutats 
ja estan fent, com que des de 
l’Ajuntament opti a quedar-se 
les promocions de venda de 
pisos d’entitats bancàries. A 
Igualada hi ha un pressupost 
municipal de 60 milions d’eu-
ros i es poden fer inversions 
a llarg termini per construir 
pisos d’obra nova de lloguer 
assequible, sempre i quan el 
sòl surti de franc, sinó seria 
ruïnós.

Les forces d’esquerra vau 
evitar una proposta de Marc 
Castells de permetre fer resi-
dencials els baixos dels edifi-
cis. No generava això també 
oportunitats de futur a molta 
gent?
Segur que hi ha llocs a Iguala-
da on, tard o d’hora, les plan-
tes baixes seran habitatges. 
Aquí i a tot arreu. El que sota 
el nostre punt de vista no es 
pot fer és permetre-ho a tota 
la ciutat sense planificar res a 
20 anys vista. Això seria un fo-
rat enorme, perquè no es pot 
fer tal qual i ja està. Ha d’anar 
acompanyat d’una transfor-
mació de carrers, o fins i tot 
en alguns llocs de permetre fer 
un pis més, si es vol. És aquella 
mirada global de què li parlava 

“Aquella promesa de 
Castells dient fa 10 

anys que seria l’alcal-
de més industrialista, 

i que portaria no sé 
quantes empreses, la 
realitat és que res de 

res. Comptem, és molt 
fàcil. Zero. Ni una. És 
un discurs fracassat”.

abans, de planificar la ciutat. 
Modificacions gratuïtes del Pla 
General dels anys 80 no es po-
den permetre més. És un gran 
desgavell.

Existeix una crisi econòmica 
important en moltes famílies 
arran de la covid. Es diu que 
el creixement serà molt fort 
i en poc temps, però mentre 
això no passa hi ha molta 
gent que no pot arribar a fi-
nal de mes o, pitjor, que no té 
ni ingressos. Això no es veu a 
Igualada, però hi és. 
Tenim molt recorregut, enca-
ra, en l’àmbit de la protecció 
social. No podem oblidar que 
som de les ciutats que paguem 
més impostos. Hi ha marge 
econòmic per donar resposta, 
doncs. De tota manera, haig de 
reconèixer que des de Serveis 
Socials de l’Ajuntament s’està 
actuant bé, en aquest àmbit. 
Es dona resposta als casos més 
urgents, però hi ha decisions 
polítiques que clamen al cel. Fa 
dues setmanes es van aprovar 
unes bases d’ajuts econòmics 
als estudiants universitaris, que 
no tenen cap mena de vista de 
progressió social... Destinarem 
diners a unes beques a gent que 
potser no les necessita per a res. 
Penso que els diners no es re-
parteixen de la millor manera.

l’especialista per al teu vehicle

C/Alemanya, 14 Nau-3 ● Pol. Ind. Les Comes ● IGUALADA  T/F: 93 804 44 53 ● Mòbils: 689 922 148 ● 619 480 817

ESPECIALISTES EN HÍBRIDS I ELÈCTRICS

Multimarca  ·  Mecànica general
Diagnosi   ·   Revisions
Electricitat/Electrònica

Especialistes GLP/Autogas
Híbrids i Elèctrics

Injecció Dièsel/Gasolina

Estàs pensant a canviar el cotxe, però no saps quin comprar perquè no t'afectin les restriccions de trànsit?
Transforma el teu pròxim cotxe a GLP, oblida't de les restriccions i aprofita't dels avantatges del GLP.

Consulta la nostra promoció per a la fira. 
COTXES BENZINA A PARTIR D'EURO4 COTXES DIÈSEL A PARTIR D'EURO6
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Derivacions de l’àgencia tributàriaQuè és un pacte successori?

Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat

Ahora alguien dirá que como los tipos están en cero no tiene importan-
cia. Es gravísimo porque ESP está gastando más de lo que ingresa y las 
expectativas de crecimiento a largo plazo son bajas. 

Malgrat que les dades de creixement del 1T 2021 situen la UE (i Cata-
lunya) encara en situació de recessió, els senyals econòmics més recents 
conviden a l’#optimisme 

Bona notícia d’internacionalització: L’exportació creix fins a màxims 
històrics. Supera d’un 5% la del mateix període del 2019, que fins ara és 
l’exercici que marca el rècord absolut.

“En alguns supòsits, els pactes successoris 
poden ser molt útils”

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Economista, mare de tres nens i actualment Secretària 

d’Economia del Govern de la Generalitat
 | Secretary of the Economy, Government of Catalonia 

Algunes persones, a ve-
gades venen a pregun-
tar-nos a la notaria 
sobre la possibilitat 

de fer un testament que no pu-
gui canviar-se. Això va contra 
l’essència pròpia del testament, 
ja que per naturalesa sempre pot 
modificar-se, fins a l’últim dia 
de la vida d’una persona (sem-
pre que tingui capacitat, clar).

En alguns supòsits, els pactes 
successoris poden ser molt útils: 
per exemple en cas d’empreses 
familiars (per a afavorir al fill 
que ha estat molts anys ajudant 
als seus pares en la marxa de 
l’empresa familiar i vol assegu-
rar-se que el seu treball serà re-
compensat quan faltin els seus 
progenitors).

O en casos que un fill farà refor-
mes importants en un habitatge 
propietat dels seus pares i té por 
que tots els diners invertits en 
les obres els perdi si l’hi deixen 
en herència a un altre germà.

Fins i tot quan un fill cuida de la 
seva mare anciana durant molts 
anys i com a premi li deixen el 
seu habitatge, evitant canvis 
de voluntat d’última hora, poc 
abans de morir.

Quines són les seves caracterís-
tiques?

1) Es firma per dues o més per-
sones pactant la successió per 
causa de mort de qualsevol 
d’elles, a diferència del testa-
ment, que és individual.

2) Només es pot atorgar per fa-
miliars (matrimonis, parelles de 
fet, fills, germans, cosins, etc.), 
no podent atorgar-se per per-

sones estranyes entre si, sense 
vincle.

3) Pot fer-se de tota l’herència o 
d’únicament béns concrets (un 
habitatge, participacions d’una 
societat limitada).

4) Forma en escriptura pública 
davant notari.

5) Poden fer-se constar al Regis-
tre de la Propietat, amb l’avan-
tatge d’evitar transmissions d’un 
immoble inclòs en el pacte, ja 
que es sol limitar la possibilitat 
de venda dels béns objecte del 
pacte si no hi ha consentiment 
de l’altre firmant.

6) Només poden modificar-se 
de mutu acord per tots els ator-
gants, és a dir, no és possible 
modificar-los unilateralment, 
tret de causes molt greus i taxa-
des legalment (maltractaments, 
incompliment de les càrregues, 
etc.).

7) Pot fer-se amb transmissió 
de la propietat en el mateix mo-
ment dels béns o reservar-se pel 
moment de la defunció (el més 
habitual per temes fiscals).?  

“Hablamos de un país, como 
ustedes habrán padecido 
sin duda en sus propias car-
nes, donde lo que funciona 

realmente bien son la Agencia 
Tributaria y los radares de tráfi-
co.”  L’advocat Xavier Melero fa 
aquesta afirmació en un article 
publicat a La Vanguardia.

El Sr. Melero, advocat penalista 
de moda, professor de dret penal, 
fundador de Ciutadans, defensor 
dels “Pujol”,  dels implicats en el 
3% i de diversos imputats en el 
“procés”, té tota la raó. A l’Agèn-
cia Tributària (AT), que és a la 
qual em referiré,  no se li escapa 
ni una, no tan sols els “obligados 
tributarios”, sinó  també,  gràcies 
als articles 41,  42  i 43 de la “Ley 
Tributaria” (LT), les derivacions 
als tercers que pot efectuar.

Cuatrecasas defineix les deriva-
cions tributàries de la següent de 
la manera:  “La principal carac-
terística de la derivación de res-
ponsabilidad ya sea solidaria o 
subsidiaria, es que se trata de un 
instrumento que permite a Haci-
enda exigir a un tercero el pago de 
deudas tributarias que no le son 
propias.” 

L’article 42, 1 a) de la LT  preveu  
la responsabilitat solidària  per  
les persones o entitats: “Las que 
sean causantes o colaboren acti-
vamente en la realización de una 
infracción tributaria. Su respon-
sabilidad también se extenderá a 
la sanción.” Des d’aquest prisma, 
l’AT pot recórrer constrenyiment 
el deute als derivats, que poden 
ser una o diverses persones,  po-
dent exigir el pagament de la to-
talitat del deute a totes elles i a la 
vegada. 

Aquest punt, encara que es pot 

donar i es dóna a les persones fí-
siques, és molt més freqüent  als 
administradors d’empresa, de les 
empreses que han plegat sense 
liquidar totalment a Hisenda, o   
que hagin incorregut en alguna 
infracció tributària. El deute no 
queda alliberat de tots els respon-
sables, inclús dels derivats, fins 
que s’hagi efectuat la totalitat del 
pagament.

Òbviament, l’AT també està sot-
mesa a la justícia, i una recent 
sentència del Tribunal Suprem ha 
capgirat l’anterior manifestació. 
Resulta que la concessió a un dels  
administradors del fracciona-
ment del deute, encara que pagui 
poc i en molt de temps,  s’equipara 
al pagament del deute, sense que 
l’AT  pugui anar en contra dels al-
tres administradors responsables 
als que se’ls hagi derivat el deu-
te. Per una resolució del Tribunal 
Económico-Administrativo Cen-
tral de 24 de setembre de 2019, 
caiguda en el recurs 4828/2016.

Aquesta sentència serà l’alleuja-
ment de molts administradors 
que han quedat endeutats pel 
tancament de moltes empreses, i 
més per la crisi que ha provocat la 
pandèmia. Però  el crèdit públic és 
un crèdit privilegiat, la qual cosa  
vol dir que s’ha de pagar, encara 
que amb la llei de la segona opor-
tunitat es pot eximir amb algunes 
limitacions, i els administradors 
d’empresa com a persones “natu-
rals” s’hi poden acollir.  

Carles Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

“Aquesta sentència serà l’alleujament de molts 
administradors que han quedat endeutats pel tan-
cament de moltes empreses, i més per la crisi que 

ha provocat la pandèmia.”. 



Humans de l’Anoia @ humansanoia
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Alfons recio @alf_recio

Martí Rossell Pelfort @MartiRosPel

Poble Actiu @PobleActiu

Arbre de Maig Igd @arbredemaig

CBIgualada @CBIgualada

  Joan Mangues @jmanges

  Júlia Cot @cot_julia

Mentre aquí a Igualada lluitem per tenir una xarxa 
bàsica de carrils bici, avui inexistent, a la resta del 
món estan ja a una altra pantalla, mirant de establir 
infraestructura ciclista REGIONAL.

Sempre va bé que recordin que els joves anem amb 
monopatí, portem dessuadora, fem bullying, fu-
mem i enviem vídeos irresponsablement... #Moe-
biusTV3

Avui som a la concentració a #Igualada contra el 
genocidi d’Israel a Gaza i per la llibertat pel poble 
palestí. La solidaritat és la tendresa dels pobles. 
#FreePalestine

Moltes gràcies a tothom qui ha vingut a celebrar 
aquesta (breu) edició de la Festa de l’Arbre de 
Maig! Amb debat i música, hem compartit una 
estona per a recordar la festa tal i com la volem! 
#elplantarem

Enhorabona a tot l’equip, jugadores i staff. Ara 
cap a fases i a seguir gaudint del bàsquet i de l’es-
pectacle. Tot és possible #F8

L’Audiència Nacional ha arxivat la investigació 
sobre la trama russa del procés. Va ser una far-
sa construïda per la policia i mitjana per atacar 
i difamar l’independentisme. Evidentment no hi 
haurà cap rectificació de polítics, palmeros o ter-
tulians. Guerra bruta

Encara que hi hagi acord de govern, a Twitter ens 
seguirem insultant igual, oi?

www.veuanoia.cat

21 3 Els Moixiganguers tornen als 
assajos

Identificats els possibles 
autors de l’incendi de diven-
dres a Les Comes

Crema un camp a Montbui 
per causes desconegudes

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

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

Igualadina de naixement i anoienca d’esperit, 
les classes del meu professor de Filosofia a 
l’Institut Pere Vives em van despertar la meva 
passió per a la psicologia i el coaching.  M’he 
especialitzat en mindfulness, intel·ligència 
emocional i neurociències del benestar.

Sóc una apassionada dels llibres, de la natura, 
d’Àsia i d’Àfrica.  En cadascun dels meus viatges 
a aquests continents, he observat la capacitat, 
humanitat i força interior de la seva gent per 
superar les adversitats, ajudar als altres i viure 
el moment present.  

Per això, després de gestionar diversos equips 
en el món empresarial, a Igualada i Barcelona, 
des de fa 10 anys em dedico a acompanyar a 
persones i organitzacions que volen impulsar 
el potencial, rendiment i benestar laboral, a 
través de sessions individuals, mentories i 
formacions per a empreses i universitats.  

  
@moixiganguers   @joveslamostra                @elspelforts

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
Gràcies a l’alt nivell de salut física i benestar emocional dels seus habitants, l’Anoia formarà part 
d’un estudi pilot internacional: Entre les variables que s’analitzaran en aquest estudi pilot, destaquen 
la pràctica regular del senderisme, el cultiu de les relacions personals i la diversitat d’oportunitats 
educatives i professionals.

INSTAGRAM
1. Ajuntament d’Òdena @odenacat
2. Joan Gual @gualescala
3. Enric Riba @enricriba

Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat
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Som-hi proposa 
reobrir els quioscs 
dels parcs de
l’Estació, Garcia 
Fossas i les Comes
Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) reclama que els quios-
cos que hi ha tancats als parcs 
d’Igualada obrin i generin 
feina, activitat econòmica i 
ofereixin un atractiu més per 
als parcs de la ciutat. Es trac-
ta dels quioscos del parcs de 
l’Estació Vella, del Garcia Fos-
sas i de les Comes que fa anys 
que no tenen ús. La formació 
progressista proposa crear un 
projecte social que serveixi per 
donar feina a persones en situ-
ació vulnerable, ja sigui perquè 
es troben a l’atur o perquè te-
nen alguna discapacitat, i que 
compti amb la col·laboració 
dels restauradors d’Igualada, 
d’entitats del tercer sector, de 
l’escola de cuina o de la pro-
moció del producte Km0 de la 
Conca.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, afir-
ma que “és una llàstima veure 
tancats i abandonats els quios-
cos dels parcs de la nostra ciu-
tat. Són espais de propietat de 
l’Ajuntament que podrien estar 
generant activitat econòmica, 
d’oci i donant feina a persones 
que en necessiten. Tenint-los 
tancats es perden oportunitats 
i es degraden. El govern de la 
ciutat ha anunciat la construc-
ció d’un nou quiosc del Parc 
Central, davant el qual nosal-
tres ja vam fer públic el nostre 
desacord en la manera com 
s’ha tramitat, mentre que els 
parcs que ja en disposen d’un 
de construït el tenen tancat. 
Cal revertir la situació”.
Igualada Som-hi proposa que 
els quioscos dels parcs de l’Es-
tació, del Garcia Fossas i de les 
Comes formin part d’un pro-
jecte social i que ens conver-
teixin en punts de referència a 
cada barri. Per això proposen 
que no només siguin espais 
de venda de beguda i menjar, 
sinó que també Wifi i espais 
de recàrrega del telèfon mòbil, 
que promocionin el comerç del 
barri i que ofereixin activitats 
de conscienciació verda relaci-
onades amb el reciclatge o les 
bicicletes.
Cuadras remarca que “els 
quioscos són elements del pai-
satge urbà i poden ser un espai 
d’esbarjo però també conver-
tir-se en un punt de referèn-
cia per la cohesió social i el 
veïnatge dels barris.  Els parcs 
d’Igualada poden tenir molta 
més vida”.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial 
de l’Anoia va celebrar 
una trobada amb el 

diputat anoienc al Parlament 
de Catalunya, Jordi Riba, per 
transmetre-li les diverses pre-
ocupacions principals que té 
la comarca per avançar com 
a territori, especialment pel 
que fa a la situació dels sectors 
industrial i empresarial, la ne-
cessitat de sòl industrial, i les 
infraestructures necessàries 
per al territori i perspectives 
de futur. 
La reunió va celebrar-se en 
un to distès i amb l’objectiu 
de teixir col·laboracions i co-
operació per a la millora del 
territori anoienc. En primer 
lloc, la UEA li va posar sobre 

Trobada del diputat Jordi Riba (PSC) 
amb la Unió Empresarial de l’Anoia

ACN / LA VEU 

L’Audiència Nacional ha 
arxivat la causa sobre 
la suposada presència 

d’espies russos a Catalunya poc 
abans del referèndum de l’1-O, 
en no trobar indicis mínims 
de delicte. El sumari, instruït 
i tancat en secret, revela que el 
pas per Barcelona d’un general 
de la intel·ligència militar russa 
era només una pota d’una in-
vestigació més àmplia impul-
sada per la Policia Nacional i 
que pretenia indagar en pre-
sumptes vincles de Rússia amb 
activistes del ‘procés’. 
Segons ha informat ‘eldiario.
es’ i han confirmat fonts jurídi-
ques a l’ACN, el sumari 86/19 
va ser obert pel jutjat central 
d’instrucció número 6 de l’Au-
diència Nacional el novembre 
del 2019 i arxivat el juliol de 

la taula la preocupació pel 
fort impacte social, laboral i 
empresarial que està tenint 
la pandèmia del coronavirus; 
principalment, amb unes con-
seqüències molt devastadores 
com ho és l’elevada taxa d’atur 
que arrossega la comarca 
Un altre dels aspectes que va 
transmetre la UEA al diputat 
va ser la necessitat d’una apos-
ta decidida per impulsar l’ac-
tivitat econòmica en aquest 
territori, fortament penalitzat 
per les darreres crisis econò-
miques. En aquesta línia, el 
president de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, Joan Domè-
nech, va emfatitzar exposant 
que l’Anoia necessita l’atracció 
de noves empreses per afavo-
rir-ne el seu creixement. 
I ja per últim, la UEA li va fer 

entrega del Llibre Blanc d’In-
fraestructures i Mobilitat de 
l’Anoia per tal de fer-li arri-
bar una de les preocupacions 
latents que té l’empresariat 
com ho són el sòl industrial i 
la millora de les infraestructu-
res del territori. A la trobada 
van assistir el president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
Joan Domènech; Xavier Ba-
dia, vicepresident de la UEA 
i delegat de la Cambra de Co-
merç de Barcelona (delegació 
de l’Anoia); Jordi Bernadet, 
membre del Consell Asses-
sor UEA i responsable de la 
comissió de treball d’inversió 
de la UEA; Xavier Bustos, vi-
cepresident de la UEA i mem-
bre de la comissió d’inversió i 
Paula Arias, gerent i secretària 
general de la UEA. 

ERC i Poble Actiu 
registren la 
convocatòria del 
ple extraordinari 
d’habitatge

El cap de l’oposició i portaveu 
d’ERC Igualada, Enric Conill, i 
la portaveu del grup municipal 
de Poble Actiu, Neus Carles, 
han entrat a registre la convo-
catòria d’un ple extraordinari 
i monogràfic sobre habitatge 
a l’ajuntament d’Igualada, tal 
i com havien anunciat en els 
darrers dies. 
Els dos grups impulsors 
d’aquest ple es mostren “con-
vençuts” que “és necessari i 
imprescindible que en aquesta 
ciutat es tingui d’una vegada 
per totes un debat seriós i con-
cret sobre les polítiques d’habi-
tatge” ja que “en els darrers 10 
anys el govern municipal en-
capçalat per Marc Castells ha 
estat passiu i irresponsable en 
aquest àmbit, negant el proble-
ma i sense oferir cap mena de 
solució”. 
Per les dues formacions, “que 
avui hi hagi un problema tan 
gran en habitatge a la ciutat 
respon a una nul·la planificació 
i a una nul·la voluntat per tal 
de generar habitatges dignes, 
a preus accessibles i que res-
ponguin a les necessitats que 
tenim els veïns i veïnes d’igua-
lada” i recorden que “de fet, 
hi ha exactament els mateixos 
pisos municipals de lloguer ac-
cessible que fa 10 anys, no s’ha 
avançat gens” .
ERC i Poble Actiu també han 
anunciat que el ple constarà 
de 28 punts relatius a diverses 
temàtiques com per exemple 
“la rehabilitació de pisos buits, 
les bonificacions fiscals per qui 
ofereixi el seu pis a lloguer ac-
cessible, les sancions a bancs 
que tinguin pisos buits durant 
anys, els convenis amb el tercer 
sector o un pla per oferir llo-
guer accessible al jovent”. 
Les dues formacions han “ce-
lebrat” haver pogut arribar a 
“acords i consensos” per im-
pulsar aquest ple monogràfic 
sobre habitatge i asseguren que 
“forma part de la nostra res-
ponsabilitat posar-nos d’acord 
i, sobretot, oferir alternatives al 
govern municipal que ha per-
dut el nord i no té cap mena de 
projecte per la ciutat”. En aquest 
sentit expliquen que “en aquest 
ple es veurà clarament qui vol 
transformar la ciutat, oferir so-
lucions i generar oportunitats 
per a tothom o bé seguir amb 
més del mateix sense afrontar 
els grans reptes d’Igualada”.

Arxiven una investigació sobre la 
“via russa” de l’1-O, que afectava a 
l’editor igualadí Oriol Soler

2020, fa més de nou mesos, 
sense que hagi transcendit fins 
ara.
L’origen del cas és un infor-
me de la Comissaria General 
d’Informació de la Policia Na-
cional, datat el 28 d’octubre de 
2019, alertant de la suposada 
ingerència russa en l’1-O i sol-
licitant l’obertura de diligènci-
es. Nou mesos després, al juliol 
de 2020, el jutjat va dictar una 
interlocutòria d’arxivament 
de les actuacions d’acord amb 
el criteri de la Fiscalia de l’Au-
diència Nacional. En un dur 
escrit del seu tinent fiscal, Mi-

guel Ángel Carballo, es retreu 
als agents que en aquest temps 
només hagin aportat el testi-
moni d’un informant i ‘links’ 
a informacions de mitjans de 
comunicació.
La clau en l’obertura de la in-
vestigació està en el testimoni 
del confident policial. Aquest 
va oferir una sèrie de noms de 
coneguts activistes del ‘procés’, 
entre els quals destaca l’em-
presari resident a Igualada 
Oriol Soler, imputat des de fi-
nals del 2019 en una causa al 
jutjat d’instrucció número 1 
de Barcelona en què treballa 
la Guàrdia Civil. A l’empresari, 
proper a ERC, se li atribueixen 
diferents delictes de corrupció 
i tràfic d’influències suposa-
dament vinculats al finança-
ment del procés sobiranista 
i, concretament, de Tsunami 
Democràtic.  



La fira multisectorial 
tindrà lloc del 24 al 26 
de setembre, com l’any 

passat, al Passeig 
Verdaguer i la plaça 

de Cal Font
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REDACCIÓ / LA VEU 

F ira d’Igualada ha anun-
ciat que a partir del diu-
menge 30 de maig re-

prèn la celebració del Mercat 
d’Antiguitats, Col·leccionis-
me, Art i Artesania que es va 
haver de cancel·lar a la tardor 
a causa de la pandèmia. Així 
doncs, els darrers diumenges 
de maig i juny hi haurà Mer-
cat d’Antiguitats, i s’aturarà a 
l’estiu (juliol i agost) com cada 
any. Al setembre es reprendrà 
en el marc de FirAnoia.
Es tracta d’una de les fires 
més importants de Catalunya 
del seu sector, que agrupa a 
Igualada uns 120 expositors al 
Passeig Verdaguer i que supo-
sa una trobada molt esperada 
pels amants de les antiguitats i 
el col·leccionisme.
Igual que l’any passat, FirA-
noia se celebrarà al mes de 
setembre, i ho farà amb totes 
les mesures de protecció per 
tal que visitants i expositors 
puguin gaudir de la Fira amb 
seguretat. Així ho ha anunci-
at l’entitat organitzadora, Fira 
d’Igualada, que considera 

Torna el mercat d’antiguitats i 
FirAnoia es farà a finals de setembre

L’atenció primària 
tindrà professionals 
formats en ecografies

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls professionals de me-
dicina familiar i co-
munitària de l’Institut 

Català de la Salut (ICS) a la 
Catalunya Central comencen 
avui la formació específica en 
ecografia clínica d’abdomen, 
una capacitació que permetrà 
integrar la tècnica de l’ecogra-
fia en el si dels equips d’atenció 
primària i que farà que, al final, 
tots els equips comptin amb 
un professional de medicina 
referent en aquesta tècnica. 
Fins ara, l’ecografia s’està em-
prant en alguns centres i, per 
això, l’objectiu de la formació 
és estendre aquesta pràctica 
perquè tots els equips puguin 
exercir-la.
La formació va a càrrec del 
professorat de la Societat Ca-
talana de Medicina Familiar 
i Comunitària (CAMFIC) i 
es tracta d’un curs presencial 
de 100 hores amb una secció 
pràctica i una de teòrica. La 
formació s’anirà fent en grups 
reduïts, en primer lloc els pro-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’oficina d’Igualada Co-
merç té el distintiu de 
Punt d’Informació Tu-

rística des de fa molts anys. 
Puntualment s’han fet accions 
turístiques a més de tenir in-
formació sobre serveis, activi-
tats i propostes pels visitants.
A partir d’aquest any s’incor-
pora el turisme dintre de l’es-
tratègia de promoció i màr-
queting que porta a terme 
l’entitat. 
Els pròxims dies es faran els 
cursos de formació que el 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
la Diputació de Barcelona ofe-
reix als agents del territori.
La primera iniciativa que es va 

fonamental poder mantenir 
aquest gran aparador que és 
FirAnoia, ja que suposa una 
oportunitat de promoció per 
a les empreses de la comarca.
Així doncs, la 68a edició de 
FirAnoia se celebrarà els dies 
24, 25 i 26 de setembre al cen-
tre d’Igualada, amb el Passeig 
Verdaguer com a eix central 
i la Plaça de Cal Font com a 
espai dedicat a l’automoció. 
L’organització ha decidit tam-
bé fer coincidir la fira multi-
sectorial i d’automoció amb 
la Fira d’Artesania, que estarà 
instal·lada al Passeig Verda-
guer durant el cap de setmana 
(dissabte 25 i diumenge 26) i 
amb el Mercat d’Antiguitats, 
coincidint amb l’últim diu-
menge de mes, que estarà ins-
tal·lat el dia 26 al parc de l’Es-
tació Vella.
Tal i com ja es va fer en la 

passada edició celebrada 
del setembre de 2020, Fira 
d’Igualada aplicarà tots els 
protocols sociosanitaris, com 
ara un recorregut que per-
meti mantenir la distància de 
seguretat entre els visitants, 
control d’aforament, limita-
ció de l’accés només en punts 
concrets del recorregut, i tas-
ques de neteja i desinfecció.
Fa pocs dies, l’entitat Fira 
d’Igualada ja va comunicar 
que els dies 12 i 13 de juny 
se celebraria la fira de vehi-
cles d’ocasió Automercat, a 
l’avinguda Països Catalans i a 
l’avinguda Europa, a Les Co-
mes. Recentment també ha 
anunciat que la Fira interna-
cional Maqpaper se celebrarà 
de forma presencial el mes de 
març de 2022 al recinte mo-
dernista l’Escorxador d’Igua-
lada. Així doncs, durant el 
proper any, s’espera poder 
aconseguir un retorn gairebé 
total a la periodicitat habitu-
al del calendari firal, tot i els 
canvis que s’han introduït en 
els formats per tal de complir 
els protocols sociosanitaris.

fessionals del Servei d’Atenció 
Primària del Bages-Berguedà, 
després els de l’Anoia i, l’any 
2022, els d’Osona.
El cap de l’Àrea de Formació 
de l’ICS a la Catalunya Cen-
tral, Màrius Fígols, destaca la 
rellevància d’aquesta forma-
ció: “Per a la ciutadania, que 
els equips d’atenció primària 
utilitzin l’ecògraf com a eina 
de suport al diagnòstic és molt 
important perquè es podrà de-
tectar abans qualsevol patolo-
gia i agilitzar-ne el tractament 
o la derivació a l’hospital de 
referència”.
En un total de sis setmanes, els 
professionals rebran forma-
ció per poder realitzar i fer els 
informes de les exploracions 
ecogràfiques en situacions clí-
niques de consulta ordinària 
de medicina de família o en 
l’àmbit de la prevenció. 
Un cop acabada la formació, 
es continuarà amb 40 hores de 
tutorització: el professor acom-
panyarà el professional a les 
visites rutinàries perquè pugui 
aplicar els coneixements.

Igualada Comerç també 
fomentarà el turisme

engegar el desembre passat, és 
el d’organitzar diferents visites 
guiades per la ciutat, els dis-
sabtes en horari de botigues 
obertes. Aquestes visites es 
reprendran durant el mes de 
juny i juliol en la campanya 
d’estiu que l’entitat està prepa-
rant. Per altra banda es man-
tindrà l’espai d’informació i 
atenció a les dependències 
d’Igualada Comerç pels visi-
tants. En properes campanyes 
es faran noves promocions i 
accions de cara al turisme.
El turisme és una oportunitat 
més que tenen els comerciants 
per fer negoci, és per això que 
l’estratègia passa per incorpo-
rar-lo en les accions i campa-
nyes que s’organitzin.

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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Entrevista al Secretari d’Administracions Locals, Miquel Àngel Escobar

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

P eriodistes de mitjans 
de l’Associació Cata-
lana de la Premsa Co-

marcal (ACPC) van parlar 
dimecres passat amb el secre-
tari d’Administracions Locals i 
relacions amb l’Aran de la Ge-
neralitat de Catalunya, Miquel 
Àngel Escobar.
L’alt càrrec del govern es va 
referir al polèmic decret de la 
Generalitat que fa referència 
a l’enorme quantitat de parcs 
fotovoltaics i eòlics que es 
poden instal·lar a les nostres 
comarques. “Em consta que 
hi ha la voluntat del govern 
d’escoltar al territori i que in-
tervingui activament, però fa 
vent allà on fa vent, i l’evolu-
ció cap a les energies renova-
bles és imparable. S’ha de fer, 
hem de trobar l’equilibri”. Va 
afegir que “estem en una tran-
sició ecològica, i cal debat. Hi 
ha la voluntat de construir un 
acord, però caldrà fer la tran-
sició. Tothom tindrà costos, i 
beneficis. No crec que hi hagi 
ningú en contra de la transfor-
mació ecològica. Està clar que 
hi haurà d’haver-hi un retorn 
al territori, però el vent està 
on està, i no es pot pas canvi-

“Respecte el pla dels parcs d’energies 
renovables, es parlarà amb el 
territori, però el vent està on està”

Rebuig de set Consells, 
entre ells el de l’Anoia, a 
la massificació de parcs

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts, 18 de maig, 
els presidents dels 
consells comarcals 

de l’Alt Camp, l’Anoia, les Gar-
rigues, la Segarra, l’Urgell i el 
Priorat, a iniciativa del Con-
sell Comarcal de la Conca de 
Barberà, han escenificat el seu 
malestar davant la massificació 
de parcs eòlics i plantes foto-
voltaiques, en un acte que ha 
tingut lloc al Palau Alenyà de 
Montblanc. En l’acte s’ha donat 
lectura a un manifest que vol 
posar en evidència la necessitat 
de portar a terme una transició 
energètica que tingui en comp-
te l’equilibri territorial i que 
freni la massificació d’aquestes 
instal·lacions als territoris que 
subscriuen el document.
El text, que posa sobre la taula 
la inquietud sobre la planifica-
ció massificada de macropro-
jectes de parcs eòlics i plantes 
solars fotovoltaiques, suposa 
alhora una mostra d’unitat en-
tre tots els signants del mani-
fest, que s’alien amb la voluntat 
de reclamar la preservació del 
territori. Tots ells han qualifi-
cat la trobada d’“històrica” ja 
que “mai abans tants consells 
comarcals s’havien unit per 
una causa comuna”. Al docu-
ment es recullen les princi-
pals preocupacions pel que fa 
a la implantació desordenada 
d’aquestes instal·lacions i, tot 
i que es considera imprescin-
dible “deixar de dependre de 
combustibles fòssils i impulsar 

ar, hem de poder assumir-ho”.
Escobar va reconèixer que “hi 
ha la percepció que la Gene-
ralitat es mira més el territori 
que l’àrea metropolitana, i en 
canvi a l’inrevés el territori 
creu que tot es gestiona des de 
Barcelona. No crec que avui es 
pugui fer una política pública 
que no obligui a posar d’acord 
diferents actors i perspectives”. 
Per al secretari d’Administra-
cions Locals “cal ordenar la 
forma de relacionar-se amb 
l’administració, el territori no 
ha d’anar de conselleria en 
conselleria de la Generalitat”.
Escobar, que va afirmar que 
“aquesta legislatura hauria de 
trobar l’encaix definitiu en el 

desplegament del Penedès”, 
afegia que “s’està produint una 
distància emocional entre el 
govern i el món local. El país 
ha estat centrat en una agenda 
molt concreta, que ha generat 
zones d’ombra, i a més la crisi 
econòmica hi ha influït molt. 
S’ha de recuperar el vincle, el 
diàleg permanent i la necessi-
tat de cooperar. La recupera-
ció del PUOSC era clau”.
El Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya és la nineta dels 
ulls de molts ajuntaments, 
perquè és de les poques vies 
que els permeten poder fer 
obres. “La crisi que ens ve 
obligarà també a un replante-
jament de la despesa pública. 
El PUOSC hi hauria de ser. Els 
fons Next Generation estan 
molt bé, però el PUOSC són 
els fons Next Week. Hauria 
de ser una de les prioritats del 
nou govern, i hi ha un debat 
que no pot esperar més, i és la 
llei de finançament local. Els 
Ajuntaments necessiten esta-
bilitat i recursos des del punt 
de vista de l’esforç fiscal que 
fan els ciutadans”.
Els periodistes assistents van 
ser Helena Culleré de Segre, 
Jordi Puiggròs de La Veu de 
l’Anoia; Ricard Vinyals d’El 3 
de Vuit, Lluís Girona de Na-
ció Digital, i Josep Pérez, de 
Premsa Comarcal.

un procés que suposi una tran-
sició energètica basada en un 
model ecològic d’implantació 
d’energies renovables”, remar-
quen que no es pot fer “a qual-
sevol preu”.
El president del Consell Co-
marcal de l’Anoia, Xavier Bo-
quete, afirma que “compar-
tim els compromisos de lluita 
contra l’emergència climàtica i 
de transició cap a les energies 
renovables, però cal estudiar 
molt bé i consensuar les ubi-
cacions i les dimensions de les 
implantacions eòliques i fo-
tovoltaiques, perquè podríem 
malmetre d’una manera irre-
cuperable el paisatge, l’econo-
mia l’estil de vida i el patrimoni 
natural, agrícola i cultural de 
les nostres comarques”.
Els set consells que subscriuen 
el manifest demanen una mo-
ratòria en la tramitació i pro-
jecció de més macroprojectes 
d’aquestes característiques, 
fins que es pugui garantir una 
planificació estratègica més 
realista a partir d’”una visió 
respectuosa, consensuada i 
equitativa” que, a més, escolti 
i tingui en compte el territori.
Les set comarques representen 
un total de 166 municipis, fet 
que suposa el 17,5% del total 
de Catalunya però, al global de 
les set comarques, actualment 
ja hi ha instal·lats 368 aeroge-
neradors i 455 més de sol·li-
citats. A més, s’ha sol·licitat la 
instal·lació de plantes fotovol-
taiques en una superfície total 
de 3.620 hectàrees.
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E l Parc Central ha aco-
llit una de els activitats 
del Consell Municipal 

d’Infants d’Igualada emmar-
cada dins del seu projecte per 
conservar el medi ambient i la 
biodiversitat. Els consellers i 
conselleres infantils han per-
sonalitzat una trentena de cai-
xes niu que s’ubicaran als pins 
que es troben al parc. Aquesta 
activitat forma part dels Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenible que els infants tre-
ballen durant tot l’any.
Abans de penjar una de les 
caixes niu, les conselleres i 
consellers infantils han rebut 
una petita explicació del biò-
leg Josep Costa sobre la bio-
diversitat i la tipologia d’ocells 
que ocuparan les caixes niu 
que s’instal·laran. Cadascun 
d’ells ha personalitzat una de 
les caixes, fetes de fusta-ci-
ment, amb el seu nom i diver-
sos dibuixos.
Finalment la trentena d’in-

Caixes niu personalitzades al Parc 
Central gràcies al Consell d’Infants

Instal·lades 73 plaques 
solars al terrat del 
Consell Comarcal

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal ha 
enllestit la instal·lació 
de panells fotovoltaics 

per a la producció d’electrici-
tat a la coberta del seu edifici 
central, a la Plaça Sant Miquel 
d’Igualada. D’aquesta mane-
ra, incrementa notablement la 
seva autosuficiència, generant 
la seva pròpia energia verda i 
reduint el consum procedent 
de la xarxa convencional.
En concret, es tracta de 73 
panells d’energia solar de 375 
W cadascun, que s’han ubicat 
amb orientació Sud. Això su-
posa una potència instal·lada 
de 27.750 Wp i, en conseqüèn-
cia, es garanteix que un 54% de 
l’energia que consumeix la ins-
tal·lació provingui des d’ara de 
producció pròpia. Això també 
implica, per tant, que la factura 
es reduirà en la mateixa mesu-
ra, amb un estalvi proper als 
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L a Cambra de l’Anoia 
posarà en marxa cada 
divendres una sessió 

de treball virtual per diagnos-
ticar el potencial que tenen 
les pimes del territori a escala 
mundial i oferir recomana-
cions personalitzades sobre 
internacionalització a les em-
preses que hi participin. Con-
cretament, aquest mes els ta-
llers virtuals es celebraran els 
divendres 21 -avui- i el proper 
28 de maig.
A través d’aquests tallers gra-
tuïts i participatius, la Cambra 
de l’Anoia vol col·laborar en la 
creació d’un teixit empresari-
al fort a la comarca que tingui 
la mirada posada en la inter-

fants del Consell han ajudat 
al biòleg Josep Costa a pen-
jar la primera de les caixes en 
un dels pins del Parc Central. 
Properament es penjaran la 
resta de caixes personalitza-
des estudiant, abans, la ubica-
ció i l’orientació de cadascuna 
d’elles per maximitzar l’efecti-
vitat de totes les caixes niu.
Amb anterioritat, el grup de 
Consellers i Conselleres va 
realitzar una visita a l’Ajunta-
ment d’Igualada per conèixer 
de primera mà la feina del re-
gidor de Mobilitat i Sostenibi-
litat Miquel Vives. Els infants 
van poder veure les instal·la-
cions del departament de sos-
tenibilitat a l’ajuntament i re-
alitzar les preguntes sorgides 
arran de les sessions de treball 
conjuntes sobre sostenibilitat i 
medi ambient.
El Consell Municipal d’In-
fants es va crear l’any 2017 i 
les seves funcions passen per, 
entre altres, establir un meca-
nisme estable de participació 
que acosti aquest sector de la 

ciutadania als valors de la cul-
tura cívica, promoure un es-
cenari educatiu i participatiu 
que els converteixi en subjec-
tes actius i els permeti debatre 
sobre els temes que considerin 
rellevants, desenvolupar una 
major sensibilitat i implicació 
amb el seu entorn, estimular 
una millor convivència entre 
generacions, donar a conèixer 
els drets i deures dels infants a 
la comunitat.
En Consell Municipal dels In-
fants esta presidit per l’alcalde, 
n’és vicepresidenta la regidora 
delegada de la matèria d’In-
fància i en formen part tam-
bé els regidors responsables 
d’Urbanisme, Participació i 
Ensenyament, un regidor de 
cada grup municipal i, especi-
alment, dos infants represen-
tants de cada centre educatiu 
de Primària de la ciutat de 5è 
i un de 6è, vetllant sempre la 
paritat en la seva composi-
ció, essent tots ells escollits de 
manera democràtica pels seus 
companys.

La Cambra impulsa accions per ajudar 
a la internacionalització d’empreses

5.500 euros cada any.
L’empresa responsable de la 
instal·lació ha estat l’anoienca 
Biorenovables, ubicada a Vi-
lanova del Camí, i la inversió 
total ha estat d’uns 25.000 eu-
ros. Amb l’estalvi de cada any 
es preveu haver amortitzat la 
inversió en els propers 5 anys.
El vicepresident primer del 
Consell, Jordi Cuadras, afirma 
que “amb aquesta aposta, el 
Consell predica amb l’exem-
ple d’apostar per l’energia ver-
da i sostenible en un context 
de lluita contra l’emergència 
climàtica”. Santi Broch, vice-
president segon, apunta també 
que “apostem per una energia 
neta, que ja no és l’energia del 
futur sinó que ja és l’energia del 
present; totes les institucions 
hem de fer passes decidides 
per complir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
establerts per les Nacions Uni-
des per al 2030”.

nacionalització dels seus pro-
ductes, i que tingui eines per 
recuperar-se de la crisi econò-
mica derivada de la Covid-19.
Les sessions tindran una du-
rada de dues hores i sempre 
es treballarà per grups reduïts 
d’empreses. A cada taller, un 
consultor homologat i especi-
alista en internacionalització 
empresarial realitzarà la di-

agnosi de les empreses partici-
pants i oferirà reflexions sobre 
el potencial que tenen els seus 
productes per obrir-se a nous 
mercats.
Els tallers tenen places limi-
tades i tots els participants re-
bran, una vegada inscrits, un 
enllaç per a registrar-se a la 
plataforma de treball de ma-
nera individual.

BANYS, PORTES, PARQUETS, VESTIDORS 
ELECTRODOMÈSTICS, 
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Es reediten l’Estiuet, 
l’Estiuart, l’Esportiueig, 
el Casal de Teatre de La 
Tarima i els cursets de 
Natació a Les Comes

Del 4 al 10 de juliol es realit-
zarà la 22a edició de la Kanya 
Pirenaica; una setmana cen-
trada en la pràctica esportiva 
i activitats a la natura organit-
zada pel Consell Esportiu de 
l’Anoia. Aquest any l’activitat 
es durà a terme al càmping 
Aigüestortes Càmping Resort 
d’Esterri d’Àneu.
Les activitats previstes com-
paginen matins d’activitats 
esportives d’aventura com ara 
Ràfting, Descens de Barranc, 
trèquing per Aigüestortes o 
hípica i tardes de Poliesportiu 
on es podrà triar la pràctica 
de futbol o bàsquet
Les activitats de poliespor-
tiu, futbol o bàsquet estaran 
supervisades per monitors/
es titulats i especialitzats del 
Consell Esportiu de l’Anoia i 
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D el 24 al 30 de maig 
s’obre el període 
d’inscripció de les 

activitats d’estiu promogudes 
per l’Ajuntament d’Igualada 
centrades en els més petits. 
Aquest any es farà el casal 
d’estiu Estiuet que repartirà la 
seva activitat a les sis escoles 
públiques d’Igualada, l’Esti-
uart a l’Escola Municipal d’Art 
i Disseny La Gaspar i el Casal 
de Teatre de La Tarima a l’Es-
cola Emili Vallès.

L’Estiuet es realitzarà en sis 
espais de la ciutat
El Departament d’Infància de 
l’Ajuntament d’Igualada orga-
nitza una nova edició de l’Es-
tiuet per infants de 3 a 12 anys. 
L’Estiuet es durà a terme del 
28 de juny al 31 de juliol i del 
23 d’agost al 10 de setembre 
de 9h a 13h, amb acollida de 
8h a 9h i de 13h a 14h. Aquest 
any, Els espais per realitzar 
l’Estiuet seran les 6 escoles 
públiques d’Igualada: Dolors 
Martí, Emili Vallès, Gabriel 
Castellà, Garcia Fossas, L’Ate-
neu i Ramon Castelltort. Les 
activitats del període d’agost i 
setembre es faran a L’Escorxa-
dor. Les ràtios per grup seran 
les permeses pel Procicat en 
el moment de posar en marxa 
l’Estiuet.
L’objectiu de l’Estiuet és oferir 
un ampli ventall d’activitats 
amb per treballar aspectes del 
desenvolupament dels nens i 
les nenes a nivell personal i de 
l’entorn més immediat. Amb 
aquesta voluntat les activitats 
estivals combinen jocs, tallers, 
robòtica amb diverses sortides 
de proximitat.
El preu de la setmana de l’Es-

Dilluns s’obre la inscripció per a les activitats d’estiu i dels 
Casals d’Estiu municipals per als més petits

tiuet serà de 42€, i el servei 
d’acollida serà gratuït. Les 
inscripcions es faran en línia 
del 24 al 30 de maig a través 
del web igualadajove.cat/esti-
uet Prèviament als inicis dels 
Casals les famílies que hagin 
inscrit als seus infants rebran 
un correu amb la data, horari 
i enllaç per connectar-se a una 
reunió informativa.

L’Estiuart s’inspirarà en la 
figura de dues artistes
L’Escola d’Art i Disseny La 
Gaspar organitza, un any més, 
una nova edició de l’Estiuart. 
Aquest any les activitats pels 
alumnes d’infantil i primària 
se centraran en la figura de les 
artistes Esther Ferrer i Min-
nie Pwerle. A través de la seva 
obra, es realitzaran activitats 
per incentivar la imaginació, 
la creativitat i el treball amb el 
color.
Pels alumnes de secundària 
s’han preparat dos tallers: un 
Workshop de pell per realitzar 
un objecte i un altre de robò-
tica MICRO:BIT. El preu per 
setmana és de 42€ i les ins-
cripcions en aquest cas s’han 
de fer del 24 al 30 de maig a 
través del web de La Gaspar 
https://www.lagaspar.com/es-
tiuart-2021

Es reedita el Casal d’Estiu de 
La Tarima  
Aquest any és realitzarà no-
vament el Casal d’Estiu de 
La Tarima que té per objec-
tiu acostar les arts escèniques 
als infants i joves de primària 
treballant l’expressió corporal, 
oral i artística.
Del 12 al 16 de juliol les activi-
tats se centraran en l’art d’ex-
plicar històries i del 19 al 23 
de juliol en com explicar his-
tòries a través dels objectes. El 
Casal d’Estiu de la Tarima es 

realitzarà a l’Escola Emili Va-
llès i també tindrà el preu de 
42€ per setmana. Les inscrip-
cions s’han de realitzar al web 
de l’ajuntament

L’Esportiueig fomentarà l’ac-
tivitat i el coneixement 
El servei d’Esports de l’Ajun-
tament d’Igualada aquest estiu 
organitza una nova edició de 
l’Esportiueig. L’edició d’aquest 
any es realitzarà del 28 de juny 
al 30 de juliol al complex es-
portiu de Les Comes. L’Es-
portiueig fomenta la pràctica 
de diferents esports de forma 
lúdica i recreativa i també el 
coneixement i aprenentatge 
de noves activitats esportives. 

Les activitats es faran de 9h a 
13h i hi haurà servei d’acollida 
de 8h a 9h
En l’edició d’aquest any es re-
alitzaran rotacions diàries 
d’esports adaptats al protocol 
i a les normatives marcades 
en cada moment per part del 
PROCICAT.
Les inscripcions es faran de 
forma telemàtica a www.es-
portigualada.cat a partir del 
24 de maig a les 8 del matí. Del 
24 al 30 de maig les inscripci-
ons estaran obertes pels em-
padronats a Igualada i de l’1 
al 6 de juny obertes a tothom 
si queden places disponibles. 
Les places s’ompliran per rigo-
rós ordre d’inscripció. El preu 

per torn setmanal és de 40,70€
Els grups d’edat estan repartits 
en “Minis” els nascuts del 2016 
al 2015, en “Petits” els nascuts 
des del 2014 al 2013, “Mitjans” 
del 2012 al 2011 i “Grans” els 
nascuts entre el 2010 i el 2007.
Cursets de natació d’estiu a la 
piscina de Les Comes
Des del servei d’Esports tam-
bé s’organitzen els cursos de 
natació d’estiu. Es tracta d’una 
activitat d’iniciació, familiarit-
zació, adaptació i perfecciona-
ment al medi aquàtic dirigit a 
infants de 3 a 14 anys. L’objec-
tiu principal d’aquests cursos, 
que es realitzen a la piscina de 
Les Comes d’Igualada, és el 
d’assolir autonomia per apren-
dre a nedar. Els cursos es faran 
en torns setmanals del 28 al 30 
de juliol i seguiran la normati-
va establerta pel PROCICAT. 
Els infants entraran i sortiran 
de l’activitat amb un monitor 
per evitar aglomeracions als 
vestuaris.
Les inscripcions es faran de 
forma telemàtica a www.es-
portigualada.cat a partir del 
24 de maig a les 8 del matí. 
El preu per torn setmanal és 
de 17,60€.

Torna la Kanya Pirenaica

els esports de natura amb mo-
nitors/es titulats i especialitzats 
del Rafting Llavorsí.
La situació sanitària d’aquest 
any fa que s’hagin pres mesures 
d’aforament i distanciament. 
Totes les activitats es faran en 
grups de convivència, amb un 
màxim de sis persones. Alhora, 

els espais comuns de menjar 
i dormir, també estaran or-
ganitzats amb els mateixos 
grups.
Per aquest mateix motiu 
aquest any no hi haurà servei 
d’autocar. Per seguretat i per 
evitar aglomeracions el des-
plaçament, tant d’anada com 
de tornada, anirà a càrrec de 
les famílies i no en un únic 
autocar com en anteriors edi-
cions.
Les inscripcions es faran a 
partir del 31 de maig del 2021 
mitjançant un formulari Go-
ogle que es publicarà a les 19h 
al web ceanoia.cat. S’haurà de 
fer el pagament mitjançant 
transferència bancària com a 
molt tard el 2 de juny a les 15 
hores. El preu amb tot inclòs 
és de 430€.

ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES 
GRÀCIES A LA LLEI DE LA

2a  OPORTUNITAT
IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



FGC instal.la a línia 
Llobregat-Anoia el 
clàssic “rombe” amb 
el nom de l’estació
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Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) ha com-
pletat la instal·lació dels ca-
racterístics rombes amb els 
noms de les estacions a les 
andanes de la línia Llobre-
gat-Anoia. D’aquesta manera 
totes les estacions d’FGC es-
tan identificades visualment 
de la mateixa manera.
Aquesta millora està en la 
línia de la política d’FGC 
d’unificar la senyalització i 
la identificació de totes les 
línies i reforçar la identitat 
corporativa de la compa-
nyia. D’altra banda, aquesta 
homogeneïtzació millora la 
comunicació a les persones 
usuàries i reforça la imatge 
de qualitat del servei, com-
pletant els atributs comuns 
a totes les línies, com per 
exemple l’atenció al client, la 
puntualitat o la seguretat.
La iniciativa d’instal·lar el ca-
racterístic rombe a totes les 
estacions va sorgir dins del 
projecte d’FGC ‘Al teu costat’ 
a través del qual es fomenta la 
participació dels agents d’es-
tacions de Ferrocarrils.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha rebut la cartografia 
topogràfica urbana di-

gital 3D escala1:1000 del mu-
nicipi. La nova cartografia ha 
estat lliurada a l’alcalde, Marc 
Castells, pel diputat d’Infra-
estructures i Espais Naturals, 
Pere Pons.
El treball cartogràfic inclou 
un total de 820 hectàrees del 
municipi i recull les hectàrees 
de sòl urbà i urbanitzable, així 
com les hectàrees del sòl no 
urbanitzable necessàries per a 
la planificació urbanística dels 
seu àmbit territorial. És una 

L’Ajuntament rep la cartografia en 
3D de la ciutat feta per la Diputació

REDACCIÓ / LA VEU 

Els Dimarts Disruptius, 
la iniciativa de l’associ-
ació Igualada Disseny 

i l’Ateneu, torna el proper 1 
de juny a les 8 del vespre amb 
Genís Roca, un empresari es-
pecialitzat en cultura digital 
i processos de transformació 
social. És fundador i presi-
dent de Roca Salvatella. Exer-
ceix activitat docent universi-
tària i manté seccions estables 
a diferents mitjans de comu-
nicació. És arqueòleg, llicen-
ciat en Història per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, 
i MBA per ESADE.
Aquest nou visitant del mes 
de juny ens ajudarà a reflexi-
onar sobre la transformació 
social digital que s’està pro-
duint en aquests moments, 
fruit dels canvis que ja venen 
des dels anys noranta. 
Aquesta transformació, se-
gons Roca, parteix d’una 
primera etapa en què les em-
preses es fan visibles a inter-
net (1995-2005), un segon en 
què són les persones que es 
fan presents a la xarxa amb 

La Síndica de 
Greuges lliura la 
memòria 2020 a 
l’Ajuntament

La Síndica de Greuges, Rosa 
M. Sànchez, ha lliurat la me-
mòria de la seva activitat 
durant l’any 2020 a l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells. En 
el proper Ple Municipal , la 
Síndica presentarà els resul-
tats de l’informe de la seva ac-
tuació durant l’any passat.

Nou sistema 100% 
biodegradable per 
eliminar les males 
herbes

L’Ajuntament d’Igualada 
ha estrenat un nou siste-
ma per treure i eradicar les 
males herbes que apareixen 
en carrers i voreres  i poden 
causar desperfectes. 
Aquest mètode d’eliminació 
aplica damunt les herbes 
que s’han d’eliminar una es-
cuma 100% biodegradable i 
feta en base de midó de blat 
de moro, fècula de patata 
i altres elements naturals. 
L’escuma ajuda a que la bar-
reja amb aigua mantingui 
més temps una temperatura 
elevada i arriba a les arrels. 
Aquest mètode afecta tam-
bé a les possibles llavors que 
tingui la planta fent que no 
torni a brotar.

eina que facilita els treballs de 
diagnosi, planificació i gestió 

municipal, així com la presa 
de decisions estratègiques.

Fotografies aèries
La cartografia està realitzada 
a partir de la fotointerpreta-
ció de fotografies aèries mit-
jançant tècniques fotogramè-
triques a més del treball de 
camp, i està estructurada en 
sis fitxers que inclouen l’alti-
metria, planimetria, toponí-
mia, vialer, model digital de 
superfícies i model digital del 
terreny.
El treball s’ha realitzat se-
gons plec d’especificacions 
tècniques v 2.2 aprovat per 
la Comissió de Coordinació 
Cartogràfica de Catalunya i 
s’ha lliurat en els formats Mi-
crostation, Autocad, Shapefile 
i PDF amb nivells i sistema de 
referència ETRS89.

Tornen els Dimarts 
Disruptius a l’Ateneu, 
amb Genís Roca

la web 2.0 i les xarxes socials 
(2005-2015), i finalment la 
tercera que implica la trans-
formació digital a partir de 
la internet de les coses, on a 
més d’empreses i persones, 
caldrà afegir els objectes intel-
ligents.
Podem imaginar aquest món 
que ve? Que ens aportarà que 
a casa nostra tinguem objec-
tes que enviïn informacions 
diverses a la xarxa i que ens 
modifiquin la vida per sem-
pre? Al web dimartsdiruptius.
cat tens tota la informació així 
com entrevistes i documents 
de lectura sobre el convidat. 

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

Pg. d’Aurèlia Capmany, 15 
Tel 93 803 31 75 
Vilanova del Camí

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada
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CONCA / LA VEU 

E ls municipis de la 
Conca d’Òdena han 
organitzat una quin-

zena d’actes per commemo-
rar el 28 de maig, dia Inter-
nacional d’Acció per la Salut 
de les Dones. L’objectiu de 
les activitats és sensibilitzar, 
informar i donar eines per 
abordar aquells temes rela-
cionats amb la salut de les 
dones que sovint queden en 
segon terme. Cada vegada hi 
ha més dades que demostren 
que homes i dones emmalal-
teixen de manera diferent, i 
que el fet que la salut es tracti 
des d’un punt de vista mas-
culí perjudica les dones. A 
més, la salut no és purament 
una qüestió biològica sinó 
biopsicosocial, ja que en els 
processos de salut i malaltia 
intervenen factors com el 
nivell socioeconòmic, l’estat 
emocional i l’herència ge-
nètica. Així doncs, el 28 de 
maig és un dia per reivindi-
car la igualtat de gènere real 
en l’àmbit de la salut.
Els actes arrenquen aquest 
divendres 21 de maig amb 
una conferència de la reco-

neguda il·lustradora anoien-
ca Raquel Riba Rossy, auto-
ra del personatge de còmic 
Lola Vendetta. La xerrada 
“La Lola Vendetta ve a Òde-
na” tindrà lloc a les 20h a la 
Biblioteca l’Atzavara. Des 
d’aquest divendres i fins a 
finals de juny es faran una 
quinzena d’actes molt diver-
sos i especialment adreçats a 
dones de totes les edats, com 
ara caminades saludables per 
a embarassades acompanya-

des de les llevadores d’ASSIR 
de l’Anoia, Cercles de dones 
adreçats a dones joves a l’es-
pai La Kaserna, Masterclass 
de Zumba i Gimnàstica per 
a gent gran a Òdena, diver-
sos tallers sobre Ciclicitat, 
plaer i apoderament, sobre 
autodefensa feminista, sobre 
anticonceptius i sobre mas-
clismes quotidians. També es 

faran xerrades sobre mens-
truació i feminitat conscient, 
sobre les vacunes contra la 
covid-19 i també xerrades 
per a famílies per prevenir 
l’anorèxia i la bulímia. Final-
ment, el 20 de juny es podrà 
veure a Jorba l’obra de teatre 
“Dones extraordinàries” de 
la companyia Melanina Tea-
tre.
Podeu consultar l’agenda 
completa de les activitats a 
la pàgina web micod.cat, així 
com els requisits per ins-
criure’s als actes que reque-
reixen confirmació prèvia 
d’assistència. A la mateixa 
web també es pot consultar 
el llistat de serveis especia-
litzats d’atenció a les dones, 
gratuïts i confidencials, que 

La Conca d’Òdena celebra el dia internacional per la salut de les 
dones reclamant la igualtat de gènere en l’àmbit de la salut

ofereix la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena.
El programa d’actes ha estat 
coordinat per la MICOD i 
l’han impulsat les regidores 
d’igualtat dels municipis de 
la Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena, liderades per 
la regidora Carlota Carner 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Laura Pavón de Vilanova 
del Camí, Coral Vázquez de 
Santa Margarida de Mont-
bui, Alba Gallardo d’Òdena, 
Berta Pons de La Pobla de 
Claramunt, Carla Peña de 
Castellolí i Sílvia Escura de 
Jorba. Compta amb el suport 
de l’Institut Català de les Do-
nes i la Diputació de Barce-
lona, i amb la col·laboració 
del Servei SIAD, Sanitat i Sa-
lut pública de l’Ajuntament 
d’Igualada, Atenció a la Sa-
lut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR) Anoia, La Kaserna 
d’Igualada, Espai Jove Can 
Muscons de Vilanova del 
Camí, la Biblioteca l’Atza-
vara d’Òdena, l’Institut Ca-
talà de la Salut i el Consell 
esportiu Anoia.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E l Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat 
aquest dimarts desti-

nar un total de 30.189.000 
euros a la millora, amplia-
ció o construcció de diver-
sos centres educatius arreu 
de Catalunya. Per a fer-ho 
possible, se signaran conve-
nis de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i 

9 ajuntaments de diferents 
territoris. Uns convenis que 
suposaran la coresponsabi-
lització entre les administra-
cions locals i el Departament 
per a la inversió econòmica 
en les obres dels centres.
Un d’aquests convenis es 
signarà amb l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola. En 
concret, el Govern ha apro-
vat una inversió de 600.000 
euros per a l’execució de les 

obres d’ampliació de l’Esco-
la La Renaixença per acollir 
l’institut escola. La inversió 
del Departament d’Educa-
ció serà  de 600.000 euros 
en dues anualitats: 400.000 
euros per al 2023  i 200.000 
euros per al 2024.
S’amplia l’edifici per a dues 
línies d’ESO, que comprèn 8 
aules grup, una aula comple-
mentària, una aula de des-
doblament i una de reforç. 
També es preveu un espai 
d’accés en planta baixa prou 
ampli per a organitzar activi-
tats específiques per als cur-
sos de secundària, així com 
els espais corresponents de 
serveis, instal·lacions i ac-
cessos. Aquests nous espais 
es preveu que s’ampliaran en 
un volum de planta baixa i 
planta pis.

El Govern invertirà 600.000 euros 
en l’ampliació de l’Institut Escola La 
Renaixença dels Hostalets

L’objectiu de les acti-
vitats és sensibilitzar, 

informar i donar eines 
per abordar aquells 

temes relacionats amb 
la salut de les dones

Av. Barcelona, 5  IGUALADA 
Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

PROFESSORS NADIUS

MATRÍCULA GRATUÏTA
Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Dilluns, el departament 
de Salut instal·lava el 
desè mòdul de reforç 

a l’atenció primària a Vilano-
va del Camí. Es preveu que 
en una setmana, quan s’hagi 
equipat, es posi en funciona-
ment. Vuit dels catorze mò-
duls ja estan en ple funciona-
ment; Puig-reig, Vic, Igualada, 
Moià, Calaf, Santa Margarida 
de Montbui i Sant Fruitós de 
Bages. I des d’avui també el 
de Sant Joan de Vilatorrada. 
Properament es posaran en 
marxa el de Torelló, Navarcles, 
Santpedor, Sallent i Gironella.
La instal·lació de cadascun 
d’aquests mòduls comporta 
l’ús d’una grua amb peces pre-

fabricades portàtils que s’ins-
tal·len el mateix dia al costat 
del CAP. Abans de la seva 
obertura se’n fan les connexi-
ons de subministraments i es 

Salut instal·la a Vilanova del Camí el desè mòdul de reforç d’atenció 
primària de la Regió Sanitària Catalunya Central

posa el mobiliari. Els mòduls 
són espais annexos dels cen-
tres d’atenció primària i tenen 
com a objectiu desenvolupar 
l’activitat COVID i no CO-

VID en circuits diferenciats, 
de manera que, allà on el CAP 
no ho permetia per dimensi-
ons, el nou espai adjacent per-
metrà atendre de manera dife-
renciada els casos sospitosos 
de COVID. El desplegament 
de mòduls s’emmarca en el Pla 
d’enfortiment i transformació 
de l’atenció primària i vol mi-
llorar l’accessibilitat i els pro-
cessos, com també augmentar 
la resolució i atendre bé la cro-
nicitat.
Els mòduls instal·lats fins ara 
són el model L, de 45 metres 
quadrats coberts i 15 metres 
quadrats més en forma de 
pèrgola a l’exterior que farà 
les funcions d’espai d’espera. A 
l’interior hi ha un espai d’aten-
ció per a pacients amb proble-

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La zona de lleure del parc 
fluvial ha incorporat re-
centment un parc infan-

til amb diferents elements de 
joc per als infants. Es comple-
menta així aquesta zona lúdi-
ca on al gener ja es va instal·lar 
la tirolina que ha estat un gran 
atractiu per als més petits i a 
l’abril s’hi va instal·lar també 
una caseta llibre per fomentar 
la lectura i l’intercanvi de lli-
bres.
Aquest parc infantil s’ha fet 
en el marc del pressupost par-
ticipatiu del 2020 i, des de la 
regidoria de Participació Ciu-
tadana, Carlota Silva, ja ha 

anunciat que pròximament es 
complementarà l’espai amb la 
instal·lació de taules i cadires.

També ha anunciat l’arribada 
d’un personatge que té previst 
quedar-se a viure al parc in-

fantil, però Silva no ha vol-
gut desvetllar encara de qui 
es tracta. 

mes respiratoris, dues unitats 
per a poder fer les proves PCR 
i també un  d’atenció al paci-
ent. Els nous mòduls dispo-
saran de l’equipament mèdic 
necessari i també del mobilia-
ri per a poder fer les funcions 
previstes. La posta en marxa 
de cadascun dels mòduls ins-
tal·lats és en un termini mig 
d’entre dues i tres setmanes.
Aquests mòduls estan desti-
nats a ser situats en espais de 
titularitat de Salut o bé muni-
cipal, gràcies a la col·laboració 
entre el departament i els di-
ferents ajuntaments. Actual-
ment es treballa amb la idea 
que la permanència d’aquests 
mòduls serà d’entre dos i qua-
tre anys, en funció de les ne-
cessitats de cada centre.

La zona lúdica del parc fluvial  suma un parc infantil i 
pròximament també una zona de descans amb taules i cadires

Una invitació a la ciutadania 
per decidir una part de la in-
versió municipal
L’Ajuntament vilanoví fa anys 
que utilitza els processos par-
ticipatius per animar la ciu-
tadania a involucrar-se en la 
política local i en la presa de 
decisions. Recentment s’ha 
obert un nou procés partici-
patiu per decidir el destí de 
55.000 € del pressupost mu-
nicipal. El procés general s’ha 
dotat amb 30.000 € i el pro-
cés participatiu a les escoles i 
a l’Espai Jove Can Muscons, 
amb 25.000 € més.
Aquesta primera fase de reco-
llida de propostes està oberta 
fins al 31 de maig. 

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA

I ET PREPAREM LA 
COMANDA PERQUÈ 
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MONTBUI / LA VEU 

Cent vint-i-tres veïns 
del Nucli Antic van 
participar en el procés 

participatiu celebrat dissabte 
passat per tal de decidir quin 
ús volien que tingués l’espai 
municipal on fins ara s’ubi-
cava el consultori mèdic. 103 
persones van votar perquè 
l’ús d’aquest espai passi a ser 
el d’una llar d’infants, mentre 
que 20 persones van apostar 
per mantenir el servei de con-
sultori mèdic.
El procés participatiu es va 
dur a terme amb total nor-
malitat, amb sis hores de vo-
tació supervisada per perso-
nal municipal. Els ciutadans, 
que havien de tenir 16 anys 
o més, s’acreditaven amb el 
DNI abans d’emetre el seu 
vot. Dintre del local trobaven 
paperetes preparades per op-
tar per l’ús de l’edifici com a 
llar d’infants, o bé com a con-
sultori mèdic. 
El procés participatiu va sor-
gir arràn la reivindicació d’un 
grup de famílies del Nucli 
Antic, que havien demanat a 
l’Ajuntament la creació d’un 
servei de llar d’infants en 

aquest nucli del municipi, ja 
que hi ha un bon nombre de 
naixements. Per tot plegat, 
l’Equip de Govern munici-
pal  format per Ara Montbui 
i Som Montbui-ERC va vo-
ler acostar a la ciutadania la 
presa de decisions sobre un 
dels principals temes de la 
gestió municipal. 
D’acord al mandat majorita-
ri de la ciutadania del Nucli 
Antic, l’Equip de Govern mu-
nicipal treballarà d’ara en en-
davant per fer possible la re-
cuperació d’aquest servei de 
llar d’infants al Nucli Antic, 
amb una capacitat per a 10 

El nucli antic vota majoritàriament 
tornar a tenir llar d’infants

infants. 
Es preveu que ara caldrà un 
període de tramitació admi-
nistrativa i d’adaptació de 
l’actual local per tal de poder 
acollir la nova llar d’infants, 
d’aquí a uns mesos.
Cal recordar que el Nucli 
Antic montbuienc va dis-
posar de servei de llar d’in-
fants municipal amb la Llar 
d’Infants “Montxic” entre els 
anys 2008 i 2015. El seu tan-
cament, per part de l’anterior 
govern socialista, va generar 
un important rebuig social, 
especialment en el nucli his-
tòric montbuienc.

MONTBUI / LA VEU 

El proper dimecres 26 de 
maig a les 18.00 hores 
tindrà lloc a la cruïlla 

dels carrers Sant Jaume i La 
Tossa una trobada informa-
tiva amb els veïns i veïnes de 
la zona afectada per les obres 
d’aquest projecte que enllaça-
rà aquests dos vials. Hi parti-
ciparan responsables polítics 
i personal tècnic de l’Ajunta-
ment montbuienc, que expli-
caran i detallaran el projecte 
a realitzar i el “timing” de l’ac-
tuació. 
La  zona  d’actuació  està  actu-
alment  molt  mal  connecta-
da,  formant  un  “cul  de  sac” 
al final del carrer Sant Jaume 
i es fa molt necessària la con-
nexió amb el carrer  la  Tos-
sa,  facilitant  la  comunicació  
amb  la  zona  de  MontMercat,  
amb  el  Passeig de Catalunya i 
la zona central del Nucli Urbà. 
Els  treballs  del  projecte  són:  
enderroc  de  paviments  i  vo-
reres  existents,  obertura del 
vial, excavacions de rases per 
instal·lació elèctrica nova, re-
posició de  paviments  i  vore-
res,  desmuntatge  de  lluminà-
ries  existents  i  col·locació  de  
noves columnes d’enllumenat, 
construcció de jardineres i or-
denació de la zona.
Una vegada finalitzat el pro-
jecte, després de l’adequació 
de la zona, es garantirà la cir-
culació de vianants i vehicles 
entre el carrer Sant Jaume i el 
carrer  La Tossa i viceversa. 
També es guanyarà una petita 
zona lúdica, amb aparcament 
per a vehicles, en un espai de 

gran centralitat, proper al Pas-
seig Catalunya i a MontMer-
cat. Quedarà un petit espai de 
solar, de propietat municipal.
La  finalitat  del  projecte  res-
pon  a  la  necessitat  de  con-
nexió  d’un  àmbit  densament  
molt  poblat.  Amb  aquest  
nou  vial  es  podran  con-
nectar  amb  altres  accessos i 
sortides del municipi sense la 
necessitat obligatòria de pas-
sar per la carretera  de  Valls  
i  això  ajudarà  a  reduir  el  
trànsit  en  aquest  vial  tan  
concorregut.
El projecte inicial d’aquesta 
obra, que datava de 2017, va 
quedar paralitzat en el mo-
ment de fer els primers en-
derrocs durant l’any 2018, en 
detectar-se que calia fer mo-
dificacions importants en el 
projecte inicial. 
El nou projecte contempla 
adaptacions en diferents par-
tides com ara treballs previs i 
enderrocs, moviments de ter-
res, murs, paviments, saneja-
ment, senyalització, mobiliari 
i jardineria. 
L’àmbit d’actuació total del 
projecte és de 1.225 metres 
quadrats.
Durant el període que es de-
senvolupin les obres s’inten-
tarà minimitzar en la mesura 
del que sigui possible les afec-
tacions i talls viaris (de tot 
plegat s’informarà als veïns de 
la zona en aquesta trobada in-
formativa).
Les obres tenen un període mà-
xim d’execució de 4 mesos, i ani-
ran a càrrec de l’empresa Asfaltos 
Barcino, per un pressupost de 
114.708 euros, IVA inclòs.

Reunió informativa sobre les 
obres de connexió dels carrers 
Sant Jaume i La Tossa

MONTBUI / LA VEU 

Del 23 al 30 de maig es 
celebrarà una nova 
edició del Torneig 

Internacional de Tennis Fe-
mení “Arcadi Manchón”. El 
campionat femení, inclòs en 
el circuit de joves talents fe-
menins de la WTA, es presen-
tarà aquest proper dissabte a 
partir de les 12 del migdia a 
les pistes de Can Passanals.
Està prevista la presència 
d’autoritats federatives, tam-

bé la de tècnics com Alejo 
Mancisidor, jugadores que 
explicaran el seu testimo-
ni, així com també hi seran 
presents les autoritats muni-
cipals. El factòtum i creador 
del torneig, Arcadi Manchón, 
tindrà un destacat protago-
nisme i farà la presentació 
d’un torneig que començarà 
diumenge i que, durant una 
setmana, portarà fins a 
Montbui a molts dels joves 
talents del circuit de tennis 
femení mundial. 

Nova edició del torneig 
internacional de tennis 
femení “Arcadi Manchón”

MONTBUI / LA VEU 

Aquest passat 3er diu-
menge de maig, es 
van aplegar moltes 

persones per celebrar el tra-
dicional Aplec del Roser a La 
Tossa de Montbui, amb diver-
ses activitats adaptades a les 
mesures sanitàries actuals.
La Festa va començar amb la 
inauguració de l’exposició de 
pintura i dibuixos “Al cim de 
la Tossa” de l’artista Francesc 
Fontboté i que es podrà visitar 
fins al juny tots els diumenges 
al matí.
Posteriorment es va celebrar la 
missa a l’exterior, a l’esplanada 
del castell i acompanyada per 
la Coral Capella de Música de 
La Tossa.
En finalitzar la missa, el quar-
tet musical Els Pelfort, va 
oferir un concert amb un re-
pertori molt variat i sorpre-
nent, amb les seves gralles.
Per tancar la festa, i com ja és 
tradicional, les majorales de 
la festa van repartir les roses 
a totes les persones assistents.  
També es va oferir el punt 

de llibre editat aquest any. El 
punt de llibre es va començar 
a editar fa just dotze anys (ex-
cepte l’any 2020 a causa de la 
pandèmia) i és col·leccionable.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de la Consellera de Sa-
lut, Alba Vergés i Bosch, de 
l’Alcalde de Montbui, Jesús 
Miguel “Schummi” Juárez Ta-
mayo i de la regidora de Cul-
tura, Festes i Gent Gran, Sara 
Bergantiño Cabello.
Des de la Fundació es vol 
agrair molt especialment a la 

Floristeria El Racó de les Flors 
i de la Llibreria Soteras per la 
seva col·laboració amb la Fes-
ta i fer possible el repartiment 
de les roses i del punt de llibre 
a totes les persones assistents.
Moltes gràcies també a totes 
les persones que van pujar 
fins a La Tossa per aques-
ta celebració, i a totes les 
persones i entitats que fan 
possible aquesta festa orga-
nitzada per la Fundació La 
Tossa amb la col·laboració 
del Consorci de La Tossa.

Bona participació a l’Aplec de la Tossa
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’alcaldessa Noemí 
Trucharte i el regidor 
de Promoció Econòmi-

ca, Jordi Barón, es van reunir 
fa uns dies amb els represen-
tants de l’empresa Direxis, la 
gerent, Carme Pros i el direc-
tor general, Carles Fàbregas. 
L’empresa de serveis de trans-
ports ha comprat una parce-
l·la de 5.000 m² al Polígon on 
traslladarà pròximament els 
serveis i la seva flota d’auto-
busos.
L’empresa Direxis, que gesti-
ona diferents marques com 
Tusgsal, TGO, Masats, Autos 
Castellbisbal i OMB ha com-
prat la parcel·la número 14 del 
polígon Riera de Castellolí, de 

5.000 metres quadrats, on té 
previst traslladar la flota actu-
al de 24 autobusos.
El projecte també inclou la 
construcció d’una nau de més 
de 500 metres quadrats i dos 
pisos d’alçada on està previst 
instal·lar el taller de manteni-
ment, sales de formació i ofi-
cines.
Les obres de condicionament 
del terreny i construcció de 
la nau podrien començar 
aquest mateix any, ja que les 
previsions són les de traslla-
dar-se d’Igualada a Vilanova 
del Camí durant el primer se-
mestre del 2022. Els responsa-
bles de l’empresa han explicat 
a l’alcaldessa i el regidor de 
Promoció Econòmica que no 
descarten un creixement de la 

Direxis s’instal·larà a Vilanova del Camí en una 
parcel·la de més de 5.000 m2

flota que podria passar dels 
24 vehicles actuals a més de 
30.
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
celebra la decisió de Direxis 
d’instal·lar-se al municipi i 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La presidenta de la Di-
putació de Barcelona, 
Núria Marín, ha visitat 

aquest dijous els municipis de 
Masquefa i Vilanova del Camí, 
on ha recordat que la corpora-
ció treballa perquè «cap mu-
nicipi, cap veí i cap ciutadà 
es quedi enrere com a conse-
qüència de la pandèmia».
En aquest sentit, ha ressaltat 
el paper «fonamental» que la 
Diputació de Barcelona té a 
l’hora d’ajudar els municipis de 
la província, així com l’aposta 
que manté per «a la reactivació 

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria 
Marín, visita Vilanova del Camí i Masquefa

Debats cap a un model 
econòmic sostenible

Un nou espai de refl exió i anàlisi per avançar en l’aplica-
ció d’un model que satisfaci les necessitats actuals i ga-
ranteixi l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura 
del medi ambient i el benestar social a la Conca d’Òdena.

Dimecres, 2 de juny - 12 hores
Com esdevenir una empresa 
neutre en emissions.

Dimecres, 9 de juny - 12 hores
Adaptació del model productiu als 
ODS.

Lloc i inscripcions
Jornades online i presencials a:
Centre d’Innovació Anoia. C/ dels Impressors, 12 – sector Polígon Riera de 
Castellolí  - 08788 Vilanova del Camí
Inscripcions: per email a associacio@poligonsdelsplans.cat i al web 
www.poligonsdelsplans.cat

És una iniciativa de: Patrocina: Col·labora: Assessorament:Assessorament: Amb el suport de:Amb el suport de:

Dimecres, 26 de maig - 12 hores

Nous i vells polígons industrials. Simbiosi industrial.
Intervenen:
Berta Mota, responsable d’economia circular a Anthesis Lavola
Pedro Lisbona, director d’AIFOS DIGITAL i expert en 
transformació digital

assegura que “aquestes iniciati-
ves són el fruit del treball cons-
tant que s’ha fet des de l’ajun-
tament i Promoció Econòmica 
per contribuir a la recuperació 
econòmica del territori”. 

Marín també ha posat en va-
lor que «la nostra raó de ser 
és ajudar als municipis, so-

bretot els petits i els mitjans», 
situació que tornarà a quedar 
palesa amb el suport que la 
corporació oferirà als ajunta-
ments per tal que puguin aco-
llir-se als fons europeus Next 
Generation.
La jornada d’aquest matí ha 
començat a Masquefa, on l’al-
calde, Xavier Boquete, li ha 
explicat quins són els princi-
pals projectes que ha d’afrontar 
l’Ajuntament i ha visitat els car-
rers comercials del centre del 
poble. A Vilanova del Camí, ha 
visitat l’Espai Jove  Can Mus-
cons acompanyada de l’alcal-
dessa, Noemí Trucharte.

ÒDENA / LA VEU 

L’Espelt ja té fibra òptica 
amb  Iguana. Divendres 
de la setmana passada, 

coincidint amb la celebració 
de les Festes del Roser, Igua-
na va finalitzar i comunicar el 
desplegament de la seva pròpia 
xarxa de fibra òptica.
Amb aquest desplegament 
Iguana ofereix a les empreses 
i als particulars de l’Espelt la 
velocitat més elevada del ter-
ritori amb fins a 1 Gbps, unes 
tarifes i un servei transparent i 
sense sorpreses, i amb només 
tres mesos de permanència per 
als serveis amb fibra òptica. És 
tracta doncs, d’un ample de 
banda d’alta qualitat amb un 
servei de proximitat, quelcom 
necessari en els temps que cor-
ren. Sobre qualsevol connexió 
a Internet s’hi pot afegir telefo-
nia fixa, línies de telefonia mò-
bil o televisió, així com serveis 
específics per a empreses.
Les persones que vulguin do-
nar-se d’alta a la fibra òptica 
d’Iguana poden fer-ho a través 
de la pàgina web www.iguana.
cat, del telèfon 93 803 55 09 o 
visitant la botiga que Iguana 
té al carrer Santa Caterina, 32 
d’Igualada.
Iguana també ha enllestit el 
desplegament de la seva pròpia 
xarxa de fibra òptica a La Lla-
cuna i als nuclis de Torrebus-
queta i Rofes i a la resta de ve-
ïnats del terme municipal i ha 
començat a desplegar els pri-
mers nuclis de l’extens terme 
municipal de Piera. A més, té 
previst iniciar el desplegament 
de Montserrat Parc i Sant Pau 
de la Guàrdia, al Bruc.

L’Espelt ja té fibra 
òptica amb Iguana

econòmica i social dels muni-
cipis», que han estat afectats 
per la crisi del coronavirus.
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JORBA / LA VEU 

Les obres d’adequació pai-
satgística del recinte em-
murallat i la capella del 

Castell de Jorba és un dels qua-
tre projectes finalistes del premi 
FAD Ciutat i Paisatge 2021, dins 
dels premis FAD d’Arquitectura 
i Interiorisme que concedeix 
l’associació ArquinFAD del Fo-
ment de les Arts i del Disseny. 
Creats al 1958, els premis FA-
Des tracta dels guardons més 
longeus d’Europa en l’àmbit de 
l’arquitectura i l’interiorisme i 
un dels més prestigiosos de la 
península Ibèrica.
El jurat del premi n’ha destacat 
«l’acurada interpretació de les 
restes arqueològiques, posades 
en valor amb una intervenció 
mínima, continguda i precisa. 
Uns elements merament uti-
litaris i funcionals, un mur de 
pedra necessari per consolidar 
el pla mirador i una coberta 
lleugera que protegeix les res-
tes arqueològiques d’una antiga 
capella adquireixen altres signi-
ficats en suggerir posicions de 
referència d’elements del passat, 
reforçant així la capacitat evoca-
tiva del projecte, que estableix 
una relació sensible amb la his-
tòria del conjunt a petita escala i 
un diàleg suggestiu amb la gran 

escala del paisatge llunyà”.
Jorba competirà amb els itine-
raris del Banco del Piñeiro a 
Ribeira (La Coruña), la posada 
en valor del conjunt de l’illa de 
la Pietat a la ciutat de Vic, i amb 
la remodelació de la Plaza de 
Armas del Ferrol (La Coruña).
L’Ajuntament de Jorba va co-
mençar el 2018 les obres de 
consolidació d’urgència i recu-
peració de l’accés al castell. Els 
arranjaments van consistir en 
la fortificació de les estructures 
més malmeses i la recuperació 
de l’accés original, que partia 
des de l’església parroquial de 
Sant Pere, així com la construc-
ció d’unes escales d’accés. El 

La segona fase de la recuperació del 
Castell de Jorba és finalista dels premis 
FAD d’Arquitectura

2019 va arrencar la segona fase 
de les actuacions, amb tasques 
d’arqueologia i excavacions per  
recuperar diferents espais i veu-
re les diferents etapes i usos que 
ha tingut el castell al llarg de la 
història.
El castell de Jorba, Bé Cultural 
d’Interès Nacional, està situat al 
turó del Puig de la Guàrdia i està 
documentat per primera vega-
da el 960. Les obres han permès 
la recuperació de guixos deco-
rats que haurien format part del 
revestiment, i artesanats d’algu-
na sala noble d’època moderna. 
Algunes decoracions contenen 
símbols que coincideixen amb 
l’actual escut de Jorba.

JORBA /  LA VEU 

Jorba Reflexiona celebra 
que l’Ajuntament hagi 
acceptat i assumit com 

a pròpia la consulta popular 
que vam proposar-li el mes 
de febrer sobre la possible im-
plantació d’un macropolígon 
industrial al terme municipal 
i que la completi amb una se-
gona pregunta sobre l’impac-

te de les energies renovables 
sobre el paisatge. 
Estarem atents a la redacció 
de les preguntes, a l’organit-
zació de la consulta, al calen-
dari i, sobretot, a promoure 
un debat seriós, plural i am-
pli sobre el futur no només 
del nostre poble sinó també 
de la comarca i a fomentar el 
màxim de participació a les 
votacions.

Jorba reflexiona celebra 
que l’Ajuntament aposti 
per la consulta popular

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Tot i que al llarg de tot 
l’any s’executen actu-
acions de prevenció, 

aquests dies coincideixen en 
el temps tota una sèrie de tas-
ques a la Pobla de Claramunt 
destinades a evitar incendis 
forestals i a reduir el seu pos-
sible impacte. Entre aquestes 
la que més destaca pel que fa 
a l’extensió que comprèn és 
la neteja als terrenys situats 
a Can Ti i la Font d’en Planes 
que té previst el seu inici du-
rant aquest mes de maig i que 
suposarà l’aclarida de més de 
18 hectàrees del municipi. 
L’actuació, que està previst 
que es finalitzi a la tardor, serà 
duta a terme per l’Associació 
de Propietaris Forestals Serra 
Miralles-Orpinell amb l’apor-
tació econòmica de 30.700 € 
per part de la Diputació de 
Barcelona.
Pròximament també s’ini-
ciaran diferents treballs es-
tablerts al pla municipal de 
prevenció d’incendis forestals 
(PPI) per a la neteja i ade-

La Pobla de Claramunt 
es protegeix davant de 
possibles incendis forestals

quació de la xarxa de camins 
forestals del terme municipal 
amb l’objectiu de facilitar, en 
cas de ser necessari, el pas de 
vehicles d’emergència. L’actu-
ació se centrarà en diferents 
trams en l’entorn del barri de 
les Garrigues i del camí de les 
Socarrades amb un pressu-
post de 8.400 € aportat també 
des de la Diputació.
Pel que fa a les franges de 
protecció, recentment queda-
ven enllestides les tasques de 
manteniment dutes a terme a 
la franja del barri del Xaró i 
aviat s’iniciarà una actuació 
similar en la franja del nucli 
urbà. Els treballs suposen una 
despesa de 15.900€ i 9.900€ 
respectivament finançada per 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt.
Finalment, i en el marc tam-
bé de les mesures de lluita 
contra els incendis forestals, 
cal destacar també la neteja 
realitzada a les parcel·les mu-
nicipals al barri de les Gar-
rigues amb un pressupost de 
13.000€ subvencionat per la 
Diputació de Barcelona.

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Els veïns i veïnes de Cas-
tellolí recullen més d’una 
tona de residus a l’entorn 

natural del municipi en el marc 
de la jornada Let’s Clean Up 
Europe, que s’ha celebrat aquest 
dissabte 15 de maig. La inicia-
tiva va reunir a 12 participants 
que es van organitzar en dos 
equips per abastar la neteja de 
la zona del camí de Can Jaume 
i la urbanització dels Pinyerets i 
la muntanya de Can Soteras.
Entre els residus s’hi ha tro-
bat runa d’obra, vidre, paper 
i molt volum d’envasos, que 
s’han seleccionat i separat ade-
quadament per tal de fer-ne la 
gestió corresponent. En total 
es van omplir tres camionets. 
La regidora de Medi Ambient i 
Turisme, Teresa Guixà, agraeix 
moltíssim  la participació dels 
voluntaris locals i explica que 
“voldria aconseguir que aquesta 

acció no fes falta, perquè vol-
dria dir que ningú deixa residus 
al bosc” i afegeix “el meu pare 
sempre em deia que si has po-
gut portar-ho fins al bosc, exac-
tament i de la mateixa manera 
pots tornar-ho fins a casa.”
El “Let’s Clean Up Europe” és 
una acció comú a tot Europa 
per conscienciar sobre la quan-
titat de residus que llencem de 
forma incontrolada a la natura 
i promoure accions de sensi-

bilització a través de la reco-
llida d’aquests residus abocats 
il·legalment als boscos, platges, 
marges de rius, etc. A Catalunya 
s’organitzen 465 accions en el 
marc de la campanya, 16 de les 
quals a la comarca de l’Anoia. A 
Castellolí, la jornada de recolli-
da de residus ha estat organit-
zada per l’Ajuntament, amb la 
col·laboració dels voluntaris de 
l’ADF i els veïns i veïnes impli-
cats en l’entorn i la natura.

Castellolí recull més d’una tona de residus 
a la jornada Let’s Clean Up Europe
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El Ple de l’Ajuntament 
de Tous mostra el seu 
rebuig als macro parcs 

solars projectats al municipi. 
Així s’ha posat de manifest a la 
sessió plenària ordinària, cele-
brada el dijous 13 de maig, on 
totes les forces polítiques pre-
sents al Ple (Junts per Tous no 
hi ha participat) han donat su-
port a la mocions presentades 
per ERC Tous i la CUP Tous 
demanant que no s’implantin 
les macro instal·lacions al mu-
nicipi.
La moció presentada per ERC 
Tous al Ple de l’Ajuntament, en 
el mateix sentit que la moció 
de la CUP Tous, és un mani-
fest en defensa d’un model 
d’implantació de les energies 
renovables participatiu, sos-
tenible i, sobretot, respectuós 
amb el territori i amb la gent 
que hi viu. Un model que no 

es correspon amb les macro 
instal·lacions projectades al 
municipi. En aquest sentit, 
l’alcalde David Alquézar ha 
explicat que “estem al costat 
de la plataforma Salvem Tous 
i de tots els veïns que han al-
çat la veu i ens posicionem ro-
tundament en contra d’aquest 
model que se’ns imposa”.  Des 
del consistori, es denuncia la 
manca d’autonomia dels mu-
nicipis respecte la tramitació 
d’aquests tipus de projectes 
que ha aportat el decret llei 
16/2019, i insten al Parlament 
de Catalunya a derogar aquest 
decret.
L’Ajuntament de Tous ja fa anys 
que treballa en la línia d’una 
transició ecològica i energèti-
ca justa, pública, distribuïda, 
democratitzada, participativa i 
sostenible. Per això, es vol fer 
un pas més per demostrar que 
un altre model de transició 
energètica es possible impul-

sant com a administració la 
creació de Comunitats Ener-
gètiques Locals com a sistemes 
de producció, distribució, con-
sum, descentralitzats, demo-
cràtics i de proximitat. Segons 
Alquézar, “creiem que aquesta 
ha de ser una lluita compar-
tida, un projecte de poble  i 
estem determinats a fer-lo 
realitat amb l’impuls munici-
pal”. En la darrera dècada Sant 
Martí de Tous ha implantat 
mesures d’estalvi energètic as-
solint una reducció de més del 
30%, contracta tota l’energia 
municipal de fonts renovables 
i lliures de CO2, ha realitzat di-
verses instal·lacions de plaques 
fotovoltaiques en cobertes mu-
nicipals, aplica una bonificació 
a l’impost de bens immobles 
per fomentar l’autoconsum, i 
ha estat un dels municipis im-
pulsors l’AMEP (Associació 
Municipis per l’Energia Públi-
ca), entre d’altres.

El Ple municipal de Tous mostra el seu 
rebuig unànime als macroparcs solars

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

La 25a Caminada Popular 
de Tous, que ha tingut 
lloc aquest passat cap de 

setmana, ha servit per reivindi-
car el territori davant l’amena-
ça del macroparc fotovoltaic, 
amb una ruta que ha recorre-
gut part dels terrenys que es 
podrien veure afectats per 
la instal·lació. Amb aquesta 
iniciativa, la plataforma Sal-
vem Tous i l’Ajuntament han 
volgut posar en valor l’entorn 
natural del municipi a través 
d’un dels esdeveniments més 
esperats al poble. 

Malgrat cada any la Caminada 
Popular de Tous aplega cen-
tenars de persones, enguany 
l’organització ha adaptat l’esde-
veniment a la situació sanitària 
amb una ruta de sortida lliure 
que ha estat oberta durant tot 
el cap de setmana. Segons decla-
ren els portaveus de la platafor-
ma Salvem Tous “desitgem que 
la caminada hagi servit per ado-
nar-nos de la brutalitat del pro-
jecte. Passejar per aquests camps 
i boscos imaginant que allò, ara 
verd, seran camps de plaques 
metàl·liques, et deixa el cor en-
congit... Continuarem lluitant 
perquè s’aturi el projecte.”

La 25a Caminada Popular de Tous 
reivindica el territori

CARME / LA VEU 

Per molta gent és conegut 
que el segon diumenge 
del mes de maig se cele-

bra a Carme el Fira Verd. 
L’any passat es va haver d’anul-
lar degut  a la pandèmia. És per 
aquest motiu que, enguany, s’ha 
volgut tornar a reviure l’esperit 
d’aquesta fira tan emblemàtica, 
amb un conjunt d’accions de 
caire local que s’han desenvolu-
pat al llarg de la primera quin-
zena d’aquest mes.
El format tradicional de l’es-
deveniment ha donat pas a un 
seguit d’activitats organitzades 
per l’escola i la llar d’infants del 
municipi, així com pel Consell 
d’infants i l’ajuntament.
Aquestes accions s’han centrat 
en tres àmbits: la neteja del 
medi natural, la sensibilització 
per l’entorn i l’enjardinament 
del poble, tant d’espais públics 
com de les llars particulars.
Les activitats de neteja han con-
sistit en l’extracció de residus de 
l’entorn immediat del municipi, 
dins del marc del Let’s clean up 
Europe, amb la participació de 
l’escola, i d’un dels trams més 
bruts de la riera, per part d’un 

grup de voluntaris.
Pel que fa a les accions de sen-
sibilització s’han desenvolupat 
varis tallers a càrrec del col·lec-
tiu Eixarcolant, un parell sobre 
aprofitament alimentari i un 
altre al voltant de les plantes sil-
vestres de la zona. A més, tam-
bé s’ha convocat un concurs 
de fotografia sobre l’entorn de 
Carme, promogut pel Consell 
d’infants.
Per últim, es va demanar als ve-
ïns i veïnes que engalanessin els 
balcons i entrades de les cases i 
des de l’ajuntament s’ha aprofi-
tat per enjardinar alguns espais 
del nucli antic, així com el pont i 
la passera que travessen la riera.
En aquest sentit, la llar d’in-
fants municipal ha contribuït 
amb la decoració del pati amb 
motius florals i elements de la 
primavera.
Cal dir que les diverses acti-
vitats han comptat amb una 
bona participació i que s’han 
programat amb la finalitat que 
tinguin un certa continuïtat de 
cara als propers anys. Tant de 
bo que el format fira es pugui 
incorporar, de nou, a l’edició 
del Fira Verd 2022.

Carme celebra un Fira 
Verd diferent
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest proper diu-
menge 23 de maig es 
traspassarà l’equador 

del sisè Festival d’Orgue de 
Capellades amb el concert 
del Cor Cererols. Com en els 
dos recitals anteriors –amb la 
degana de l’orgue Montserrat 
Torrent i l’espectacular Lore-
to Aramendi-, es començarà 
a les 6 de la tarda a l’església 
de Santa Maria de Capellades.
Aquesta setmana els prota-
gonistes seran els membres 
del Cor Cererols, fundat l’any 
2018, dirigits i acompanyats a 
l’orgue per Marc Díaz.
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, recorda que “el Cor 
Cererols ha estat el primer 
cor professional que ha en-
registrat les composicions de 
qui és considerat una figura 
crucial per a l’Escolania de 
Montserrat i per a l’escenari 
musical català en general de 
començaments del segle XX: 
el capelladí Anselm Ferrer. 
El seu primer disc “Cum Si-
lentio”, centrat en l’obra d’An-
selm Ferrer i premiat als In-
ternational Classical Music 
Awards ICMA 2021, suposa 
un pas important en la recu-
peració del patrimoni coral 
català i Capellades no podia 
quedar-ne al marge”
El cor pren el nom d’un al-
tre músic que en el seu dia 
va ser escolà de Montserrat, 
Joan Cererols, compositor del 
barroc català i un dels pares 
l’Escola de Montserrat. El cor 
neix, també, amb la voluntat 
i la passió per recuperar, in-
terpretar i divulgar la música 
coral des del segle XV fins a 
autors contemporanis, fent 

especial èmfasi en la música 
antiga, que han viscut i can-
tat des de ben joves, i tota 
aquella música d’autors d’al-
tres èpoques que encara res-
ta per recuperar. Per a això, 
a més dels sis membres fun-
dadors, el cor compta amb 
un conjunt de col·laboradors 
habituals en funció de les ca-
racterístiques de cada reper-
tori.
El Cor Cererols ha actuat 
en el Festival Internacional 
d’Orgue de Montserrat 2019, 
en el Cicle d’Orgue de Barbe-
rà del Vallès i en el Concert 
de Setmana Santa del Reial 
Monestir de Pedralbes, i ha 
col·laborat en la celebració 
d’actes litúrgics a Montser-
rat. Les entrades anticipades 
es poden comprar a entrapo-
lis.com.

El Cor Cererols farà el tercer concert 
del Festival d’Orgue de Capellades

Altíssim nivell en el concert 
de Loreto Aramendi
Loreto Aramendi ha estat la 
protagonista del segon con-
cert del Festival d’Orgue de 
Capellades. Aquesta orga-
nista del País Basc està con-
siderada actualment com 
una de les millors i així es va 
poder constatar en l’actuació 
d’aquest diumenge, que va ar-
rencar una bona ovació entre 
els assistents. 
Loreto Aramendi, organis-
ta titular de l’òrgan Cavaillé 
Coll (1863) de la Basílica de 
Santa María del Cor de Sant 
Sebastià i concertista interna-
cional, també ha estat alum-
na de Montserrat Torrent, la 
dama de l’orgue que va inau-
gurar el sisè Festival d’Orgue 
de Capellades el diumenge 9 
de maig.

CAPELLADES / LA VEU 

Després del concert 
dissabte passat amb 
Falsterbo havent 

penjat el cartell d’entrades ex-
haurides, per aquest dissabte 
22 de maig a les 7 de la tarda 
presentem Quina Feinada.
El conegut actor professional 
Roger Pera ens representarà 
un personatge fracassat que 
treballa a la recepció d’un res-
taurant de luxe. El  nou tre-
ball de Ventura Pons: Quina 
feinada!, una comèdia frenè-
tica i hilarant que ha adaptat 
ell mateix a partir del text ori-
ginal de Becky Mode. La ver-
sió americana d’aquesta peça, 
Fully committed, triomfava a 
Broadway l’any 2016 amb Jes-
se Tyler Ferguson al capda-
vant, també conegut pel seu 
paper a la famosa sèrie Mo-
dern Family. 
En aquesta ocasió, és Roger 
Pera qui es posa al capdavant 
d’una història que, segons ell, 
és un “joc teatral intens” i 
també “un homenatge al món 
del doblatge”. 
Quina feinada! és una co-

mèdia amb un sol actor que 
interpreta no tan sols el seu 
personatge, sinó gairebé vint-
i-cinc personatges més que 
van apareixent a mesura que 
truquen a la seva recepció. 
Una feinada, no només per al 
personatge, sinó per a Roger 
Pera, que fa un gran treball 
actoral i un esforç vocal que 
no us deixaran indiferents.
Entrades 9€ socis (gratuït per 
a socis entre 5 i 17 anys) 12€ 
no socis (3€ per a no socis 
entre 5 i 17 anys).  Entrades 
online a societatlalliga.cat  i a 
taquilla el mateix dia a partir 
de les 18:30.

Roger Pera, dissabte 
a La Lliga

CAPELLADES / LA VEU 

Fins el 24 de maig es pot 
presentar una sol·lici-
tud per demanar una 

caseta de bany a la Piscina 
Blava municipal per a les 
temporades de bany 2021-

2023.
L’any passat, arran de la pan-
dèmia Covid-19, les casetes 
de bany de la Piscina Blava 
Municipal no es van poder 
utilitzar. Tot i que es disposa-
va de les instàncies de petició, 
el sorteig d’adjudicació no es 
va efectuar atenent a la prohi-
bició de la seva utilització per 
les mesures de prevenció del 
virus Covid-19 dictades pel 
govern del país.
Enguany la situació ha canvi-
at i ja es podran utilitzar les 
casetes en aquesta temporada 
de bany d’estiu 2021. És per 
això que es procedirà a realit-
zar el sorteig d’adjudicació de 
la utilització de les casetes de 
la Piscina Blava.
La temporada de bany 
d’aquest estiu 2021 serà del 
20 de juny al 12 de setembre. 
La taxa anual corresponent a 
la utilització d’una caseta du-
rant la temporada d’estiu és 
de 183,37 € (Ordenança fiscal 
núm. 25).

Sol·licitud per a l’ús 
d’una caseta de bany
de la piscina

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
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MASQUEFA / LA VEU 

ALDI iniciarà durant 
la primera meitat 
d’aquest any les obres 

per a l’ampliació de la seva 
plataforma logística situada 
a Masquefa. Es tracta d’una 
ampliació de 13.100 m2 que 
s’afegeixen als 29.640 m2 de su-
perfície de l’actual plataforma, 
i que permetrà donar suport 
al creixement de la cadena de 
supermercats a Catalunya. La 
previsió és que l’ampliació de 
l’estructura finalitzi a principis 
de 2022.
Les obres d’ampliació, que es 
duran a terme dins de la ma-
teixa parcel·la en la qual opera 
ALDI, contemplen la creació 
de 7.450 m2 de càmeres frigo-
rífiques, que s’executaran amb 
els més alts estàndards de qua-
litat per evitar trencaments en 
la cadena de fred. A més, en el 
marc del compromís d’ALDI 

per l’eficiència energètica i el 
respecte pel medi ambient, les 
noves instal·lacions comptaran 
amb panells fotovoltaics que 
permetran generar gran part 
de l’electricitat consumida a la 
plataforma i estaran equipades 
amb il·luminació LED.
‘És un orgull que empreses 
com ALDI segueixin inver-
tint a la zona i creant llocs de 
treball. Masquefa es troba en 
un punt estratègic i això ha 
permès acollir inversions pri-
vades des de fa anys; però és 
una necessitat i celebrem que 
es plantegi també inversió pú-
blica a la zona, com ho és la 
de l’Estat planificant la B-40 
i la de la Generalitat apostant 
pel desdoblament de la B-224. 
Esperem que aquestes infraes-
tructures millorin en el futur 
l’accessibilitat de la plataforma 
logística d’ALDI i facilitin que 
s’instal·lin al nostre territori 
altres empreses per desenvo-

ALDI amplia en més de 13.000 m2 la 
seva plataforma logística de Masquefa
 

lupar la seva activitat’, explica 
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa.

Presència i expansió d’ALDI a 
Catalunya i Balears
“El principal objectiu de l’am-
pliació de la plataforma logísti-
ca de Masquefa és poder donar 
resposta a l’expansió prevista 
per als propers anys a Cata-
lunya i a les Balears” ha expli-
cat Alexandre Pagès, director 
d’Expansió d’ALDI. De fet, la 
cadena de supermercats va 
inaugurar ahir a Barcelona, al 
carrer Tallers, 74, la seva botiga 
número 75 de Catalunya, la de-
sena de la Ciutat Comtal. Ca-
talunya és la segona comunitat 
autònoma amb més supermer-
cats ALDI, després d’Andalusia 
(amb 81) i una de les més es-
tratègiques per a la companyia. 
A dia d’avui, ALDI ja compta 
amb més de 1.600 col·labora-
dors a Catalunya.

LA LLACUNA / LA VEU 

La Llacuna ja disposa 
d’un primer punt de 
recàrrega per a vehicles 

elèctrics. La infraestructura, 
que ja està connectada a la 
xarxa elèctrica i a punt per 
rebre els primers usuaris, l’ha 
instal·lat Endesa X gràcies a 
un acord amb l’Ajuntament. 
Es tracta d’una ubicació amb 
molt potencial, ja que es tro-
ba al límit entre les comar-
ques de l’Anoia i l’Alt Penedès 
i a tant sols a 4 quilòmetres de 
la C-37, carretera que uneix 
Alcover (Alt Camp) amb la 
Vall d’en Bas (la Garrotxa), 
passant per les comarques 
centrals i resseguint per dar-
rera la Serralada Prelitoral i 
les serres transversals.

El punt de recàrrega es troba, 
en concret, a la Plaça Formi-
co, molt a prop del consistori 
i l’Oficina d’Informació i Tu-
risme. Amb la seva posada en 
marxa, doncs, s’espera donar 
resposta a tots aquells que 
aposten per la mobilitat elèc-
trica i sostenible, ja siguin ha-
bitants del municipi o bé els 
nombrosos visitants que es 
reben durant els caps de set-
mana i festius, així com a l’es-
tiu. I és que, durant els mesos 
de juliol i agost, la població 
s’arriba a triplicar. 
El carregador que s’ha instal-
lat és el JuicePole, una solució 
de recàrrega d’endesa X pen-
sada per anar a l’aire lliure, 
d’ús públic i de tipus semirà-
pid (22 kW), cosa que permet 
carregar el vehicle elèctric 
en aproximadament 1 hora. 
A més a més, es podran car-
regar dos cotxes de manera 
simultània i serveixen per a 
qualsevol model de vehicle 
elèctric, ja que els carrega-
dors són universals. 
En aquest sentit, l’alcalde de 
La Llacuna, Josep Parera, ha 

expressat “un municipi com 
la Llacuna estretament lligat 
amb l’entorn natural, respec-
tuós amb el medi ambient, 
que aposta per promoure la 
mobilitat sostenible i saluda-
ble i que rep també un fort 
nombre de visitants, ha d’afa-
vorir l’ús d’aquest tipus de ve-
hicle menys contaminant. Per 
tant des de l’administració, 
en aquest cas des de l’Ajunta-
ment, dins les nostres possi-
bilitats, hem de donar o posar 

eines que facilitin aquest nou 
servei de recàrrega elèctrica 
que cada vegada està esdeve-
nint més utilitzat”.
Aquest acord s’emmarca en 
el Pla de Desenvolupament 
d’Infraestructures d’accés 
públic de recàrrega per al ve-
hicle elèctric que Endesa va 
presentar a finals del 2020 i 
que suposa una inversió de 65 
milions d’euros amb l’objectiu 
d’instal·lar 8.500 punts de 
recàrrega en indrets d’accés 
públic fins el 2023, el pla més 
ambiciós existent a l’Estat.
Els usuaris de vehicle elèctric 
podran realitzar les recàrre-
gues dels seus cotxes d’una 
manera molt senzilla, gràci-
es a la nova aplicació per a 
mòbils que ha desenvolupat 
Endesa X, Juice Pass (dispo-
nible en IOS i Android). Es 
tracta d’una plataforma di-
gital d’Endesa on els usuaris 
podran localitzar -a través 
d’aquesta aplicació- l’estació 
de recàrrega, conèixer el seu 
estat, i, fins i tot, abonar les 
recàrregues amb la seva tar-
geta de crèdit.

Punt de recàrrega de vehi-
cles elèctrics a la Llacuna

L’acció ha estat possi-
ble gràcies a un acord 

amb el consistori i 
forma part del Pla 

d’Infraestructures de 
Recàrrega d’Endesa X

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Del 21 al 24 de maig 
Vallbona celebrarà la 
seva festa en el marc 

de les Festes del Roser.
L’any passat a causa de la pan-
dèmia no es van poder cele-
brar i enguany l’Ajuntament 
ha apostat per l’organització 
d’actes a més petit format o en 
espais controlats en els quals es 
podrà garantir totes les mesu-
res de seguretat que demana 
el moment. En aquest sentit i 
malgrat ara les mesures s’han 
flexibilitzat, els actes més tradi-
cionals, el Treure Ball i la Pro-
cessó del dilluns del Roser, tal 
com va anunciar l’Ajuntament 
i la Confraria del Roser, fa un 
mes, no es realitzaran per evi-
tar situacions d’aglomeració i 
per prevenció.
Així, malgrat algunes restricci-
ons, l’oferta de la programació 

d’actes és molt variada i adre-
çada a tots els públics. Obrirà 
les festes la inauguració de l’ex-
posició itinerant del Roser, el 
divendres 21 a les 7 de la tarda 
a la plaça de l’església.
El dissabte 22 de maig a les 5 
de la tarda l’activitat serà pels 
més petits i la plaça de l’església 
es celebrarà l’espectacle infantil 
Mister Arlet. El mateix dia i al 
mateix lloc, a les 8 del vespre, 
es podrà gaudir, prèvia reserva 
del concert amb Cesk Freixas.
Les propostes festives continu-
aran diumenge a les 6 de la tar-
da, al passeig del Mirador amb 
el concert de música clàssica 
amb Harmonics i a les 8 del 
vespre a la sala polivalent Jau-
me Calveras es podrà gaudir de 
teatre amb el grup Terra Teatre 
amb l’obra “La Maleta del ma-
lalt Imaginari”
Dilluns, començant a posar el 
punt final a la festa, tindrà lloc 

l’espectacle d’humor L’home 
Orquestra amb en Peyu. Serà 
a dos quarts de nou del vespre 
al poliesportiu. I, finalment, 
dimarts dia 25 a dos quarts de 
7 hi haurà sessió de cinema or-
ganitzat pel Casal amb la pel-
lícula “Cuando menos te los 
eperas”
Tots els actes són gratuïts, però 
en el cas del concert Cesk Frei-
xas, música clàssica, teatre i 
l’espectacle del Peyu cal reser-
va d’entrades (màxim dues per 
persona) a través de la web que 
ha creat l’Ajuntament pel con-
trol d’aforament d’aquest i al-
tres activitats que a partir d’ara 
l’Ajuntament pugui organitzar i 
requereixi control d’entrades. 
Ho podeu fer a: https://reser-
vaprevia.cat/vallbonadanoia/
En cas de pluja o mal temps 
a través de les xarxes soci-
als municipals s’indicarà els 
nous espais.

Vallbona celebra, del 21 al 24 de maig, 
les festes del Roser amb cultura
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PIERA / CARLES MUNTENER 

Aquest passat diumen-
ge a la tarda es va 
celebrar un acte dife-

rent en l’entrega de premis del 
44 concurs de teatre de Piera , 
fins ara com cada any es duia 
a terme un sopar en un cone-
gut restaurant de Piera, però 
enguany no s’ha pogut fer de-
gut a la covid-19. És per això 
que s’ha celebrat en aquest 
format tan diferent i 5 mesos 
més tard.
El 44è Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera s’ha 
tancat aquest cap de setma-
na amb la celebració del lliu-
rament de premis. Des de la 
comissió organitzadora s’ha 
valorat molt positivament 
aquesta edició del certamen, 
tant per l’alt nivell de les com-
panyies i grups participants 

com pel fet que, tot i que les 
representacions es van haver 
d’aturar durant unes setma-
nes, finalment es va poder 
celebrar amb totes les mesu-
res de prevenció necessàries 
davant la covid-19. 
Com en anteriors ocasions, va 
haver-hi premis per a la mi-
llor presentació escènica, el 
millor grup, els millors actors 
i actrius principals i de repar-
timent i la millor direcció, a 
més d’un guardó escollit per 
votació popular. Aquesta és la 
relació de premiats en les di-
verses categories: 
• Votació popular:  Innocèn-
cia, Grup de Teatre d’Aquí i 
d’allà
• Presentació escènica – Pre-
mi Memorial Paco Villares: 
Escac i mat, Qollunaka de 
Terrassa
• Millor actor de repartiment: 

Es lliuren els premis del 44è Concurs 
de Teatre Amateur

Josep Lop, La Teatral
• Millor actriu de reparti-
ment: Cati Forcano, Cia. de 
Teatre el Centru
• Millor actor: Francesc Fal-
guera, Qollunaka Teatre
• Millor actriu: Àngels Vila-
plana, Grup de Teatre d’aquí 
i d’alla
• Millor direcció – Premi 
Memorial Joan Quintana: 
Oscar Garcia, Qollunaka te-
atre
• Millor grup: Qollunaka 
Teatre de Terrassa 
El Concurs de Teatre Ama-
teur Vila de Piera s’han re-
presentat  un total de vuit 
obres que han anat a càrrec 
de companyies teatrals d’ar-
reu del territori, des de Ca-
net de Mar a Fraga passant 
per Sant Quirze del Vallès, 
Terrassa, Santa Perpètua de 
la Mogoda i Barcelona.

PIERA / LA VEU 

Aquesta setmana obri-
rà l’aula d’estudi, un 
servei consolidat que 

s’ofereix durant l’època d’exà-
mens i que cada cop compta 
amb més persones usuàries. 
L’aula està adreçada a estu-
diants de més de 16 anys que 
estiguin cursant ESO, batxi-
llerat, cicles formatius o estu-
dis universitaris o que neces-
sitin estudiar per a concursos 
d’oposicions.
El servei romandrà a dispo-
sició de la ciutadania fins al 
proper 20 de juny. Durant 

aquest període, la Biblioteca 
de Piera ampliarà el seu hora-
ri i comptarà amb monitorat-
ge que oferirà suport als i les 
estudiants per a resoldre els 
seus dubtes i vetllar perquè 
les persones usuàries puguin 
tenir un espai d’estudi tran-
quil i agradable.
Pel que fa a l’horari, els dis-
sabtes l’aula obrirà de 15.30 
a 20.30 hores i els diumenges 
durant tot el dia, de 10 a 14 
hores i de 15.30 a 20.30 ho-
res. La resta de la setmana, els 
estudiants podran fer ús dels 
espais que ofereix la bibliote-
ca en el seu horari habitual.

La Biblioteca de Piera 
amplia el seu horari per 
oferir l’Aula d’Estudi

PIERA / LA VEU 

Navarcles va acollir el 
passat dissabte el cer-
tamen del Pubillatge 

de la Catalunya Central 2021. 
Aquesta edició, impulsada per 
l’associació Foment de les Tra-
dicions Catalanes, es va poder 
fer celebrar després que l’acte 
del 2020, que s’havia de fer a 
Balsareny, va ser suspès per la 
pandèmia. La pubilla de Piera, 
Marina Francisco i Culla, va 
ser escollida Segona Dama. La 
pierenca va expressar la seva 
alegria pel fet d’haver recu-
perat el pubillatge i per tenir 
l’oportunitat de representar la 
cultura catalana arreu del país. 
L’acte va proclamar com a Pu-
billa de la Catalunya Central a 
Núria Roca i Lladó, de Giro-
nella, i com a Hereu al man-
resà Adrià Hervàs i Delgado. 
La Primera Dama és Núria 
Obradors i Matamala. El Pri-

mer i Segon Fadrí són des de 
dissabte el solsoní Ferran Cas-
tells Riu i José Moya Moreno, 
de Castellbell i el Vilar. Un 
total de deu noies i sis noies 
de les comarques de l’Anoia, 
Osona, el Berguedà, el Bages 
i el Solsonès van participar en 
aquesta elecció, durant la qual 
es van haver de sotmetre a un 
examen que va incloure una 
prova escrita sobre cultura ge-
neral i una entrevista del jurat. 
Posteriorment, es va fer un re-
coneixement als anteriors re-
presentants, seleccionats l’any 
2019 i que no havien deixat el 
càrrec degut a la pandèmia. 
El certamen, que es va re-
transmetre a través del canal 
de YouTube de l’Ajuntament 
de Navarcles, va estar presen-
tat per Laia Medalla i Albert 
Colell i va finalitzar amb tot-
hom dempeus cantant l’him-
ne de Catalunya.

Marina Francisco és 
proclamada Segona Dama 
de la Catalunya Central

PIERA / LA VEU 

Demà dissabte la CUP 
de Piera comença-
rà una campanya 

per demanar que s’obrin tots 
aquells espais públics de la 
Vila de Piera que estan tan-
cats, entre ells dos edificis de 
l’Ajuntament que estan sense 
cap tipus d’ús: l’antic CAP al 
carrer Piereta número 32 que 
està tancat des del maig de 
2016 quan es va fer el trasllat 
al nou centre d’Atenció Pri-
mària i el bloc ubicat entre la 
policia i els bombers, el que 
ocupava fins el 2018 l’Espai 
d’Entitats.
Des de la CUP Piera creuen 
que amb la manca d’espais 
públics que té la vila no pot 

ser que hi hagi dos edificis 
tancats des de fa tants anys 
i volem que tots dos siguin 
dedicats a ús directe per a la 
població.
La seva proposta per a l’antic 
CAP és reconvertir-lo en una 
ludoteca, un esplai municipal 
que ofereixi activitats de lleu-
re per als infants i joves de Pi-
era, i que organitzi tallers, ca-
sals, colònies i campaments. I 
pel que fa a l’Espai d’Entitats 
proposen  reconvertir-lo en 
unes instal·lacions per als jo-
ves d’entre 12 i 25 anys, amb 
l’organització de cursos, xer-
rades i activitats per a aques-
tes edats.
Per altra banda, des de la CUP 
Piera també reclama solucions 
per als pisos tancats propietat 

de bancs o grans inversors 
i reconvertir-los en habitat-
ge social. A Piera només hi 
ha 7 pisos socials per acollir 
famílies vulnerables, en una 
població de més de 15 mil ha-
bitants. I hi ha com a mínim 
tres edificis a la vila acabats i 
desocupats. La CUP-Piera ja 
va presentar una moció en el 
ple de novembre en què de-
manaven el compromís per 
part del consistori en l’ela-
boració i aprovació d’un Pla 
Local d’Habitatge que reguli 
amb mesures la desocupa-
ció permanent i injustificada 
d’habitatges buits de bancs i 
grans tenidors.
Demà dissabte a les 12  del 
migdia al carrer Piereta, 32 es 
presentarà la campanya.

La CUP Piera presenta una campanya 
de polítiques socials
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CALAF / LA VEU 

Les obres per a la cons-
trucció de l’edifici que 
esdevindrà el tanatori 

municipal de Calaf han co-
mençat aquesta setmana. Es 
preveu que els treballs de cons-
trucció durin quatre mesos.
El futur tanatori municipal 
estarà situat a l’actual zona 
d’aparcament del cementiri, 
entre el camí de Sant Sebastià i 
el cementiri nou. Així mateix, 
el nou edifici comptarà amb 
dues sales de vetlla i una sala 
ecumènica.
L’Ajuntament de Calaf va 
aprovar el desembre del 2019 
la concessió per a l’ús privatiu 
d’un bé de domini públic per 
a la construcció i explotació 
d’un edifici destinat a tanato-
ri a l’empresa Gestió i Serveis 
Funeraris SL, que gestiona 
gairebé una trentena de tana-

toris municipals. Posterior-
ment, es va redactar l’executiu 
definitiu i també es van fer els 
treballs per a portar la xarxa 
de clavegueram municipal 
fins al cementiri. El passat 
mes de novembre, la Junta 
de Govern Local va aprovar 
l’atorgament de la llicència 
d’obres per a la construcció 
del futur tanatori a l’empresa 
Gestió i Serveis Funeraris SL, 
després de valorar positiva-
ment el projecte executiu que 
va presentar.
Així doncs, un cop acabin 
els treballs de construcció, 
el tanatori municipal ja po-
drà començar a donar servei, 
amb l’adquisició de la llicèn-
cia d’activitat corresponent. 
També podrà iniciar les millo-
res previstes durant la segona 
fase, que s’hauran de realitzar 
durant els pròxims anys de 
funcionament de la concessió.

Comencen les obres per a 
l’edificació del tanatori

ARGENÇOLA / LA VEU 

Del 28 de juny al 
6 d’agost i del 30 
d’agost al 10 de se-

tembre es realitzarà l’edició 
2021 del Casal d’estiu d’Ar-
gençola per a nens i nenes de 
3 a 12 anys (de p3 a 6e? de pri-
ma?ria), organitzat per l’Ajun-
tament d’Argençola i gestio-
nat per l’empresa igualadina 
Anima’ns Grup. Es realitzaran 
a la Sala 1 d’octubre de dilluns 
a divendres i l’horari serà de 9 
a 1 del migdia. També es con-
templa oferir servei d’acollida 
i servei de carmanyola.

L’objectiu principal és que 
els infants puguin ampliar i 
gaudir d’aquest projecte, al-
hora que viuen tot un plegat 
d’aventures i emocions apro-
fitant al màxim l’entorn del 
poble. El casal respon també a 
la voluntat de l’Ajuntament de 
fer poble i afavorir la cohesió 
entre els nuclis del terme mu-
nicipal.
Els preus del Casal són de 22 
euros/setmana per empadro-
nats i residents i de 44 euros/
setmana per a no residents.
Les famílies residents que 
portin més d’un fill al casal, 
tindran un descompte de 5 

euros en el preu a pagar, pel 
segon o successius fills.
El servei d’acollida, 8 a 9 del 
matí, es durà a terme si hi ha 
un mínim de 7 nens/setmana 
i el preu és de 13 euros per in-
fant/setmana.
El servei de menjador de car-
manyola, de 1 a 3 de la tarda, 
es durà a terme si hi ha un 
mínim de 8 nens setmana i 
el preu és de 17 euros per in-
fant/setmana.
Podeu realitzar les inscripci-
ons fins el 12 de juny. Fora de 
termini les inscripcions tin-
dran un recàrrec de 2€/set-
mana/infant

Casal d’estiu a Argençola

CALAF / LA VEU 

L’Alta Segarra estrena-
rà el proper dilluns, 24 
de maig, un servei de 

transport públic sota demanda 
basat en la digitalització que, 
durant sis mesos, donarà servei 
al veïnat de 7 municipis (Sant 
Martí Sesgueioles, Pujalt, Prats 
de Rei, Castellfollit, Calonge 
de Segarra, Calaf i Igualada) i, 
per tant, facilitarà la mobilitat 
entre les poblacions d’aquesta 
comarca natural i la seva con-
nexió amb la capital de l’Anoia.
El servei és una prova pilot im-
pulsada pel Departament de 
Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública i el Departament 
de Territori i Sostenibilitat en el 
marc de l’estratègia SmartCata-
lonia en col·laboració amb la 
Mancomunitat de l’Alta Segar-
ra,  i ha estat presentat avui a 
Calaf pel director general d’In-
novació i Economia Digital, 
Dani Marco, l’alcalde de Calaf i 
president de la Mancomunitat 
de l’Alta Segarra, Jordi Badia, i 
el secretari  d’Infraestructures i 
Mobilitat, Isidre Gavín. També 
ha intervingut a l’acte Roger 

Cumeras, cap d’Operacions de 
Mobilitat de Shotl, l’empresa 
que ha desenvolupat la solució 
tecnològica en què es basa el 
projecte, guanyadora de la si-
sena edició del concurs d’inno-
vació oberta SmartCatalonia 
Challenge.

Solució digital per a la mobi-
litat de la població rural
La solució tecnològica de Shotl 
consisteix en un programari 
que permet als operadors de 
transport per carretera oferir 
serveis a la demanda sense ru-
tes ni horaris fixos, amb un re-
corregut que es crea en temps 
real segons les peticions fetes 
pels usuaris a través d’una apli-
cació mòbil. En aquest sentit, el 
servei presentat avui consisteix 
en un vehicle de 7 places que 
recollirà les persones usuàries 
seguint un trajecte definit en 
funció de les peticions rebudes 
prèviament a través de l’app.
L’objectiu d’aquest nou servei 
Clic.cat és donar més opci-
ons de mobilitat en transport 
públic a una zona molt desa-
gregada com és l’Alta Segarra. 
Alguns dels municipis de la 

mancomunitat, com ara Ca-
longe de Segarra, no disposen 
de cap servei de transport pú-
blic, mentre que les poblacions 
que sí que en tenen disposen 
d’un nombre reduït de fre-
qüències. Així mateix, només 
Calaf i Els Prats de Rei dispo-
sen de connexió directa amb la 
capital comarcal.
Aquest nou transport a la de-
manda donarà servei als més 
de 5.000 habitants de Calaf i els 
altres municipis que formen 
part de la Mancomunitat de 
l’Alta Segarra: Calonge de Se-
garra, Castellfollit de Riubre-
gós, Els Prats de Rei, Pujalt i 
Sant Martí de Sesgueioles.
El servei inclou 44 punts de 
recollida i funcionarà de 9 a 
13h i de 17 a 21h de dilluns a 
divendres per facilitar l’accés a 
comerç, serveis sanitaris, acti-
vitats educatives, extraescolars 
i lúdiques; i de 10 a 14h els 
dissabtes per garantir l’accés 
a mercats i comerç. El cost 
serà de 3 € per als desplaça-
ments entre els municipis de 
la mancomunitat i de 5 € per 
als viatges entre aquestes po-
blacions i Igualada.

L’Alta Segarra estrena el servei de 
transport a demanda Clic.cat 

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

Comarca 42, cant. Masquefa
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

El cap de setmana del 29 
i 30 de maig Santa Co-
loma celebrarà la pri-

mera edició de la Mostra de 
Comerç. L’esdeveniment, que 
es desenvoluparà a la Plaça 
Major, permetrà als comer-
ços, artesans i entitats exposar 
i vendre tot allò que creguin 
necessari. El dissabte serà el 
torn del comerç i l’artesania, 
mentre que el diumenge esta-
rà destinat a les entitats colo-
mines.
Amb aquesta iniciativa, 

l’Ajuntament colomí vol oferir 
a les entitats en un espai de 
portes obertes, en aquest cas 
agrupades totes a la Plaça 
Major, on es podran realitzar 
tallers, explicar en què consis-
teix la seva entitat i d’aquesta 
manera donar-se a conèixer  
i que els veïns del municipi 
s’adhereixin i comencin a for-
mar-ne part.
El regidor d’Entitats i Comerç, 
Josep Maria Farré, explica que 
“una vila sense comerç és tris-
ta, i això no ho volem. Junta-
ment amb el cultural ha estat 
és un dels col·lectius que més 

Santa Coloma prepara la I Mostra de 
Comerç pel 29 i 30 de maig

sotragada han patit amb la si-
tuació actual. Per altra banda, 
també volem donar suport a 
les entitats, que son impor-
tantíssimes per al teixit soci-
al de qualsevol poble. Santa 
Coloma té prop de 40 entitats 
i això no tan sols ho volem 
mantenir sinó que també as-
pirem a ampliar-ho”
Des de l’Ajuntament s’està tre-
ballant en permetre que totes 
les activitats es puguin desen-
volupar de manera segura, se-
guint tots els protocols i nor-
mes sanitàries per frenar els 
contagis de coronavirus.

STA COLOMA DE Q. / LA VEU 

Santa Coloma s’ha sumat 
aquest dilluns, dia 17 de 
maig, al dia internacional 

contra la LGTBIfòbia. Ho va 
fer preparant un photocall a la 
Plaça Major, davant de la Casa 
de la Vila, amb un banc pintat 
amb els colors de la bandera 
multicolor, aquells que formen 
part de la bandera LGTBI i 
diferents ornaments i gàbies, 
com a metàfora del lema “Si 
tens ploma, no et quedis enga-
biat/da... Vola!”.
A més, el mateix dilluns es va 
fer un acte organitzat pel Fes-
tival GaiArt per reflexionar so-
bre com ha canviat la visibilitat 
del col·lectiu LGTBI en els dar-
rers trenta anys. Es va fer amb 
un passi d’un dels programes 
de La vida en un xip, de TV3 
(1989) i un debat posterior.
Amb aquests actes l’Ajunta-
ment colomí vol donar visibi-
litat al col·lectiu LGTBI i re-

colza la llei 19/20 d’Igualtat de 
tracte i no discriminació, que 
de manera específica ratifica i 
dona prevalença a tots els drets 
reconeguts i garanteix un ins-
trument específic de reparació 
de les víctimes i sanció de les 
persones o institucions infrac-
tores.
El conjunt de les institucions 
catalanes vol expressar la seva 
voluntat d’assegurar el com-

Santa Coloma es suma als actes del Dia 
Internacional contra la LGTBIfòbia

pliment d’aquestes lleis i el seu 
desplegament a tot el territori 
mitjançant la xarxa territorial 
de Serveis d’Atenció Integral 
LGBTI, per tal de reconèixer, 
visibilitzar i posar en valor les 
diversitats sexuals i d’expressió 
de gènere i atendre de manera 
integral en cooperació inte-
radministrativa i interdepar-
tamental les persones dels col-
lectius i els seus entorns.

CALAF / LA VEU 

La companyia ‘Les Im-
provisables’ viatjarà 
fins al Casino de Calaf 

per presentar el seu espec-
tacle ‘Impro Side Story’. La 
funció es representarà el diu-
menge 23 de maig a les 18.30 
h. ‘Impro Side Story’ és un 
show d’improvisació sense 
guió ni partitura, on res està 
assajat ni pactat. Ni els actors, 
ni el músic, ni el públic sa-
ben el que faran, cantaran o 
interpretaran. Talent, bogeria 
i humor al servei del públic, 
l’autèntic guionista. A cada 
funció naixeran sobre  l’es-
cenari noves històries on la 
música i les cançons tenen un 
paper fonamental, i on viat-
jaran des dels elegants musi-
cals de Broadway al fantàstic 
univers de Disney o de l’època 
daurada, la Golden Age, entre 
d’altres.
Davant les noves mesures de 
seguretat i prevenció davant 
la COVID-19, l’aforament de 
la sala del Casino és limitat. 
Per aquesta raó, per assegu-
rar-vos la localitat a l’espec-
tacle cal reservar les entrades 
al telèfon 93 869 83 77 o al 

620 134 018 (Josep) o al por-
tal web www.entrapolis.com. 
També es podran adquirir a 
taquilla des d’una hora abans 
de l’espectacle, sempre que 
en quedin de disponibles. El 
preu anticipat per als socis és 
de 10 euros i per al públic en 
general de 12 euros; i al ma-
teix dia, per als socis és de 13 
€ i per al públic en general 15 
€. 
A més a més, aquest diven-
dres 21 de maig l’entitat cala-
fina comença un cicle de dues 
xerrades titulat ‘Xerrades per 
alimentar la ment’. Aquest ci-
cle exposarà eines i actituds 
davant els temps de canvi di-
rigit per la investigadora, psi-
còloga i docent, Assumpció 
Salat, acompanyada al piano 
per Marta Roig. L’horari és de 
19.30 h a 21 h i la segona ses-
sió es realitzarà el divendres 
28 de maig a la mateixa hora.
Els espectacles estan inclosos 
als actes del 125è aniversari 
del Casino de Calaf. L’entitat 
calafina prepara una llarga i 
variada programació per viu-
re un 2021 ben complet. Tota 
la informació i espectacles a 
la web de l’entitat www.casi-
nodecalaf.cat.

Un show sense guió ni 
partitura al Casino de 
Calaf
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 4
LLEIDA LLISTA BLAVA 3

Roger Bars estirat a ter-
ra després d’un dels 
seus gols de penal (va 

acabar amb un hat-trick). És 
la imatge que reflecteix millor 
una victòria èpica, lluitada, 
patida… guanyada amb la for-
ça d’una afició (300 especta-
dors a Les Comes) que va em-
pènyer a l’equip com mai. Un 
triomf que permet als arlequi-
nats fer un pas més en la seva 
lluita aferrissada per mantenir 
la categoria. Els de David Cà-
ceres arrodonien una setmana 
meravellosa amb 9 punts de 9 
possibles.
El partit de dissabte va ser 
tremendament emocionant. 
El Lleida va tenir la primera 
oportunitat de marcar amb 
una FD per blava a Yeste que 
Elagi Deitg li va aturar a Sergi 
Folguera. 3 minuts més tard 
va ser l’IHC qui va tenir tam-
bé una FD, en aquest cas per 
blava a Cañellas, que Palau no 
va poder aprofitar.
I a falta de 3 minuts per arri-
bar al descans Palau va tallar 

una bola a l’àrea pròpia, va 
córrer al contraatac i quan feia 
assistència al segon pal la bola 
va rebotar en Di Benedetto i es 
va esmunyir al fons de la xarxa. 
Un gol afortunat que premiava 
l’esforç constant dels “rigats”.

Segona part d’angoixa
La segona part va començar 
molt bé per l’IHC. Tety Vives 
va forçar una acció davant del 
porter, quan ja el tenia driblat 
la bola va sortir rebotada en-
rere i aleshores va arribar un 
oportuníssim Bars i la va cla-
var dins. Però començar bé no 
vol dir sempre seguir millor. El 
Lleida va reduir diferències 4 
minuts més tard amb un remat 
creuat a l’escaire de Selva.
Amb un 2 a 1 amenaçador es 
va entrar als últims 5 minuts de 
partit, els 5 minuts que ho van 
acabar decidint tot. El Lleida 
va picar primer. Al minut 19, 
Di Benedetto va aprofitar una 
caiguda de Palau per marcar el 
2 a 2, amb dubtes seriosos de 
si la bola havia entrat o no. Per 
sort, només 5 segons després 
Bars va recuperar l’avantatge 
amb un llançament prodigiós 
de penal. Que va repetir 2 mi-
nuts més tard fent el 4 a 2. Dos 

penals absolutament claus.
Tot i el 4 a 2 la tensió encara va 
augmentar ens els últims 3 mi-
nuts. Producte d’això hi va ha-
ver una doble expulsió de To-
màs i Cañellas que va provocar 
que els lleidatans haguessin de 
jugar fins al final amb només 
3 jugadors de pista. Tot i això, 
a falta de 2 minuts i 38 segons 

Selva va fer el 4 a 3 de penal.
I a partir d’aquí a patir, 142 se-
gons eterns, que no acabaven 
de passar mai… però que quan 
es van acabar van portar l’eu-
fòria a Les Comes. Una altra 
victòria importantíssima dels 
arlequinats, que pràcticament 
els assegura no baixar direc-
tament, i que els permet de-

Pas de gegant de l’Igualada Rigat per aconseguir la permanència
pendre d’ells mateixos per no 
haver ni de jugar la promoció 
de descens. Ara els queda un 
últim esforç, dos partits més. A 
Palafrugell, dissabte, i contra el 
Lloret a casa a l’última jornada 
de lliga. Tots dos rivals direc-
tes en la lluita per la supervi-
vència. L’objectiu… seguir ca-
minant.

Foto: Joan Guasch

BÀSQUET / MARC VERGÉS

CB VALLS 46
CB IGUALADA 54

L’Anytime Fitness CB 
Igualada visitava el Pa-
velló Joana Ballart de 

Valls amb un objectiu: gua-
nyar el bitllet per la Fase d’As-
cens a Lliga Femenina 2 que 
es disputarà a finals de maig. 
I ho van aconseguir, després 
de patir en els tres primers 
períodes i segellar la victòria 

en els darrers deu minuts.
Quatre minuts va necessi-
tar l’equip blau per anotar la 
primera cistella. Va ser en un 
contraatac de Judit Lamolla 
que posava el 8-2 en el mar-
cador. A partir d’aquí, més se-
quera fins el minut 7, en què 
de nou Lamolla, n’anotava 
dos més. Li va donar el relleu 
en atac Júlia Calafell, que va 
acabar el primer període amb 
9 punts. L’entrada de la cer-
verina a pista va millorar la 
fluïdesa de l’atac igualadí i va 

permetre arribar al final dels 
primers 10 minuts amb un 
17-15, que semblava difícil 
d’assolir a mitjans de quart.
Amb l’inici del segon quart 
arribava el primer avantatge 
blau (17-18), després d’un 
triple de Calafell. La defen-
sa igualadina era molt més 
rocosa i les vallenques no 
anotaven. Per part de l’Igua-
lada, Magda Jané, va anotar, 
al minut 13, el primer bàs-
quet d’algú que no fos Judit 
Lamolla o Júlia Calafell. I el 

CB Valls no va encistellar en 
el segon quart fins a l’equador, 
amb un tir lliure. La defen-
sa de l’Igualada continuava 
fent molt complicat l’atac de 
les de l’Alt Camp. L’equip de 
Valls es va començar a fixar 
massa amb els àrbitres i les 
anoienques ho van aprofitar 
per ampliar l’avantatge fins 
els 4 punts  (20-24). A partir 
d’aquí, el partit es va tornar a 
encallar. Les defenses es van 
imposar als atacs i s’arribava 
al descans amb un 25 a 26. 
Bon resultat, però ni molt 
menys definitiu.
El desencert i la defensa van 
seguir sent la tònica de l’inici 
del tercer quart. Cap dels dos 
equips va anotar fins que ho 
va fer el CB Valls al minut 4, 
en un contraatac que va ser-
vir per posar de nou les lo-
cals per davant. Poca estona 
va durar l’avantatge vallenc i 
les igualadines van tornar a 
donar-li la volta al marcador. 
Això sí, sense aconseguir mai 
avantatges superiors als qua-
tre punts. S’arribava al tram 
del final de partit amb 36-

40. Quatre punts de diferèn-
cia que en realitat n’eren 10, 
comptant els 6 punts de què 
podien perdre les igualadines 
per assolir la fase d’ascens.
I les blaves van començar 
el darrer període amb la in-
tenció de sentenciar el par-
tit sense haver de patir. Un 
parcial de 0-6 en dos minuts 
ampliava l’avantatge fins els 
10 punts i el CB Valls comen-
çava a abaixar els braços. Els 
últims cinc minuts, les visi-
tants es van dedicar a gesti-
onar el temps, que passessin 
els segons sense que el Valls 
reduís distàncies. I així va ser. 
Tot i un últim esforç de les 
blanc-i-vermelles, l’equip de 
Sergi Alamillo es va acabar 
imposant per 46-54.
Amb aquest resultat, les bla-
ves aconsegueixen el bitllet 
per la Final a 8 de finals de 
maig, quan encara queda una 
jornada per disputar, aquest 
proper dissabte. 
Per cert, la Fase Final d’As-
cens ja té seu. Serà a Vic, en 
commemoració del 10è ani-
versari del Femení Osona.

L’Anytime Fitness Igualada ja té el bitllet per jugar la fase d’ascens
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FUTBOL / LA VEU 

UE SANTS 4
CF IGUALADA 1

E ls blaus arribaven a 
Barcelona amb l’ob-
jectiu d’esgotar les 

seves últimes opcions per 
buscar la salvació. Un camp 
molt complicat, de petites 
dimensions i que faria molt 
complicat poder fer un joc 
fluid.
No obstant, el conjunt de 

Carlos López va mostrar 
una bona imatge, generant 
ocasions, en els primers 
minuts del duel. No es van 
materialitzar les arribades 
i, al minut 13, els locals es 
van avançar en una jugada 
aïllada. Es repetia el con-
te d’aquesta temporada.  
L’equip es va aixecar i va se-
guir intentant-ho en tot mo-
ment, però no hi va haver 
canvis fins al descans.
A la represa, el conjunt blau 
va estar molt erràtic i poc 

contundent i els santsencs 
van fer el segon. Als pocs 
minuts, un gol de Sergio 
tornava a posar als anoiencs 
al partit. Però no es va po-
der aprofitar el gol i els lo-
cals van fer el tercer.  A par-
tir d’aquell moment, tot va 
ser negatiu. L’Igualada es va 
quedar amb deu, per expul-
sió de Sergio, i va encaixar el 
quart i definitiu gol.
Una derrota molt dura, que 
deixa, gairebé, sense aspiraci-
ons de permanència als blaus.

Derrota del CF Igualada a Sants que 
posa molt difícil la permanència

FUTBOL / LA VEU 

AD SON SARDINA 4
CF IGUALADA 2

E l CF Igualada femení 
tenia en ment fer un 
final de temporada 

impecable per aconseguir la 
permanència i havien d’em-
portar-se els tres punts del 
Municipal de Son Sardina. 
Aquesta mentalitat es va 
mostrar al terreny de joc du-
rant la primera meitat, quan 
les anoienques van dominar 
el joc en tot moment i no-
més es veien intimidades en 
les jugades a pilota aturada. 
Així va ser com, al minut 40, 
Mar va obrir el marcador. 
Però just abans del descans, 

les locals van igualar el duel 
en una acció d’estratègia. El 
gol va fer molt mal.
A la represa, es va notar el 
cop moral de l’empat i l’equip 
es veure superat. En pocs mi-
nuts, l’equip va encaixar dos 
gols, que complicaven molt 
l’objectiu. Calia tirar d’orgull.  
El conjunt blau ho va inten-
tar fins al darrer moment i 
va fer el segon gol, mitjan-
çant Pauli, però ja bolcades a 
l’atac, van encaixar el quart i 
definitiu gol.
Una derrota que complica 
molt les opcions de perma-
nència. Les blaves tancaran 
la temporada, la setmana 
vinent, a Les Comes, davant 
el Balears.

Mallorca complica les 
aspiracions de salvació

FUTBOL / LA VEU 

El FC Barcelona femení 
va fer història el passat 
diumenge a la nit, des-

prés de guanyar la seva pri-
mera Champions League en 
una final que va sentenciar a 
la primera part. Les jugadores 
blaugrana ja anaven 0-4 a la 
mitja part i en el segon temps 
només van haver de gestionar 
aquest resultat i esperar que 
els minuts passessin per ai-
xecar la màxima competició 
continental de clubs.
Entre les integrants d’aquesta 
fita històrica hi ha una iguala-
dina, la Berta Carles, que és la 
preparadora física de l’equip 
entrenat per Lluís Cortés. I 
la bona feina de l’anoienca 
també es va poder veure diu-
menge, en què les jugadores 
blaugrana van forçar un rit-
me de partit molt alt durant 
els 90 minuts sense que això 
els passés factura en forma de 
cansament.
La preparadora igualadina ha 
viscut la transformació del 
futbol femení blaugrana, des 

de ser un equip de segona fila 
a ser un dels referents euro-
peus. Amb ella a la banqueta, 
en aquest cas com a segona 
entrenadora del llavors entre-
nador, Xavi Llorens, el Barça 
va guanyar la seva primera 
lliga de la història, l’any 2012. 
I només 9 anys després es pot 
convertir en el millor conjunt 
d’Europa. Abans de ser-ne se-
gona entrenadora, Berta Car-

les havia estat jugadora de les 
blaugranes, així com també 
de l’Espanyol i el CF Igualada.
De fet, després d’aquella lliga 
del 2012, n’han arribat cinc 
més pel primer equip femení, 
l’última aconseguida mate-
màticament el passat cap de 
setmana, a falta de vuit par-
tits per disputar i amb ple de 
victòries fins al moment, 26 
de 26

La igualadina Berta Carles fa història 
amb el Barça i alça la Champions

MOTOR / LA VEU 

Toni Bou va rebre 
aquest dimarts al ves-
pre el guardó al mi-

llor esportista català de l’any 
2020 en el marc e la Festa de 
l’Esport Català, organitza-
da per la Unió de Federaci-
ons Esportives de Catalunya 
(UFEC), el Diari SPORT i la 
Secretaria General de l’Esport 
i l’Activitat Física (SGEAF). 
L’esportista pierenc, però, 
no va poder assistir a la gala 
presencialment, ja que s’està 
recuperant de l’operació de 
peroné que es va fer fa tres 
setmanes. El jurat va esco-
llir a Bou després de procla-
mar-se campió del món per 
28 vegada sumant els campi-
onats indoor i outdoor.
A més de Toni Bou, aquesta 
és la llista de la resta de pre-
miats, també va haver-hi un 
reconeixement a una entitat 
anoienca. En concret, al CF 
Capellades, en commemora-
ció del seu centenari. La resta 
de premis i reconeixements 

van ser per:
-Premi a la millor esportis-
ta: Aina Cid
-Premi a l’esportista amb 
més projecció femenina: 
Maria Costa
-Premi a l’esportista amb 
més projecció masculina: 
Eduard Rousaud
-Premi al millor equip ca-
talà: FC Barcelona futbol 
femení
-Premi al/a la millor entre-
nador/a: David Martín
-Premi a l’esportista llegen-
dari/dària: Víctor Tomàs
-Premi a l’Esperit Esportiu: 
Astrid Fina
-Entitats centenàries: Ripoll 
CF, Agullana CD, CF Bell-
puig, CD Masnou, CF Pui-
gvertenc, ATC Sant Pol, UE 
Sant Sadurní, CF Torà, UD 
Viladecans, CE Portbou, CF 
Capellades, CT Lleida i la 
FEEC
-Premi a la Gestió Federati-
va: Federació d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya
-Premi Empresa de l’esport: 
SevenMila

Toni Bou rep el Premi al 
Millor Esportista Català
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Per les províncies de Ca-
dis i Sevilla es va dispu-
tar la segona edició del 

Ral·li Andalusia, puntuable pel 
mundial de ral·lis cross country. 
El dimecres es va disputar una 
curta etapa pròleg i del dijous al 
diumenge les altres quatre eta-
pes.
L’únic pilot anoienc participant, 
Dani Vilà, de Capellades, ho 
feia a la categoria de quads amb 
Yamaha. Vilà es va veure obli-
gat abandonar per una topada 
quan liderava en la seva catego-
ria, després de guanyar les dues 
primeres etapes. Mala sort del 
pilot capelladí, sens dubte el mi-
llor pilot de quads a nivell català 
i estatal. El guanyador a quads 
fou el pilot francès Vincent Pa-
drona també amb Yamaha.
A la categoria de cotxes, vic-
tòria, igual que l’any passat, 
de l’equip Nasser Racing amb 
l’igualadí Jordi Vidal de Team 
Manager, format per Nasser Al 
Attiyah copilotat per Mathieu 
Baumel amb Toyota per davant 
de Carlos Sainz i Lucas Cruz 

amb Mini.
Dins la categoria de motos hi 
va participar l’equip TwinTrail 
Racing Team, que té la seva seu 
a Castellolí. Hi van participar 
amb tres pilots i tots ells acon-
seguiren classificar-se; Albert 
Martín, de Valls, amb Husqvar-
na en el lloc 17è, Isaac Feliu, de 

Barcelona, amb KTM 30è i Car-
les Falcón, de Tarragona, amb 
KTM 40è.
Aquest equip te previst partici-
par al Ral-li Hellas grec a finals 
d’aquest mes de maig. El ven-
cedor a la categoria de motos 
fou el pilot de Torreblanca Joan 
Barreda amb Honda.
 

Dani Vilà abandona el Ral·li 
d’Andalusia quan liderava en quads

CICLISME / LA VEU 

Aquest diumenge 23 de 
maig es disputarà la 
primera prova ciclista 

El Timbaler del Bruc. Durant 
tota la cursa es podrà gaudir 
del paisatge de la vesant sud-
est de la muntanya de Mont-
serrat.
La cursa serà enguany el 
Campionat de Catalunya per 
a totes les categories, les mas-
culines i les femenines, aco-
llint així als millors ciclistes 
d’arreu. El recorregut, marcat 
per l’orografia, és força exi-
gent amb una pronunciada 
pujada de sortida, continus 
tobogans fins arribar a la bai-
xada final que ens retornarà 
al nucli del Bruc, d’on es re-
alitzarà el punt de sortida i 
d’arribada.
Al llarg de la setmana s’han 

organitzat tallers i activitats 
de ciclisme infantil. El diu-
menge 23 de maig, a les 11h 
del matí, hi haurà una sortida 
guiada amb bicicleta per als 
veïns i veïnes del Bruc. L’afo-
rament a la sortida amb bici-
cleta és limitat i s’haurà de re-
servar prèviament a través de 
l’Ajuntament del Bruc a partir 
del dia 11 de maig, trucant 
al 93 771 00 06 o omplint el 
formulari de participació. Les 
inscripcions al Campionat de 
Catalunya seran de la manera 
habitual al canal de la Federa-
ció Catalana de ciclisme.
La prova ciclista El Timba-
ler del Bruc està organitzada 
pel club ciclista Els Culets 
Vermells juntament amb la 
colla els Bruckers i l’Ajunta-
ment del Bruc, en coordina-
ció amb la Federació Catala-
na de Ciclisme. 

El Bruc acull els 
Campionats de Catalunya 
de Contrarellotge

FRONTENNIS / LA VEU 

A les instal·lacions del 
Club Frontennis 
Igualada es va jugar 

en la categoria divisió d’ho-
nor el partit que enfrontava el 
club local amb Club Pelotari 
Santa Coloma. En un partit 
molt disputat, on els jugadors 
anoiencs, Marc Esteve i Adrià 
Cano, ho van donar tot, però 
finalment van acabar derro-
tats per el Club Pelotari Santa 
Coloma en un tercer set, per-
dent en l’últim punt amb el 
temps finalitzat.
En el següent partit de Sego-
na Categoria, Igualada A, for-
mat per Oriol i Martí Clara-
munt, van perdre el primer 
set (8-15), el segon set el van 

guanyar (15-10) i finalment 
en el tercer set, es van veure 
superats per l’equip contrari 
Cerdanyola B.
La partida entre Igualada B 
i Club Natació Barcelona de 
segona categoria va ser sus-
pesa per la comunicació per 
part del Club Natació Barce-
lona per la indisposició d’un 
jugador del club.
El tercer partit, disputat el 
diumenge, enfrontava a Cer-
danyola C amb Igualada C. 
Els jugadors igualadins Adrià 
Claramunt i Pau Vergara van 
guanyar amb comoditat amb 
un resultat de 5-15/ 4-15.
Des del Club estan molt agra-
ïts per la gran acollida de pú-
blic que vam haver-hi al llarg 
de tota la jornada

Cinquena jornada 
del Campionat de 
Frontennis pre olímpic

Amb la �nalitat de poder tractar els assumptes assenyalats en l’Ordre del Dia que 
s’especi�ca a continuació, la Junta Directiva del Club Natació Igualada convoca a tots 
els associats a l’Assemblea General Ordinària.

Dia: dimarts 1 de juny de 2021
Hora: 19:00 hores en primera convocatòria i 19:30 hores en segona convocatòria.
Lloc: Sala d’actes, instal·lacions Patronat Municipal d’Esports, Les Comes

Ordre del dia:
1. Salutació del president.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
3. Memòria de les activitats realitzades la temporada 2019 – 2020.
4. Estat de les seccions esportives.
5. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació i balanç de tancament de l’exercici 
2019 -2020.
6. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici 2020 – 2021.
7. Estat de les accions legals preses pel club.
8. Aprovació per la renovació dels estatuts del club.
9. Final de la Junta actual a �nal de temporada i convocatòria d’eleccions al setembre 2021
10. Precs i preguntes.

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis majors de 18 anys, que pertanyin al 
Club amb un mínim d’un any ininterromput d’antelació i no tenir suspesa la condició de 
soci.
S’acorda donar publicitat d’aquest acord  de convocatòria de l’ Assemblea, que s’expo-
sarà als taulers d’anuncis del Club, en un diari d’àmplia difusió local i a les xarxes socials 
de l’entitat. Així mateix, es farà l’ oportuna comunicació a la Federació Catalana de Nata-
ció, als efectes pertinents.

La Junta Directiva del Club Natació Igualada

Secretaria
Isabel Quílez Salillas
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Primer partit del Play-
off d’ascens a Les Comes

CURSES DE MUNTANYA /    
LA VEU 

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles, Anto-
nio Martínez, va assolir 

diumenge, 9 de maig, la 4a 
posició en Veterans M-50, en 
la 33a aedició de la Cursa de 
l’Alba - Memorial Martí Gil, 
disputada sobre un recorre-
gut  forestal per la muntanya 
de Montserrat, amb un total 
de 23,3 km. i amb un desni-
vell positiu de 1.200 m. amb 
sortida i arribada a Collbató, 
i que va comptar amb la par-

ticipació de destacats atletes 
catalans de l’especialitat, en-
tre ells 2 atletes del CAI.    
Antonio Martínez era 4t en 
categoria M-50 i 36è gene-
ral amb 2h 14m 59s, i Carles 
Riba entrava en 102a posició 
general amb 2h 31m 32s, en-
tre un total de 385 corredors 
classificats.
El guanyador masculí va ser 
Andreu Simón, amb 1h 53m 
53, nova plusmarca absoluta 
de la prova  i en femenines es 
va imposar Ahlam Elkakdi, 
63a general amb 2h 23m 45s.

Antonio Martínez 
(CAI), 4t en Veterans 
M-50 a la Cursa de l’Alba

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

L’Igualada Hoquei Línia 
disputa aquest diumen-
ge, a la 1 del migdia, 

el primer partit del play-off 
d’ascens a Lligar Or. Ho farà 
contra l’Espanya de Mallorca 
B, en un primer partit que es 
disputarà a Les Comes. 
El segon partit es disputarà a 
les Illes Balears, el proper dis-
sabte, a les 7 de la tarda i en 

cas que fos necessari, el tercer 
i definitiu partit es disputa-
ria l’endemà, diumenge 30 de 
maig, també a Mallorca. Des 
de l’Igualada Hoquei Línia 
fan una crida a l’afició per tal 
que els vagi animar en aquest 
partit tant transcendental 
d’aquest dissabte. Està per-
mesa l’entrada d’espectadors i 
es seguiran els protocols ne-
cessaris marcats per les auto-
ritats sanitàries.

ATLETISME / LA VEU 

Dos atletes veterans del 
C.A. Igualada Petro-
miralles van partici-

par diumenge en la 7a edició 
del Meeting Màster Ciutat de 
Gavà, que es va dur a terme 
a les pistes de la Bòbila, amb 
la  participació d’atletes de les 
diferents categories, i amb les 
restriccions corresponents 
per la covid-19.
Josep Ma Lagunas, era 1r 
en disc categoria M-40 amb 
37,92 m., i 2n en pes M40 
amb 11,19 m. i Ramon Sánc-
hez Piqué era 1r en pes M-40 
amb 12,89 m. i 2n en disc 
M-40 amb 35,68 m.

Victòries dels atletes del CAI al 
Meeting Màster de Gavà

CURSES DE MUNTANYA /    
LA VEU 

Ara que sembla que es 
comença a norma-
litzar l’organització 

i participació a les curses de 
muntanya, es segueixen amb 
les competicions oficials de 
curses de muntanya.
Aquest passat cap de setma-
na va ser el torn de la segona 
prova de la Copa Catalana de 
Curses Verticals de la FEEC 
(Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya), la 
12a edició de la Cara Amon 
de Barruera (Vall de Boí), 
una cursa típicament alpina 
amb 4,7km i més de 1380m 
de desnivell positiu, que 

aquest any ha tingut gairebé 
300 inscrits.
La cursa s’inicia a la pobla-
ció de Barruera, a gairebé 
1100m d’alçada i acaba al 
cim de Roies del Cardet  de 
2450m. Revisant el recorre-
gut en un mapa, ja s’aprecia 
per les corbes de nivell que 
no para d’enfilar-se; una ver-
tical de les bones.
Els i les membres de la sec-
ció de curses de muntanya 
del Club Excursionista UE-
CANOIA, que cada vegada 
en són més adeptes a aquest 
tipus de curses tant explosi-
ves, van oferir la seva millor 
cara amb la segona posi-
ció de la Georgina Gabarró 
(membre també de la Selec-

ció Catalana de Curses de 
Muntanya) i la novena de 
Marc Ollé que just feia una 
setmana havia participal a 
la Ultra Trail de Colserola, 
arribant a 5’ del guanyador, 
l’actual seleccionador català 
de curses de muntanya Pere 
Rullan que va arriba al cim 
amb 51:47.
Per ordre d’arribada els com-
ponents de l’equip anoienc 
van ser Albert Ferrer, David 
Patiño, Pere Marsé, Xavier 
Patiño, Emili Soler (2n dels 
màster 60) i Francesc Llobet.
Amb aquests resultats la Ge-
orgina Gabarró es situa en 
primera posició de l’actu-
al Copa Catalana de Curses 
Verticals de la FEEC.

La UECANOIA “assalta” la Cara Amon

Dissabte 22 de maig   17.30 h - Les Comes

ANYTIME FITNESS CB IGUALADA A - CB CORNELLÀ A

Vine a celebrar la classificació aconseguida
 per a la Final a 8 de Copa Catalunya
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CINEMA / LA VEU 

Avui divendres, 21 de 
maig, a les 7 de la 
tarda i  al Teatre Mu-

nicipal de l’Ateneu Igualadí, 
tindrà lloc una nova edició de 
Cinema de Muntanya. 
En aquesta ocasió es retrans-
metran dos dels films guanya-
dors del Festival de Cinema de 
Muntanya de Torelló.
MADE IN VOYAGE de Wiley 
Kaupas i Joey Schusler. Fran-
ça. 2020. 25’
Narra la història de Cody i 
Kellyn que van adaptar un 
vell autobús escolar per anar a 
buscar la neu verge dels cims 

de Utah. Un sistema de vida 
alternatiu, una aventura plena 
de trobades per compartir la 
joia del viatge i l’esquí.
EVEREST – THE HARD 
WAY de Pavol Barabas. Eslo-
vàquia. 2020. 52’
És la història de quatre escala-
dors eslovacs que el 1988 van 
intentar escalar la ruta més 
dura de l’Everest (la The Hard 
Way) en estil alpí.
Aquestes dues pel·lícules d’es-
pectaculars imatges es podran 
veure gratuïtament divendres 
21 a les 19:00h al Teatre de 
l’Ateneu Igualadí, i cal una re-
serva prèvia de butaques que 
cal fer online.

Sessió doble de Cinema 
de Muntanya a l’Ateneu

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat 16 de maig es 
va celebrar a Santa Co-
loma de Farners la 2a 

fase de gimnàstica rítmica 
individual a Santa Coloma 
de Farners, primera competi-
ció oficial per a les gimnastes 
d´aquest nivell de federació 
catalana de gimnàstica en 
mode presencial i amb pú-
blic. 
Les gimnastes representants 
del Club Gimnàstic Ballarina 
van viure aquesta fase amb 

molts nervis i a la vegada amb 
molta il·lusió, ja que després 
de més d’un any tornaven a 
participar en un campionat 
de Federació Catalana junta-
ment amb les seves famílies a 
les grades.  
Martina Quintana, en catego-
ria infantil i amb l’aparell de 
maces, va brillar a pista, rea-
litzant un gran exercici amb 
una molt bona execució  i as-
solint proclamar-se subcam-
piona en la seva categoria.
Jana Pérez, en categoria juni-
or i amb l’aparell de cinta, va 

executar el seu exercici amb 
la expressió que la caracterit-
za i tot i els nervis es va plan-
tar en una molt merescuda 
quarta posició de la seva ca-
tegoria.  
Poc a poc el club va tornant 
a la normalitat,  a la partici-
pació de campionats oficials i 
Trofeus organitzats per dife-
rents Clubs. Des del club vo-
len felicitar a gimnastes i cos 
tècnic per la gran feina, paci-
ència al llarg d’aquests temps 
de pandèmia, constància i de-
dicació en aquest gran esport.    

El Club Gimnàstic Ballerina queda 
subcampió en la 2a Fase Copa 
Catalana Individual nivell VI

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
van diverses gimnastes 
de l’Anoia Glub Gim-

nàstic van participar als jocs 
escolars del Consell Esportiu 
de l’Anoia. La competició es 
va celebrar al CEM La Mar 
Bella, a Barcelona, on van 
competir més de 160 gim-
nastes. En la categoria benja-
mines, van competir, la Blan-
ca Valverdú, la Bruna Miquel, 
la Laia Rodríguez i la Queralt 
Ferrer. En la categoria ale-
vines, l’Alba Ramírez i l’Erin 
Conesa. Per últim, les infan-
tils amb les gimnastes Alba 
Barrera, Blanca Tomàs, Car-
la Caro, Isolda Murcia, Laia 
Rosado i Maria Martínez. 
Totes les gimnastes del club 
igualadí van obtenir bones 
classificacions posicionant-se 
entre les 30 primeres, en es-
pecial l’Alba Ramírez, que va 
quedar vuitena a salt. Moltes 
felicitats a les gimnastes i a la 

seva entrenadora, Lisa Santa. 
I també el passat dissabte, va 
competir en la segona fase de 
la Copa Catalana, la gimnas-
ta igualadina, Martina Quílez 
Florensa, en la categoria de 
Base 5 grans. Competint amb 
un total de 39 gimnastes, la 

Martina va obtenir la dotze-
na posició en la classificació 
individual general, 21a posi-
ció a terra i barra d’equilibris, 
i sisena en les asimètriques. 
Moltes felicitats a la gimnasta 
i a la seva entrenadora, Julia-
na Botelho.

Segueixen les competicions per a 
l’Anoia Club Gimnàstic

PATINATGE / LA VEU 

El passat cap de setmana 
es va celebrar a Caldes 
d’Estrac el Campionat 

de Barcelona de patinatge 
artístic de la categoria cadet 
organitzat per la Federació 
Catalana.
Durant tot el cap de setmana 
hi van participar fins a 109 
patinadors/es de la província, 
i el Club Patinatge Igualada 
hi va ser representat per dues 
patinadores que van fer un 

gran paper tractant-se d’una 
competició amb una gran 
exigència.
La Berta Roset va assolir el 
lloc 33 i l’Ivet Bonet el 52, de-
mostrant que l’esforç als en-
trenaments va donant els seus 
fruits, tot i la dificultat afegi-
da durant l’últim any degut a 
la maleïda pandèmia.
Ambdues van estar acompa-
nyades per l’entrenadora Es-
ter Torrabadella que va des-
tacar la bona actuació de les 
patinadores.

Dues patinadores del Club Patinatge Artístic Igualada al 
Campionat de Barcelona
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cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Aurora 
estrena Sota Sola, el 

segon espectacle familiar de 
la companyia anoienca Ka Te-
atre. Seguint la línia de Kàtia, 
amb Sota Sola, Maria Beren-
guer i Montse Pelfort seguei-
xen jugant i investigant per 
tal de consolidar el seu propi 
llenguatge, on combinen tea-
tre visual i d’objectes amb pro-
jeccions i música en directe 
amb un codi senzill on tot està 
a la vista de l’espectador.
Vivim en un món on ens mo-
vem per inèrcia, on funcionem 
a un ritme frenètic i inneces-
sari, on tot ha de ser imme-
diat. Un món on es premia la 
productivitat i el resultat final 
i on treballem per sobreviure. 
Constantment busquem una 

falsa felicitat que ens ompli 
i no sabem viure el present. 
Sota sola ens parla de donar 
valor a les petites coses del 
dia a dia, de la importància de 
parar, respirar, mirar-nos als 
ulls, escoltar-nos i saber què 
volem realment a la vida.
Només així ens podrem sen-
tir a gust amb el que tenim, 
amb el que fem i amb qui ho 
volem compartir. Fer les coses 
pel simple plaer de fer-les sen-
se necessitat de complaure a 
ningú més que a una mateixa. 
Sentir que no fracassem si no 
arribem a l’objectiu esperat. 
El camí forma part del nostre 
aprenentatge, ens genera can-

El Teatre de l’Aurora estrena “Sota Sola”, el nou 
espectacle familiar de la companyia anoienca Ka Teatre

vis i ens fa créixer.

Horari i venda d’entrades de 
Sota Sola
Les representacions de Sota 

Un espectacle familiar 
sobre la importància de 
donar valor a les petites 

coses del dia a dia

Sola tindran lloc el dissabte 
22 de maig a les 18 h i el diu-
menge 23 de maig a les 12 h i a 
les 18 h. Les entrades tenen un 
cost de 8 € i 6 € (amb els des-

comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora (a 
la plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció.

MUSEUS / LA VEU 

El Museu Episcopal de 
Vic (MEV), el Museu 
de la Pell d’Igualada i la 

Gerència Territorial de l’ICS 
a la Catalunya Central pro-
posen, durant el mes de juny, 
noves visites guiades als dos 
museus amb l’objectiu d’oferir 
als professionals sanitaris una 
activitat de relaxació i un espai 
de recuperació emocional de 
l’estrès viscut per la pandèmia 
de la covid-19.
El MEV ha dissenyat una ac-
tivitat orientada a prendre 
consciència de com l’art pot 
ser beneficiós per a la salut 

mental. La proposta slow lo-
oking consistirà a observar 
una obra romànica i una de 
gòtica amb la finalitat no no-
més de mirar una obra d’art 
sinó d’experimentar-la d’una 
forma més profunda i emo-
cional. Les peces escollides 
estan relacionades amb la me-
dicina i la cura personal i són: 
el Frontal d’altar de la Mare de 

Déu del Coll: el part i el nai-
xement, i el Compartiment 
de retaule amb sant Agustí: 
recolliment personal i cura 
interior.
Per la seva banda, el Museu 
de la Pell d’Igualada proposa 
una visita a l’adoberia de Cal 
Granotes on es podrà gaudir 
de l’observació dels elements 
més característics d’una ado-

Visites terapèutiques per a professionals de l’ICS al 
Museu Episcopal de Vic i al Museu de la Pell d’Igualada

beria de fa tres-cents anys, 
dedicada a treballar la pell 
de forma artesanal. Després, 
es visitarà la sala “Un univers 
de pell”, a l’edifici Cal Boyer, 
on es veurà una selecció acu-
rada d’objectes de diferents 
cultures confeccionats amb 
pell, que van des de l’època 
romana fins al segle XX i que 
exemplifiquen les múltiples 

aplicacions i utilitats d’aquesta 
matèria tan preuada. La visita 
acabarà amb un taller artístic 
arrelat en la meditació, que con-
sistirà a decorar una estoreta del 
ratolí de pell amb dissenys inspi-
rats en les decoracions o gravats 
d’algunes de les peces observa-
des.
Les visites són gratuïtes i tindran 
lloc els dies 1, 3, 8 i 10 de juny. 

La iniciativa s’emmarca 
en el programa 

RecuperArt, impulsat 
per l’ICS amb la 
col·laboració del 

Departament de Cultura
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TALLER / LA VEU 

El dijous 27 de maig a les 
7 de la tarda, la Biblio-
teca Central d’Igualada 

ha programat un taller amb 
tocs musicals a càrrec de Llo-
renç Tussat i David Repullés. 
Sota el títol «Les relacions en 
temps de pandèmia», Tus-
sal, amb una llarga trajectò-
ria en el món empresarial i 
amb estudis de Programació 
neurolingüística i coaching, 
abordarà com la situació ex-
cepcional que estem vivint 
està afectant les relacions 
familiars, d’amistat o labo-
rals. Per fer-ho s’aproximarà 
a aspectes diversos com les 
emocions, la dependència i 
l’equilibri en les relacions des 
d’un punt de vista creatiu. És 
a dir, no serà un taller habi-
tual a mode de teràpia sinó 
que barrejarà teoria, pràctica 

i música. Per dur-lo a terme 
comptarà amb David Repu-
llés, cantant, músic i actor 
amb una dilatada experiència 
en mitjans de comunicació 
com TV3 i en l’àmbit del tea-
tre musical català. 
Tot plegat esdevindrà una ex-
periència diferent i única per 
als assistents al taller.

Explorar les relacions en temps 
de pandèmia, nou taller a la Biblioteca

El taller és gratuït i obert a 
tothom però per tal de com-
plir amb les mesures sanitàri-
es, les places seran limitades 
i caldrà fer una inscripció 
prèvia per assistir-hi. Es pot 
fer per correu electrònic a 
b.igualada.c@diba.cat, per te-
lèfon al 938049077 o bé pre-
sencialment a la Biblioteca. 

MÚSICA / LA VEU 

Tal com estava previst, 
el dijous 13 de maig, 
tres noies del Salvador 

acompanyades del seu pro-
fessor van  estar a l’ECMMI, 
L’Escola-Conservatori Muni-
cipal de Música d’Igualada, per 
compartir les seves vivències 
dins del marc del Projecte Li-
berarte. Van explicar al nostre 
alumnat les situacions de vio-
lència que molts joves del seu 
país pateixen i també com grà-
cies al poder de transformació 
social que té la música en con-
textos d’adversitat han pogut 
reeixir i desvincular-se d’aquest 
context.
L’alumnat de l’Orquestra Ad Li-
bitum i de l’Orquestra de l’EC-
MMI, formades per adolescents 
i joves,  van seguir amb molta 

atenció  les seves explicacions 
i van mostrar molt interès per 
poder aconseguir i llegir el lli-
bre: Las Guapas, del qual aques-
tes noies en són autores.
L’activitat va tenir també la seva 
part musical; elles van tocar 
part del seu repertori i després 
van participar a l’assaig  de 
cada una de les orquestres.
Des del centre es valora molt 
positivament aquest tipus 
d’activitats que aporten valors 
al fet musical i que desperten 
consciències de situacions in-
justes que d’altre manera, sense 
aquest contacte directe, potser 
ens semblarien llunyanes. En 
aquest sentit l’ECMMI agraeix 
a l’Associació d’Agermanament 
d’Igualada - Nueva Esperanza 
(El Salvador) que hagi pensat 
en nosaltres per dur a terme i 
acollir aquesta activitat.

Assaig d’orquestres a 
l’ECMMI amb les integrants 
del Projecte Liberarte

MÚSICA / LA VEU 

El passat diumenge es 
va celebrar el tradici-
onal aplec del Roser a 

la Tossa de Montbui, on va 
debutar el nou grup de gra-
llers Els Pelforts. Aquesta 
entitat igualadina recupe-
ra el nom de l’antic grup de 
grallers “Els Pelforts” format 
pel reconegut graller Jaume 
Pelfort a finals del segle XIX 

LLIBRES / LA VEU 

“Feliu Formosa, poeta, 
traductor, home de lle-
tres”, és —l’escaient— 

títol de l’acte organitzat per 
Òmnium Cultural per pre-
sentar la darrera obra de For-
mosa. En els darreres mesos, 
Formosa ha publicat un vo-
lum de poesia, un epistolari, 
i dues traduccions. Amb la 
presència de l’autor i dels edi-
tors, aquest dissabte a Iguala-
da podrem conèixer de prop 
aquests treballs i una mica 
més la prolífica obra de For-
mosa. Un acte amenitzat amb 
la lectura de textos a càrrec 
d’estudiants de batxillerat dels 

instituts Joan Mercader i Pere 
Vives Vich.
Aquest dissabte 22 de maig, 
a les 12:30 h, el Jardí de l’Ate-
neu Igualadí serà l’escenari 
d’un acte que va més enllà 
d’una presentació d’un llibre. 
O de quatre llibres. Els edi-
tors Jordi Raventós, de l’edi-
torial Adesiara, i Rafael Vall-
bona, de Quaderns de la Font 
del Cargol, conversaran amb 
el “poeta, traductor, home 
de lletres” per presentar els 
quatre llibres publicats en els 
darreres mesos i que porten 
el segell de Formosa: L’incert 
encontre, col·lecció Balbec, 
de les editorials Cafè Central i 
Llibres del segle; Tots aquests 

anys. Epistolari (1972-1980), 
Editorial Quaderns de la Font 
del Cargol; Els teixidors, de 
Gerhart Hauptmann, Adesia-
ra, amb la traducció de Feliu 
Formosa i Als estatges de la 
mort, de Nelly Sachs, Adesia-
ra, també traduït per Formo-
sa.
L’acte és organitzat per Òm-
nium Anoia, amb la col·labo-
ració de Llegim...? Llibreria, 
Ateneu Igualadí, Adesiara, 
Quaderns de la Font del Car-
gol, Cafè Central, Llibres del 
Segle, els instituts Joan Mer-
cader i Pere Vives Vich i la 
Biblioteca Central d’Igualada, 
que dedica un espai a Feliu 
Formosa durant la setmana.

a l’Espelt.
Durant els anys que aquesta 
formació va estar en actiu es 
va viure l’època daurada del 
món de la gralla, que ha dei-
xat un llegat musical de molt 
valor a l’actualitat.
Durant el concert de diumen-
ge, el nou grup va interpretar 
peces vuitcentistes i d’altres 
més actuals, i va suposar una 
bona ocasió per donar-se a 
conèixer a la comarca.

Estrena del nou grup de 
grallers “Els Pelforts”

Òmnium Anoia ens apropa a l’obra 
polièdrica de Feliu Formosa

MÚSICA / LA VEU 

Roger Argemí ha de-
mostrat que és un dels 
compositors amb més 

talent del panorama musical 
català. Després de treballar en 
cançons d’artistes nacionals i in-
ternacionals com Piso 21, Paula 
Cendejas, 31Fam o la genera-
ció OT2020; aquest any torna a 
la càrrega com a intèrpret dels 
seus propis temes, fent un pas 
de gegant evolutiu. Ho fa amb 
el tema “La contradicció”, que 
aconsegueix actualitzar la mú-
sica en català amb una produc-
ció absolutament moderna i de 
caràcter internacional.

Les primeres escoltes de la can-
çó estan generant una gran ex-
pectativa arran del nou so que 
presenta l’artista igualadí, que 
l’equipara amb grups i solistes 
de primer nivell de la resta del 
món. Aquest estil renovador 
va acompanyat d’una lletra que 
expressa les contradiccions que 
sovint tenen lloc en les relacions 
amoroses, des d’un punt de vis-
ta millenial.
La producció musical, que 
combina el pop i el funk, ha 
estat càrrec de FEZE, un mú-
sic i productor basc resident a 
Southhampton (Anglaterra) 
especialista en música urbana i 
electrònica.

Roger Argemí estrena el 
hit “La contradicció”

Agència exclusiva a Igualada selecciona 
persones amb habilitats comunicatives i 

esperit de superació, per ocupar la posició 
de gestor d’assegurances.

OFERIM
•Possibilitat de realitzar una carrera professional 
al sector assegurador, en expansió i amb un alt nivell 
d’ocupabilitat.
•Retribució basada en un �x més variable
•Formació continuada

REQUISITS
•Es valorarà estudis mínims de formació 
professional o batxillerat
•Es valorarà experiència en l’activitat comercial.

ENVIA EL TEU CV A: agencia628@agencia.santalucia.es
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CIRC / RAMON ROBERT 

Sona la música, comença 
la funció. Gaudim les 
acrobàcies més difícils,  

els ballets aeris dels trapezistes 
i l’engrescador bullici dels pa-
llassos. Al fil del llibre El circ a 
Igualada, de Josep Elias, farem 
un breu recorregut per aquest 
món espectacular i vibrant. 
Els seus inicis es remunten 
fins antigues civilitzacions, 
mentre que el circ modern 
va iniciar-se a finals del segle 
XVIII.
     
Inicis
Gairebé des del principi del 
temps, l’home s’ha valgut de la 
força i l’habilitat per delectar 
amb acrobàcies, contorsions, 
malabars, jocs d’equilibri i al-
tres demostracions de destresa 
i coratge. A la cultura meso-
potàmica, fa més de tres mil 
anys, els acròbates competien 
amb les forces de la natura i 
amb els seus propis semblants. 
Sent una pràctica festiva, els 
espectacles de circ ben avi-

at van ser populars a l’antiga 
Grècia, a les festes populars de 
les primeres dinasties xineses 
i a l’antic Egipte, com palesen 
els gràfics dels sarcòfags dels 
faraons o els jocs malabars 
pintats sobre àmfores de ter-
ra-cuita. 
A l’antiguitat, els romans van 
anomenar com a circ els es-
pectacles públics d’entreteni-
ment. Destacaven les curses 
de quadrigues de cavalls, però 
de vegades, també els  com-
bats entre homes i animals 
salvatges. Segles més tard, ja 
al Renaixement, les arts cor-
porals (dansa, gimnàstica, fu-
nambulisme) van anar trobant 
nous camins d’expressió. Es va 
començar a parlar dels artistes 
de circ, que omplien   les pla-

ces i els carrers d’Europa per 
encisar i sorprendre a la gent. 
Sorgiren a continuació les pri-
meres companyies itinerants 
de contorsionistes i saltim-
banquis, que viatjaven de po-
ble en poble per guanyar-se el 
pa amb espectacles  de mala-
bars i eurítmies, de vegades 
incloent-hi danses, pantomi-
mes, titelles, música festiva, 

contes populars i  narracions 
èpiques. 

El circ modern  
El primer circ modern fou 
inaugurat l’any 1768 a Londres 
pel genet eqüestre Philip Ast-
ley, qui poc després presenta-
ria l’Astley’s Royal Amphithe-
ater of Arts, considerat com 
el primer circ estable, el qual 
aviat competiria amb el Royal 
Circus. La popularitat del circ 
estable mogué Astley a mun-
tar tot seguit un circ a París. 
Paral·lelament, a Estats Units, 
va presentar-se el més famós 
circ del seu temps, el Bailey de 
les primeres grades circulars, 
que oferia vistosos espectacles 
dins la seva gran carpa, on 
s’hi encabia una enorme pista 

central. Els circs no tardarien 
en incorporar animals (des 
de gossos ballarins a ferotges 
lleons) i una cada vegada més 
aplaudida participació dels 
pallassos. 
El circ Barnum presentava 
el 1870 una World’s Fair de 
tres pistes, associant-se tot 
seguit amb la família Bailey, 
sorgint així el famós Barnum 
and Bailey Circus. A Europa, 
gairebé coincidint amb les 
molt aplaudides tournées dels 
circs americans (un d’ells el 
Circ Buffalo Bill de William 
F. Cody) ràpidament comen-
çaren a organitzar-se els pri-
mers circs ambulants, 
A l’albada de segle XX apare-
gueren alguns circs formida-
bles i colossals. L’alemany Karl 
Krone va fundar l’espectacu-
lar Circ Krone (1908), que vi-
sitaria Barcelona. Un compe-
tidor directe de Krone, Hans 
Stosch, va fer construir pel 
circ Sarrassi les carpes més 
altes i les pistes més grans. A 
Anglaterra, foren importants 
els circs d’Andrew Ducrow i 

dels germans Sanger. A Fran-
ça van destacar el Cirque Me-
drano i el Circus Hiver de 
París. 
Actualment, ja no hi ha circs 
colossals com aquells, que es 
desplaçaven per les carretes 
americanes i europees en dot-
zenes de caravanes i camions, 
movent centenars d’artistes, 
grans carpes i gàbies plenes 
d’animals. Avui en dia, el con-
cepte i la realitat del circ és 
molt diferent, imposant-se ara 
mateix el model artístic que 
representen propostes com la 
que fa el Circ Du Soleil. 

Barcelona & Igualada
El primer circ modern estable 
de Barcelona fou una petita 
pista per a espectacles eqües-
tres que formava part del con-
junt d’atraccions del Jardí dels 
Camps Elisis, obert el 1853. El 
seguí el Price i el Circ Alegria, 
inaugurat el 1879, on actuaren 
els millors artistes de l’època. 
Per un temps, el Tivoli també 
va acollir espectacles de circ, 
i al 1924 s’obria l’Olímpia, en 
el qual actuaren fins al 1946 
les atraccions de circ de més 
fama internacional. D’alesho-
res ençà Barcelona rep només 
la visita de circs ambulants. 
Circs catalans, espanyols i eu-
ropeus que al llarg dels anys 
han recorregut el territori ca-
talà presentant els seus espec-
tacles. 
Recentment s’ha publicat el 
llibre El circ a Igualada (1883-
2020), del qual n’és autor el 
periodista Josep Elias Farré, 
nascut el 1931, gairebé en 
coincidència amb la instau-
ració de la II República. Es-
tudiós de les tradicions locals 
i de la història del circ, el se-

El fabulós món del circ

nyor Elias ha teixit  la memò-
ria sentimental, ha redactat 
el text i ha compilat durant 
tota una vida els components 
gràfics (fotografies, entrades, 
anuncis, notícies de premsa, 
cartells, fulletons, progra-
mes de mà) que nodreixen 
el magnífic llibre. Per les se-
ves pàgines desfilen circs tan 
recordats com el Budapest, 
el Circo Atlas dels germans 
Tonetti, el Circus Universal, 
el Ringland Bros Circus, el 
Continental, el Wonderland 
o el circ Raluy, estretament 
lligat a la ciutat d’Igualada. 
El perseverant autor iguala-
dí també rememora alguns 
excepcionals artistes de circ 
que han passat per Iguala-
da, com el pallasso rus Slava, 
l’equilibrista Gran Cardenal, 
la trapezista  Miss Mara, o la 
també gran artista del trapezi 
Pinito del Oro, amb qui va fer 
amistat i va intercanviar cor-
respondència. De fet, va ser el 
propi Elias qui aconseguiria 
que el també periodista igua-
ladí Joan Armengol entrevis-
tés a Pinito des de dalt d’un 
trapezi. 
El circ a Igualada és molt més 
que un llibre d’abast local. És 
una obra de referència sobre 
el circ a Catalunya i Europa 
al llarg dels darrers 140 anys. 
És també el perfecte colofó de 
la il·lusió, l’afany i l’estimació 
de l’autor pel fabulós i extra-
ordinari món del circ. El lli-
bre relaciona els 62 circs que 
han actuat a la ciutat al llarg 
d’un segle i escaig, oferint dos 
centenars de pàgines plenes  
d’anècdotes, cròniques, notí-
cies, curiositats i humanitat. 
Ha arribat el circ, sona la mú-
sica, comença la funció!  

L’Astley’s Royal Amphitheater of Arts a Londres

El Circ Raluy



CUIRASSES
De Teresa Riba Tomàs. 
Escultures de la igualadina Teresa Riba, sem-
pre sensible i personal, l’artista explora les 
emocions més íntimes.
Del 30 d’abril al 12 de juny a Artèria, espai 
d’art

VEURE O MIRAR. 
RETRATS A PRESÓ
Exposició del Taller de Fotografia del Centre 
Penitenciari Lledoners..
Del 5 al 30 de maig al Museu de la Pell

SANT MAGÍ, 
EL MIRACLE DE L’AIGUA
Aquesta exposició s’insereix en el projecte 
Sant Magí 2020, un conjunt d’activitats per 
commemorar el 400 aniversari de l’Aplec de 
Setembre.
Del 7 al 29 de maig a la sala d’exposicions de 
la Biblioteca Central

FOTOGRAFIANT
ELS TRES TOMBS
Selecció de les fotografies premiades en les 40 
edicions del concurs fotogràfic “Típics Tres 
Tombs” i del concurs d’enguany “Recordant 
els Tres Tombs d’Igualada”.
De l’1 al 30 de maig a al sala d’exposicions 
del Museu de la Pell

   EXPOSICIONS
PETITS PAISATGES 
PINTATS
de Montserrat Oliva i Segura
Paisatges de petit format pintats en al-
gun moment de les passejades al voltant 
d’Igualada o en altres petites sortides. 
Fins al 22 de juny al Punt de Lectors de 
la Biblioteca Central

LA CULTURAL FA 10 ANYS
Totes les portades que han donat visibili-
tat a l’agenda alternativa de la ciutat. Un 
munt de protagonistes d’Igualada i roda-
lia li han posat cara.
Del 6 al 23 de maig a la Sala Municipal 
d’Exposicions

ESPÈCIMEN TIPOGRÀFIC
L’alumnat de 2n curs de Gràfica Publici-
tària ha escollit una tipografia incorpo-
rant la imatge del seu autor
De l’1 al 31 de maig a al sala d’exposici-
ons de la Gaspar

TENIEN ALES PER VOLAR
Sol Vidal
Exposició de pintures inspirades en unes 
postals enviades per dos aviadors cata-
lans a principis de segle XX. Aeronàutica 
i art en un sol espai.
Del 14 de maig al 4 de juny a la sala po-
livalent de la Teneria

CULTURA  |  43Divendres, 21 de maig de 2021

MÓN CASTELLER / LA VEU 

A partir d’aquest dime-
cres, els Moixigan-
guers d’Igualada s’en-

faixaran de nou i reprendran 
els assajos. Ho faran en grups 
reduïts, mascareta, presa de 
temperatura i un registre per 
fer seguiments en cas de con-
tagi, tal com marquen les me-
sures de la Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalu-
nya, acollint-se al Pla de Re-
presa de la Cultura Popular de 
la Generalitat.
Fa setmanes que els Moixigan-
guers es preparen pel retorn 
als assajos castellers a Les Cot-
xeres, amb un format adaptat 
a les necessitats sanitàries. 
Així, a banda de la canalla, 
que assajarà conjuntament, la 
colla s’ha organitzat en grups 
reduïts de castellers de posici-
ons diverses, que durant una 
hora i un dia a la setmana fa-
ran proves i exercicis per recu-
perar la forma i les sensacions. 

Les diades s’hauran d’esperar
El retorn als assajos era una 
notícia molt esperada per les 
colles, tot i que el món cas-

Els Moixiganguers d’Igualada tornen a assajar

nou al Concurs de Castells 
de Tarragona.
L’obligada aturada castellera 
ha forçat els Moixiganguers 
a ressituar-se i fer front a les 
noves circumstàncies. Tot i 
això, i amb la col·laboració 
de molts aficionats castellers, 
ha pogut tirar endavant totes 
les activitats socials que la 
situació sanitària permetia a 
cada moment, i al llarg dels 
darrers mesos ha fet presen-
tacions literàries, concerts o 
un torneig esportiu.

La colla recupera 
l’activitat castellera 

amb mascareta 
i grups reduïts

teller encara està lluny de re-
cuperar la plena normalitat. 
Després d’un any i tres mesos 
d’aturada per la pandèmia de 
la COVID-19, els assajos i les 
diades tal com les coneixem 
tardaran a arribar. Malgrat 
tot, les últimes setmanes, al-
guns ajuntaments han comen-
çat a preguntar dates per pro-
gramar possibles actuacions 
aquest estiu.
L’última actuació castellera 

dels Moixiganguers va ser el 
febrer del 2020, a Montmaneu. 
De fet, els morats van ser dels 
pocs castells que es van veure 
l’any passat. La pandèmia va 
enganxar la colla igualadina 
en una temporada especial-
ment il·lusionant, l’any del 25è 
aniversari, amb la intenció 
d’ampliar els castells de nou 
pisos i l’oportunitat de descar-
regar-los per primera vegada a 
la Festa Major d’Igualada i de 



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més... amb motiu dels 
90 anys de l’Agrupació Fotogràfica.

PRIMAVERA DE 1920
EXCURSIÓ D’UN GRUP DE COMPANYS DEL CENTRE CATÒLIC A 
MONTSERRAT, EN UNA INSTANTÀNIA A DALT DEL MIRADOR 
DEL CIM DE SANT JERONI.

Fotografia anònima, procedent del Centre Catòlic, del Carrer de Els Esquiladors.

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

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

MÚSICA / LA VEU 

El proper dissabte dia 22 
l’Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 obre el fes-

tival de les Nits Musicals de 
la Brufaganya d’enguany fent 
un recorregut per les obres 
de grans compositors de la 
regió de Bohèmia, una de tes 
tres regions històriques de la 
República Txeca. La ciutat de 
Praga n’és la seva capital.
El mot “bohemi” era utilitzat 
cap el s. XIX com a referèn-
cia a la cultura del poble “gi-
tano”, anomenats “bohemis”, 
ja que habitaven a la regió de 
Bohèmia. També s’usava, i en-
cara es fa servir, per descriure 
aquell artista, home de lletres, 
etc... que, deslligat de les con-
vencions socials, malviu del 
seu ofici.
Aquests són els significats 
sobre els que se sustenta la 
proposta que ens fa l’orques-
tra OCT48 en aquest concert. 
En primer lloc obres de dos 
grans compositors de Bohè-
mia encara per descobrir: F. 
Jiránek, un músic plenament 
barroc, deixeble d’A. Vivaldi, 
i els sons clàssics de J. Mysli-

vececk, amic de Mozart, que 
el defineix com un músic que 
transpira foc, espiritualitat i 
vida. També una obra de L. 
Boccherini inspirada en els 
carrer de Praga: la simfonia La 
Casa del Diavolo, escrita sobre 
una melodia de Ch. Gluck.
I com a mostra de pobles gi-
tanos i nòmades els sons d’ar-
rel tradicional de pobles hon-
garesos i del Caucas amb les 
Miniatures de Geòrgia de S. 
Tsintsadze i les Danses Hon-
gareses de J. Brahms.

La música de Bohèmia a la Brufaganya

I per acabar aquest gran mo-
nument que ens va deixar un 
músic i bohemi per excel·lèn-
cia: Freddie Mercury i l’exqui-
sidesa de Bohemian Rhapso-
dy.
El concert es farà al santuari 
de Sant Magí i començarà a les 
7 de la tarda. 
Només es pot assistir al con-
cert amb reserva prèvia. Po-
deu reservar entrades a la 
web www.brufaganya.cat o bé 
excepcionalment als telèfons 
659.44.34.67 / 616.43.36.87

XERRADA / LA VEU 

La propera sessió de l’AU-
GA, de dimarts a 2/4 de 
4 de la tarda pel Canal 

Taronja, serà una sessió dedi-
cada a Sant Magí de la Brufa-
ganya,  que anirà a càrrec de 
Montserrat Rumbau  que ens 
parlarà de “Vivim / llegim Sant 
Magí”, una xerrada a l’entorn 
de l’exposició que aquests dies 
tenim a la Biblioteca i la pre-
sentació del seu llibre. 
Montserrat Rumbau és llicen-
ciada en història antiga i litera-
tura catalana, historiadora i ex-
perta en història oral. Durant 
més de 10 anys la Montserrat 
Rumbau ha estat recollint da-
des i testimonis sobre la vida 
als masos i pobles els darrers 
500 anys. El treball que recull 
vivències explicades per perso-
nes de la zona de Sant Magí de 
la Brufaganya (Conca de Bar-
berà) abans dels anys seixanta 
del segle XX, i també les vivèn-
cies d’un munt de gent troba-
des en els llibres parroquials. 
Recollits els testimonis direc-
tes i amb una rigorosa recerca 

als arxius, tot el treball ha estat 
publicat en un llibre que porta 
per títol “500 anys de vida rural 
a Sant Magí de la Brufaganya i 
entorns”: Pontils, Valldeperes, 
Vallespinosa, Santa Perpètua 
de Gaià, Viladeperdius, Mon-
talegre. 
En l’obra es reflecteixen les vi-
des de tota aquesta gent anòni-
ma, els seus treballs, les seves 
lluites, els seus patiments, les 
seves alegries… Perquè totes 
aquestes vides, amb els seus 
problemes i les seves dificul-
tats, són les que han anat tei-
xint i constituint els pobles i les 
ciutats que tenim avui dia.

 

“Vivim / llegim 
Sant Magí”, a l’AUGA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Merescut homenatge a Josep Benet Valls, aquell 
hostaletenc deportat i mort
al Camp de Mauthausen-Gusen

P er al passat 2020, any en què es commemorava 
el 75è aniversari de l’alliberament de Maut-
hausen-Gusen, des de la regidoria de Cultura 

de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, en memòria 
de Josep Benet Valls, li va ser expressament progra-
mat un acte d’homenatge; una oportuna ocasió per 
a descobrir el drama viscut per aquest veí dels Hos-
talets de Pierola. Això no obstant, la pandèmia va 
obligar suspendre aquesta iniciativa, essent novament 
programada, a l’Auditori Cal Figueres, per a aquest 8 
de maig; una data justament tres dies posteriors a la 
commemoració del 76è aniversari de l’alliberament 
d’aquest camp. 
L’homenatge es va dur a terme en dues fases: de pri-
mer, amb la intervenció del 1r Tinent d’Alcalde, re-
gidor d’Urbanisme, Obres i Serveis, Jordi Parcerisas 
Valls, qui va participar al públic d’una molt amena 
presentació biogràfica de l’homenatjat; i, seguida-
ment, amb la conferencia de l’historiador Enric Caba-
lleria Lamelas, qui va subratllar la realitat del camp, els 
deportats i les conseqüències de l’anomenada “solució 
final”.
Seguint fil per randa tot l’acte, tal i com ho possibiliten 
els canals de difusió, val a subratllar aquest extraordi-
nari document audiovisual que ha pogut arribar a tot 
l’Anoia i més; i que -jo, personalment- com a histori-
adora, em permeto de presentar en aquesta pàgina. A 
tall inaugural, doncs, es va posar de manifest l’orgull 
per la definitiva realització d’un acte que havia quedat 
com una assignatura pendent i que ha pogut veure la 
seva realització de la mà d’una regidoria de Cultura 
prou satisfeta amb la recuperació històrica del període 
1936 - 1939 i l’exili català i espanyol. Així, amb un pre-
vi agraïment als descendents directes i a certes apor-
tacions d’alguns veïns, i gaudint de la sort de comptar 
amb la presència de la germana de Josep Benet, Roser 
Benet Valls (17 anys més jove), una dona gran i d’ad-
mirable lucidesa, es va procedir a avançar en aquesta 
memòria que parteix de l’instant en què se certifica la 
defunció de Benet a Mauthausen. És a partir d’aquí 
que comença una reconstrucció honesta i precisa de 
la vida d’aquest personatge tot perseguint treure’l de 
l’oblit; un commovedor treball que, al seu torn, ha per-
mès a un petit municipi enorgullir-se d’haver rescatat 
la memòria viva d’aquesta -silenciada- víctima del na-
zisme, àdhuc dignificar la grandiositat d’un merescut 

reconeixement públic.
Josep Benet Valls va néixer a l’any 1919, a Can 
Joan Valls, una casa del carrer Major. Fill de 
Norberta Valls i Manel Benet, originari de Cas-
telló, va ser el primogènit de quatre germans. 
Ell es va criar en un marc familiar dedicat a la 
fusteria, passant més tard a viure a Pierola, en 
una finca que era una vaqueria. Amb gairebé 
20 anys, i sense cap militància ni compromís 
polític, va resultar incomprensible el motiu del 
seu exili cap a finals de la contesa bèl·lica; llevat 
que hagués estat vinculat a algun sindicat per a 
resoldre deutes familiars amb propietaris agrí-
coles, resultant únicament aconsellable d’exi-
liar-se. A finals del 1938 o principis del 1939, 
Benet emprendria el camí de l’exili; i, no serà 
fins a finals de 1940 que una carta enviada a 
la família el situí exiliat a França, a la localitat 
de Vouglans, a prop de Grenoble. Després, al 
1942 es trasllada a Viviers, prop de Marsella. I, 
més tard, vivint en la França convulsa, sota el 
règim de Vichy, ocupada pels nazis, en la seva 
condició de refugiat espanyol va ser detingut 
i empresonat a la població de Compiegne, al 
nord de París, el 6 d’abril de 1944; convertint-se 
en una veritable víctima apàtrida. Compiègne 
era, aleshores, un estratègic nus ferroviari des 
d’on es distribuïa als presoners cap als camps de 
concentració; i, des d’aquest indret va ser tras-
lladat, el 8 d’abril de 1944, al camp de Mauthau-
sen, una destinació última que comptava amb 
més d’un 20% dels deportats catalans, i on no 
va ni sobreviure-hi un any, perquè el 24 d’abril 
de 1945, als seus 26 anys, apareix certificada la 
defunció sense coneixement precís de la causa; 
precisament dues setmanes abans de l’allibe-
rament de camp el 7 de maig de 1945 per les 
forces aliades. Amb tot i en termes jurídics es 
considera la seva mort una més de les morts 
d’un camp d’extermini. Cinc anys més tard, un 
correu expedit  a França i dirigit a la família, 
informava de la seva mort.
El següent capítol, una magnífica dissertació, per part 
de l’historiador, Enric Caballeria Lamelas, apuntava a 
posar en context la vida als camps de concentració, 
no sense centrar-se en el camp de Mauthausen. Fi-
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Periodista.  

Núm. de Col·legiació: 20.196

nalment, després d’aquesta conferència, la col·locació 
de la replica d’una llamborda commemorativa davant 
la casa on va néixer Josep Benet, a l’esmentat carrer 
Major, numero 21, va sumar-se a ser el major tribut 
testimonial de tot l’homenatge.

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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Dolor, ternura i humor
A Tous •  El profesor de persa

REDACCIÓ/ 

Nic Gilles (Nahuel Perez Bis-
cayart) és un home arrestat 
per les SS al costat d’altres ju-

eus a la França ocupada de 1942. El 
destí de Gilles sembla ser un camp de 
concentració situat a Alemanya. De 
manera intel·ligent, el protagonista 
aconsegueix evadir l’execució al·le-
gant que és persa i no jueu. És llavors 
quan l’home és assignat com a tutor 
de Farsi de Koch (Lars Eidinger), un 

jove destinat a dirigir el campament. 
La relació entre tots dos es torna tan 
amistosa que Gilles comença a causar 
l’enveja dels oficials i els presoners a 
parts iguals.
El professor de persa, una obra de pre-
missa ocurrent, factura impecable, 
interpretacions de llevar-se el barret 
(o la kipá) i final realment colpidor, el 
gran triomf del qual radica en l’aguda 
gestió d’un material com a poc qües-
tionable, si no a la vora de l’amoral.

Comerç injust
El racó del Cineclub •  Oro negro

REDACCIÓ/ 

En Hannah (Angelina Jolie) tre-
balla en un grup antiincendis 
in en una extensa zona forestal 

de Montana (els Estats Units). Amb 
un passat tràgic a la seva esquena, 
marcat per un error es toparà de cara 
en una de les seves vigilàncies amb 
un adolescent, que resulta ser l’únic 
testimoni d’un assassinat. El noi és 
perseguit per dos assassins, que són 
bessons, a través de les terres de tot 
l’estat. La bomber experta en super-
vivència, haurà de deixar enrere els 
seus dimonis i ajudar el jove a fugir 
d’aquesta cacera, però un incendi en 
una zona pròxima amenaça les vides 
de tots ells.
La sorpresa d’aquesta pel·lícula és el 

diferent que se sent respecte als tre-
balls previs del director. La sobrietat i 
la cruesa de la violència són elements 
que suren en la seva obra i, encara 
que en aquesta cinta també se li dóna 
aquest tractament, és en la relació i 
interpretació dels seus dos protago-
nistes que el film s’inclina cap al me-
lodrama. Jolie, qui no té res a provar 
quant al seu domini de l’acció, ofereix 
una actuació intensa, i en seqüències 
claus el seu personatge es desborda en 
emocions. Des dels primers minuts, 
se’ns presenta a la bombera com una 
persona a qui li pesa la culpa i viu amb 
el trauma d’haver comès un error fa-
tal en el passat. El film posa l’accent 
en això amb recurrents flashbacks a 
aquests fets.

Acció i supervivència
Estrena •  Aquellos que desean mi muerte

RICARD FUSTÉ/ 

El dijous 27 de maig, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema, 
el Cineclub presenta la pro-

ducció britànica del 2006 Oro negro, 
dirigida per Nick i Marc Francis.
El títol no es refereix al petroli sinó 
al cafè, un cultiu que mou fortunes i 
que controlen les multinacionals. El 
documental dels germans Francis se 
centra en els esforços i els viatges de 
Tadesse Meskela, líder d’una coope-
rativa d’Etiòpia, per aconseguir un 
millor preu per als agricultors, que 
reben només entre un 1 i un 3 per 
cent del preu final.

Canviar les regles del joc permetria el 
desenvolupament dels estats africans, 
que no necessiten ajuts o subvencions 
sinó unes relacions comercials equi-
tatives.
Firmes com Starbucks, Sara Lee, 
Procter & Gamble, Kraft o Nestlé van 
declinar participar-hi, però quan van 
saber que el film, presentat a Sundan-
ce, tindria distribució mundial, van 
haver d’engegar campanyes per in-
tentar convèncer els seus clients que 
pagaven un preu just als camperols. 
Segur? Si més no, el documental va 
ajudar a millorar les seves condicions.



UNA JOVEN PROMETEDORA
Regne Unit. Thriller. De Emerald Fennell. Amb 
Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie
Tothom parla de Cassie (Carey Mulligan) com una jove 
molt prometedora... Fins que un misteriós esdeveniment fa 
que el seu futur es desviï dels seus plans. No obstant això, res 
en la vida de Cassie és realment el que sembla ser, ja que la 
jove increïblement intel·ligent i tentadoramente astuta que 
tots coneixen viu una vida secreta durant les nits..

EL OLVIDO QUE SEREMOS
Espanya. Drama. De  Fernando Trueba. Amb  Javier Cá-
mara, Juan Pablo Urrego, Patricia Tamayo
El film gira entorn d’Héctor Abad Gómez, un pare de famí-
lia i professor universitari que promovia la tolerància i els 
drets humans en la violenta Medellín dels anys 70. Des de 
la perspectiva del seu fill Héctor Abad Faciolince es descriu 
a un home preocupat, no sols pel benestar dels seus fills, si 
no també dels més desfavorits. Abad Gómez es va dedicar a 
les causes socials i polítiques, però la societat intolerant de 
l’època el va assetjar fins que, finalment, va ser assassinat. 

   ORO NEGRO
França. Drama. De Jean-Jacques Annaud. Amb  Tahar 
Rahim, Antonio Banderas, Freida Pinto,
Adaptació de “The Great Thirst”, novel·la d’Hans Ruesch. En 
els anys trenta, la troballa de rics jaciments de petroli pro-
voca una terrible rivalitat entre dos emirs àrabs. Al mateix 
temps, un jove i carismàtic líder aconsegueix unir sota el seu 
comandament diverses tribus de beduïns del desert.

   UNA VETERINARIA EN LA BORGOÑA
França. Comèdia  De Julie Manoukian. Amb  Clovis Corni-
llac, Noémie Schmidt, Lilou Fogli 
En el cor de la Borgonya, Nico, l’últim veterinari de la zona, 
lluita per salvar als seus pacients, la seva clínica i la seva 
família. Quan Michel, el seu company i mentor, anuncia la 
seva jubilació, Nico sap que el difícil està per venir: trobar un 
nou company. Aquesta serà Alexandra, una recentment gra-
duada brillant, misantropa i que no té cap desig d’enterrar-se 
al poble de la seva infància. Aconseguirà Nico que es quedi?

AQUELLOS QUE DESEAN MI MUERTE
Estats Units. Acció. De Taylor Sheridan. Amb 
Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Finn Little, Jon Bernthal,,
Connor (Finn Little), un adolescent testimoni d’un assas-
sinat, és perseguit per dos assassins bessons a través de les 
terres salvatges de Montana. Encara que compta amb Han-
nah (Angelina Jolie), una experta de la supervivència per 
a evitar que els sequaços li donin caça, un incendi pròxim 
ràpid amenaça amb posar fi a la vida de tots els implicats

EL PROFESOR DE PERSA
Rússia. Drama. De Vadim Perelman. Amb Nahuel Pérez 
Biscayart, Lars Eidinger, Leonie Benesch,
França, 1942. Gilles és arrestat per soldats de les SS junta-
ment amb altres jueus i enviat a un camp de concentració 
a Alemanya. Allí aconsegueix evitar l’execució en jurar als 
guàrdies que no és jueu, sinó persa. Gràcies a aquest ardit, 
Gilles aconsegueix mantenir-se amb vida, però haurà d’en-
senyar un idioma que no coneix a un dels oficials del camp, 
interessat en aprendre.

   MINARI
EEUU. Drama. De Lee Isaac Chung. Amb  VSteven Yeun, 
Han Ye-ri, Youn Yuh-jung, Alan S. Kim, 
David, un nen coreà-americà de 7 anys, veu com a mitjan 
anys 80 la seva vida canvia, de la nit al dia, quan el seu pare 
decideix mudar-se al costat de tota la seva família a una 
zona rural d’Arkansas per a obrir allí una granja, amb el 
propòsit d’aconseguir aconseguir el somni americà

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

EL OLVIDO QUE SEREMOS 
Dv: 19:30
Ds: 19:30

MINARI 
Ds: 17:00
Dg: 17:00

AQUELLOS QUE DESEAN MI 
MUERTE 
Dg: 19:30
Dc: 19:30

ORO NEGRO (Cineclub) 
Dj: 20:00

1/BARBIE Y CHELSEA, EL CUM-
PLEAÑOS PERDIDO
Dv a Dj: 17:00
1/EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA 
COMUNIDAD DEL ANILLO
Dv Dll i Dj: 18:30
1/EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LAS 
DOS TORRES
Ds i Dt: 18;30
1/EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL 
RETORNO DEL REY
Dg i Dc: 18:30

2/GODZILLA VS KONG 
Dv a Dj: 17:10
2/EL VIAJE DE CHIHIRO 
Dv a Dll Dc i Dj: 19:30
2/EL VIAJE DE CHIHIRO(VOSE)
Dt: 19:30

4/ POLIAMOR PARA PRINCIPIAN-
TES
Dv Dll a Dj: 18:05/20:15
Ds i Dg:  16:05/18:05/20:15

5/SPIRAL: SAW
Dv a Dll Dc i Dj: 17:05/19:10/21:10
Dt: 17:05/19:10

6/ESTE CUERPO ME SIENTA DE 
MUERTE 
Dv i Dt: 17:45/20:00
Ds i Dg: 17:55
Dll Dt i Dj: 17:45
6/¡UPSSS! ¿AHORA DONDE ESTA 
NOE?
Ds i Dg: 16:00
6/MORTAL KOMBAT
Ds: 20:05
6/UNA JOVEN PROMETEDORA
Dg a Dt i Dj: 20:00

7/TIBURON BLANCO 
Dv a Dj: 18:15
7/GUARDIANES DE LA NOCHE 
(VOSE)
Dll a Dj: 20:30
7/AQUELLOS QUE DESEAN MI 
MUERTE
Dv i Dg: 20:30
7/NOMADLAND
Ds: 20:30
7/TOM  Y JERRY
Ds i Dg: 16:10

8/NADIE 
Dv a Dj: 19:00/21:00
8/CHAOS WALKING
Ds i Dg: 16:40

UNA VETERINARIA EN LA 
BORGOÑA
Dg: 17:30
EL PROFESOR DE PERSA
Ds: 17:30
Ds: 19:05

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

Comerç injust



Una de les tendèn-
cies actuals en la te-
levisió  és la d’apos-
tar per grans sagues 
d’època que comptin 
amb elements d’ac-

ció, traïció, drets 
dinàstics, secrets, 

batalles, morts 
espectaculars i una 

infinitat d’ingredients 
de telenovel·la.

Quatre temporades. És 
l’any 872, gairebé tots 
els regnes que avui 

coneixem com Anglaterra 
han estat envaïts pels víkings, 
només roman inexpugnable i 
desafiant el gran regne de Wes-
sex sota el comandament del 
rei Alfred el Gran. En aquest 
context turbulent viu Uhtred. 
Després que els seus pares, sa-
xons nobles, fossin assassinats 
pels invasors, va ser capturat i 
criat com un d’ells. Obligat a 
triar entre els seus orígens i el 
poble amb el qual ha crescut, 
la seva lleialtat estarà sempre 
a prova. Què és? Un saxó o 
un víking? En la seva recerca 
per reclamar els seus drets de 
naixement, Uhtred haurà de 
recórrer un camí perillós en-
tre els dos bàndols. Sèrie sobre 
el naixement d’Anglaterra, de 
la mà de la BBC i dels produc-
tors de “Downton Abbey”.
Netflix va fer oficial la reno-
vació de “The Last Kingdom” 
per una cinquena temporada 
el passat mes de juliol de 2020, 
però no ha estat fins ara quan 
hem sabut que serà l’última de 
la sèrie. La notícia de la seva 
final coincideix amb l’inici del 
rodatge de la cinquena tanda 
d’episodis a Hongria, per la 

Les millors Sèries

The Last Kingdom, guerres i paus medievals
La sèrie, molt similar amb Vikings, relata de manera molt amena els inicis d’allò que més tard seria la nació 
d’Anglaterra, explicant com vivien les tribus conqueridores,  de la mà de la BBC

qual cosa és d’esperar que els 
seus responsables ho sabien 
amb prou antelació per prepa-
rar un final a l’altura.
No obstant això, hi ha un es-
pai raonable per al dubte, ja 
que la cinquena temporada 
de “The Last Kingdom” adap-
tarà el novè i el desè llibre de 
la saga literària original escrita 
Bernard Cornwell. Per què el 
dubte? Doncs perquè l’original 
literari consta de tretze lliura-
ments ...
La cinquena temporada de “

” constarà 
de deu episodis, els mateixos 
que van tenir tant la terce-
ra com la quarta, i en el seu 

repartiment sobresurten els 
fitxatges de Patrick Robinson 
per donar vida al Pare Bene-
dict, Sonya Cassidy per inter-
pretar a Eadgifu i Harry Gilby, 
que es ficarà en la pell d’Aet-
helstan.
Per la seva banda, Alexander 
Dreymon tornarà a donar vida 
a Uhtred, qui en la cinquena 
temporada s’haurà d’enfrontar 

al seu major enemic i patir la 
seva derrota més dolorosa fins 
a la data. A més, Dreymon 
també debutarà com a direc-
tor ocupant-se de la posada en 
escena d’un dels episodis.
De moment no hi ha data d’es-
trena per al final de la sèrie.
Una de les tendències actuals 
en la televisió de mig món és 
la d’apostar per grans sagues 
d’època que comptin amb ele-
ments d’acció, traïció, drets di-
nàstics, secrets, batalles, morts 
espectaculars i una infinitat 
d’ingredients de telenovel·la, 
que aconsegueixen que els 

espectadors ens enganxem a 
les seves trames.
Marco Polo, Outlander, The 
Bastard Executioner... la col-
lecció de títols als quals es 
busca paral·lelismes amb la 
poderosa “Joc de Trons” no 
deixa de créixer. Una d’elles 
és la proposta de BBC Ameri-
ca, “The Last Kingdom” que 
ens presenta una adaptació 
lliure de les novel·les histò-
riques de Bernard Cornwell, 
‘The Saxon Stories’.
Encara que alguns no parin 
de parlar de com ja existei-
xen fórmules matemàtiques 
per construir un guió amb 
tots els ingredients per con-
vertir el producte en un èxit, 
la veritat és que no hi ha una 
recepta màgica que doni 
completa fiabilitat. Aquesta 
té moltes coses bones: la his-
tòria d’un hereu anglès “se-
grestat” i criat pels danesos, 
que creix i torna a recuperar 
el que li pertany...

Aquesta sèrie té 
moltes coses bo-

nes: la història d’un 
hereu anglès “se-

grestat” i criat pels 
danesos, que creix i 
torna a recuperar el 

que li pertany...
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Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Forma d’amistat que sol encomanar l’ús de xiruques / 2. Escuats 
naturalment. Tan joiós que no deixa veure la gelera / 3. Fa remor. O desenamorament o 
indiferència. Banc de Poldàvia / 4. Delicte: esventrar la relativitat. Estat de l’insecte quan 
encara no ho sap / 5. Culpable de contravenir la Inquisició per invertit. Sega per l’altra ban-
da i decapita en Fages / 6. Dues de cop. Per als joiers és com xavalla. Al tancar aquesta edi-
ció / 7. Sí, 51 i 101 per compondre un element. Envia molts fills seus a la guerra santa / 8. 
Seroalbúmines fetes de resines. Primera mala companyia / 9. Al cor d’en Patxi. Que porta 
desgràcies, segurament perquè no va pel bon camí / 10. Goita, un sac de gemecs. Conjunt 
de tres entitats no del tot triades / 11. Continua fent remor. Revista que cap en qualsevol 
bar petitet. Quina angúnia, i això que m’era marit! / 12. Garantia de carnaval. Confisqui a 
l’estil del comissari / 13. Si existeix és perquè dubta. Deshidratat com un acudit vell. 

VERTICALS: 1. Responsables polítics, i és d’això que se’ls acusa. Que no escriu, però quan 
s’enfila farga / 2. Dos quarts d’onze. President del seu propi club de fans. Mitja dotzena dins 
el porró / 3. Canviat per presentar-se elegant. És qüestió de vocabulari / 4. Ometre, sobre-
tot si es tracta de preferir el pretèrit. Només el pot anar a cobrar l’Aquil·les / 5. D’assorti-
ment no n’ha sortit gaire. Excitació cardíaca pròpia de l’escalador. Marxa de Vilademuls / 
6. I entra a Novelda. Juguen als equips inferiors de l’aquàrium. Acord de 3/5 / 7. Piano que 
va com una moto. Com a trofeu és estrany, però és ric en nutrició / 8. Flaire de coloraines. 
Procedirem a una operació elèctrica / 9. Són coses dels nervis. Escrutis atentament aquests 
que corren com Fittipaldis / 10. Principi d’igualtat. Aranya que fa el cau a terra. Posen lí-
mits al sarau / 11. Mingitori públic per a gossos. Ansia immoderada de gelats / 12. Material 
genètic que conté l’episodi del cromosoma. Triomf musical mesurat en nombre de vendes.

passatemps
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Troba les 7 diferències

 C O M P A N Y O N I A    
 A N U R S   A L E G R E 
 R   D E S A M O R   B P  
 R E A T   L A R V A R I  
 E G T E R E H   A G E S  
 C O   R O V A L L A  O  
 S I L I C I   I S L A M  
   S E R I N E S   E V A  
 A T X   T S U A F N I    
 G A I T A   T R I A D E  
 R   C A B A R E T   E X  
 A V A L   C I M I S S I  
 F I L O S O F   S U A T  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                        
2                        
3                       
4                         
5                       
6                      

7                      
8                     

9                      
10                        
11                       
12                         
13                       
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CASAL CATALÀ

El municipi dels Hostalets de Pierola

El municipi dels Hos-
talets de Pierola està 
situat a la zona SE de 

la comarca de l’Anoia, té una 
extensió de 33,33 km2 i una 
població, en dades del 2020, 
de 2.980 habitants. El muni-
cipi comprèn els pobles dels 
Hostalets de Pierola, cap ad-
ministratiu, i Pierola a més de 
diverses urbanitzacions. Les 
primeres referències que es 
tenen són de 963 quan entre 
les delimitacions d’unes pro-
pietats situades a Masquefa es 
troba el nom d’Apierola Mi-
noris. Un segle després ja s’hi 
funda la parròquia de Sant 
Pere. També del segle XI hi ha 
documentació que parla dels 
castell de Pierola, quan Ra-
mon Berenguer I el permuta 
pel de Piera. Durant l’època 
feudal la població anà conso-

lidant-se i s’anaren estenent 
pel terme diverses masies 
però les epidèmies de mitjan 
segle XIV ocasionen una for-
ta regressió. A partir del segle 
XVI s’inicia una certa recupe-
ració i es troba documentat 
un nucli de població en un in-
dret més pla que Pierola i més 
ben comunicat amb el camí 
ral, on hi havia diversos hos-
tals: és el nucli dels Hostalets.
Un dels moments més com-
plicats per la població va ser 
a finals del segle XIX quan la 
fil·loxera va acabar amb gaire-
bé tota la vinya. Aquesta epi-
dèmia va causar un daltabaix 
econòmic i social que es va 
reflectir en una disminució de 
la població del 10%, quedant 
amb uns 800 habitants. La po-
blació no es tornaria a recu-
perar fins arribats els anys 90 

del segle XX, quant el nombre 
d’habitants tornà a rondar els 
1000 habitants.
Tot i així, el desenvolupament 
del poble va continuar. Mal-
grat la crisi, el 1892 va arribar 
el tren al poble veí de Piera i 
es van instal·lar les primeres 
fàbriques del ram del tèxtil, 
que van donar feina a un bon 
nombre de persones.
Un dels moments més impor-
tants de la història dels Hosta-
lets esdevingué el 5 de desem-
bre de 2002. A les obres de 
l’abocador de Can Mata es va 
trobar en Pau (Pieralophitecus 
Cataunicus), un descobriment 
històric i sense precedents que 
va canviar la nostra visió del 
que sabíem sobre l’origen dels 
grans simis i humans, i de re-
truc, la paleontologia catalana 
rebria un impuls notable.

Conjunt format per diverses edificacions 
d’una sola planta: cafè saló-teatre i altres 
dependències i terrassa. Destaca per la seva 
gran alçada i, amb façana al carrer i al jar-
dí, el cos central. Totes les façanes d’aquest 
conjunt són decorades amb esgrafiats de te-
màtiques diverses i amb motius al·legòrics 
al Casal. Destaca el gran sòcol de pedra que 
forma també la tanca del jardí. Els angles de 
l’edifici estan coronats amb grans gerres de 
terra cuita.
Al 1918 es fundà la societat Unió Regiona-
lista Hostalenca. Al 1924 els propietaris, 
Cucurulla, Subirats, Vallés i Orriols, junt 
amb persones de la societat, acorden fer un 
local essent els propietaris abans esmentats 
els promotors de l’obra. Durant juliol de 

1926 s’inaugura el casal, tot i que el projecte 
arquitectònic original no s’havia dut del tot a 
terme. Acabada la Guerra Civil, l’any 1939, el 
Casal hagué d’adoptar diferents noms: Centro 
Recreativo de la Falange Española de las Jons 
(1939), Casino Nacional (1940), Centro Cul-
tural Recreativo (1958), abans de retornar al 
seu nom original l’any 1988. Al 1966 la soci-
etat comprà el casal. A causa de la clausura 
de la Cooperativa, nom popular amb que es 
coneixia l’altre local de la població regentat 
per la societat Fomento Recreativo, el Casal es 
va convertir en l’únic lloc de trobada i reunió 
dels habitants dels Hostalets

Emplaçament:  Carrer Isidre Vallès, 30

LA TORRE DEL SENYOR ENRIC
Edifici aïllat format per dos cossos, envoltat 
per un mur de pedra i maó. Els dos cossos són: 
un a la façana principal de planta baixa, pis, 
una torratxa i un petit terrat, i un segon darrera 
d’aquest format per planta, pis i terrat. La fa-
çana principal destaca per la seva simetria. En 
les obertures de la planta baixa s’ornamenten 
les llindes amb motllures de tema vegetal fetes 
de pedra artificial. És interessant el voladís de 
la teulada, de ceràmica vidrada, tan a la façana 
com a la torratxa. tals, a les capelles laterals i a 
la planta central. Edifici construït cap a 1903 
per Enric Cucurella i Vidal. L’any 1983 va ser 
adquirit per l’Ajuntament i fou la seu del con-
sistori fins l’any 2008.

Emplaçament: Carrer J. Mestre Lladós, 1.

Ajuntament 
dels Hostalets 

de Pierola

C/ d'Aureli Roviralta, 2
08781 Hostalets de Pierola, Anoia

Tel. 93 771 28 17 / 647 472 442

canroviralta@gmail.com
www.accac.cat/canroviralta

Alberg amb capacitat 
per a 54 persones.
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El que es coneix avui dia per l’església vella de Sant Pere de Pierola és un 
conjunt arquitectònic integrat, a primera vista, per l’edifici de culte, el qual 
presenta dues fases (la romànica i la barroca), l’habitatge o casa rectoral 
amb aspecte de masia i el cementiri. Les estructures de l’església que han 
estat identificades com a pròpies del romànic són la capçalera absidiada 
amb dues capelles laterals, el que queda de la nau i la base quadrangular 
del campanar en forma de torre. 
A l’interior de l’església, tot i que l’estat de conservació és força dolent, es 
poden apreciar les restes d’una volta de secció semicircular subtilment re-
baixada, de la qual han desaparegut les tres quartes parts, i que es mostra 
alleugerida amb llunetes. L’església actual va ser construïda al segle XVIII 
aprofitant les restes d’una capella romànica, els vestigis de la qual encara 
són visibles dins de l’entramat de l’edifici del segle XVIII. 
Gràcies a un treball d’investigació històricoarquitectònica que s’hi ha dut 
a terme recentment aquesta primera fase romànica ha estat datada entre 
els segles XI i XII. Els orígens documentals d’aquesta capella romànica es 
remunten al segle XI i estan associats als del Castell de Pierola. Aquest 
nou edifici, però, es mantingué poc temps en bones condicions: durant la 
guerra del francès patí molts atacs i saquejos que feren malbé tant l’església 
com la rectoria.

Emplaçament: A la Riera de Pierola, a prop del nucli de Pierola

FONTS: Patrimoni Cultural DIBA; “Esglésies Romàniques de l’Anoia” (Josep-Vicenç Mestre Casanova/La 
Veu); “Rutes per l’Anoia, història i art” (Pau Llacuna i Teresa Mascó /La Veu); Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola / Enciclopèdia Catalana

SANT PERE DE PIEROLA

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

És el jaciment més important del conjunt 
de jaciments de vertebrats fòssils del terme 
dels Hostalets de Pierola, i a la vegada for-
ma part d’un dels conjunts més importants 
d’Europa i del món.
Es tracta d’un jaciment paleontològic de ti-
pus fluvial que ocupa unes 23 hectàrees de 
terreny entre les masies de Can Mata de la 
Garriga i Can Vila. Les intervencions pale-
ontològiques al lloc s’iniciaren l’any 2002 i 
continuen a l’actualitat. Les peces registra-
des en aquest jaciment ja superen la xifra de 
60000, moltes de les quals tenen una impor-
tància científica i cultural excepcional. La 
col·lecció de fòssils dels Hostalets de Pierola 
és una de les més riques del món.

JACIMENT DE CAN MATAESCOLA RENAIXENÇA

Els portals d’entrada i qua-
si tota l’alçada del primera 
planta estan realitzats de 
maó vist i la resta de la faça-
na és estucada. Destaquen el 
treball de maó de les ober-
tures de les dues plantes i les 
decoracions de ceràmica. La 
composició de les obertures 
presenta una gran origina-
litat, ja que són estretes i 
amb perfils escalonats, amb 
les llindes emmarcades amb 
trams de maó. S’ha conser-
vat la distribució de les es-
cales interiors i tot l’exterior 
de l’edifici que va ser l’escola 
fins el 2008.

Emplaçament: 
C. J. Mestre Lladós, 5-7

 

 Cal reserva prèvia:  www.crip.cat
Av. dels Hostalets de Pierola,s/n

08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA
664043755 / 937797170     info@crip.cat

Vine  a  conèixer  els  nostres  fòssils!
·Visita l’exposició «Una finestra al Miocè”
·Fes el “Taller de petjades”

Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 19 h · Diumenge de 10 a 14 h

Ajuntament 
dels Hostalets 

de Pierola



Maig
21: Secundí; Torquat; Virgínia, .

22: Joaquima de Vedruna; Rita de Càscia; Quitèria; Júlia. 
23: Desideri; Joan Bta. de Rossi.

24: Vicenç de Lerins; Genadi; Susanna i Afra.  
25: Beda el Venerable; Gregori VII, papa; Maria-Magdalena .

26: Felip Neri; Zacaries;  Quadrat; Eleuteri 
27: Agustí de Canterbury; Juli; Berenguer,  

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

Igualada, mayo de 2021

Miguel Castillo Villarrubias
6º aniversario de:

Falleció cristianamente el día 23 de mayo de 2015 
a la edad de 87 años.

Tu esposa, hijos y nietos siempre te recordarán.

JOSEP NADAL /  

El pare Joseph és un jove 
caputxí que destaca  per 
la seva autenticitat, de-

cisió i compromís amb la seva 
vocació.

Quan vas arribar a Igualada?
Pau i bé. Vaig començar a viu-
re en la fraternitat dels caput-
xins d’Igualada el 28 de setem-
bre del 2019.
Quin va ser el trajecte, des 
d’on?
El meu trajecte va ser el tra-
jecte espiritual. El meu camí 
espiritual va començar lenta-
ment a partir de molt poques 
col·leccions de llibres del meu 
pare que tenia a casa meva.
Per què?
Perquè quan tenia 12 anys vaig 
llegir un llibret amb dibuixos 
sobre Sant Francesc d’Assís. La 
seva vida de senzillesa em va 
inspirar. Va ser la clau del meu 
trajecte espiritual.
Quan es féu religiós?
Vaig vestir l’hàbit de caputxí 
el 8 de maig de 2008. Vaig fer 
la meva professió simple el 9 
de maig de 2009 i vaig fer la 
meva professió perpètua el 2 
de maig de 2014.
Motius familiars?
La vocació que vaig rebre no 
va arribar en un sol dia. Va ser 
construïda a poc a poc en mi 
per la meva família. La meva 
família és una família catòlica 
molt forta, des de fa 300 anys. 
La petita part de l’oració dedi-
cada a les vocacions en la nos-
tra pregària familiar diària, va 
ser un dels motius. Els meus 
pares i avis i el meu oncle fra 
Mariadass, OFM Cap., que és 
un germà prevere caputxí, són 
tots instruments de la meva 
vocació.
A l’Índia, com es viu l’espiri-
tualitat?
L’espiritualitat índia tracta de 
mostrar respecte per tots els 
éssers vius, els arbres, les ro-
ques i fins i tot l’aigua, i portar 
una vida positiva i saludable. 
Es creu que el Creador Su-
prem ens ha posat a cada un 
de nosaltres en aquest món 
amb un propòsit i aquest pro-

pòsit és ser compassius, preo-
cupats amb estima els uns pels 
altres.
En diferents moments de la 
història de la nostra civilitza-
ció nombrosos líders espiri-
tuals i sants han transmès el 
missatge de pau, germanor i 
convivència que està tan ar-
relat en la nostra cultura. Arts 
com el Ioga i l’Ayurveda, jun-
tament amb la religió, han 
jugat un paper important en 
l’evolució i existència de l’espi-
ritualitat a l’Índia. Al llarg dels 
segles, van sorgir diversos As-
hrams i Centres d’Excel·lència 
en diferents parts de l’Índia. 
Aquests centres han ajudat a 
difondre el missatge de com-
passió, cura i vida positiva. 
D’aquesta manera es viu l’espi-
ritualitat a l’Índia.
Per què? N’hi ha moltes?
L’hinduisme, la tercera reli-
gió més gran de món, sovint 
es considera una fe politeis-
ta, ja que la religió no advoca 
per l’adoració d’una deïtat en 
particular. No obstant això, el 
sistema de creences hindú in-
clou una estructura complexa 
de deïtats que no es classifica 
fàcilment.
La llista completa de déus i de-
esses hindús inclou milers de 
deïtats, cadascuna de les quals 
representa un cert aspecte de 
l’Absolut Suprem, que es co-
neix com Brahman. A causa 
que totes són manifestacions 
de la mateixa ment divina, 
aquestes formes de Brahman 
són diferents en essència dels 
déus de l’antiga religió grega 
i romana, dos dels exemples 
més famosos de politeisme. 
Per tant, l’hinduisme és con-
sistent amb una varietat de 
diferents sistemes de creences, 
inclosos el monoteisme, el po-
liteisme i el panteisme.
Què el va fer decidir per la 
catòlica?
La meva família és una famí-
lia catòlica. Els meus avant-
passats havien estat batejats 
fa 300 anys per Sant John de 
Britto (Arulandar en llengua 
Tàmil), el missioner jesuïta de 
Portugal.

I pel caputxí?
Solia anar sovint a missa en 
una de les parròquies dels 
caputxins quan treballava en 
una de les empreses de màr-
queting d’accions a l’Índia. 
Després, la inspiració que vaig 
tenir al principi de la meva 
vida sobre la vida senzilla de 
Sant Francesc d’Assís. Aquests 
van coincidir. Llavors vaig tri-
ar el caputxí.
Quines diferències troba en 
la pràctica religiosa d’Orient 
i Occident?
El sistema de creences, les reli-
gions orientals són politeistes 
mentre que les religions occi-
dentals creuen en l’existència 
d’un sol Déu. L’adoració és un 
procés diari per a les religions 
orientals, mentre que a Occi-
dent és més un per l’ocasional 
diari.
I en la vida i societat? Aquí es 
viu amb més coses o potser 
es malviu per allò de no sa-
ber-ho valorar en tenir mas-
sa de tot?
El primer és que visc aquí 
feliçment. La segona, ja que 
m’han entrenat per valorar 
molt bé les coses, podria viu-
re tant en situació pobre com 
rica. Finalment no podria dir 
que visc aquí amb més coses 
però sí que puc dir que ho tinc 
tot.
Com veu les igualadines i 
igualadins en aquest sentit?
En aquest sentit veig que la 
gent d’Igualada està rebent 
molt bé totes les instal·lacions 
bàsiques. Llavors estan feliços.
Què ens manca que a l’Índia 
té?
A l’Índia no ens falta de res. 
Totes les fonts que necessitem 
les tenim per a tothom. Ex-
cepte les corrupcions, que són 
com un virus que destrueix la 
societat dia a dia. És per això 
que les instal·lacions bàsiques 
no són accessibles per a tot-
hom.
I els hindús, de què ens po-
den agrair?
Poden estar molt agraïts per 
totes les institucions educati-
ves cristianes a l’Índia. Dirien 
en una paraula que és “Una 
Benedicció.”

Hi ha molta presència catò-
lica?
Més o menys hi ha més de 19,9 
milions de catòlics a l’Índia, el 
que representa al voltant de 
l’1,55% de la població total i 
l’Església Catòlica és l’Església 
cristiana més gran de l’Índia. 
Hi ha 174 diòcesis a l’Índia 
organitzades en 29 províncies. 
Hi ha més presència catòlica a 
la part sud de l’Índia.
Què hauríem d’aprendre de 
la fe Hindú?
Un dels atributs més impor-
tants que les altres religions del 
món poden agafar de l’hindu-
isme és acceptar els punts de 
vista i els valors d’altres religi-
ons. Aquesta filosofia està ar-
relada a la societat hindú i és 

la causa dels nombrosos déus 
i sectes hindús.
En l’hinduisme, les perso-
nes entenen que tots són 
individus que tenen una ex-
periència personal i només 
poden seguir el camí pel 
qual se senten més atrets. El 
Rig Veda diu: “Al món hi ha 
molts camins diferents, però 
el destí és el mateix.”
Quan aprenguem a accep-
tar-nos els uns als altres com 
a individus que tenen dife-
rents experiències, hi haurà 
molta menys enemistat. Tots 
tenim diferents camins en la 
vida, les nostres experiènci-
es donen forma als nostres 
pensaments, coneixements, 
creences i accions.

Entrevista al Caputxí fra Joseph Anand 
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          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts a diumenge 

de 13 a 16 h
Divendres i dissabte 

de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

Sopars totes les nits 
de 20.30 a 22.45 h

I dinars dissabtes 
i diumenges 

de 13.30 a 17.00 h

Entregues a domicili 
totes les nits si es

 fa la comanda 
abans de les 19.00h

938 03 18 64

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

G
U

IA
 D

E
 R

E
S

TA
U

R
A

N
T

S

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 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

Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50-  Igualada. Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada   ·  Tel. 938 03 13 57
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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

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

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

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

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

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

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

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 21: 
CASAS V.
Soledat, 119

DISSABTE 22:  
PILAR

A. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 23:  
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 24:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIMARTS 25:  
 LA CREU

P. de la Creu, 7

DIMECRES 26:  
MR SINGLA

Pujadas, 47

DIJOUS 27:  
 JUVÉ

Av. Montserrat, 27
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Ens trobem al bell mig 
de la primavera, i 
com en cada època de 

l’any és important consumir 
aliments de temporada. No 
només perquè són frescos i 
genuïns i perquè els hem de 
prioritzar per sobre els pro-
cessats sinó perquè al ser 
cultivats sota les condicions 
climatològiques que li són 
més propicies completen el 
seu cicle natural, de manera 
que tenen un sabor i propie-
tats nutritius òptims. A més 
són sostenibles perquè són 
de més a prop, per no parlar 
de que també tenen un preu 
més econòmic que quan els 
comprem fora de temporada.
Alguns fruits i verdures ca-
racterístics de la primavera 
són les nectarines, els nes-
pres, els albercocs, les cire-
res, les pastanagues, l’api, els 
raves, les faves, les bledes, els 
espàrrecs i les cebes.
Us convidem a provar algu-

nes receptes en les que pre-
dominen aquests aliments:

Tabulé 
de coliflor i quinoa

ingredients:
· 1 coliflor
· 6 espàrrecs
· 2 pastanagues
· 100g de quinoa
· 20g avellanes
· 15g llavors de gira-sol
· Un grapat de panses

Primer rentem i bullim la 
quinoa i la reservem. Des-
prés tallem els arbrets de la 
coliflor i els rallem amb un 
ratllador o amb un tritura-
dor d’aliments fins que quedi 
feta granets petits com si fos 
arròs. Seguidament tallem 
els espàrrecs finets i els sal-
tegem a la paella amb la pas-
tanaga feta dauets. En un bol 
ajuntem la quinoa, les pas-
tanagues, els espàrrecs  i la 

coliflor i ho barregem. En un 
morter piquem les avellanes, 
les llavors de gira-sol, la cúr-
cuma el pebre i el comí i ho 
afegim al bol juntament amb 
les panses. Afegim oli i una 
mica de sal i tornem a barre-
jar abans de servir.

Crema de pèsols

· 650 g de pèsols frescos
· 1 ceba 
· 1 porro
· Brou de verdures
· Un grapat de germinats

Tallem el porro a la juliana i 
la ceba a daus. Ho posem en 
una olla amb una mica d’oli i 
ho cobrim amb el caldo, ho 
deixem 5 minuts i afegim els 
pèsols. Deixem que es cogui 
durant 15 minuts, salpebrem 
i triturem fins que tingui una 
textura fina. Ja ho podem 
emplatar i decorar amb els 
germinats.

Suc de pastanaga 
i albercoc

Ingredients: 
· 4 pastanagues
· 4 albercocs
· canyella

Primer liqüem les pastanagues i 
aboquem el seu suc a la batedo-
ra juntament amb els albercocs 
desossats i un polsim de canye-
lla, batem i ja ho tenim apunt. El 
resultat és un suc deliciós i ple de 
beta carotens, potassi i vitamines 
del grup B i  vitamines C, E i K. 

Receptes primaverals



Ramon Giné /  
Director artístic de la Mostra Igualada

Soc gestor cultural, tot i que els meus inicis van ser treballant d’actor en diverses companyies 
(Xip-Xap, Zum Zum Teatre...). La meva formació professional és d’arts escèniques i des de fa 
uns dotze anys vaig començar a endinsar-me en el món de la producció i de la gestió, primer en 
projectes socials, després com a  tècnic de Cultura a l’Ajuntament de Juneda i des de fa dos anys 
com a director artístic de la Mostra Igualada.

RLa Mostra de 2020 va ser un dels primers actes sus-
pesos per la covid-19. Com recordes aquells dies?

Són moments molt complicats , sobretot pensant en el 
sector. Recordo el dia que vam presentar la Mostra tant 

a Barcelona com a Igualada, que al vespre ja van començar a apa-
rèixer els primers casos de coronavirus a la ciutat. Com que a la 
Conca tot va anar tan ràpid gairebé no vam poder ni reaccionar 
per poder fer un pla B. Vam tenir la sort que, amb l’ajut de les 
companyies, es va poder organitzar la Mostra a casa on es van 
poder veure alguns dels espectacles per la xarxa, oferint un tast de 
Mostra a la gent que estava tancada a casa.

L’any 2020 va ser un annus horribilis per al món del teatre i de 
la cultura en general.

Cal tenir en compte que per al sector la Mostra és un esdeveni-
ment molt important i molt esperat doncs moltes companyies hi 
posen la seva il·lusió i la seva esperança de poder treballar la resta 
de l’any, per tant el fet de no poder fer-se va ser un trasbals impor-
tant. La Mostra d’enguany és una alenada d’aire per al sector, la 
llum al final del túnel després d’un any molt complicat. Des d’aquí 
vull fer una crida a la responsabilitat dels ajuntaments que no re-
nunciïn a la cultura, no es pot agafar l’opció fàcil de no fer res. 
Hi ha un perill molt gran de supervivència del propi sector que 
necessita sortir i actuar, fer bolos i mostrar la seva feina.

Aquesta 32a Mostra agafa doncs un caire d’excepcionalitat pel 
moment que vivim. Heu hagut de treballar des de la incertesa?

Com que vam començar a treballar ja fa gairebé un any, des del 
principi vam tenir molt clar que treballaríem en un marc incert 
i excepcional. Des de l’inici vam treballar amb quatre escenaris 
possibles i teníem ja un calendari per començar a prendre decisi-

ons segons les opcions de cada moment. Es va prendre la decisió 
de passar la fira de principis d’abril a finals de maig perquè vèiem 
que seria més segur i creiem que ha sigut un encert. Fins i tot es-
tem pendents de si el proper dia 24 es relaxen més les mesures i 
obren els aforaments al 70%. El que teníem molt clar era que no 
podíem fallar un segon any.

Com es presenta la fira que comença aquest proper dimecres?

Creiem que molt bé. A nivell professional és obvi que la part de 
programadors internacionals baixarà respecte altres edicions. 
Però a nivell de país tindrà un impacte com sempre important i a 
nivell de públic ens sap greu, perquè per qüestions de seguretat i 
d’aforaments, hi haurà molta gent que es quedarà fora dels espec-
tacles. El dia 17 es van posar a la venda entrades i hi ha espectacles 
que van exhaurir-les de seguida. Però, aquest any més que mai, 
s’ha de tenir en compte que la Mostra és una finestra de mercat 
per al sector, i que enguany tenim una limitació molt bèstia quant 
al nombre de persones que poden assistir als espectacles. Si els 
aforaments s’amplien al 70% ens donaran una mica d’aire. Sabem 
que la gent té ganes i necessitat de cultura, té ganes de Mostra i fa-
rem un esforç per donar al màxim tot i que sabem que no podrem 
acontentar tothom.

A nivell professional la Mostra serà híbrida, aquest és un dels 
canvis importants d’aquest any.

Sí, la Llotja presencial que s’ubica a les encavallades del Museu de 
la Pell aquest any, per raons de seguretat, no es pot realitzar -cal 
tenir en compte que els darrers anys la Mostra acull més de 1000 
professionals- i el que hem optat és fer una Llotja virtual per a 
la qual hem desenvolupat un programa on tant companyies com 
programadors poden accedir-hi. També a través d’aquí farem les 
presentacions, xerrades,  les reunions ràpides entre programadors 

i companyies... I una novetat d’aquest any és que cada dia hi haurà 
en streaming per a tot el públic, des del nostre canal de youtube, 
una de les obres que es presenten a la Mostra d’enguany.

La Mostra d’aquest any aposta per companyies catalanes i de 
l’estat. Què podrem veure?

Cal tenir en compte que venim d’una Mostra del 2020 suspesa i 
tot i que teníem clar que la Mostra del 2021 no seria un “copia i 
enganxa” de la de l’any passat, sí que havíem de trobar un equilibri 
entre propostes del 2020 que creiem que tenen molta qualitat i que 
no han tingut durant aquest any les oportunitats de mostrar-se 
i noves propostes que s’han presentat. Penso que ens ha quedat 
una programació molt equilibrada on destaca la qualitat de tots 
els espectacles.

Continueu apostant per la Mostra Jove?

El meu predecessor, el Pep Farrés va començar la Mostra Jove i jo 
tenia molt clar que això havia de continuar i anar més enllà, fins i 
tot. Per a la Mostra també és una oportunitat de crear-se a nivell 
estratègic, un mercat no només a nivell infantil sinó també juvenil 
que és molt necessari. I és important tant per a les companyies 
joves com per a les companyies que fan teatre per a joves. Estem 
treballant amb el grup jove participatiu de nois i noies d’Igualada, 
que enguany és pràcticament nou, perquè molts dels que en for-
maven part ja s’han anat fent grans, i estem molt satisfets.

(Més informació a les pàg 8-9-10)

Fa dos anys, les futbolistes del Barça van arribar a la final de la Champions i la van perdre a causa de la diferència física amb les rivals. Hi 
van posar remei contractant bones professionals – una igualadina - i enguany l’han aconseguit. Un problema i una solució. Però hi ha qui 
creu que s’ha de prendre el pèl a la gent. Han sentit que hi ha immunitat de ramat i volen tractar-los així. No suporten que els contradiguin 
i menys que els qüestionin. Volen representar els ciutadans, però no els escolten. I quan sol·liciten el seu parer, ho fan amb preguntes de 
resposta pagada. Alguns reaccionen dient ‘ja s’ho faran’ i altres que amb ‘aquesta trepa’ no es pot anar enlloc. Però fora de les estructures 
de partit hi fa fred. Alguns s’han hagut de tallar ‘la coleta’ per tenir una vida familiar més normal. Així no es construeix gran cosa i s’en-
derroca el poc que hi ha construït. Com pitjor, millor és la situació triada ‘per avançar’. D’aquesta manera es va per una espiral negativa, 
que els aviadors anomenen ‘caiguda en barrina’ i que, de no estabilitzar-se porta a estavellar-se. Costa fer bé les coses. 

“La Mostra Igualada d’aquest any 
és la llum al final del túnel per al sector”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67

Divendres, 21 de maig de 2021
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