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L’EDITORIAL

Més cinema, més cultura
E l passat mes de novembre, diferents articles 

periodístics a nivell nacional, alguns sig-
nats per il·lustres  defensors de la nostra 
cultura, presentaven els seus dubtes més 

que raonables sobre la supervivència de les sales de 
cinema quan s’acabés la pandèmia. Certament, des-
prés de tancar l’any 2019 amb xifres rècord d’assis-
tència, el sector afronta 
ara la seva major crisi 
en cent vint-i-cinc anys 
d’història amb sales tan-
cant, manca d’estrenes i 
èxit de les plataformes 
on line. De fet, l’única 
sala que hi ha a Igualada, 
l’Ateneu Cinema, va tan-
car el 2019 amb la millor 
xifra d’espectadors, més 
de trenta mil, després 
d’inaugurar-se a finals 
del 2016...
El setè art, que va sobreviure a la irrupció de la te-
levisió, a la pirateria i a l’augment de les taxes sobre 
les entrades de cinema, afronta ara una nova crisi 
amb un futur incert. La crisi de les sales contrasta 
amb la creixent popularitat de les plataformes de 
continguts, que s’ha disparat durant el confinament. 

El consum multipantalla ha fet oblidar la gran panta-
lla. L’entreteniment en línia ha arribat per quedar-se 
i estan reinventant la forma de consumir continguts.
I què es pot fer? Una de les millors fórmules és que la 
millor defensa és un bon atac. És cert, sobretot quan 
coneixes molt bé l’entorn. I especialment si l’entorn, 
en el fons, s’estima el cinema, més encara el de proxi-

mitat. Per això és una 
notícia excel·lent que 
Igualada tingui, a fi-
nals d’aquest any, una 
segona sala de cinema. 
Aquesta és la millor 
manera de respondre 
i de creure en  el po-
der de la cultura, en la 
seva capacitat de per-
suasió i en la confian-
ça de la resposta dels 
igualadins. 

Defensar el cinema és defensar la cultura, però també 
les relacions socials, el gaudi d’una experiència al costat 
d’altra gent. Estem desitjosos de tornar a les sales ple-
nes, de trobar-nos aquells apassionats per les pel·lícules, 
de comentar-les en persona i de deixar-nos seduir quan 
arriba el moment de tancar els llums i fer-se el silenci. 
No fallarem! 

Defensar el cinema és defensar la 
cultura i les relacions socials, el 

gaudi d’una experiència al costat 
d’altra gent. Estem desitjosos de 

tornar a les sales plenes.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, davant les crítiques rebu-
des per l’abraçada que va fer a Mi-
quel Iceta, ministre d’Administraci-
ons Públiques en l’acte institucional 
de la investidura del President de la 
Generalitat, va dir “no som a la pre-
só per lluitar per sortir-ne, sinó per 
assolir els objectius polítics que ens 
hi vam fer entrar. Però no contribui-
rem a sembrar la llavor de l’odi. L’odi 
i la rancúnia no són una possibilitat”

Manuel Marchena, ponent de la 
resposta dels sis magistrats del TS 
que s’oposa a la concessió dels in-
dults als presos pels fets de l’1O ha 
dit “La sala coincideix amb la idea 
que la finalitat de l’article 102 de la 
Constitució no és altra que la d’im-

pedir mesures d’autoindult. Des de 
la singular perspectiva que ofereix 
el present cas, en el qual alguns dels 
que aspiren al benefici del dret de 
gràcia són precisament líders po-
lítics dels partits que, ara per ara, 
garanteixen l’estabilitat de govern 
[espanyol] cridat a l’exercici del 
dret de gràcia.” 

Rosa Díez, Fernando Savater i 
María San Gil, a través de la plata-
forma Unión 78, han cridat a ma-
nifestar-se a la Plaça Colon de Ma-
drid a “defensar la democràcia i els 
drets de la ciutadania i mostrar el 
rebuig a la concessió d’uns indults 
contra dels criteris del Suprem”.

Pablo Casado, president del PP, 
va anunciar que “promourem una 
campanya de recollida de firmes 
entre la població en contra de la 
mesura de gràcia”.

Miquel Iceta, ministre de Política 
Territorial i Funció Pública ha dit 
que “estem totalment a favor de 
l’indult, tot i que tingui un cost, 
tot i que tinguem davant una dre-
ta assilvestrada, amb menys sentit 
d’Estat que el que tenia la dreta de 

Manuel Fraga als vuitanta. ¿Hi ha 
una alternativa a no dialogar a Ca-
talunya? ¿Què volem, que al final 
Catalunya se’n vagi emocionalment, 
que la ruptura sigui irreversible?.”

Andoni Ortuzar, president del 
PNB, ha dit que “els indults no són 
suficients per desfer el camí dels er-
rors que l’Estat ha comès a Catalu-
nya.”

Elisenda Paluzie, presidenta de 
l’ANC, ha dit que “ens fan sentir com 
en els anys de l’Estatut, en el parany 
del policia bo i el policia dolent per 
part de l’esquerra i la dreta espanyo-
la. Quan vam aplicar la via dels fets, 
vam guanyar. Quan ens vam aturar, 
vam perdre”

Jordi Munell, alcalde de Ripoll, as-
segura que “la sentència contra els 
principals acusats del 17-A no ser-
virà per tancar ferides, ja que ni el 
procediment ni la sentència no han 
servit per posar en evidència tota la 
trama que hi havia al darrere dels 
atemptats. Les ferides es tanquen 
quan es coneix tota la veritat i la sen-
tència no va més enllà a buscar-la”

El trio de Colón

En política gairebé tot està inventant, 
i tot acaba tornant. A Espanya, per 
exemple, la coalició anticatalana tor-
narà a confluir a la plaça Colón de 
Madrid. Simultàniament, es tornaran 
a recollir signatures contra Catalunya. 
Bé, els promotors diuen que són contra 
els indults, però a aquestes alçades ja 
tots ens entenem. Són poc originals, i 
tot plegat és una repetició dels episodis 
viscuts fa uns anys. L’etapa actual del 
procés català va començar amb la reco-
llida de signatures orquestrada pel PP 
en contra de Catalunya. Ells en deien 
signatures contra l’estatut, però, com 
dèiem abans, a hores d’ara tothom sap 
de que parlem. Quin va ser el resultat 
d’aquell disbarat? L’independentisme 
va passar de tenir un suport baix per 
part de la societat catalana a superar el 
cinquanta per cent. A partir d’aquells 
fets, el suport a l’independentisme ha 
augmentat elecció rere elecció, i fins i 
tot partits que llavors eren autonomis-
tes fan ara una defensa inequívoca del 
dret a l’estat propi.
Però aquesta evolució la deuen conside-
rar de poca importància. El gran bene-
ficiat és aquell partit que no em ve de 
gust anomenar i que veu com, sense fer 
cap esforç, els altres partits del trio (Cs 
i PP) es van acostant a les seves tesis. 
Poso Ciudadanos al costat dels popula-
res, però avui en dia Cs és una forma-
ció política moribunda, en liquidació, 
com en el seu dia va passar amb UPyD. 
Però mentre disposin de suport econò-
mic, aniran fent com aquell gall sense 
cap que va corrent amunt i avall fins 
que s’adona que està mort i cau defini-
tivament a terra. Parlem ara del PP. En 
aquest camí que han fet els populares, i 
que va des de la recollida de signatures 
contra l’estatut fins a les últimes elecci-
ons catalanes, aquest partit ha passat a 
ser una força residual al Parlament de 
Catalunya, amb només tres escons: un 
cap de llista del PP i dues diputades vin-
gudes de les escorrialles de Ciudadanos. 
És això el que buscaven? No ho sabrem 
mai. Sí que sabem, però, que cada vot 
que perden a Catalunya el recuperen 
amb escreix a Espanya. Un vot menys 
a Girona signifiquen tres vots més a Za-
mora, i qui diu Zamora, diu Espanya.
Doncs bé, aquesta estranya barreja po-
lítica d’interessos anticatalans tornarà 
a confluir a Colón, i hi veurem també 
algun socialista. Alguns barons i exba-
rons d’aquest partit ja han fet sentir la 
seva veu discrepant amb la direcció. I 
és que, de fet, quan es tracta de la car-
peta catalana, PP i PSOE sempre han 
format part del mateix equip. Potser 
canvien les formes, però en el fons 
coincideixen.

MIQUELL SAUMELL
@MiquelSaumell
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És una bona notícia que sigui una 
prioritat de país impulsar les ener-
gies renovables. Vivim una emer-
gència climàtica que requereix 

mesures ràpides i contundents. Ara bé, des 
de l’Ajuntament de Tous ja hem traslladat 
al Govern de la Generalitat que aquestes 
mesures han de ser equilibrades al territori 
i consensuades amb els ajuntaments i els 
veïns, dues condicions 
que no es compleixen 
en el cas del Parc Solar 
que es preveu instal·lar 
al terme municipal de 
Sant Martí de Tous. 
Per sort, des de Tous 
podem dir que la tran-
sició cap a les energies 
renovables ens ha en-
ganxat amb els deures 
fets. Fa deu anys vam 
començar a implemen-
tar un model propi al 
nostre municipi, un 
model cooperatiu amb 
energia verda produïda 
al poble mateix sobre 
teulades o espais no productius, un model 
respectuós amb el medi ambient i amb el 
paisatge. 
No parlo de bones intencions sinó de fets: 
durant aquests anys hem instal·lat plaques 
fotovoltaiques a totes les grans cobertes 
municipals, hem adoptat mesures d’estalvi 
energètic que ens han permès reduir més 
del 30% la factura municipal de la llum, 
hem contractat tota l’energia municipal de 
fonts renovables i lliures de CO2, bonifi-
quem als veïns l’impost de béns immobles 

per fomentar l’autoconsum, hem estat im-
pulsors de l’Associació de Municipis per 
l’Energia Pública a nivell nacional i aquest 
any tindrem en marxa les primeres comu-
nitats energètiques locals que produiran 
energia sobre les teulades dels edificis, tant 
públics com privats.
Si explico tot això és perquè s’entengui què 
volem dir quan diem que el parc solar que 

es projecta instal·lar a Tous no és el nostre 
model. En cap cas encaixa amb el model 
de producció d’energia local i cooperatiu 
que hem defensat i implementat des de 
l’Ajuntament. I no només això, sinó que 
creiem que reforça l’oligopoli de les grans 
empreses energètiques i concentra i mas-
sifica instal·lacions de renovables en deter-
minats punts del territori, com la comarca 
de l’Anoia, d’una manera totalment des-
proporcionada per la potència que genera 
(111.000 mòduls fotovoltaics que produi-

ran 1573,8 kWh/kWp a l’any) i la superfí-
cie que ocupa (168 hectàrees, l’equivalent 
a 33 Camps Nous). 
Entenem que la Generalitat de Catalunya 
té un compromís per avançar cap a les 
energies renovables; el compartim i ens 
en sentim corresponsables. Però no estem 
d’acord en la manera com s’avança cap a 
les renovables, autoritzant instal·lacions 

sense comptar amb la par-
ticipació dels veïns i veïnes 
i sense tenir en compte el 
posicionament dels Ajun-
taments afectats. 
Aquest mes de maig, el Ple 
de l’Ajuntament de Tous 
es va oposar per unani-
mitat al macroprojecte 
d’energies renovables que 
es preveu al nostre muni-
cipi. I no és una oposició 
poc fonamentada, no és un 
“no pel no”; és una oposi-
ció per defensar les ener-
gies renovables però d’una 
altra manera: fent valdre 
el nostre model energètic 

de quilòmetre zero, la feina que hem fet 
al poble durant deu anys i que seguirem 
fent amb més impuls que mai per estendre 
les comunitats energètiques locals a totes 
les illes del municipi. El nostre compromís 
amb la sostenibilitat energètica és total, 
però també ho és el nostre compromís amb 
el territori i el paisatge. Per això demanem 
una transició energètica justa, pública, 
distribuïda, democratitzada, participativa 
i sostenible. I tot això és possible: el model 
de Tous n’és la prova.  
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Renovables sí, però no així

Creus que s’abaratirà la factura de la llum 
amb el canvi de tarifes?

 Sí 5,3%  No 94,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

DAVID ALQUEZAR
Alcalde de Sant Martí de Tous
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HOQUEI LÍNIA IGUALADA

Històric triomf el passat cap de setmana de l’Igualada Hoquei Línia 
que ara competirà a la Lliga Or, una lliga on el joc i els equips seran 
molt més difícils i vibrants.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

LA RAMBLA SANT 
ISIDRE, UNA RATONERA?
Ana Maria Grau

El passat diumenge 30 de maig a les 
14,36h malauradament vaig haver de 
trucar a emergències per demanar que 
vingués a casa una ambulància a auxiliar 
al meu marit.
El personal sanitari em va dir tot sorprès 
que havien trigat temps en poder arribar 
al nostre portal perquè l’accés a la Ram-
bla, que és on vivim, estava obstaculitzat. 
Ens va dir que no entenien com era que 
estava així el carrer i si aquesta situació 
era l’habitual. D’una banda, va explicar, 
que  l’ambulància va trobar-se amb un 
primer obstacle: un cotxe aparcat davant 

les tanques que barren en pas al carrer. 
En segon lloc, després d’aconseguir que 
el conductor retirés el vehicle estacionat, 
varen haver de  batallar amb les persones 
assegudes que feien el vermut tranquil-
lament a les taules que els establiments 
han ocupat al bell mig del carrer.  El sa-
nitari relatava, a més, que les persones 
s’aixecaven exterioritzant molèstia i amb 
molta desgana per deixar pas a l’ambu-
lància. Sembla que no es feien càrrec de 
la situació...
Des del primer dia que varen tancar la 
Rambla, com a persona resident en ella, 
em vaig plantejar què passaria si mai ha-
via d’entrar una ambulància o els bom-
bers, però estava tranquil·la perquè veia 
que solament un lateral de la carretera 
estava ocupat per les terrasses i l’altre 

costat estava lliure d’obstacles. Però des 
de fa un temps ja no és així...
El veïnat quedem tancats i amb limita-
ció d’accessibilitat a les nostres cases cosa 
que a més en situacions d’emergència 
ens pot ocasionar problemes.
Això no ho trobo normal ni coherent: 
a la Rambla Sant Isidre hi vivim gent i 
molts som persones grans.
En què s’ha transformat la Rambla? En 
un gueto? És una trampa per als veïns!
Què hagués passat si entrem amb el 
nostre vehicle per portar al meu marit 
a l’Hospital? Ens haguessin “linxat”’? 
Prego a qui correspongui (crec que és 
l’Ajuntament, just on vaig anar a fer les 
meves queixes verbals el dilluns al matí, 
i on varen prendre nota i em van dir que 
em trucarien... i ningú ho ha fet), que 

prenguin les mesures necessàries per-
què aquesta situació no es torni a repetir 
mai més. Entenc que la situació entorn 
la pandèmia ha comportat alguns canvis 
però aquests canvis no podem ni accep-
tar ni tolerar que dificultin la nostra vida 
i benestar.
I, a totes les persones que es varen portar 
tan incívicament, “moltes gràcies” per 
facilitar que l’ambulància pogués aten-
dre al meu marit el més ràpid possible.
Afortunadament, el meu marit va evo-
lucionant de forma favorable. Apro-
fito l’avinentesa per agrair al 061 i als 
professionals sanitaris que ens varen 
atendre la seva diligència, humanitat i 
rapidesa en l’atenció que varen oferir-
nos malgrat la situació problemàtica 
que es van trobar al carrer.
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JOSEP M. CARRERAS

Un regal enverinat

No deixa de ser sorprenent 
que ara, precisament ara, 
el govern d’Espanya sem-

bli disposat a assumir les conse-
qüències d’un indult dels presos 
polítics. I és sorprenent que ho 
hagi fet de sobte, com qui diu sen-
se avisar. Què pot haver passat?

Recordem que fins ara aquest govern no havia fet 
cap cas dels molts requeriments que se li havien fet 
per part d’organismes internacionals. No havien 
mogut un dit després de les sol·licituds de la Comis-
sió de Drets Humans de l’ONU, d’Amnistia Interna-
cional, de Human Rights Watch... i de personalitats 
de prestigi que s’han manifestat en el mateix sentit. 
Tampoc no puc pensar que una decisió com aques-
ta s’hagi pres per mitigar el dolor personal i famili-
ar dels presos. Què pot haver passat, doncs?
Senzillament, el govern d’Espanya ha començat a 
veure les orelles del llop. S’adona que van caient una 
darrere l’altra les pretensions d’una “justícia” (per 
anomenar-la d’alguna manera) espanyola que cada 

cop més ensenya les vergonyes i està fent el ridícul a 
nivell mundial. Mentre els jutges espanyols han tin-
gut la paella pel mànec, han fet el que els ha sortit 
de l’entrecuix, han manipulat i portat els judicis al 
seu aire, sense cap garantia d’equanimitat. Al con-
trari: ha predominat el corporativisme, la protecció 
dels companys, abrigats  sota  la negra capa d’unes 
lleis que han interpretat a la seva manera. 
Però quan les decisions ja no depenen d’ells, quan 
veuen que tot plegat pot ser un bluff que se’ls escapa 
de control, quan qui té l’última paraula són uns tri-
bunals europeus que els poden fer passar per l’adre-
çador, han de fer el possible per salvar els mobles. 
Potser per això, i davant la perspectiva d’una desau-
torització vergonyosa del sistema jurídic espanyol, 
el govern de Sánchez ha decidit canviar de tàctica. 
Els ha semblat que la millor manera de fer-ho era 
alleugerir la situació penal dels presos polítics mit-
jançant un indult. Una actuació de mínims, ja que 
plantegen un indult parcial i reversible (!), condici-
onat a que els presos no reincideixin. Mentrestant, 
el govern es renta la cara davant Europa. No és el 

mateix que Luxemburg revisi unes penes amb els 
acusats empresonats o amb llibertat, encara que si-
gui condicionada. 
D’altra banda, pretenen desautoritzar la veu dels 
que d’una manera clara i contundent fa anys que 
reivindiquem la independència. Voldrien treure 
ferro a un moviment popular i generalitzat i con-
vertir-lo en una minoria radical que prefereix tenir 
gent a la presó que no pas renunciar a l’autodeter-
minació. I no és això. Tots volem veure els presos 
polítics al carrer, és més: els necessitem. Però la 
seva excarceració no pot ser moneda de canvi per-
què renunciem a les nostres justes reivindicacions. 
No podem caure en la trampa, no podem renunci-
ar a res i la lluita ha de ser tan intensa com sempre 
fins que assolim l’objectiu final. I aquest no pot ser 
només alliberar els presos. Cal una amnistia per-
què deixi de ser delicte l’exercici del dret a l’auto-
determinació. Cal seguir lluitant sense treva per la 
independència de Catalunya, segurament l’única 
possibilitat que ens queda per continuar existint 
com a poble. En parlarem. 
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E l sistema de partits 
d’Espanya és una 
bona merda. Cap 
d’ells es preocupa del 

benestar dels ciutadans més 
enllà del que els pugui afavorir 
o perjudicar en les enquestes 

electorals. Els hem vist menystenir la voluntat 
dels ciutadans i forçar noves eleccions perquè 
el resultat no els agradava. 
Els partits de govern només pensen en com fo-
tre-li mà al pressupost públic mirant de bui-
dar-lo cap a les seves butxaques. Fan obres 
absolutament innecessàries, únicament per po-
der cobrar comissions o garantir-se un lloc en 
qualsevol consell d’administració quan deixin 
el poder. Així patim les tarifes elèctriques més 
cares d’Europa.
La cúpula judicial espanyola és una bona mer-
da. Tot i estar el seu màxim òrgan -el Consejo 
General del Poder Judicial- amb el mandat ca-
ducat des de fa més de dos anys, segueixen no-
menant magistrats del Tribunal Supremo entre 
els més prevaricadors. Lesmes, el seu president, 
tot i no tenir legitimitat, ens diu als catalans 
que “la ley está para cumplirla”.
La monarquia espanyola és també una bona 
merda. Han convertit la inviolabilitat en impu-
nitat; el lladronici en una forma de vida i els 
escàndols de cartera i bragueta, en un tema de 
vida privada i inviolable... a costa dels impos-
tos dels ciutadans.

L’Ibex35, en lloc de ser un motor econòmic, 
s’ha convertit en una màquina de corrompre 
polítics i escanyar als ciutadans. Les lleis es-
panyoles es redacten als despatxos de les grans 
corporacions... i així surten.
A propòsit dels indults, hem vist a Felipe i al 
Guerra, els de la calç viva, donar lliçons d’ètica; 
a Rodrigo Rato donant consells d’economia i al 
Borbó exigint “fidelidad a las instituciones” i 
no els ha caigut la cara de vergonya.
Però si polítics, jutges, monarques i mafiosos 
són tots plegats una bona merda, els perio-
distes dels grans mitjans també ho són... i ben 
grossa. Fa uns mesos varen publicar amb tota la 
barra que el 2017 hi havia un pacte entre Puig-
demont i Putin per a enviar a Catalunya 10.000 
soldats russos. Una mentida tan cutre que ni 
els jutges de l’Audiència Nacional la varen ac-
ceptar. Aquesta setmana un diari d’abast esta-
tal -en español por supuesto- donava la notícia 
que el rei del Marroc havia donat instruccions 
a tots els  marroquins que viuen a Catalunya, 
que donessin suport a l’independentisme cata-
là “para desestabilizar al reino de España”. En 
un i altre supòsit, si en lloc de ser una mentida 
periodística fossin certes, ja seríem indepen-
dents fa setmanes.
No sé a vosaltres, però a mi, aquest estat de co-
ses m’ofega de pudor... i de vergonya. 

L’Ibex35, en lloc de ser un motor 
econòmic, s’ha convertit en una 
màquina de corrompre polítics i 

escanyar als ciutadans

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Un Estat de merda Sessió poètica amb Gomis i Rosa

Tota aquesta brutícia 
es  troba a la vora del 
riu, al costat del camí 
que passa sota el pont 
de Vilanova. Hauríem 
d’entre tots, tenir una 
mica més de cura del 
nostre entorn i a qui 
correspongui, fer-hi 
una neteja.

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

El dia que es va 
jubilar de les 
seves tasques 

universitàries, Llorenç 
Gomis Sanahuja va re-
citar, amb fi sentit de 
l’humor, aquesta auto-
caricatura: “El doctor 

Gomis es jubila”. Barbablanc i camacurt, 
/ adelerada la passa, / el vell mestre surt 
de classe, / calb, nassut i vistacurt. / Està 
content i se’n surt. / Procura no parlar 
massa, / fa broma amb la noia grassa / i 
el company que amb ella surt. / Cobra un 
sou per ensenyar / sis hores a l’aprenent. 
/ El jovent està content / quan veu que 
pot millorar. / Com aquell que ensenya a 
escriure, / el vellet ha après de viure.
En la segona part de la sessió 46 de Poesia Viva 
d’Igualada, excepcional pels dos idiomes, hi partici-
paren el periodista i poeta Llorenç Gomis (en català 
i castellà) i l’andalús/igualadí Miguel Rosa (en cas-
tellà), com a convidats. Els veiem en les fotografies. 
Ambdós, a hores d’ara, ja han traspassat: Llorenç 
Gomis (nascut el 1924 a Barcelona, hi morí el 31 de 
desembre del 2005) i Miguel Rosa (nascut el 1928 a 
Priego de Córdoba, morí a Igualada l’any 2020). Hi 
participaren també Ratera (esposa de Rosa), les Ali-
berch, Bonet, i Rosich, amb Ferrer, autor del guió, i 
Xavier Lladó. Es dialogà amb Gomis i amb Rosa, i 
s’escoltaren poemes d‘ells (de Miguel Rosa es comen-
çà amb “Paseo por el amor y el olvido” i seguiren sis 
sonets). També fragments de Platero y yo de Juan Ra-
món Jiménez, i de Blanquet i jo de Miquel Solà i Dal-
mau, i poemes d’Àngel Gonzàlez (“Me basta así”...) i 
de Ramon Castelltort Miralda, Sch. P. Una jornada 
densa perquè ja es venia d’una primera part amb la 
presentació del llibre Balada de versos, de Segunda 
Ajo García, nascuda a la província de Segòvia i resi-
denciada a la Pobla de Claramunt. 
De Llorenç Gomis, fundador i ànima de la revista 
El Ciervo, d’àmbit espanyol, es començà amb “El ca-
ballo”, “El perro”... i aquest “Disset anys” que repro-
duïm: Avui fa disset anys reies mirant la gent / que 

arribava de lluny per veure si ens casàvem, / reies mi-
rant-me a mi, / l’un a l’altre ens miràvem / volent dir-
nos que sí, que diríem amén. / Duies un vestit blanc, 
núvia obedient, / filla com cal que es casa. Poc era 
el que guanyàvem, / més teníem escrúpols i per això 
desitjàvem / que no hi hagués llagosta, sinó un peix 
més corrent. / L’alcalde del teu poble ens va portar a 
la costa / amb cotxe de lloguer. I ens va deixar tots 
sols. / Era tard. Ja no rèiem. Feia fred. De seguida / 
vam sopar i cap a dalt. Començar sempre costa. / Ens 
ficàrem, porucs, a dintre dels llençols, / i ben junts i 
abraçats... Disset anys, una vida. Seguirien els po-
emes “No sé què diuen els ocells”, “No cal saber el 
nom de les males herbes”, “La otra mitad” i “El tren”. 
Aquest darrer, l’havíem ja recitat en Jaume Rocosa i 
un servidor en la presentació del llibre a la seu de Po-
esia Viva de Barcelona. En Llorenç Gomis, va escriu-
re posteriorment –oh, sorpresa!– en la seva columna 
de La Vanguardia un comentari elogiós per l’origina-
litat –digué ell– de la recitació, delicadesa que li vam 
agrair en el seu moment.
Repassar ara el guió d’aquell dissabte a l’Aurora per 
preparar l’article d’avui, ha estat un plaer. Quina gran 
sessió la del 20 d‘abril del 2002! Poesia Viva d’Igua-
lada, on ets?: ja només restes viva en els papers que 
nodreixen uns records que malden per fer-se fugis-
sers... Com tantes coses! 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla



XAVI DOMÈNECH
Gestor Covid

Els grallers i el gestor Covid
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Al mes de juliol de l’any 
passat, als centres d’aten-
ció primària es van in-

corporar uns col·laboradors per 
gestionar els contactes estrets dels 
casos positius, en un nou tipus 
de coronavirus (SARS-CoV-2), el 
qual posteriorment l’Organització 

Mundial de la Salut, el va anomenar Covid-19.
Som els/les GESTORS/ES COVID!
L’objectiu d’aquest article correspon a detallar qui-
na relació hi ha entre els grallers/es i timbalers/es i, 
la figura del gestor/a Covid. A més a més, es pretén 
donar el missatge de no abaixar la guàrdia durant 
els mesos següents.
Aquesta proposta sorgeix, com a conseqüència 
d’haver tocat en diverses colles castelleres...
Primerament, cal recordar que ens trobem amb 
una pandèmia mundial, la qual cosa significa que 
totes les accions individuals poden afectar a la resta 
de persones.
En particular, quina connexió pot haver entre els 
músics i els/les gestors/es Covid?
Respecte a les actuacions a la plaça, la compene-
tració entre membres de la colla i els grallers ha 
de ser molt precisa, ja que una descoordinació de 
temps, pot ocasionar molta frustració als demés. 
Per aquest motiu, el professional de la salut, ha de 
donar un missatge clar, en aquest cas, a la persona 
que presenta la covid-19.

En referència a la partitura, quina és la més impor-
tant, en una diada? Hi ha el “Toc de Castell”, que 
és el moment més intens de la jornada. Tanmateix, 
l’‘Entrada a la plaça” és l’instant per treure els ner-
vis i començar a enfaixar-se per fer una actuació 
brillant. O bé, finalment el “Toc de Vermut”, mo-
ment que s’ha acabat la diada i, alguns membres de 
la colla, després d’un esforç important, encara te-
nen forces per aixecar la canalla i ballar per gaudir 
de les construccions assolides.
A conseqüència d’aquesta interconnexió, dins de 
l’estructura del sistema sanitari, cadascú té la seva 
part de responsabilitat i expertesa i, aporta el seu 
esforç i dedicació. Els/les gestors/es Covid, acom-
pleixen tasques i recomanacions, com la complici-
tat de les mirades dels músics en el moment de co-
ronar el castell, per part de la mainada, fet que dona 
a entendre que el desig de tots és viu i paga la pena 
fer un esforç final per descarregar el castell. Tan-
mateix, són com les octaves desafinades que moltes 
vegades no vols escoltar perquè el que et diuen sig-
nifica tenir un cost d’oportunitat.
Així, els/les gestors/es Covid, fan tota una sèrie de 
preguntes per qualificar el risc de brot, o bé donen 
consells respecte les mesures d’aïllament dels con-
tactes estrets d’un cas positiu i, fins i tot a una per-
sona infectada per aquest maleït virus.
Respecte a la segona idea de l’article, en els últims 
dies s’han produït una relaxació de les mesures 
anticovid. Tot i així hem de seguir mantenint les 

pautes bàsiques per fer front a la covid-19:
DISTÀNCIA – MASCARETA – RENTAT DE 
MANS – AIREJAR ESPAIS
Una de les raons per exposar aquesta idea corres-
pon al fet que només s’ha vacunat al 16,8%3 de la 
població catalana (pauta completa).
Pels mesos de primavera i d’estiu, tots ja estem fent 
plans. Amb tota sinceritat, confiem amb aire fresc i 
notícies esperançadores per poder fer un bon con-
cert. Tanmateix, més que mai necessitem, que entre 
tots toquem d’una forma coordinada. Em referei-
xo, a què hem de ser solidaris els uns amb els al-
tres i, si un dia hem de renunciar a una trobada 
d’amics perquè presento algun tipus de símptoma 
de la covid-19, o bé estic a l’espera del resultat de 
la PCR i no em puc relacionar, ho hauré de fer 
amb total convenciment.
En resum, doncs, sembla raonable la postura favo-
rable a l’opció de seguir amb prudència, respecte 
la gestió del virus, atès que els indicadors respecte 
a la covid-19 mostren xifres preocupants, però in-
dubtablement, les ganes de fer activitats i trobades 
amb els familiars i amics, no han de permetre des-
afinar els sons de les gralles. 

Dins de l’estructura del sistema sani-
tari, cadascú té la seva part de res-
ponsabilitat i expertesa i, aporta el 

seu esforç i dedicació

SARAUTO.   IGUALADA- SANT FRUITÓS DE BAGES  -   Tel. 93 803 00 00 - 93 877 20 00   www.sarauto.com

Inscriu-t’hi ja a peugeot.es

DE L’1 AL 19 DE JUNY

ENERGY DAYS
Torna a conduir el més nou 

en tecnologia 

Gamma tèrmica. Valors WLTP: consum de carburant (l/100 km) mínim i màxim de 4 a 7,1 en cicle combinat. 

Emissions CO2 (g/km) mínim i màxim de 106 a 187 en cicle combinat.
*Fins a 7.500€ de descompte per la compra d’un vehicle nou. Descompte aplicable sobre PVP recomanat (inclou 
transport, impostos i descomptes). Vàlid per a clients particulars que facin una comanda a la Península i les 

al seu concessionari. 

FINS A 7.500€
D’ESTALVI*

GAMMA PEUGEOT
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Imatge virtual de com serà la segona sala de l’Ateneu Cinema.

Igualada tindrà una segona sala de cinema, 
també a l’Ateneu

La història del cinema a la ciu-
tat és remunta a finals del segle 
XIX amb les primeres projec-
cions de la llanterna màgica, 
precursora del cinema. Així, 
la premsa de l’època recull que 
a la plaça de la Creu es va ins-
tal·lar una barraca on s’oferia 
un programa de «vistes fixes» i 
«fotografies en moviment». No 
va ser fins al 1904 que es van fer 
sessions de cinema a l’Ateneu 
Igualadí i es va projectar el film 
«La Bella dorment» i «altres 

Igualada

Com va passar amb la 
primera sala, Ajunta-

ment i Ateneu han acor-
dat una cessió d’aquesta 

segona, que serà molt 
més petita, per a 20 

anys de durada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

I gualada tindrà una se-
gona sala de cinema. Se-
gons que ha pogut saber 

La Veu de fonts properes a 
la iniciativa, l’Ajuntament i 
l’Ateneu Igualadí han arribat a 
un acord per cedir durant 20 
anys un espai de 83m2 situat 
a l’ala esquerra de la primera 
planta de l’Ateneu per tal que 
l’Ajuntament el destini a una 
segona sala de cinema, de 
format més petit que la pri-
mera, i que complementarà la 
programació cinematogràfica 
que es fa actualment, i amb 
força èxit, a l’Ateneu Cinema. 
Es tracta d’un acord molt si-
milar al que ja va permetre, el 
desembre del 2016, inaugurar 
la primera sala a l’entitat, amb 
capacitat per a 129 persones, 
després d’uns anys sense cine-
ma a Igualada després del tan-
cament de les sales Kursal,  al 
carrer Sant Magí.
Segons les mateixes fonts, 
l’Ajuntament durà a terme 
l’adequació de la sala  durant 
aquest mateix any 2021 amb la 
voluntat de tenir-la enllestida 
a finals d’any, abans de l’ini-
ci de les festes nadalenques, 
l’època de l’any amb més es-
pectadors al cinema. S’encar-
regarà del mobiliari de la sala i 
dotar-la, entre altres d’il·lumi-
nació zenital, equip de so, in-
sonorització acústica, projec-
tor i pantalla gegant. Aquesta 
segona sala tindrà una capa-
citat per una cinquantena de 
places.

Abans de la pandèmia, 
hi havia un creixement 
d’espectadors cada any
L’Ateneu Cinema ha tingut 
sempre una molt bona res-
posta per part dels igualadins 
i anoiencs, la qual cosa convi-
dava a l’optimisme. Abans de 
la pandèmia, les xifres d’assis-

tència de públic eren creixents 
cada any. 
En els primers 12 mesos 
d’obertura, durant l’any 2017, 
es va arribar a 26.725 usua-
ris. La xifra va pujar el 2018  
28.132 espectadors, un 5% 
més que l’any anterior. 
En el seu tercer any, el 2019, 
es van aconseguir les millors 
xifres des de la reobertura del 

La sala actual de l’Ateneu Cinema es va obrir el 2016.

L’any 2019, Ateneu 
Cinema va arribar al 

rècord de 31.069 espec-
tadors, en el seu tercer 
any de funcionament, 
una xifra espectacular

cinema d’estrena a Igualada: 
31.069 espectadors i 30.300 
entrades venudes. Aquestes 
dades significaven un incre-
ment del 10% respecte al ba-
lanç que es va fer el 2018.
Òbviament, el 2020 és un any 
del tot inútil respecte les sales 
de cinema, a causa de les res-
triccions de la pandèmia de 
covid-19, i en bona part pas-
sarà el mateix amb el 2021.
Val a dir que no tot han estat 
sempre sessions de cinema 
d’estrena. També s’hi inclouen 
sessions infantils i familiars, 
projeccions del Cineclub Ate-
neu i del Cicle Gaudí, pel·lícu-
les de cinema clàssic en versió 
original, o retransmissions en 

directe d’espectacles de dansa 
i d’òpera. És possible que, pel 
format d’algunes d’aquestes 
sessions, prengui tot el sentit 
aquesta nova segona sala, d’un 
aforament més reduït que 
també permetrà gaudir molt 
més projeccions amb una alta 
dosi cultural, que ja era, de fet, 
una de les principals idees de 
l’entitat quan es va impulsar 
la recuperació del cinema a 
Igualada.
Amb aquesta nova sala que es-
tarà a punt per Nadal d’aquest 
any, l’Anoia passarà a dispo-
sar de cinc sales a la comarca. 
Les dues de l’Ateneu, dues més 
els Cinemes Mont-Àgora de 
Montbui (les de més capacitat, 
amb 422 i 110 seients, tancades 
des de març de 2020) i la del 
cinema de Sant Martí de Tous.

L’Ateneu ja va acollir la 
primera sessió de cinema a 
la ciutat, el 1904

quadres en moviment».
Però hi ha una data marcada 
amb força en la història del 
cinema a Igualada i l’Anoia: el 
1923. Aquell va ser l’any de la 
inauguració del conegudíssim, 
durant molts anys, Cinema 
Mundial.
El Mundial, al passeig Verda-
guer, era un edifici que va arri-
bar a ser catalogat en l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya. Tenia una capacitat 
de 1.402 localitats, i a més de la 
sala de projeccions un cafè per a 
200 persones assegudes. A més 
de cine mut i sonor, s’hi va fer 
també teatre, revista, boxa, mí-
tings, balls i recitals.
La primera pel.lícula projectada 
va ser “Charles Ray, boxeador” i 
el cine sonor s’hi va estrenar el 
1932 amb “El desfile del amor”. 
El 2023 serà el centenari del pri-
mer cinema a la ciutat.

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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A partir del dia 2 de juny, 
l’Hospital Universitari d’Igua-
lada permetrà un màxim de 
2 acompanyants per pacient 
ingressat, persones amb les 
quals convisquin i/o familiars 
de primer grau, autoritzats 
pel pacient, i mai coincidents 
en el mateix horari.  En cap 
cas, estan permeses les visites 
socials. 
S’estableixen dues hores al 
matí i dues per a tarda-vespre 
a les plantes d’hospitalitza-
ció convencional i una hora i 
mitja al matí i una a la tarda a 
la Unitat de Cures Intensives. 
Pel que fa a pacients depen-
dents i que necessiten acom-

REDACCIÓ / LA VEU 

U n 42,3% dels  ano-
iencs majors de 16 
anys ja està almenys 

vacunat de 1a dosi contra la 
Covid-19, segons dades ofi-
cials de Salut. La xifra baixa 
al 20,8% en el cas de la pauta 
completa. Respecte al total de 
la població, és del 35,3%.
Aquesta setmana comença a 
vacunar-se a l’Escorxador la 
franja de 40 a 49 anys d’edat, 
una vegada la de 50 a 59 ja ha 
obtingut la primera dosi en 

Un 42% dels anoiencs majors de 16 
anys ja està vacunat de primera dosi

La piscina del Molí Nou 
obrirà el 21 de juny

REDACCIÓ / LA VEU 

La piscina municipal del 
Molí Nou d’Igualada ja 
està a punt per obrir la 

temporada de bany a partir 
del 21 de juny i fins al 12 de 
setembre. Desprès de l’estric-
ta normativa de l’any passat, 
aquest any el complex espor-
tiu recupera l’horari ininter-
romput de 10h a 20h però 
amb un aforament del 50%.
A partir del dia 7 de juny, a les 
8 del matí, s’obre el termini per 
sol·licitar els abonaments d’es-
tiu per les persones empadro-
nades a Igualada. El procedi-
ment es farà a través d’Internet 
al web www.esportigualada.
cat seguint estrictament l’or-
dre d’inscripció. Aquest abo-
naments, a diferència de l’any 

passat, serviran per fer us de 
la piscina tot el dia. La regi-
dora d’Esports, Patrícia Illa ha 
explicat que “aquest any hem 
pogut recuperar certa norma-
litat a la piscina municipal del 
Molí Nou, amb abonaments 
de tot el dia, i amb campanyes 
puntuals que durem a terme 
amb el suport de l’AECC de 
l’Anoia, així com la campa-
nya Mulla’t contra l’esclerosi 
Múltiple liderada per l’associ-
ació de l’Esclerosi Múltiple de 
l’Anoia, a la que sempre hem 
donant suport.”
La piscina del Molí Nou estarà 
oberta amb control d’afora-
ment del 50% i amb servei de 
bar seguint estrictament les 
mesures COVID que marqui 
el PROCICAT en tot moment.

panyant 24 hores (pacients de-
sorientats, grans dependents 
físics o psíquics, final de vida... 
o aquells que l’equip assisten-
cial autoritzi per alguna altra 
raó), s’autoritza un màxim de 
3 persones per pacient (mai 
coincidents en el mateix mo-
ment) i amb la intenció de fer 
torns. La necessitat d’acompa-
nyant de 24 hores la valorarà 
l’equip assistencial en conjunt 
(metge i infermera del paci-
ent). 
Pel que fa a consultes externes 
s’autoritza un acompanyant 
per pacient i a l’Àrea d’Urgèn-
cies no està permesa l’entrada 
a acompanyants en cap zona a 

excepció de pacients depen-
dents. 
En qualsevol cas, el centre in-
sisteix que han d’abstenir-se 
visitar el centre en els casos 
de  següents:
• Presentar símptomes respi-
ratoris, gripals o febre
• Haver estat en zones d’alta 
prevalença epidemiològica en 
els últims 14 dies
• Haver tingut contacte estret 
amb casos probables o confir-
mats d’infecció per coronavi-
rus en els últims 14 dies. 
L’Hospital entén la seguretat 
sanitària com una obligació i 
apel·la a la responsabilitat de 
tots els ciutadans.  

L’Hospital permetrà visites a pacients no 
Covid durant 4 hores diàries

Grup % 1a dosi %2a dosi %total
Persones institucionalitzades 93,1 91,8 91,8
Personal de residències 83,6 75,3 77,5
Personal d’Atenció Primària i Hospitalària 83,3 75,9 77,6
Altres de l’àmbit sanitari i sociosanitari 79,5 29,9 34
(4) Persones amb gran dependència 90,4 87,6 87,6
(5A) Persones de 80 anys o més 92,8 91,3 91,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,7 79,3 85,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83 5,3 6
(6) Treballadors essencials 63,2 24,5 26
(8) Persones de 60 a 65 anys 79,3 6,3 9,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 55,3 6,7 9,1
Total >=16 anys 42,3 20,8 22,3
Total 35,3 17,3 18,6

un 55,3%, una xifra molt alta 
tractant-se de només un mes 

que va iniciar-se. Demaneu 
cita a vacunacovidsalut.cat
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“Crec sincerament 
que l’obra de govern 

d’aquests deu anys ha 
fet guanyar prestigi a la 
ciutat. Hem posat Igua-
lada al mapa, i al ma-

teix temps s’ha guanyat 
en qualitat de vida”

Marc Castells, durant l’entrevista amb La Veu.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D edicat a la política des 
de ben jove, Marc Cas-
tells (Igualada, 1972) 

s’ha convertit en el líder indiscu-
tible i hereu de l’antiga Conver-
gència a l’Anoia. Ara a les files 
del PDeCAT i amb un trenca-
ment recent i dolorós amb Junts 
per Catalunya, l’alcalde d’Igua-
lada des de fa 10 anys -i abans 
president del Consell Comarcal- 
arriba a la meitat del seu tercer 
mandat, que podria ser l’últim. 
En aquesta entrevista fa un repàs 
a projectes municipals, i se sin-
cera sobre el seu present polític.

Porta deu anys com alcalde i 
ara just travessa l’equador del 
tercer mandat consecutiu. Qui-
na valoració en fa?
Estem orgullosos de la feina feta, 
i vull agrair tothom que ens ha 
ajudat a fer-ho possible, i en es-
pecial a la confiança dels iguala-
dins. Governem no només per 
als que ens van votar, sinó per 
a tota la gent d’Igualada, i crec 
sincerament que l’obra de go-
vern d’aquests deu anys ha fet 
guanyar prestigi a la ciutat. Hem 
posat Igualada al mapa, i al ma-
teix temps s’ha guanyat en quali-
tat de vida. Hi una sensació ine-
quívoca, i és que si vostè analitza 
fa 10 anys quants equipaments 
esportius hi havia a la ciutat, i 
quants n’hi ha ara, o culturals, o 
bé espais públics, hi ha una clara 
diferència en positiu. Hem mi-
llorat. Cal posar-hi aquí, també, 
el projecte universitari. 
Aquest any hem fet una inversió 
sense precedents en acció social, 
intentant mitigar aquesta cri-
si que ens ha tocat viure. Hi ha 
hagut moments molt complicats 
amb tot el tema de la pandèmia 
de covid, i els ciutadans han fet 
un exercici de responsabilitat 
molt gran.
I quines assignatures pendents 
té, per vostè, Igualada?
Fer creure als municipis que ens 
envolten, que el seu progrés pas-
sa pel mateix camí que ha seguit 
Igualada en els darrers deu anys. 
Com pot ser que nosaltres, que 
no tenim terme municipal, si-
guem els màxims exponents a 
l’hora de demanar més sòl in-
dustrial per a crear llocs de tre-
ball? No entenc que, a vegades, 
a Vilanova o Montbui, que tenen 
taxes d’atur altíssimes, no vegin 
això amb el mateix interès que 
ho veu Igualada. I miri que els 
set alcaldes de la Conca d’Òde-

“Haurem de fer de capital i ser més generosos que mai amb la 
Conca, però els demanem que estiguin al nostre costat”

na estem conjurats, eh, en què el 
Pla Director Urbanístic d’Activi-
tats Econòmiques de la Conca 
tiri endavant. Però hauríem de 
ser capaços d’explicar més bé a 
la gent que l’únic futur que té el 
nostre territori és la creació de 
llocs de treball industrials. Això 
genera bons sous, inversions a 
llarg termini, i pensions dignes. 
Plataformes amb poca gent han 
aconseguit fer molt soroll i atu-
rar Can Morera, i Can Titó... I 
sembla que Jorba hi pot anar al 
darrere. Al final potser no que-
da lloc, per al Pla Director.
Algú ens haurà d’explicar com 
aconseguirem revertir les taxes 
d’atur de Vilanova i de Montbui. 
A Igualada tenim una desocu-
pació raonable, i com a capital 
estem generant certa activitat 
industrial a les Comes, darrera-
ment amb apostes importants, 
però ja s’està esgotant el sòl a Vi-
lanova. L’Incasòl ja està venent el 
60% de les parcel·les del polígon 
de Montbui...
Bé, doncs algú ens haurà de 
dir com ho haurem de fer per 
generar llocs de treball en la 
indústria, en el nostre entorn. 
Soc ferm partidari que s’ha de 
fer nou sòl industrial, hem de 
ser valents. Miri, quan hi ha un 
projecte ambiciós, normalment 
sempre hi ha oposició, sí, però 

això no ens pot fer frenar el pro-
grés del nostre territori. Els al-
caldes i alcaldesses de la Conca 
estem determinats a fer-ho reali-
tat l’any vinent.
Governa en solitari i en mino-
ria. Els grups de l’oposició li di-
uen que la seva actitud és com 
si tingués majoria absoluta.
En aquests dos anys, el 95% dels 
punts que s’han portat al ple 
s’han aprovat per més que una 
majoria absoluta, o bé per una-
nimitat. No ho devem estar fent 
malament, si els grups voten a 
favor del què els hi presenta el 
govern. El que sí que he notat a 
faltar és una manca de proacti-
vitat i de pensar més en Igualada 
que no en els interessos de par-
tit. Per exemple, em refereixo a la 
modificació del Pla General que 
vam proposar des de Junts per 
Igualada per a permetre fer ha-
bitatges en baixos no comercials. 
Crec que per egoisme, per curta 
mirada i per pensar més en les 
eleccions que en la ciutat es va 
voler que això no tirés endavant. 
La gent no ho entén. 
M’arriben missatges i trucades 
de persones que tenen proble-
mes de mobilitat i que podrien 
viure en uns baixos, amb digni-
tat. Ull, baixos de protecció ofi-
cial! Estaríem generant habitatge 
de forma ràpida i sense cap cost 
per als igualadins, perquè serien 
promocions privades. Caldria 
un esforç per part de l’oposició.
Justament la setmana que ve 
hi ha un plenari per parlar de 
l’habitatge, que han forçat des 
de l’oposició.
N’estem fent un munt, de coses, 
relacionades amb l’habitatge. 
El que passa és que l’oposició té 
més ganes de desgastar al govern 
que de col·laborar-hi. S’està de-

senvolupant el Pla Local per a 
l’Habitatge, que era una deman-
da històrica. També estem tirant 
endavant tres promocions d’ha-
bitatge públic, dues de l’Incasòl 
que no tenen cap cost per als 
igualadins, que aquest és el nos-
tre model. L’Ajuntament cedeix 
el sòl i l’Incasòl construeix, i just 
ara s’estan licitant. L’altra pro-
moció és de l’empresa municipal 
Phima, en la qual l’Ajuntament 
ha de fer un esforç econòmic. 
Estem treballant també projec-
tes de masoveria urbana, i tam-
bé iniciatives que aviat es faran 
públiques per a la recuperació 
d’habitatges. També està essent 
un èxit l’acció que hem fet d’in-
vertir 20.000 euros en la rehabi-
litació d’habitatges. Estem rebent 
moltes propostes. No havia pas-
sat mai, subvencionar amb tants 
diners per a reformar un habi-
tatge, per després posar-lo a la 
borsa de lloguer assequible de 
l’Ajuntament. Penso que és una 
bona notícia. Crec que estem en 
la bona direcció. I, per altra ban-
da, no paren d’arribar sol·licituds 
de promocions privades per fer a 
Igualada.
Fa temps que no parla de la 
“joia de la corona”, com sempre 
li diu al barri del Rec...
Aviat tindrem bones notícies, en 
l’àmbit d’inversions en el sector 
TIC. A aquesta zona li mancaven 
dues coses, bàsicament. L’enllaç 
amb la Ronda Sud, necessari per 
poder donar sortida i entrada la 
barri, i podem dir que s’aprova-
rà definitivament aquest mes de 
juny de manera que al setembre 
comencin les obres. En 18 mesos 
ja estarà fet l’enllaç. També s’està 
fent el tràmit ambiental de la Via 
Blava de Jorba a la Pobla, i ens 
diuen des de la Diputació que 

l’obra es licitarà l’any 2022. 
I l’altra cosa que li mancava era 
un concurs d’idees i projectes 
que vam demanar per poder te-
nir una visió més estratègica del 
Rec, i que ha permès als nostres 
tècnics en Urbanisme tenir la 
mirada posada en cada parcel·la. 
El Pla Director Urbanístic del 
Rec, al costat de la Generalitat, 
s’ha d’impulsar immediatament. 
Aquest estiu hauria d’estar en 
marxa.
Fa 10 anys es va presentar pro-
metent noves empreses per a 
Igualada. Ha passat el temps i 
això no ha estat ben bé així. És 
la seva pedra a la sabata?
No, perquè, de fet, han vingut 
empreses, que han creat ocupa-
ció. Si vostè mira fa 10 anys el 
mapa del polígon de les Comes 
i quantes parcel·les buides hi 
havia, i el mira ara, veurà que 
està pràcticament esgotat. La 
setmana passada ens va entrar 
la darrera petició d’un taller de 
serralleria, en un racó del car-
rer Portugal. Hi ha una certa 
dinàmica positiva, i s’han fet 
inversions, però potser no s’han 
explicat. Visito moltes empreses, 
i fa uns dies era a Plating Brap, 
que ha fet una gran inversió tec-
nològica en el sector dels cro-
mats, per valor de dos milions i 
mig d’euros, i em deien que l’any 
vinent necessitaran entre 40 i 50 
persones. Buff també fa una in-
versió important, Saltoki ara s’ha 
ampliat i també necessitarà una 
desena de treballadors... però 
el salt gros no el farem amb un 
polígon esgotat com el nostre, 
o com el de Vilanova. I aquest 
gran salt ha de comptar amb la 
complicitat de tothom. 
Cap urbanista de la Generalitat 
pensa en fer un macropolígon a 
la Conca d’Òdena, es faran parcs 
empresarials, que seran soste-
nible i adaptats al paisatge i a 
l’entorn, i que generaran riquesa 

Entrevista a l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells

“Cap urbanista de la 
Generalitat pensa en 
fer un macropolígon 
a la Conca, es faran 
parcs empresarials, 

sostenibles i adaptats 
al paisatge i a l’entorn, 
i que generaran rique-

sa i llocs de treball. 
Aquest és el futur, i no 
fer-ho seria una equi-

vocació molt gran”
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i llocs de treball. Aquest és el fu-
tur d’aquest territori, i no fer-ho 
seria una equivocació molt gran.
Tothom coincideix que una 
gran passa endavant en aquests 
darrers anys ha estat l’acord 
amb la UdL per fer possible el 
Campus Universitari. De qui-
na manera Igualada en podrà 
sortir més beneficiada de cara 
al futur?
Que siguem una ciutat univer-

sitària ha estat un èxit col·lectiu. 
Fa deu anys, quan expressava a 
algú aquesta idea, quan teníem 
una Teneria que Educació volia 
tancar, era impensable. El 4D 
Health en va ser l’embrió, des-
prés el nou Campus al Pla de la 
Massa... i després vindrà el nou 
Campus de Salut a l’antic Hospi-
tal, que al setembre començaran 
les obres. 
També el pas del nostre Hospi-
tal a la catalogació d’Universita-
ri, que ens permetrà fer moltes 
coses. Tot això farà possible un 
somni... Segons ens diuen des 
de la Universitat de Lleida, pel 
curs 2025-26 a Igualada tindrem 
1.044 estudiants universitaris. 
Es faran ampliacions. Les que 
notarem de seguida és que, per 
exemple, el Grau d’Infermeria 
doblarà la seva capacitat. De les 

45 places que teníem ara, es pas-
sarà a 90. També s’ampliarà el 
doble Grau de Fisioteràpia i Nu-
trició. En tenir hospital universi-
tari, amb tota probabilitat és que 
el sisè curs de Medicina es farà a 
Igualada.
Doncs a veure si tenim més es-
pecialistes a l’Hospital.
Sí, no hi ha especialistes, i és un 
gran repte per a Igualada i per a 
tot el país. Que els futurs nous 
metges puguin fer docència a 
l’Hospital i recerca al 4D Health 
és un al·licient, i hem d’anar cap 
aquí. 
Un altre dels fets més destacats 
dels darrers anys ha estat l’Ane-
lla Verda o el “descobriment” 
del Parc Central. Un pulmó 
verd al mig del municipi que 
està essent molt utilitzat. Hi ha 
en marxa l’ampliació?
El govern municipal vam tenir 
una visió de futur, amb el Parc 
Central, però és el ciutadà qui ha 
fet d’aquest espai un gran pas en-

davant, i més en aquest any i mig 
de pandèmia. La gent teníem ne-
cessitat d’espais grans. L’any que 
ve tindrem ja del tot acabada 
l’Anella Verda, amb 13,5 kilòme-
tres molt utilitzats per la gent. 
L’any que ve també tocarà expan-
dir el Parc Central cap el cantó 
de l’Hospital. Ara hem fet tot 
l’enjardinament de la vorera de 
l’avinguda Mestre Muntaner, i 
això continuarà en aquesta di-
recció. Aquesta part del parc ja 
no serà una esplanada, només, 
serà un dels parcs més grans de 
Catalunya.
Igualada podrà aprofitar els 
Next Generation?
L’any 2022 serà l’any de la Igua-
lada optimista, dinamitzadora, 
amb voluntat de ser reconegu-
da. A fora ens veuen bé, es parla 
bé de la nostra ciutat. Les dades 

econòmiques són bones, i crec 
que amb els Next Generation 
hauríem de poder veure fet re-
alitat el “tren gran” a Barcelona. 
Aquest és el repte que ens po-
sem, però no l’únic.
També hi ha el soterrament del 
l’entrada del carrilet. Tot i que 
en soc escèptic, em dona la sen-
sació ara va de debò, després de 
tants anys parlant-ne. Poden ve-
nir anys molt positius, però no 
ens en sortirem, sinó se’n surt la 
Conca d’Òdena. Haurem de fer 
de capital més que mai, i ser més 
generosos que mai amb els mu-
nicipis que ens envolten. Però a 
canvi els demanem que estiguin 
al nostre costat. 
Manel Miserachs, tres man-
dats. Jordi Aymamí, tres man-
dats i una mica més per la mo-
ció de censura de 1992. Vostè, 
tres mandats. Té ganes de fer 
rècord i tornar a ser alcalde a 
les eleccions del 2023?
No necessàriament. Les elecci-

ons les decideixen els igualadins. 
Quan em vaig presentar per pri-
mera vegada, ens van votar 6.500 
persones, a la segona 7.500, i a la 
tercera, també. Això vol dir que 
la gent encara no s’ha cansat del 
nostre projecte, i jo em sento 
molt estimat com alcalde. Ho 
decidiré d’aquí un any. Llavors 
comunicaré públicament què 
faré. He de pensar en Igualada, 
però també en mi. 
Tot el que ha passat amb el 
PDeCAT, el trencament amb 
Junts per Catalunya... L’ha cre-
mat, li ha fet mal?
No... En aquesta vida, o encertes, 
o aprens. La sensació que tinc 
és d’un punt de tristor, per com 
han anat les coses. Malgrat tot, 
soc una persona optimista, posi-
tiva, se’m coneix per això. Sem-
pre penso que tenim marge per 

millorar. Tinc molt bons amics a 
Junts, i també al PDeCAT. És im-
portant que siguem capaços de 
trobar espais de reflexió en l’àm-
bit local, sobretot, per mirar de 
que aquest projecte polític que 
representem des de la centralitat 
pugui créixer... Em considero un 
militant per Igualada. És el que 
més m’interessa i on gaudeixo, 
la raó per la qual em brillen els 
ulls. Fa uns dies va venir la nova 
consellera de Cultura i li vaig 
presentar els projectes que tenim 
l’entorn de la capital de la cultura 
catalana, dels 200 anys dels Tres 
Tombs... 
S’intueix doncs una coalició a 
les municipals amb Junts per 
Catalunya?
Ni hi penso, en això. Dos anys 
en política són una eternitat. Tot 
això ja vindrà.
Àngels Chacón ha estat un ac-
tiu institucional per a la ciutat 
amb molt pes polític a nivell 
nacional, ara també com a se-

cretària general del PDeCAT. 
Creu que té més recorregut a 
Igualada? 
La considero una persona molt 
solvent, i amb una trajectòria 
impressionant. Haver estat con-
sellera del teu país és un dels ho-
nors més grans. Estic segur que 
ara, dedicada al partit, ho farà 
amb la mateixa passió, rigor i te-
nacitat que se li ha vist sempre. 
A Igualada sempre se l’ha d’es-
coltar, a l’Àngels. També a d’al-
tres persones que han participat 
en la vida política a la ciutat. Es-
colto l’Àngels com escolto moltes 
vegades l’alcalde Aymamí, que 
ens trobem per parlar d’Igua-
lada. Malgrat la profunda dis-
crepància que puguem tenir, li 
reconec la seva trajectòria, com 
passa també amb l’Alba Vergés. 
Aquells que han tingut un paper 

a alt nivell en la política sempre 
te’ls has d’escoltar.
El seu acord amb el PSC li pot 
passar factura?
No he fet cap acord amb el PSC...
Home, gràcies al PSC té apro-
vats els pressupostos.
No els va pas votar a favor. La 
qual cosa em molesta especi-
alment. Els reconec una certa 
ambigüitat, als socialistes, per-
què en les coses, o t’hi poses, o 
no t’hi poses. O ajudes a la ciu-
tat, o li poses pals a les rodes. 
Estic molt, molt decebut amb el 
que va passar amb el projecte de 
modificació del Pla General per 
a permetre fer habitatges a les 
plantes baixes, del qual parlàvem 
abans. El PSC hi va votar en con-
tra, i crec que és una equivocació 
molt greu. Em costa entendre 

com una força que ha tingut 
responsabilitats de govern, molt 
més que ERC, posa aquestes li-
mitacions i obstacles a quelcom 
que seria un salt espectacular 
per Igualada. He tingut una pro-
funda decepció amb el Sr. Jordi 
Cuadras... 
Acabem en positiu. Sembla que 
les dades de la pandèmia millo-
ren molt. Tindrem una Festa 
Major el màxim de “normal” 
possible?
Sí. Ens preparem per a un Euro-
pean Balloon Festival que pugui 
ser el tret de sortida d’allò que 
sempre he dit que “Igualada mai 
para”. A mi m’agradaria pensar 
que, per la Festa Major, amb un 
percentatge molt alt de la pobla-
ció vacunada, es pugui fer no 
com sempre, però sí amb una 
certa normalitat. 

“El Grau d’Infermeria 
doblarà la seva capaci-
tat. De les 45 places que 
teníem ara, es passarà a 
90. També s’ampliarà el 
doble Grau de Fisioterà-
pia i Nutrició. En tenir 
hospital universitari, 

amb tota probabilitat és 
que el sisè curs de Medi-
cina es farà a Igualada”

“He tingut una
 profunda decepció 

amb Jordi Cuadras”

“Em sento molt estimat com alcalde. Decidiré d’aquí un any si em 
torno a presentar. He de pensar en Igualada, però també en mi”

Perdre’t. Escapar. Tot això està en la teva 
naturalesa. Protegir-te a tu quan vas i els llocs que 
gaudeixes, és a la nostra.

MÉS SEGURETAT. MÉS ESTALVI.
MÉS SUBARU QUE MAI.

JOAN SAN JOSÉ 
AUTOMÒBILS, S.L. 

Av. Europa, 4 · Nau 2. Igualada  
Tel. 93 801 91 45

NOU OUTBACK 
ECO GLP
Des de 349€/Mes*
Entrada 12.701,39 €. 48 mesos
TAE 8,48%. Darrera quota 17.697,00 €

* Finançament de Subaru Outback 2.5i Trek. Preu a l’comptat 39.500,00 €. Preu finançant 39.500,00 €. Entrada 12.701,39 €. Termini 48 mesos, 1 quota de 333,39 
€, 46 quotes de 349,00 €, i 1 quota de 17.697,00 €. Tipus Deutor Fix 6,95%, TAE 8,48% (La TAE, així com la primera quota podran variar lleugerament en funció 
del dia de la signatura de l’contracte i de la data de pagament de les quotes). Comissió d’Obertura 3,50% 937,95 € finançada. Interessos 6.347,83 €, Import Total 
d’el Crèdit 27.736,56 €, Cost Total d’el Crèdit 7285,78 €, Import total Degut 34.084,39 €, Preu Total a terminis 46.785,78 €. Sent el dia de contractació 2021.05.09 
i primer pagament el 2021.06.02. Oferta vàlida fins al 2021.07.31. Sistema d’amortització Francès. Finançament ofert, subjecte a estudi i aprovació per part de 
Santander Consumer Finance, SA
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Junts diu que ERC 
menteix i que amaga la 
mala gestió de la conse-
lleria d’Ensenyament de 
la Generalitat, en mans 

dels republicans

REDACCIÓ / LA VEU 

Una altra guerra ober-
ta amb el govern 
municipal de Junts 

per Igualada, que serveix per 
a escalfar els motors per al 
ple extraordinari de la set-
mana vinent... Si fa quatre 
dies l’adversari opositor era 
Igualada Som-hi, ara és ERC.
Els republicans van emetre 
aquesta setmana un comuni-
cat informant que el govern 
de Marc Castells no va desti-
nar 23.157€ que estaven pre-
vistos per les beques menja-
dor municipals, la qual cosa 
consideren “irresponsable”. 
Aquests diners van “sobrar” i 
finalment no es van gastar en 
les beques. 
Des d’ERC Igualada espera-
ven una “rectificació” i que 
amb aquests diners es com-
plementessin les ajudes de 
beca menjador que són de 
3’08€. Els republicans també 
denuncien que l’ajuntament 
va denegar 50 beques men-
jador, al voltant del 40% de 
totes les sol·licituds rebudes 
han estat rebutjades”. Davant 
d’aquesta situació i d’una 
actitud “irresponsable i de 
mala gestió”, des d’ERC de-
manen la dimissió de la regi-
dora d’ensenyament, Patrícia 
Illa. Els republicans dema-
nen que “torni a haver-hi 
una regidora d’ensenyament 
que respongui i resolgui les 
necessitats educatives de la 
ciutat”.
Des d’ERC apunten que “en 
lloc de rectificar, el govern 
no només no ha augmentat 
l’ajut sinó que ha parlat de 
les beques que atorga la Ge-
neralitat a través del Consell 
Comarcal, unes beques que 
no tenen res a veure amb les 

Esquerra demana la dimissió de la regidora Patrícia Illa 
arran dels diners no gastats per a les beques menjador
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N eus Carles i Pau Or-
tínez, regidors de Po-
ble Actiu, han valorat 

positivament la proposta del 
govern Castells per recollir els 
residus orgànics dels establi-
ments comercials mitjançant 
un model de porta a porta. 
Consideren que és positiu que 
l’Ajuntament prengui la inicia-
tiva perquè la ciutadania i els 
comerciants millorin la seva 
participació en el reciclatge per 
evitar que residus que es podri-
en reaprofitar acabin a l’aboca-
dor. 
Les dades dels darrers anys 
són molt dolentes perquè a 
Igualada reciclem aproxima-

pròpies de l’ajuntament. La 
Sra. Illa barreja naps amb 
cols, bé per desconeixement 
o bé per mala fe i intenten 
distreure i enganyar a la gent 
però no parlen d’allò del que 
sí que tenen responsabili-
tat directa: les seves beques 
menjador”. 
També recorden que “les 
beques menjador de la Ge-
neralitat han ajudat a 916 
famílies, gairebé un 100% 
més del que ho fan les be-
ques menjador de l’ajunta-
ment, amb uns imports molt 
inferiors i a sobre fent-les 
incompatibles entre elles per 
part de l’ajuntament” tot ple-
gat, expliquen, “un despro-
pòsit, una gestió irresponsa-
ble de la Sra. Illa i del govern 
municipal”.
Els republicans també expli-
quen que van fer una pro-
posta concreta de modifi-
cació de les bases de beques 
menjador ja que les actuals 
“fan que siguin incompa-
tibles les beques menjador 
de l’ajuntament amb les del 
consell comarcal, però que el  
govern no ha volgut negoci-
ar ni pactar”.

Junts per Igualada acusa a 
ERC de mentir
Per la seva banda, Junts 
per Igualada creu que ERC 
“amaga la mala gestió de les 
beques menjador que fan des 
de la Conselleria d’Educació 

de la Generalitat, i els acu-
sen de manca de compromís 
amb la ciutadania d’Igua-
lada”. Així mateix recorden 
que qui té competències en 
els ajuts menjador és la Ge-
neralitat i que el curs 20-21 
la Conselleria denegar més 
de 80 ajuts a famílies de la 
ciutat .
En una nota de premsa, Junts 
diu que aquest curs 20-21 la 
conselleria “ha anat tard en 
termini i va resoldre els ajuts 
menjador per a les famílies 
de la ciutat més enllà de 
l’inici de curs. En una situa-
ció de pandèmia vam enten-
dre la dificultat en la gestió 

d’aquests ajuts i no vam vo-
ler denunciar la situació sinó 
que per responsabilitat ens 
vam voler posar al seu costat 
i ajudar en el tràmit d’ajuts, 
el mateix que hem fet aquest 
anys. Si això és mala gestió, 
és que no saben com ajudar 
als veïns i veïnes de la ciu-
tat”. 
Pel que fa als diners que no 
van ser necessaris per les 
beques menjador, l’equip de 
govern va destinar la totali-
tat de diners restants per una 
banda a ajudar a les Ampes 
“per complementar entre 
d’altres l’extra de monitorat-
ge de menjador que algunes 

entitats han hagut d’assu-
mir, i que lamentablement 
no havien rebut per part de 
la Generalitat”, i per l’altre, 
es va realitzar una inversió 
a l’únic centre de màxima 
complexitat de la ciutat. 
L’equip de Junts per Igua-
lada denuncia que ERC ha 
presentat una proposta “feta 
de pressa i corrents, sense 
estudi previ i que fins i tot 
han modificat a última hora 
de paraula, i que perjudica 
greument a moltes famílies”.  
És per això que expliquen que 
aquest any a part d’informar 
a les escoles del tràmit dels 
ajuts menjador, han posat 
a disposició recursos hu-
mans de l’Ajuntament per 
assessorar personalment a 
aquelles famílies usuàries 
de serveis socials i que mol-
tes vegades són les grans 
oblidades per part de grans 
administracions.
Des de Junts per Iguala-
da reclamen fermament al 
grup que lidera Enric Co-
nill que “deixi de criticar 
tant i comenci a treballar 
oferint propostes pensant 
més en Igualada i menys en 
el seu partit polític”.

Poble Actiu defensa que es faci el 
model de reciclatge porta a porta

dament entre el 30% i el 35% 
dels residus que generem, lluny 
del 60% que és l’objectiu que 
marca l’Agència de Residus de 
Catalunya. Per Poble Actiu, go-
vern Castells no demostra va-
lentia política per implantar un 
model de recollida obligatori. 
Ortínez ha defensat  un model 
de recollida de residus obliga-
tori, com podria ser el Porta 
a Porta, que ja funciona en 23 
dels 33 municipis de la comar-
ca de l’Anoia o els contenidors 
identificats. 

Sense notícies de l’estudi de 
model de recollida de residus
Els pressupostos de l’any 2020 
de l’Ajuntament van inclou-
re, a proposta de Poble Actiu, 
l’estudi del model de recollida 

de residus per avaluar quins 
models es podrien implantar, 
però “des del govern Castells 
-malgrat haver-ho sol·licitat- 
encara no ens han facilitat cap 
proposta”. El 31 de desembre 
de 2021 finalitza el termini de 
la concessió del contracte de 
recollida de residus i, des de 
Poble Actiu, consideren que 
és urgent obrir el debat.
Carles creu que el model actu-
al, amb contenidors al carrer, 
és un model “caduc que no 
permet augmentar el percen-
tatge de residus reciclats fins al 
mínim del 50% que estableix 
la normativa europea”. Recla-
men que l’Ajuntament es plan-
tegi dos models de recollida 
obligatòria: el Porta a Porta i 
els contenidors identificats. 
Des de Poble Actiu conside-
ren necessari estudiar tècni-
cament quin model de recolli-
da és millor en cada zona de 
la ciutat, i ho exemplifiquen 
així: “el Porta a Porta sembla 
un bon model per barris com 
les Comes o Sant Jaume Seso-
liveres i els contenidors iden-
tificats pels barris dels Set Ca-
mins i Montserrat”.

necessitem esteticien per 
incorporar al nostre equip

Enviar el teu CV a: 
info@depimes.com

o porta’l personalment a recepció
 Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA 

Tel. 93 804 00 25
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I gualada Comerç ha pre-
sentat aquest dimarts la 
campanya d’estiu. Amb el 

lema “Viu Igualada Viu l’estiu” 
es faran diferents accions de 
promoció i suport al comerç 
igualadí. L’acte de presentació 
s’ha fet davant de la coneguda 
pastisseria Pla amb la presèn-
cia de la presidenta d’Iguala-
da Comerç, Laura Llucià, el 
regidor Jordi Marcè a més de 
Francesc Pua, de Servisimó i 
de Xavier Bustos, de Comer-
cial Godó, patrocinadors de 
la campanya. L’acte ha aca-
bat amb la degustació d’un 
gelat, símbol de la proposta 
presentada.

Igualada Comerç presenta la seva 
campanya d’estiu

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi 
(PSC-Comuns) denuncia 
que l’Ajuntament no pro-

gramarà Estiuet a les tardes 
dels mesos de vacances. La 
formació progressista demana 
que el govern de Junts recon-
sideri aquesta decisió i oferei-
xi activitats en horari de tarda, 
a més del matí, per a donar el 
màxim de servei a les famílies.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, explica 
que “per facilitar la conciliació 
és imprescindible que la pro-
gramació de l’Estiuet també es 
faci a les tardes. I si això im-
plica una major inversió per a 
garantir els protocols sanitaris 
per la pandèmia, demanem 
que s’augmenti el pressupost, 
però que en cap cas es retallin 
activitats pels infants”.
Cuadras remarca que “des-
prés de més d’un any de pan-

Per crear aquesta ambiciosa 
campanya, l’entitat ha tingut 
en compte les accions pro-
mogudes anteriorment i que 
han estat més ben acollides.
La campanya comença 
aquesta setmana amb el sor-
teig de dos xecs de mil euros 
cada un per consumir en al-
menys deu botigues d’Igua-
lada Comerç. Una altra ac-
ció serà un rasca-rasca amb 
premis directes de la restau-
ració. També es reprendran 
les visites guiades durant tres 
dissabtes del mes de juny i de 
juliol.
Aquests pròxims dos mesos 
Igualada Comerç seguirà 
amb el seu compromís d’im-

plicació amb l’activitat de la 
ciutat. Per això es participa 
en l’e-bike tour d’aquest cap 
de setmana, donant un ob-
sequi a tots els participants, 
oferint una degustació a 
l’arribada i organitzant un 
e-parking per facilitar que 
es pugui passejar i gaudir de 
la ciutat. El mes de juliol es 
participarà en el European 
Balloon Festival amb dife-
rents activitats.
Igualada Comerç espera que 
sigui molt ben acollida aquesta 
proposta per part dels comer-
ciants i que els hi serveixi de 
suport. També es fa una crida 
a tots els ciutadans a participar 
i gaudir de totes les propostes.

dèmia, els infants necessiten 
espais com l’Estiuet amb el 
màxim nombre d’hores que 
es puguin oferir i les famílies 
també necessiten poder dis-
posar d’aquest servei en horari 
de tarda per conciliar la vida 
laboral i familiar. Retallar les 
tardes és un error i una manca 
de sensibilitat cap als infants 
i les famílies”. Jordi Cuadras 
afegeix que “mentre el govern 
de Marc Castells es vanta de 
dir que Igualada és la “Ciutat 
Amiga de la Infància”, per la 

porta del darrere retalla l’Es-
tiuet”.
Igualada Som-hi va entendre 
que, l’estiu passat, s’optés per 
limitar horaris ja que era l’any 
de l’esclat de la pandèmia, 
però considera que “el govern 
ha tingut tot un any per pla-
nificar l’obertura de l’Estiuet a 
les tardes com s’havia fet sem-
pre i no ho ha fet, optant per 
la via fàcil de repetir el mateix 
model amb la retallada de les 
tardes. Reclamem que es cor-
regeixi aquesta decisió”.

Som-hi demana que l’Estiuet obri 
també a les tardes
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L a Federació del Seguici 
Tradicional i Històric 
d’Igualada (FESTHI) 

arriba als seus deu anys d’his·
tòria amb més ganes que mai 
de seguir treballant per la ver·
tebració d’un model d’arrel pa·
trimonial i la construcció d’un 
teixit associatiu fort per la ciutat 
d’Igualada que en prengui part. 
Des de la Federació lamenten 
arribar a aquest aniversari en 
una situació d’enorme comple·
xitat social, on convergeixen 
diverses crisis i emergències, 
entre elles l’associativa i la cul·
tural però aposten per comen·
çar a recuperar els racons de la 
nostra ciutat.
Actes, exposicions de petit for·
mat sobre les colles i balls, ex·
posicions de gran format sobre 
el model festiu, xerrades i col·
loquis… la FESTHI es prepara 
per un any especial amb activi·
tats fora del seu context espaci·
al·temporal de referència.

El Corpus i Òmnium 
Cultural, protagonistes
La Federació exhibirà diferents 
elements del Seguici Tradicio·
nal i Històric d’Igualada durant 
la primera quinzena de juny 
a la seu d’Òmnium Cultural 
Anoia del carrer de Santa Ma·
ria, número 12.
L’exposició restarà oberta a les 

La FESTHI inicia els actes del seu desè aniversari i espera una 
Festa Major “de màxims per a recuperar els carrers”
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E l departament de Di·
namització Econòmica 
de l’Ajuntament forma 

part de la campanya “Digital·
commerce Conca” promogu·
da per la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena. La campanya 
ajudarà a més de 40 comer·
ços a tenir presència a Inter·
net, vendre en línia, tenir una 
estratègia de comunicació i 
màrqueting on·line i digita·

visites de dilluns a divendres 
de les 19 h fins a les 20:30 h, en 
horari ordinari d’obertura de 
la seu. No obstant això, des de 
la FESTHI animen a tothom a 
apropar·s’hi a qualsevol hora 
del dia, ja que l’espai gaudeix 
d’una obertura visual que per·
metrà veure d’exposició des de 
fora de forma quasi completa.
D’aquesta manera, la FESTHI 
vol posar en relleu l’enorme 
tasca feta per Òmnium Cul·
tural Anoia al llarg dels seus 
cinquanta anys d’història i vol 
reconèixer el seu paper dina·
mitzador en la vida social i cul·
tural d’Igualada.
Ara bé, el primer acte en forma 
de xerrada de l’aniversari serà 
la presentació del llibre “L’ou 
com balla. L’efímer, el Corpus i 
la Catedral” demà 5 de juny a 
Biblioteca Central d’Igualada 
a les 12 del migdia. El llibre és 
obra de l’expert en el Corpus 
barceloní, Nil Rider. El mateix 

Rider (Badalona, 1993) serà qui 
el presentarà; ell és historiador, 
músic i activista, i treballa com 
a tècnic de l’Arxiu Capitular de 
la Catedral de Barcelona.
El llibre reflexiona sobre l’efi·
meritat de certs elements de la 
festa de Corpus que perviuen i 
d’aquells que ja s’han perdut en 
el transcurs dels segles. Un dels 
elements sobre els quals reflexi·
onarà serà, precisament, aquest 
element efímer que titula el lli·
bre, l’Ou com Balla.
L’Ou com Balla pren forma de 
forma magnífica a la nostra 
ciutat gràcies a resiliència de 
l’Associació de Veïns del barri 
de la Font Vella i és dels pocs 
elements del Corpus igualadí.
Just sobre el Corpus igualadí 
se’n parlarà en una segona part 
de l’acte.

Imatge del 10è aniversari
La Federació ha creat una imat·
ge pròpia pels deu anys, amb 
colors molt diferents del blanc 
i roig que li són propis des del 
canvi d’imatge que va incloure 
la imatge de Sant Bartomeu i 
l’escut de la ciutat al seu logotip.
A part dels canvis de colors hi 
podem observar una posada 
en relleu de les diferents colles 
i balls que integren la FESTHI 
amb la presència d’elements 
característics. Hi podem ob·
servar la silueta del rostre dels 
Gegants Vells, un cèrcol del 

Ball de Cercolets d’Igualada, el 
ceptrot del Ball de Sant Miquel 
i els Diables, uns bastons del 
Ball de Bastons d’Igualada, un 
bastó llarg amb ganxo del Ball 
de Pastorets d’Igualada i un 
trabuc dels Voladors; d’altres 
elements del seguici es podran 
veure dissenyats en la mateixa 
estètica en diversos actes.
La nova imatge gràfica és obra 
del jove dissenyador gràfic Jo·
sep Maria Reig, membre de 
l’Associació dels Gegants Vells 
d’Igualada i que ja és conegut 
per diversos dissenys relaci·
onats amb el teixit associatiu 
igualadí.
La FESTHI reafirma el com·
promís per seguir endavant 
amb la seva tasca de recupera·
ció patrimonial del patrimoni 
cultural igualadí i demana la 
col·laboració de la ciutadania 
d’Igualada. Recorda que tot·
hom es pot fer soci o sòcia de 
la Federació per menys de dos 
euros al mes i que ho pot fer 
online al portal web https://fes·
thi.cat/fes·te·soci/.
La Federació impulsa una cam·
panya d’acumulació de forces 
per tal de poder avançar mal·
grat la pandèmia i les poques 
polítiques adreçades a la seva 
acció. Ofereix a la ciutadania 
tenir un rol actiu en la celebra·
ció del model festiu patrimoni·
al fent·se soci o sòcia, partici·
pant de les colles, col·laborant 

en el muntatge de la Festa...

Esperant la Festa Major
Alhora la FESTHI està treba·
llant per una Festa Major el 
màxim de normalitzada camí 
a la recuperació dels carrers i 
les places d’Igualada. Les en·
titats patrimonialistes resten 
amatents de les indicacions del 
PROCICAT respecte a la Cul·
tura Popular i dels indicadors 
d’evolució de la pandèmia de la 
covid·19.
Si bé l’any passat la Federació 
va haver d’apostar per una 
renovació del vot festiu al 
voltant de la diada del patró, 
aquest any la FESTHI preveu 
poder apostar per formats 
més oberts que segueixin 
sent patrimonialment dignes 
i sanitàriament segurs.
Des de la Federació, “insten” 
a tots els involucrats en la 
celebració de la Festa Major 
a restar a l’espera d’una si·
tuació epidemiològica que 
és canviant i de les dades de 
l’evolució de la pandèmia que 
albiren molt bons indicadors 
de cara a finals d’agost (a 
causa de l’elevat ritme de va·
cunació). La FESTHI man·
té relacions per coordinar 
posicions amb alguns dels 
principals agents de la Festa 
Major de Sant Bartomeu i vol 
actuar des de d’una lògica de 
teixit associatiu igualadí.

El projecte municipal per digitalitzar el comerç igualadí 
s’amplia a la Conca amb la campanya Digitalcommerce

litzar els processos de gestió 
interna de l’empresa.
Aquest projecte parteix del 
programa pilot promogut per 
l’Ajuntament d’Igualada amb 
el títol “I·comerç” que ha 
comptat amb la participació 
de 10 comerços als que s’ha 
donat suport i s’ha acompa·
nyat en la seva evolució digi·
tal. Per a tots els comerços que 
hi han pogut participar, s’ha 
elaborat un pla estratègic de 
digitalització basat en la di·

agnosi prèvia del propi negoci 
i, a partir del pla, s’ha realitzat 
un acompanyament.
L’experiència ha estat molt 
positiva i ha servit per bastir 
aquest nou projecte obert a 
la Conca d’Òdena. El regidor 
de Dinamització Econòmica, 
Jordi Marcè, ha explicat que 
“el coneixement i l’experièn·
cia del projecte han servit per 
ampliar·lo al conjunt de mu·
nicipis de la Conca i aconse·
guir que els comerços puguin 

aprofitar aquesta oportunitat.”
El projecte “Digitalcommer·
ce Conca”, ajudarà a més de 
40 comerços que tindran un 
itinerari personalitzat de con·
sultoria i assessorament valo·
rat en dos mil euros cada un. 
S’emmarca en el pla de suport 
al comerç de la Conca d’Òde·
na finançat amb 250.000 euros 
per la Diputació de Barcelona.
Hi poden participar comer·
ços, restaurants i parades de 
mercat, que tinguin un esta·

bliment comercial a peu de 
carrer a un dels 7 municipis de 
la Conca i vulguin digitalitzar 
el seu negoci. Es demana que 
tinguin coneixements infor·
màtics com a mínim de nivell 
bàsic i el compromís d’assolir 
el total d’hores que es propo·
sen al projecte (entre deu i 
una trentena). Els interessats 
cal que enviïn un correu a 
comerc@micod.cat o omplir 
el formulari al web micod.cat 
abans del dia 6 de juny.

Debats cap 
a un model 
econòmic 
sostenible

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

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

Dimecres, 9 de juny - 12 hores
Adaptació del model productius als ODS. Intervenen:
•  Sandra Garcia, consultora experta en localització dels ODS 

en l’àmbit municipal
•  Rosa Vilarrubias, directora de l’Associació Polígons dels Plans.
•  Antoni Castells, cap de desenvolupament solar a Ecotherm 

Austria.
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L ’empresa Igualadina 
Mercat de Casa estre-
na una nova línia dins 

el seu projecte. Apropar ali-
ments de proximitat, com ha 
fet sempre, però ara a les em-
preses. L’objectiu de Mercat de 
Casa sempre ha estat oferir 
productes de proximitat de la 
Comarca de l’Anoia, treballant 
de manera directa amb tots i 
cada un dels productors, evi-
tant intermediaris i donant el 
protagonisme que es merei-
xen.
Aquesta setmana han engegat 
doncs amb serveis enfocats a 
les empreses anoienques, ser-
veis de fruita de temporada, 
ecològica i de les comarques 
veïnes, apropar esmorzars, 
berenars, àpats i els seus tra-
dicionals lots de Nadal trans-
formats com a obsequis no tan 
sols per treballadors sinó tam-
bé per a proveïdors i clients. 
Han buscat nous productors, 
ja que fruita a l’Anoia se’n pro-
dueix poca varietat, la més 

Mercat de Casa, ara també 
a les empreses

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament està impul-
sant, en col·laboració 
amb el departament de 

Polítiques Digitals de la Gene-
ralitat de Catalunya i la Mobile 
World Capital Barcelona, sis 
tallers de reorientació digital 
a Igualada, emmarcats dins de 
de la iniciativa Barcelona Digi-
tal Talent.
L’objectiu d’aquests tallers és 
generar interès a persones en 
edat laboral, aturades o en 
cerca activa d’ocupació, que 
mai s’havien plantejat el sec-
tor TIC com a oportunitat per 
obtenir una feina de qualitat i 
estable. D’aquesta manera, a 
més d’oferir noves possibilitats 
d’ocupació, s’incrementarà el 
nombre de professionals em-
poderats i capacitats digital-
ment per satisfer les necessitats 
de les empreses del sector tec-
nològic a Igualada. Els sis ta-
llers s’impartiran en línia entre 
els mesos de juny i setembre:
El dia 8 de juny es farà el pri-
mer taller a les 16h. Serà un 

propera l’han trobat a Bellpuig 
d’Urgell on la fruita ecològica 
i de temporada per empreses 
serà procedent dels camps del 
Marc, un dels productors que 
s’ha sumat a la iniciativa. 
El procés va començar amb 
una validació amb diverses 
empreses de la comarca. A 
través d’aquests productes, 

mercatdecasa.com vol oferir 
espais de cohesió, benestar, 
distensió i creativitat entre els 
equips de treball. 
El projecte Igualadí ha anun-
ciat aquesta nova línia a través 
dels seus canals i amb una pà-
gina web renovada i un espai 
per empreses dins del seu tra-
dicional E-commerce. 

taller ludificat amb el títol: 
“l’Experiència Alicia” amb 
una durada de 2 hores. El 10 
de juny a les 9h es farà el taller 
“La digitalització de les em-
preses” de CRM & ERP Con-
sultant amb una durada de 3 
hores. El 17 de juny tindrà lloc 
el taller “El món de les Apps 
per dins” d’App Development, 
també amb una durada de 3 
hores.
Durant el mes de juliol es re-
alitzarà el taller “Aprèn les ba-
ses del desenvolupament web” 
de Web Development serà el 
dia 16 i durarà tres hores.
El dia 16 de setembre es farà 
el taller “El futur està en el 
núvol” Taller de Cloud de tres 
hores de durada. Finalment, el 
23 de setembre es farà l’últim 
dels tallers: “Com les dades 
transformen el món” de Big 
Data & Business Intelligence 
també de 3 hores de durada.
Les inscripcions al curs ja es-
tan obertes i es poden tramitar 
al web: barcelonadigitaltalent.
com/ca/agenda/tallers-de-re-
orientacio-digital-a-igualada/

Sis tallers gratuïts 
sobre el sector TIC
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REDACCIÓ / LA VEU 

A rran de la prime-
ra onada de la crisi 
economico-sanitària 

generada per la Covid19, que 
va comportar el tancament 
físic del sector del comerç i 
restauració, l’Àrea de Comerç 
de l’Ajuntament d’Igualada va 
impulsar un directori de co-
merços on es podia consultar 
quins establiments estaven 
oberts durant l’estat d’alarma, 
quins feien repartiment a do-
micili o bé, quins atenien co-
mandes per Whatsapp, entre 
d’altres. Durant el 2020 es van 
donar d’alta més de 350 esta-
bliments comercials però se 
s’estimava que en podien ser 
molts més.
A dia d’avui, aquest directori 
segueix actiu i en ple funci-
onament al web https://di-
rectori.comerçigualada.cat. 
Al directori hi figuren apro-
ximadament 900 fitxes d’es-
tabliments comercials, totes 
elles classificades per catego-
ries amb la possibilitat també 
de conèixer la seva ubicació. 
Això implica que el directori 

Prop de 900 empreses, al directori 
d’hostaleria i comerç al detall

Servisimó acull 
l’entrega de premis de 
l’Audi Golf Club

MARIA MOIX ROMERO / LA VEU 

D esprés de quinze me-
sos de pandèmia, el 
Club de Golf Barce-

lona va poder disputar el tor-
neig d’àmbit nacional el pas-
sat 8 de maig amb el patrocini 
d’Audi i Servisimó. Santi Ro-
sell, president del club, as-
senyala que “Servisimó ha 
fet una aposta molt gran per 
l’esport, no només pel golf, i 
ha volgut fer l’entrega de pre-
mis al concessionari”. A cau-
sa de la covid-19 van creure 
que era més prudent celebrar 
l’entrega a un espai més reduït 
com el del concessionari.
A l’acte hi ha assistit Patrícia 
Illa, regidora d’ensenyament 
i esports, i Joan Domènech, 
president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia. Domè-
nech ha explicat que “Ser-
visimó és una empresa que 
col·labora constantment amb 
la ciutat d’Igualada i la co-
marca, aquest compromís 

REDACCIÓ / LA VEU 

La Residència Pare Vi-
laseca ja ha completat 
la vacunació contra el 

COVID-19 de tots els resi-
dents i treballadors que han 
donat el seu consentiment, 
un 92,5% del total, ha fina-
litzat les obres d’ampliació i 
va recuperant la normalitat 
iniciant nous projectes. El 
centre ofereix un nou servei 
d’estades temporals, que po-
den durar entre 15 i 90 dies, 
per donar suport a famílies 
que tenen en el seu domicili 
a persones grans amb dete-
riorament físic i/o psíquic i 
que precisen atenció a la re-
sidència amb motiu de respir 
familiar, vacances, descans, o 
d’altres necessitats. Una vega-
da finalitzada l’estada tempo-
ral, hi ha la opció del retorn 
al domicili o de mantenir l’in-
grés al centre.
Per altra banda, la residència 
ha ampliat el nombre de ses-
sions d’estimulació sensori-
al que ofereix a la nova sala 
Snoezelen que s’ha construït 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
d’Igualada van dete-
nir el dia 30 de maig 

un home, de 37 anys, de 
nacionalitat espanyola i veí 
d’Igualada, com a presumpte 
autor d’un delicte de robatori 
amb violència i intimidació.
El passat 29 de maig, pels 
volts de les 3 del matí, els 
mossos van rebre l’avís per 
un atracament en un gaso-
linera d’Igualada. El treba-
llador de la benzinera es tro-
bava fora netejant quan un 
home li va demanar per anar 
al lavabo.
Un cop dins, l’home no va 
anar al lavabo i es va dirigir a 

és d’agrair i és el que han de 
seguir fent les empreses. Do-
nar-se a conèixer i col·laborar 
amb la ciutat. M’agradaria 
animar a qualsevol empresa 
que si ha de comunicar, ho 
faci amb accions dins la ciu-
tat.”
Rosell ha agraït el suport dels 
patrocinadors que són els que 
han ajudat a tirar endavant el 
club vers les dificultats eco-
nòmiques a causa de la pan-
dèmia. També ha agraït el su-
port dels socis de la comarca 
que assegura que superen el 
40% del total.
Els premiats han estat el 
mateix Santi Rosell i el seu 
company Carlos Pérez qui 
passaran a disputar la final 
nacional del torneig. Segui-
dament s’han entregat obse-
quis a altres membres del club 
i participants d’un sorteig.
Francesc Pua, gerent de Ser-
visimó, ha agraït la presència 
dels assistents i els ha convi-
dat a un petit berenar.

permet disposar del recull de 
gairebé tots els comerços, bars, 
restaurants i serveis assimilats 
al comerç al detall de la ciutat, 
en un espai digital a punt per 
ser consultat per la ciutadania 
o qualsevol persona que tingui 
interès. La informació que hi 
figura, l’aporta el mateix co-
merciant (emplenant la fitxa 
d’alta) i escollint quina infor-
mació vol mostrar. Tanmateix, 
la informació és viva i sempre 
que l’establiment ho sol•licita, 
es pot modificar, ampliar o eli-
minar.
El projecte adquireix rellevàn-
cia a mesura que incrementa 
la seva magnitud, ja que la 
informació que es posa a dis-

posició de la ciutadania cada 
vegada és més representativa 
i acurada amb la realitat del 
teixit comercial de al ciutat. 
Cal tenir en compte també les 
noves obertures que es produ-
eixen mensualment i que es 
preveu que poc a poc es vagin 
sumant a la iniciativa. De la 
mateixa manera, s’està treba-
llant amb noves iniciatives i 
funcionalitats.
Tots aquells establiments co-
mercials que encara no figu-
ren al directori que es posin 
en contacte amb l’Àrea de 
Comerç per tal de que puguin 
emplenar la fitxa i disposar del 
seu espai digital en el directori 
de comerços.

La residència P. Vilaseca amplia les 
estades temporals i l’estimulació

durant l’ampliació i que està 
equipada amb un llit d’aigua 
per proporcionar relaxació, 
una columna de bombolles, 
un projector amb efecte de 
cel nocturn, feixos de llums 
interactives, mantes de pes 
farcides de boles, plafons de 
motricitat, jocs de memòria 
i de trencaclosques, i un puf 
d’estimulació sensorial que 
conte boles en el seient, en el 
respatller, a la zona on reposa 
la nuca i en les ales laterals i 
que és adequat per usuaris 
de cadires de rodes i pacients 
enllitats que necessiten can-
viar de posició durant el dia. 
Es tracta d’un espai on s’esti-

mulen els sentits dels usuaris, 
induint un estat de benestar 
i relaxació o d’increment de 
l’activació. Això permet tre-
ballar amb persones amb un 
deteriorament cognitiu que 
dificulta que participin en 
activitats grupals ja sigui per-
què la seva capacitat d’atenció 
està minvada, o perquè han 
perdut la capacitat d’expressió 
i/o comprensió del llenguat-
ge verbal, o pels trastorns de 
conducta que presenten. Les 
teràpies Snoezelen es van de-
senvolupar als Països Baixos 
en la dècada de 1970 i s’han 
expandit a institucions de tot 
el món. Snoezelen és un nom 
format per les paraules ho-
landeses “snuffelen” i “doeze-
len” que signifiquen olorar i 
relaxar-se.
La residència també ha rei-
niciat les sessions de teràpia 
amb gossos a càrrec de l’as-
sociació Boskan Teràpies In-
tegratives, i les sessions diri-
gides de gimnàstica a la sala 
de fisioteràpia i al nou parc 
de salut recentment instal·lat 
al jardí del centre.

Detingut per robar en 
una gasolinera 

la caixa. Quan el treballador 
ho va veure, li va recriminar 
l’acció i el lladre va esgrimir 
un ganivet i va fugir corrent 
amb els diners de la caixa. Els 
mossos van fer recerca per la 
zona però no el van localitzar.
L’endemà els agents van con-
tinuar les indagacions. Final-
ment van localitzar i detenir 
els presumpte lladre a Igua-
lada.
La investigació continua 
oberta i no es descarta que el 
detingut pugui està implicat 
en altres robatoris.
El detingut va passar ahir a 
disposició del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàr-
dia d’Igualada, el qual va de-
cretar llibertat amb càrrecs.
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La producció alimentària de l’Anoia no permet, 
actualment, abastir tota la població
MARIA MOIX / LA VEU 

BCN Smart Rural ha 
realitzat un estudi, 
Terres que alimenten, 

amb en què ha determinat 
el grau d’autosuficiència de 
cada comarca barcelonina. 
Segons l’informe, el Bergue-
dà és la que disposa de més 
capacitat per alimentar a la 
seva població, d’aproxima-
dament 40.000 habitants, 
únicament amb productes 
locals. La segueix el Moianès 
amb un grau d’autosuficièn-
cia del 195%. 
La província de Barcelona 
concentra el 74% de la po-
blació de Catalunya, fet que 
disminueix la disponibili-
tat de terreny i recursos per 
alimentar els seus habitants. 
La demarcació disposa d’un 
total de 203.779 hectàrees de 
superfície agrícola, amb les 
que només podria abastir el 
10% dels seus habitants amb 
aliments de proximitat. De 
la resta de demarcacions ca-
talanes, només Lleida seria 
autosuficient, amb un 360%.
A la demarcació de Barcelo-
na, les posicions més baixes 
del rànquing d’autosuficièn-
cia alimentària les ocupen el 
Barcelonès, el Vallès Occi-

dental, el Baix Llobregat, el 
Maresme, el Garraf i el Vallès 
Oriental, amb menys d’un 
10% d’autosuficiència i una 
menor capacitat d’alimentar 
la seva ciutadania amb pro-
ductes de proximitat. 
En aquesta línia, cal subrat-
llar que la comarca del Bar-
celonès no arriba a un 1% 
d’autosuficiència alimentà-
ria, concretament, un 0,01%.

Quin grau d’autosuficiència 
té l’Anoia?
Pel que fa a la nostra co-
marca, amb els aliments que 
produïm podríem abastir el 
50% de la població. Aquest 
també és el cas de les comar-
ques d’Osona, l’Alt Penedès 
i el Bages. L’Anoia es carac-
teritza pels seus conreus de 
secà, amb els quals produeix 
cereals, oli i vi, entre d’altres. 
Amb aquests aliments la co-
marca podria abastar fins al 
77% dels seus habitants, un 
27% més que en termes ge-
nerals.
Barcelona és la demarcació 
catalana amb el menor índex 
d’autosuficiència alimentà-
ria, tot i tenir una superfície 
agrària similar a Tarragona 
i Girona. La Barcelona del 
segle XXI segueix sent terra 

pagesa, però, a l’hora d’abas-
tir els seus ciutadans amb 
aliments de proximitat, es 
veu afectada per l’alta densi-
tat demogràfica.
Els experts en usos del sòl, 
canvi climàtic i agricultura 
sostenible coincideixen en 
un mateix punt de partida: 
alimentar-se a base de pro-
ductes frescos, de tempora-
da i locals seria una mesura 
molt eficaç i relativament 
fàcil d’implementar, sempre 
que la superfície de conreus 
disponible sigui proporcio-
nal a la quantitat de població 
del territori. Terres que ali-
menten és el tercer informe 
elaborat pel projecte BCN 
Smart Rural l’estratègia de la 
Diputació de Barcelona per 
transformar el sector agroa-
limentari de la demarcació.

Les comarques barcelo-
nines han perdut el 42% de 
les terres de conreu en els 
darrers 60 anys

Segons un altre informe pu-
blicat per BCN Smart Rural, 
la demarcació de Barcelona 
ha perdut gairebé el 50% de 
la seva superfície agrària en-
tre 1956 i 2018. S’han perdut 
un total de 120.500 hectàrees 
de conreu, una àrea similar a 
l’extensió conjunta de les co-
marques del Barcelonès, el 
Baix Llobregat i l’Alt Penedès. 
El 60% dels camps de conreu 
perduts s’han convertit en 
boscos i la resta en nuclis ur-
bans.
La tendència indica que 
aquesta xifra augmentarà els 
pròxims anys. Davant d’aques-
ta problemàtica, la Diputació 
de Barcelona està impulsant 
diverses iniciatives de dina-
mització agrària, entre les 
quals en son exemples el Parc 
Rural del Montserrat, l’Espai 
Agrari de la Baixa Tordera i 
el Banc de Terres BCN Smart 
Rural.
El 76% de la superfície del 
Barcelonès està urbanitzada, 

mentre que en el cas de l’Ano-
ia només es tracta del 6%. 
L’activitat principal del sòl de 
la nostra comarca és el conreu 
(vermell), en contrast amb la 
major part de la demarcació 
que és la forestal (verd).
Els resultats de l’informe s’han 
obtingut contrastant l’últim 
mapa de cobertes publicat per 
l’Institut Cartogràfic i Geolò-
gic de Catalunya amb un mapa 
originat a partir de l’ortofoto-
grafia de 1956 de la província 
de Barcelona. Més coneguda 
com «el vol americà», repre-
senta un punt de referència 
essencial per entendre com 
era el territori just abans del 
desenvolupament econòmic 
i social dels anys 60 i 70 del 
segle passat. 
La Diputació de Barcelona 
va generar l’ortofotogra-
fia de l’any 1956 per a tota 
la província de Barcelona a 
partir dels fotogrames origi-
nals del vol cedits pel Minis-
teri de Defensa.
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En una trobada de la 
patronal amb alcaldes 
i Consell Comarcal pel 
V Fòrum Empresarial, 

també es va abordar 
la necessitat de fer un 

pla d’habitatge

Synergie i DCA Anoia signen 
un conveni de col·laboració

Dins el marc de la seva polí-
tica de responsabilitat social 
corporativa (RSC) la multi-
nacional de recursos humans 
Synergie ha signat un conveni 
de col·laboració amb l’Associ-
ació DCA (Dany Cerebral Ad-
quirit) Anoia, per tal de parti-
cipar i col·laborar en millorar 
la reinserció social, educativa, 
ocupacional i laboral de les 
persones afectades de DCA.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia es va reunir -en 
una trobada privada- 

amb bona part dels consistoris 
anoiencs per posar en debat i 
comentar els reptes i estratègi-
es que ens deixa la pandèmia 
de la covid-19 com a territori. 
La trobada, que s’ha fet en for-
mat virtual ha permès als bat-
lles i batllesses compartir ide-
es, propostes i mesures que, 
o bé ja es porten a terme en 
l’àmbit municipal, o seria inte-
ressant afrontar plegats com a 
comarca, o per la voluntat de 
demanar major suport a l’ad-
ministració.
Entre els temes comentats en 
la reunió, s’ha posat sobre la 
taula que moltes de les po-
blacions de la comarca han 
notat un increment de ciuta-
dans arran de la pandèmia, 
gent que s’ha traslladat de zo-
nes més metropolitanes a la 
nostra comarca accentuat per 
l’increment del teletreball. Es 
tracta d’un creixement que els 
consistoris voldrien que fos 
acompanyat i que permetés 
que les famílies noves s’inte-
grin bé en els municipis.

Alcaldes de l’Anoia defensen en 
una trobada amb la UEA la 
transició energètica “amb consens”

L’Hospital explica la 
digitalització del bloc 
quirúrgic en un congrés

REDACCIÓ / LA VEU 

Els dies 26 i 27 de maig 
s’ha celebrat el congrés 
AECOC salut, un esde-

veniment en el que participen 
fabricants, distribuïdors, ser-
veis de salut i hospitals per a 
posar en comú casos d’èxit, in-
novacions i estratègies Best In 
Class en el sector de la salut.
En aquest marc i dins del 
bloc “Hospitals que lideren la 
gestió del canvi”, el Dr. Josep 
Camps, coordinador quirúr-
gic del Consorci Sanitari de 
l’Anoia, ha explicat en què ha 
consistit el projecte de millora 
del bloc quirúrgic, sobretot te-
nint en compte la rellevància 
que té aquesta àrea dins l’hos-
pital.
Per aquest motiu primera-
ment es va realitzar un anà-
lisi del procés quirúrgic i així 
posar de manifest les proble-
màtiques existents: “A vega-
des una intervenció no pot 
començar perquè simplement 
no s’ha avisat a la persona que 
ha de netejar, o perquè està 
ocupada, o perquè el zelador 
no sap que tenia que buscar 
aquell pacient” eren alguns 
dels exemples que deia el Dr. 
Camps.
Fruit d’aquest anàlisi i amb 
l’objectiu d’abordar aquestes 
problemàtiques, l’hospital va 
apostar per la digitalització 
del procés en dos àrees princi-

pals: la planificació quirúrgica 
i la traçabilitat del pacient.
El sistema digital implantat 
es basa en una eina de pro-
gramació a través d’una apli-
cació web que facilita la visu-
alització de les intervencions 
i permet la gestió i els canvis 
de manera molt senzilla i in-
tuïtiva.
A més, en l’àrea de traçabi-
litat s’han instal·lat diferents 
dispositius que permeten la 
visualització i seguiment del 
pacient dins del bloc en temps 
real, i es comunica a través de 
mòbil al personal de neteja i 
zeladors per iniciar les seves 
tasques de forma coordinada 
amb el personal sanitari. 
A més, el flux del pacient tam-
bé el poden seguir els seus fa-
miliars, tant a través d’una app 
que es pot descarregar des del 
mòbil com des de pantalles 
a l’interior de l’hospital. “Un 
dels beneficiats d’aquest siste-
ma que ha agraït molt, espe-
cialment ara en temps covid, 
han sigut els familiars i acom-
panyants. Ells arriben a ad-
missions i no poden entrar a 
l’hospital. El seu familiar està 
dins i no saben on. Doncs a 
través de l’app veuen si el seu 
familiar està a planta, o a prea-
nestèsia, o a quiròfan i lògica-
ment tenir aquesta informació 
els hi aporta molta tranquil·li-
ta” explicava el Dr. Camps so-
bre els beneficis de l’eina.

El conveni subscrit contempla 
un vessant econòmic i un altre 
d’assessorament i formació en 
matèria d’ocupació, que faci-
litarà la reinserció en el mer-
cat laboral de persones amb 
DCA. Aquest assessorament 
es durà a terme en la delegació 
que Synergie té a la capital de 
l’Anoia, i tindrà caràcter gra-
tuït per a les sòcies i socis de 
DCA Anoia. 

En matèria d’habitatge els 
representants anoiencs han 
coincidit a destacar la gran 
dificultat que suposa pels mu-
nicipis gestionar el parc d’ha-
bitatges buits. Han concedit a 
valorar interessant una aposta 
conjunta, un pla d’habitat-
ge com a comarca, per poder 
afrontar el repte de l’habitatge.
En energia tots han coincidit 
en la voluntat d’apostar per 
un model energètic eficient, 
sostenible i verd, però han  
considerat imprescindible que 
la reglamentació per aquesta 
transició tingui en compte el 
territori i els ciutadans, espe-
cialment pels parcs eòlics, i 
poder-ho acompanyar d’un 
pla perquè les decisions sobre 
emplaçaments o possibles ins-
tal·lacions no sigui desordena-
da i amb consonància amb el 
territori.
La trobada s’emmarca en les 
sessions i reunions de treball 
que la UEA està fent degut a 
la situació provocada per la 
covid, que obliga a replante-
jar l’estratègia no només em-
presarial sinó també social i 
comarcal pels propers anys. El 
president de la UEA, Joan Do-
mènech, ha insistit en què la 

trobada amb els ajuntaments 
i el Consell Comarcal “resul-
ta estratègica per afrontar, 
plegats, el repte majúscul que 
suposa aquesta redefinició de 
l’horitzó de la nostra comarca. 
Els canvis i reptes són com-
partits i saber cap on volem 
anar com a territori és ara més 
important que mai”. Aquestes 
reflexions i les recollides per 
l’entitat en més d’una vintena 
de trobades amb empreses, 
agents i experts, la UEA treba-
lla el document del V Fòrum 
Empresa i Progrés, on a ban-
da de posar context i orienta-
cions en aquest àmbit, el que 
s’hi fa és proposar un seguit 
d’idees de futur, a entomar 
des de l’àmbit privat però tam-
bé públic i la ciutadania, per 
encarar la situació i treballar 
conjuntament per un avenç 
i una major resiliència de les 
empreses, la societat i la co-
marca en general.
La bona entesa en la jornada, 
el ric debat general i la volun-
tat de seguir compartint i de-
batent temes estratègics per 
tota la comarca des del vessant 
empresarial, ha portat  a la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
a proposar, a tots els consis-
toris, realitzar aquestes reu-
nions amb una major perio-
dicitat per seguir compartint 
idees, propostes i reptes, per 
treballar plegats per la trans-
formació dels municipis i la 
comarca perquè estiguin més 
i millor alineats amb l’evolució 
del teixit productiu, empresa-
rial i també social que l’entitat 
representa. 

La trobada s’emmarca 
en les sessions i reu-

nions de treball que la 
UEA està fent degut a la 
situació provocada per 
la covid, que obliga a 

replantejar l’estratègia 



Acció de neteja 
al mirador de les 
Comes, avui 
divendres
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Igualada pel Clima organitza 
una nova acció de neteja al 
mirador sobre el camp de fút-
bol de les Comes avui diven-
dres 4 de juny a les 6 de la tar-
da per donar visibilitat al dia 
mundial del medi Ambient.
Amb aquesta nova neteja es 
vol denunciar la impunitat 
amb que s’embruta la natura, 
especialment amb l’abando-
nament d’un gran número 
d’envasos de 2 cadenes inter-
nacionals de menjar ràpid 
d’Igualada i la realització de 
botellades.
Els organitzadors animen a to-
tes les persones que estimin la 
natura, vinguin venir a posar 
el seu granet de sorra, només 
caldrà dur guants resistents 
i ganes de deixar el medi na-
tural més net.” Perquè no és la 
nostra merda però si el nostre 
planeta”.
Igualada pel Clima, entitat 
vinculada al moviment inter-
nacional Fridays for Future, 
és molt activa en els darrers 
mesos en diferents accions i 
iniciatives de neteja del nostre 
entorn, en especial el del riu 
Anoia.
Més informació a igualadax-
clima@gmail.com

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial 
de l’Anoia (UEA) per 
tal de seguir donant 

resposta i acompanyar a les 
empreses i persones treballa-
dores de la comarca, ha realit-
zat nous webinars, un cicle de 
píndoles que tenen per objec-
tiu resoldre els dubtes, neces-
sitats i inquietuds que tenen 
les empreses, però també, de 
dotar-los-hi les eines perquè 
es consolidin i creixin, davant 
la situació generada per la 
pandèmia de la Covid-19.
Un total de 400 assistents de 
diverses empreses  han parti-
cipat en aquesta 3a temporada 
que gràcies a aquest cicle de 
sessions online, les empreses i 
persones treballadores poden 
aprendre i conèixer de prop 
com actuar davant aquesta 
situació, i també, resoldre les 
diverses qüestions que tinguin 
en relació a les diverses temà-
tiques que s’hi treballen gràci-
es a la col·laboració d’experts 
i expertes. Unes sessions que 
permeten la millora relacional 
i la competitivitat de les perso-
nes treballadores
Durant aquest període, s’han 
celebrat diverses sessions on-
line. Per exemple, es va parlar 
de la Reforma del Pla General 
Comptable 2021, un webinar 
que va estar coorganitzat amb 
l’ACCID (Associació Catalana 
de Comptabilitat i Direcció) i 
on s’hi exposaren les princi-
pals novetats comptables que 
s’incorporaren al Reial Decret 
que modifica el PGC. Aquesta 
sessió va anar a càrrec de Jor-
di Rizo, professor associat de 
la UAB, membre de l’ACCID, 
assessor, professor del màs-
ter en comptabilitat superior 

Prop de 400 participants en la 3a temporada dels 
Webinars de la Unió Empresarial de l’Anoia

i auditoria UAB-CEC, expert 
comptable acreditat. 
També es va comptar gràcies 
a la coorganització de l’AC-
CID, dues sessions informati-
ves més: una sobre la situació 
actual i perspectives del teixit 
empresarial -que va anar a 
càrrec d’Oriol Amat, cate-
dràtic d’economia financera i 
comptabilitat de la Universi-
tat Pompeu Fabra, degà de la 
Barcelona School of Manage-
ment (UPF-BSM), vicedegà 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i vicepresident de 
l’ACCID. I l’altra, sobre com 
afrontar una ronda de finan-
çament, enfocada sobretot 
a les startups i a través d’una 
visió estratègica i financera, i 

que va anar a càrrec dels eco-
nomistes Andrei Boar i Fàti-
ma Vidal. 
Més endavant, per donar eines 
tant als equips de recursos 
humans de les empreses ano-
ienques, com per a persones 
treballadores interessades, es 
van organitzar diversos webi-
nars enfocats a la millora de 
la comunicació i les relacions 
laborals.
En aquesta línia, Roger Bas-
cones -coach transpersonal, 
consultor i formador-va oferir 
una jornada sobre com millo-
rar aquestes relacions en l’en-
torn laboral a través de dos 
conceptes: el líder coach i el 
family team, claus per tenir 
equips saludables. 

D’altra banda, Jordi Tarra-
gona -conseller de famílies 
empresàries-, qui va apro-
par les claus per millorar la 
comunicació dins la família 
empresària. L’últim webinar 
realitzat fins ara, va comptar 
amb Laura Ravés, economista 
i coach, fundadora de Hi Hap-
piness. Ravés va exposar com 
el mercat laboral, que s’ha fet 
global gràcies al teletreball, les 
empreses han de treballar més 
que mai la seva proposta de 
valor. 

2.679 assistents en total en 
tots els webinars UEA
Des de la seva creació -a l’abril 
de 2020- fins el dia d’avui, 
s’han realitzat 43 webinars 
que han comptat amb l’assis-
tència de 2.679 persones en 
total. S’han tractat temàtiques 
molt diverses: des de normati-
va laboral; els ERTOs; la pre-
venció de riscos; perspectives 
econòmiques; màrqueting 
digital; com vendre a través 
de les xarxes socials; l’e-com-
merce; ajuts i subvencions, 
normatives, mesures i ajuts; 
gestió emocional, d’equips i 
lideratge empàtic; estratègia 
empresarial; digitalització i 
ciberseguretat; fiscalitat, entre 
altres. I ha comptat amb po-
nents de nivell per a dur-ho a 
terme com Oriol Amat, cate-
dràtic d’Economia Financera i 
Comptabilitat de la UPF; Víc-
tor Moliner, expert i consultor 
d’empreses en l’àrea de vendes 
i màrqueting digital; Javier 
Creus, director i fundador de 
Ideas for Change, David Font, 
director de l’Agència Catalana 
de Turisme, o amb l’exconse-
llera d’Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat, Àn-
gels Chacón.

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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Aviat s'inaugurarà 
una maqueta de grans 

dimensions, única a 
Espanya,que doblarà 

la superfície de
 l'actual museu

REDACCIÓ / LA VEU 

H a entrat en servei una 
nova zona taronja 
d'aparcament, que es 

controla amb un tiquet obliga-
tori entre les 9 i les 13 hores, i 
les 16 i les 20. La primera hora 
i mitja no tindrà cap cost. Se 
situa entorn del CAP Igualada 
Urbà i de l’estació de FGC.
El sindicat CCOO Anoia con-
sidera que aquests tipus de me-
sures "poden permetre facilitar 
l’aparcament de vehicles per 
realitzar determinades gesti-
ons en hores de gran activitat, 
deixant espai disponible per a 
l’estacionament de curta dura-
da i reduint la circulació de ve-
hicles que ho necessiten, però 
aquesta mesura no ha estat ben 
plantejada, i ha de contemplar 
una visió integral de les neces-
sitats de mobilitat d’Igualada".
Comissions diu que ha traslla-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a comarca de l’Ano-
ia, de la mà del Con-
sell Comarcal, ha estat 

present a la fira internacional 
FITUR de Madrid. D’aquesta 
manera, el territori ha tingut 
l’ocasió de donar-se a conèi-
xer a la fira més important del 
sector, que ha tingut lloc del 
19 al 23 de maig.

Marca "Anoia Turisme"
La marca “Anoia Turisme” del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
ha compartit espai amb altres 
comarques en un gran estand 
de Catalunya, fet que ha per-
mès establir nous vincles i 
reforçar els ja existents amb 
entitats del territori i amb la 
mateixa Diputació de Barce-
lona.
Dani Gutiérrez, conseller de 
turisme, valorava molt positi-
vament aquesta oportunitat, ja 
que “ha permès trobar sinergi-
es amb altres administracions, 
destinacions i agents turístics 
públics i privats'”. D’altra ban-
da, Gutiérrez afegeix que “ha 
estat tota una oportunitat per 
a poder explicar a la nova di-
putada de turisme, Abigail 
Garrido, el nostre projecte 
basat en la sostenibilitat i la 
promoció del slow tourism”. 

L'Anoia es va promocionar al saló 
de turisme Fitur, a Madrid

Jove Cambra va celebrar 
el concurs Joves a Debat

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte dia 
22 de maig, la Jove 
Cambra Internacional 

d’Igualada va celebrar el con-
curs Joves a Debat 2021, des-
prés que l’edició de l’any passat 
fou cancel·lada degut a la situ-
ació d’inici de la pandèmia.
L’acte es va celebrar al Museu 
de la Pell d’Igualada i durant 
el matí es va fer una formació 
d’oratòria pels equips partici-
pants, formats per 3 alumnes 
de 1r de Batxillerat dels insti-
tuts Joan Mercader, Pere Vives 
Vich, Badia i Margarit i Milà 
i Fontanals. La formació va 
anar a càrrec de la Júnior de 
l’entitat, Georgina Rodríguez. 
Setmanes abans, es va realitzar 

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, dia 5 
de juny, i després 
de més d'un any de 

tancament forçós per la Co-
vid 19, reobrirà les seves por-
tes de nou el Museu del Tren 
Miniatura Railhome BCN, 
reprenent-se les visites guia-
des d'hora i mitja de durada 
els caps de setmana a les 10:30 
i 12:00 els matins dels dissab-
tes i diumenges, i a les 16:30 i 
18:00 les tardes dels dissabtes.
Aquest llarg període de tanca-
ment, lluny de desincentivar 
aquest projecte que va veure 
la llum el 2014, ha servit per 

una formació a cada aula de 1r 
de Batxillerat de cada institut 
participant, en aquest cas a 
càrrec de Magí Senserrich.
Durant la tarda, es va realit-
zar el concurs de debat al pati 
del Museu de la Pell, on es 
van realitzar tres debats (dues 
semifinals i la final). El jurat, 
format per Joan Mateu del 
Rotary Club, Salvador Oliva 
d’Òmnium Cultural, Carme 
Riera com a 1r tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament d’Igualada, 
Robert Franquet com a presi-
dent de la JCI Catalunya i amb 
Georgina Rodríguez com a 
presidenta del jurat, després 
d’una difícil deliberació va 
escollir com a guanyador d’en-
guany l’equip participant de 
l’INS Joan Mercader.

I és que, des d’Anoia Turisme 
s’està treballant per promoci-
onar el territori com a destí 
sostenible, una característica 
molt apreciada per les famí-
lies i els amants del patrimoni 
cultural i natural, de la natura, 
de l’esport i de la gastrono-
mia. Un altre fet diferencia-
dor i que Gutiérrez valora és 
l’aposta pel turisme accessible 
amb projectes com el de Can 
Morei, un allotjament rural de 
referència a nivell europeu per 

la seva accessibilitat.
FITUR ha tancat amb l'assis-
tència de més de 62.000 as-
sistents: 42.000 professionals 
i una estimació de més de 
20.000 visites del públic gene-
ral durant el cap de setmana. 
FITUR 2021 ha estat la prime-
ra fira internacional celebrada 
presencialment a Europa, fet 
molt valorat pel sector i que 
ha contribuït decididament a 
despertar l’optimisme de cara 
a aquest estiu.

seguir treballant a porta tan-
cada en la que serà la novetat 
més esperada pel públic: la 
inauguració, l'any vinent, del 
nou espai dedicat al tren de 
vapor escala 1:32, una maque-
ta de grans dimensions única 
a l'estat espanyol, que doblarà 
la superfície del Museu i el si-

tuarà encara més com a refe-
rent al sud d'Europa de la seva 
especialitat.
Aquesta inauguració previs-
ta pel 2022, es farà coincidint 
amb la capitalitat de la cultura 
catalana de la ciutat d'Iguala-
da, i en serà un dels esdeveni-
ments més esperats.

dat a l'Ajuntament que "tindrà 
una afectació directa sobre 
treballadors o estudiants que 
fan servir el transport públic, 
tant de FGC com d’autobús", 
i proposa que cal "l’aprovació 
definitiva del Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible, amb la in-
corporació de mesures efec-
tives per al canvi de model de 
mobilitat", la vinculació de l’es-
tacionament en zona taronja "a 
la utilització de transport pú-
blic, estenent la tarifa gratuïta 
per als seus usuaris i usuàri-
es", així com l'enfortiment del 
servei de transport públic del 
CAP i la mateixa estació, re-
duint la necessitat de circular 
amb vehicle particular, la mi-
llora de l’accessibilitat a peu i 
amb bicicleta a aquests tipus 
d’espais, i la planificació de 
noves zones d'estacionament 
dissuasiu per donar servei a 
l‘estació de FGC. 

CCOO vol que la zona 
taronja del CAP no 
afecti als usuaris del tren

Reobre el Museu del Tren Miniatura 
Railhome a les Comes
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Líders europeus i pioners en l’estudi i l’aplicació de l’eficiència energètica en els edificis
 a partir de l’aprofitament de la llum solar, l’energia més neta que existeix

Amb la col·laboració de:

Grup Aislux: 
L’enginyeria de la llum natural

Sota el lema “Enginyeria de la llum natural”, neix des de fa 30 anys, el 
Grup Aislux, una empresa pionera en l’estudi i l’aplicació de l’eficiència energèti-
ca en els edificis, a partir de l’enginyeria de la llum solar. Amb el propòsit de des-
envolupar i comercialitzar nous sistemes de captació de la llum solar, l’incipient 
grup va dedicar grans esforços tecnològics i econòmics a la formació d’un sòlid 
equip d’investigació i desenvolupament, amb la finalitat de crear sistemes que 
permetessin un millor aprofitament de l’energia solar. 

A dia d’avui, Grup Aislux compta amb un complet catàleg de productes fabri-
cats amb policarbonats, metacrilats, PVC i polièster, els quals confirmen l’èxit 
del procés i que els ha convertit en líders indiscutibles a nivell europeu, un clar 
exemple en el mercat de metodologia i lideratge. A més, el Grup Aislux és pre-
sent a Madrid, Llevant, Galicia, Andalusia, País Basc, Castella i Lleó, i Catalunya, 
concretament, als Hostalets de Pierola (Anoia).

“Estic convençut que cada dia, la consciència mediambiental és cada cop més forta. 
Del que no hi ha dubte és que la gent sí té plena consciència en què els recursos són pe-
ribles i molts d’ells, altament contaminants. El canvi climàtic a causa de les emissions 
a l’atmosfera és un fet constatat i acceptat. Ecològicament parlant, se’ns ha acabat 
la barra lliure i el regrés a una economia circular se’ns fa imprescindible”, exposa 
Javier Sánchez, CEO de l’empresa a Catalunya.

Il·luminació d’edificis a través de la llum natural, l’energia més 
neta que existeix

En aquest sentit, des de Grup Aislux treballen a partir de la captació de l’energia 
més neta que existeix, la llum solar. Com a mostra d’això, il·luminen edificis amb 
llum natural: “Portem la gestió de la llum al límit, de manera que puguin prescin-
dir el major nombre d’hores possible de l’energia procedent de combustibles fòssils o 
similars. A partir d’aquí és fàcil calcular els Kw/h que s’han deixat de consumir amb 
els nostres sistemes i convertir-los en les tones de CO2 estalviades al llarg de la seva 
vida útil. Amb això em refereixo que la clau està en la recuperació del material en si. 
Els nostres sistemes fan que el retorn del material sigui realment senzill i que es recicli 
per a la fabricació de qualsevol altre compost”, afirma Sánchez. 

La metodologia del Grup Aislux consisteix en què quan algú està dissenyant un 
edifici, ells ja hi col·laboren: “Tots els paràmetres de llum, temperatura, so, detalls 
constructius, etc. El dissenyador els conèixer per endavant, sobre el pla”, explica. 
Tot i que sembli cosa de màgia, són molts anys d’experiència que els ratifiquen: 
“Aquesta experiència ens ha permès desenvolupar algoritmes amb els que podrem 
avançar sobre pla què succeirà en realitat. Això dona confiança total a l’equip de dis-
seny perquè li permetrà jugar amb diverses solucions fins trobar el resultat desitjat”, 
avança Sánchez.

Compromís i lideratge sostenible

Pel que fa a les normatives mediambientals exigibles en el mercat de la cons-
trucció, el CEO de la delegació d’Aislux Catalunya explica que “quan qualsevol 
activitat vol tenir la certificació sostenible necessita un auditor que conformi que els 
materials i sistemes utilitzats per a construir l’edifici en qüestió, tinguin certificat 
mediambiental. En aquest cas, l’Environment Product Declaration. Els auditors 
solen ser LEED, DGNB, VERDE, BREEAN, entre altres.

Des d’Aislux, el CEO de la delegació de Catalunya opina que els sistema actu-
al converteix automàticament l’opinió pública en un eslògan: “Els nostres clients 
saben que aquest no és el nostre cas. No generalitzem. No som un missatge. Per a 
nosaltres, cada obra, cada edifici és un nou cas. Un nou repte. Comencem cada cop 
de zero amb cada nou projecte i l’estudiem exhaustivament. Donem respostes per-
sonalitzades per a cada cas. Això implica un exercici de responsabilitat enorme. Al 
marge del nostre equip operatiu, el nostre equip d’investigació i desenvolupament 
està en constant evolució. Sabem que els nostres productes actuals són d’una qualitat 
i funcionalitat excepcionals, però seguim en la línia de millorar les solucions que ja 
disposem, i com no, seguir creant futur”. 

www.aislux.com 

Sector:  contsrucció

Fundació: 1991

Treballadors: 60



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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La fiscalitat de les criptomonedesL’estrès, la pandèmia silenciosa...

Sebastià Carles 
Gestor administratiu i assessor fiscal de Grup Carles
@sebastiacarles  

Se va extendiendo la filosofía: primero fue Amazon Go y ahora Conti-
nente Labs. Irá a más.

“L’Institut Català de finances el mes de març va presentar la sol·licitud 
de llicència bancaria, el projecte de constitució d’ICF Banc, davant el 
Banc d’Espanya i el BCE”. 

Amb menys frau fiscal no tindriem dèficit públic, però sobretot cal comba-
tre els grans fraus.
L’ efectiu es limita a 1.000 euros: la nova llei contra el frau fiscal.

“Sabem que ressonar alt 
s’amplifica als altres ”

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

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’indústria

Roger Bascones
Fundador-Coach Transpersonal d’Ómun. 
www.somosomun.com hola@somosomun.com

Avui en dia es parla de mol-
tes coses, i no tant de l’es-
très. El trobem a àmbits 
diversos, ja sigui professi-

onals, personals, educacionals o in-
clús pel pas d’una malaltia. Llavors el 
procés es torna realment una odissea. 

Aquest darrer mes, hem posat en 
marxa des de la UEA, Foment i 
Ómun (empresa de Coaching i For-
mació) una formació de la gestió de 
l’estrès. Ens hem trobat diferents per-
fils, entre el quals hi havia responsa-
bles de RRHH, sanitaris, directors, 
caps d’equips, treballadors en actiu 
i altres a l’atur. Això sí, tots amb un 
denominador comú: aprendre a de-
tectar, identificar i gestionar l’estrès.
En el moment que entrem a les pre-
sentacions i cadascú comença a ex-
plicar la seva trajectòria, ja ens ado-
nem de la situació que està o estava 
vivint. Alguns, un veritable calvari. 
Ens trobem persones que han rebut 
un maltractament psicològic  i mi-
nusvàlua al lloc de treball, portant al 
límit l’ansietat, la depressió i l’auto-
estima amb un estrès que ha tingut 
un llarg recorregut i s’ha transfor-
mat en crònic. També ens trobem a 
personal de RRHH que la pandèmia 
ha posat en una situació, diguem, de 
dificultat a l’haver d’acomiadar, re-
colzar, potenciar i regular un entorn 
veritablement complex que els exigia 
ja no lidiar amb el seu propi estrès, 
sinó amb el dels altres. 

Què dir dels sanitaris? estar contínu-
ament en un àmbit de malaltia, d’exi-
gència, esgotament mental i emocio-
nal, tot portat al límit i prolongat en 
el temps. Això posa a una persona a 
la vora de l’abisme. Lamentablement 
alguns cauen i no tornen.

Aquests són casos extrems per la di-
ficultat del moment actual, la resta 
son els que ja coneixem, entorns de 
pressió, espais de mala qualitat tals 

com: falta de llum, temperatura ex-
trema, contacte amb químics, etc. i 
després, els familiars. Aquest últim 
tampoc deixa indiferent a ningú, ja 
que el que experimentis a casa t’ho 
emportes allà on vagis o al contrari. 
Tot això serveix per posar en relleu 
què està passant: tenim una pan-
dèmia silenciosa que fa estralls a la 
nostra salut i volem solucions. Per 
desgràcia hem vist caure companys 
amb problemes cardíacs, depressi-
ons i ansietats que costen de recu-
perar. Podem donar alternatives per 
crear espais d’alliberació d’estrès, 
sempre que hi hagi voluntat per totes 
les parts, l’empresa i el treballador. 
Tenim una vida i l’hem de gaudir. 
Ens passem moltes hores a la feina i 
aquesta ha de ser de qualitat. El ren-
diment i els resultats positius depe-
nen d’aquest equilibri i aquest dema-
na disciplina i constància.

Un bioritme sa és aquell que podem 
gestionar des de l’observació i la vo-
luntat.

Des de la nostra part (www.somoso-
mun.com), hem donat eines, alterna-
tives, solucions i una visió diferent, 
més holística, dissociada, per veure 
les coses des d’un punt extern. Com-
partir, expressar i recolzar és vital per 
a la salut. Si a aquests els sumem eines 
per a cada cas i posem consciència en 
els símptomes, alertes que poden ser 
subtils i no subtils, podrem treballar 
la prevenció i no la malaltia. 

Cal auto-observació i autoritat per-
sonal.

Proposo posar més atenció per a la 
millora dels entorns, posar en valor 
la salut equilibrada. Tot per una evo-
lució que ens connecti amb els altres, 
la natura i la salut. Tots som impor-
tants. El focus posem-lo a les perso-
nes. Sabem que ressonar alt s’ampli-
fica als altres...  

Cada dia hi ha més persones 
que es decideixen a invertir 
en criptomonedes, les més 
conegudes, Bitcoin, Ethe-

reum, XRP, Binance o Coin. Qui hi 
inverteix és per estalviar o per treu-
re un rendiment comprant i venent. 
També hi ha qui es dedica a la mi-
neria, que vindria a ser la fabricació 
d’aquestes criptomonedes. 
D’altra banda, l’adquisició de pro-
ductes amb criptomonedes, si el 
venedor l’accepta, es considera un 
mitjà de pagament sense cap més 
conseqüència fiscal. No entraré en 
cap detall tècnic del blockchain, ni 
de com es fabriquen les criptomo-
nedes, sinó en la seva fiscalitat en al-
guna de les tres circumstàncies des-
crites i considerant que normalment 
haurem d’operar a través de platafor-
mes virtuals vinculades a comptes 
corrents bancaris en euros.

Invertir en criptomonedes. Un cop 
fet el canvi d’euros a criptomoneda, 
no té cap altra repercussió que la 
d’haver-se de declarar a l’impost de 
patrimoni si el valor, sumat als altres 
elements mobiliaris i immobiliaris, 
supera la base mínima que obliga 
a declarar. El valor que s’haurà de 
declarar serà el de canvi en euros a 
última hora del dia 31 de desembre. 
Tenint en compte la volatilitat de les 
criptomonedes, aquest concepte de 
l’hora, és important.

Operar amb criptomonedes. O per 
entendre’ns millor, buscar un benefi-
ci amb la compra i venda, aprofitant 
la seva volatilitat. Aquí es tributa per 
IRPF en cas de persones físiques re-
sidents, o per Impost de Societats en 
cas de persones jurídiques. El criteri 
és el mateix que en les operacions de 
compra i venda de títols cotitzats, i 
tributarà per guanys i pèrdues pa-
trimonials tenint en compte sempre 
el criteri FIFO, és a dir, que la venda 
sempre es considerarà d’aquells títols 

adquirits primer. El guany patrimo-
nial s’obté de la diferència entre el 
valor d’adquisició i el de transmissió. 
Serà imprescindible operar amb pla-
taformes que ens proporcionin su-
ficient informació sobre el valor de 
canvi en el moment de la compra i 
de la venda, i més si les operacions 
comencen amb bitcoins, després es 
canvien a ethereums, i així succes-
sivament amb altres criptomone-
des. Per tant, els guanys s’haurien 
de declarar encara que no hi hagués 
transaccions en euros. Com es pot 
observar, tot això pot generar una 
complicació important i probable-
ment impossible de resoldre si la pla-
taforma on invertim  no ens propor-
ciona tota la informació. Una cosa 
és comprar avui criptomoneda per 
1.000€ i d’aquí a uns mesos tornar-la 
a vendre i ingressar en euros el valor 
de la transacció, que això té un càl-
cul fàcil, i l’altra és operar diàriament  
amb diverses criptomonedes. Hi ha 
qui opina que si l’Agència Tributària 
no té informació de les operacions 
de les plataformes, és suficient amb 
declarar únicament la diferència en-
tre la venda final i l’aportació inici-
al, sense entrar en cadascuna de les 
operacions, és a dir compensant tots 
els guanys i pèrdues en una sola ope-
ració, però estrictament parlant això 
no seria així perquè la compensació 
de pèrdues amb altres guanys té unes 
normes que probablement no per-
metrien aquestes compensacions.

Mineria o fabricació de criptomone-
des. Clarament es tracta d’una acti-
vitat econòmica i per tant subjecta a 
l’impost de l’IRPF i de Societats. Els 
ingressos seran les criptomonedes 
obtingudes en valor euros i les des-
peses i inversions seran les normals 
d’una activitat econòmica.
Es recomana sempre l’assistència i 
assessorament de professionals de 
la fiscalitat, donada la complexitat 
d’aquestes operacions.  

“Mineria 
o fabricació de criptomonedes.”
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REPARACIÓ I MANTENIMENT 
DE CALDERES CLIMATITZACIÓ I 

EQUIPS DE TRACTAMENTS 
D’AIGUA, GAS, GASOIL I 

ENERGIES RENOVABLES

ROBERTO 687 28 88 93
TONI 696 53 24 35

RT CLIMA 93 138 79 86

c/Nostra Senyora de la Mercè 1 · Vilanova del Camí · rtclima@rtclima.es ·  www.rtclima.es

OFERTA DEL MES

OFERTA DEL MES

MSZ-AP35VGK, R32
A+++  AMB WIFI

BOMBA DE CALOR INVERTER

1.350€
Instal·lació inclosa �ns a 5 metres de distància
Altres models i instal·lacions consultar preus

Finançament a 12 mesos sense interessos
Prèvia acceptació bancària

KOSNER KSTI12/35F PLUS
BOMBA DE CALOR INVERTER

975€
Instal·lació inclosa �ns a 5 metres de distància
Altres models i instal·lacions consultar preus

Finançament a 12 mesos sense interessos
Prèvia acceptació bancària

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, 
NETEJA I DESINFECCIÓ

NO PASSIS CALOR AQUEST ESTIU!
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S ón aliats imprescin-
dibles per combatre 
el fred i la calor. Hi ha 

models amb funcions i preus 
molt diferents. Us donem al-
gunes claus per triar segons la 
teva necessitat.
L’aire condicionat s’ha conver-
tit en un aliat imprescindible a 
l’hora de combatre el fred i la 
calor a la llar. A més, purifica 
l’aire, elimina les males olors 
i manté els ambients frescos. 
Però perquè l’aparell funcioni 
aprofitant el seu màxim po-
tencial, hem de saber com tri-
ar un aire condicionat d’acord 
amb les característiques de el 
lloc on ho anem a situar i les 
necessitats que tenim.
Hi ha molts interrogants que 
hem de resoldre abans de 
decidir quin dispositiu com-
prar: per exemple, quins tipus 
d’equips hi ha, quantes frigori-
es necessitem per a cada espai 
i quin nivell de consum volem 
per a l’aparell. 

Quin aparell d’aire 
condicionat comprar?
Comprar un equip és una de-
cisió econòmica important 
que mereix una bona recer-
ca i una anàlisi d’opcions per 
evitar frustracions i no perdre 
diners. Et donem algunes re-
comanacions per a considerar 
abans de passar la targeta de 
crèdit i emportar-te un aparell 
a casa teva.
Algunes claus per tenir en 
compte:
- Tipus d’aparells: hi ha dife-
rents models i cada un s’ajus-
ta a necessitats diferents. Per 
exemple, un model split o fix 
és el més recomanat per als 
que no compten amb preins-
tal·lació de conductes de cli-
matització. No obstant això, 
hi ha situacions en què no 
podem instal·lar un equip 
fix, ja sigui perquè vivim en 
un immoble llogat o perquè 
no podem posar l’aparell a la 
façana. En aquests casos, la 
solució són els aires condici-
onats portàtils.

Com triar un bon aparell d’aire condicionat: consells per comprar bé

- Filtres: aquests accessoris 
milloren la qualitat de l’aire, 
la qual cosa és imprescindible 
per als que pateixen al·lèrgies, 
asma o volen evitar l’olor del 
tabac. Tenir en compte la qua-
litat del filtre pot resultar molt 
beneficiós.
- Potència i eficiència energè-
tica: és molt important aques-
ta dada, ja que ens diu quant 
trigarà l’aparell en arribar a la 
temperatura desitjada. Quant 
menys demori, menys temps 
estarà funcionat i consumirà 
menys energia. Això depèn de 
les frigories i l’ambient que vo-
lem aclimatar.
- Nivell de soroll: això és fona-
mental si no volem trobar-nos 
amb un aparell que tapi les 
converses o no ens deixi dor-
mir. L’ideal és que el nivell de 
soroll no superi els 24 deci-
bels.
Coneix les millors marques 
d’aire condicionat: si bé totes 
les marques han de complir 
certs estàndards per sortir a 
mercat, hi ha algunes que són 
millors que altres per la seva 
innovació o qualitat.
 
Tipus d’aire condicionat
Hi ha diferents models. Si bé 

el més popular és el fix o split, 
cada casa té necessitats dife-
rents i el millor és conèixer 
tots els models disponibles.
- De finestra: tots els com-
ponents necessaris es troben 
dins de la caixa, el que per-
met estalviar espai. És de fàcil 
col·locació però requereix un 
forat a la paret o una finestra. 
Es tracta de models més antics 
però que en cas de necessitat 
poden resultar molt útils.
- Portàtil: com hem esmentat 
abans, és ideal per als que no 
puguin o vulguin realitzar cap 
obra a l’habitatge o vulguin 
portar-lo de vacances. Consis-
teix d’un equip que es col·loca 
a terra i té una mànega que 
serveix per expulsar l’aire ca-
lent a l’exterior a través d’una 
finestra. Igual que en el cas de 
el model de finestra, aquest 
equip manté el compressor, el 
condensador, la vàlvula d’ex-
pansió i l’evaporador en una 
caixa compacta. És un equip 
una mica més sorollós que els 
altres però és súper pràctic.
- Split o multisplit: aquest sis-
tema s’instal·la amb una uni-
tat a l’exterior i una, o diverses, 
unitats interiors. El millor és 
que necessita molt poca obra. 

És el tipus de equip més venut 
perquè estalvia energia, espai i 
és el més silenciós. Una de les 
seves grans avantatges és que 
permet mantenir fresca una o 
més habitacions alhora.
- Central: un sistema centra-
litzat s’utilitza en edificis en 
què totes les sales necessiten 
de condicionament. En gene-
ral, s’usa més en oficines que 
en llars familiars. Funciona 
amb ajuda d’un compressor 
de gran capacitat que permet 
estalviar diners i energia.
Però, a més d’aprendre sobre 
marques i tipus d’aire condi-
cionats, és important calcular 
quantes frigories són necessà-
ries per a cada espai.

Quantes frigories?
Com calcular les frigories és 
una de les preguntes més co-
muns que es fan els que volen 
comprar un equip per a la seva 
llar. Això es deu al fet que els 
fabricants expressen la capaci-
tat de refredament d’un equip 
utilitzant aquesta unitat. En el 
cas dels equips fred / calor, es 
mesura en quilocalories.
És una dada rellevant ja que 
un equip molt noi funciona-
rà de forma constant i força-

da, generant un alt consum 
d’energia i, per tant, un major 
despesa econòmica. Un equip 
molt gran tampoc és ideal a 
causa dels continus arrenca-
des i frenades que haurà de re-
alitzar per assolir molt ràpid la 
temperatura programada.
Si volem saber com calcular 
l’aire condicionat per a una 
habitació, el primer que hem 
de considerar són els metres 
quadrats de el lloc.
Quantes frigories necessito 
per 30 metres quadrats: per a 
un espai d’aquest tipus, l’ide-
al és un aparell d’entre 2000 i 
3.000 frigories. Per verificar 
aquesta dada hem de mirar 
l’etiqueta de l’eficiència ener-
gètica. Per a 50 metres qua-
drats: en el cas d’un espai tan 
gran requereix entre 4.000 i 
5.000 frigories.
Si bé aquesta és una estimació 
correcta, per saber exactament 
quantes frigories necessitem 
hem de tenir en compte altres 
factors a més dels metres:
- La mida de l’habitació
- L’altura de sostre
- El nombre i grandària de les 
finestres
- L’orientació
- La quantitat de llum
- Aïllament tèrmic
- Quantitat d’aparells elèctrics 
a la sala

Càrrega de gas per a l’aire 
condicionat
El més probable és que un 
equip ben instal·lat no neces-
siti una recàrrega de gas molt 
seguit. Però, en el cas que així 
sigui, hem de mirar la fitxa 
tècnica del nostre aparell i car-
regar-li la quantitat establerta.
És important fer la càrrega 
de gas en estat líquid i segons 
el pes, és a dir, mesurant la 
quantitat en quilograms. Això 
permet optimitzar al màxim 
el rendiment de la màquina i 
evita problemes de funciona-
ment.
Comprar un bon equip pot 
millorar l’ambient a casa 
nostra, generant un lloc més 
amè que s’adapta a qualsevol 
clima o estació.

instal·lacions Seuba
Electricitat Calefacció Gas

Aigua Aire Condicionat
Comarca, 42 - 08700 - IGUALADA - Tel. 93 804 56 45

instalseuba@gmail.com
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c/ Vilafranca del Penedès, 2 08700 (Igualada) 
Tel. 93 804 56 07

www.gremiefa.com
per a més informació:

Agremiats-acreditats 
amb carnet Rite i 
manipulació de gasos 
fluorats

VOLS INSTAL·LAR
 UN AIRE CONDICIONAT 

PER AQUEST ESTIU?

DEMANA SEMPRE QUALITAT

DEMANA UN INSTAL·LADOR AGREMIAT
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Un tendal és un dels 
elements bàsics en 
terrasses i jardins 

durant l’estiu. Aquí tens tot 
el que necessites saber abans 
d’escollir el teu, des quant cos-
ta fins i tot si has de preguntar 
a la comunitat de veïns.

1. QUIN TENDAL VA MI-
LLOR EN CADA ESPAI O 
TERRASSA?
A les finestres petites, conve-
nen els tendals de capota. En 
balcons, els models teló, que 
tenen braços abatibles fixats 
a una barana, perquè puguis 
posar-lo en posició vertical. 
Si la teva terrassa és gran, els 
tendals de braços articulats 
són un encert, per la seva es-
tabilitat i precisió.

2. QUAN OPTAR 
PER UNA PÈRGOLA?
Si disposes al menys de 16 a 
20 metres d’exterior, la teva 
opció ideal de tendal és una 
pèrgola. L’avantatge d’aquesta 
estructura fixa és que permet 
posar un tendal de mesures 
més grans i que poden col·lo-
car-se tant adossades a una 
paret com al mig de la terras-
sa, el pati, o en qualsevol racó 
de jardí.

3. AMB COFRE, 
QUINA GRAN IDEA!
Hi ha tres tipus de tendals 
per a la terrassa en funció de 

Deu claus per escollir el millor tendal per a la teva terrassa
la seva estructura: amb co-
fre, amb semicofre o sense. 
El tendal amb cofre és el més 
resistent i el que no en té, el 
menys. Quan està en posició 
tancada, el mecanisme amb 
cofre protegeix totalment tant 
la tela com l’estructura i això 
dóna més vida útil al tendal.

4. CONEIXES
ELS TENDALS AMB KIT?
Pots comprar un kit que in-
clou l’estructura del tendal 
d’alumini, una maneta, bases 
per a la paret i cargols i evitar 
així les despeses d’instal·lació 
perquè el muntaràs tu mateix. 
I tranquil perquè disposaràs 
d’un DVD amb instruccions 
per fer-ho. Costa a partir de 
200 €.

5. TENDALS MOTORIT-
ZATS, TOT COMODITAT
En només uns segons, el 
tendal baixa a l’alçada de la 
terrassa que vulguis. Ho fa 
gràcies al sistema de moto-
rització, que pots instal·lar 
fàcilment, fins i tot en un ten-
dal que ja tinguis. A més de 
resultar més còmode, la lona 
queda perfectament tensada i 
el tendal dura més, ja que les 
obertures i tancaments són 
més suaus.

6. INCLOC TAMBÉ SEN-
SORS?
Pots completar l’equipament 
del tendal per a la terrassa 
amb sensors de vent i vibra-

ció, perquè el tendal es tanqui 
només si plou o hi ha molt 
vent (costen uns 100 €). Els 
sistemes més sofisticats in-
corporen programació horà-
ria, sensors de presència i fins 
la possibilitat de simular que 
la casa està ocupada!

7. MILLORS TELES 
PER A TENDALS
La lona de la vela per a la ter-
rassa ha de bloquejar de ma-
nera efectiva el sol. Entre els 
diferents tipus de lones, tro-
bem les de polièster, l’opció 
més econòmica, però dura 
menys i els colors es desgas-
ten abans. Les acríliques fil-
tren el 80% dels raigs UV i re-
sisteixen bé el vent i la pluja. 
Finalment, també són perfec-
tes les teles microperforades, 
que filtren el 94% dels raigs 
UV i són la que millor venti-

lació tenen. 

8. EL COLOR IMPORTA!
Com més fosc és el color del 
tendal, major protecció solar 
ofereix a la terrassa, però en-
fosqueix l’ambient projectant 
més ombres. Pots posar lones 
clares si hi ha ventilació, com 
en una pèrgola.

9. PREGUNTA A LA TEVA 
COMUNITAT DE VEÏNS
Atès que un tendal a la ter-
rassa afecta l’estètica de l’edi-
fici, abans de decidir-te per 
un model has de consultar a 
la comunitat si hi ha algun 
acord sobre el color o disseny 
de la tela (llisa, a ratlles blaves 
i blanques, etc.), les mesures 
o la ubicació.

10. CURES PERQUÈ DURIN 
MÉS

Ara que comença el bon 
temps, obre el tendal a la ter-
rassa i renta’l amb una màne-
ga, pels dos costats. La pressió 
de l’aigua t’ajudarà a treure les 
restes i les taques. Si és el ten-
dal d’una finestra, pots utilit-
zar un polvoritzador d’aigua 
i fregar amb un raspall. Fa 
servir un sabó neutre (mai 
utilitzis productes químics i 
abrasius) i repassa de tant en 
tant amb una esponja tot el 
mecanisme. Així durarà més.
Sabies que un bon tendal per 
a la terrassa redueix fins a 
10°C la temperatura de casa 
teva? O que et pot estalviar 
fins a un 80% en el consum 
d’aire condicionat?
Pots posar-los en balcons, por-
xos, terrasses o fins i tot en 
una finestra. Abans de triar-lo, 
hauràs de considerar: on instal-
lar-lo, la mida que necessites, i 
també l’orientació de casa teva 
(nord o sud), ja que donarà un 
tipus d’ombra o un altre.

QUANT DURA UN TENDAL 
DE TERRASSA?
Fins i tot els de màxima qua-
litat, en òptimes condicions, 
tenen una vida mitjana de 10 
anys. Perdent color i tensió, 
poden aguantar cinc més.

COM POTS FER 
QUE DURI MÉS?
Recorda recollir el tendal si 
plou o fa vent. I espera sempre 
a que estigui sec per recollir-lo, 
perquè si està mullat al plegar, 
conservarà la humitat i es po-
den formar taques o floridura.
Si tot el mecanisme del tendal 
funciona, un bon truc és can-
viar només la lona per reno-
var-lo, et sortirà més econò-
mic!

EL PREU DEL TENDAL DE 
TERRASSA
Tendal per la terrassa a capo-
ta retractable costa des de 200 
€, per a finestres d’entre 1 i 1,5 
metres. Per mides superiors, 
trobes models a partir de 250 €.
Tendal per a la terrassa amb 
teló que mesuri 3 m d’ample i 
llarg fins al balcó costa des de 
200 €.
Tendal de terrassa de braços 
articulats amb mesura de 3,5 x 
2,5 m i tela acrílica costa des de 
300 €.
De 5 x 3 m i amb cofre i motor, 
des de 660 €.
Una pèrgola de fusta sense tela 
val uns 400 €. Amb tendal 
superior, uns 500 €. Una me-
tàl·lica costa a partir de 600 €, 
però requereix menys mante-
niment.

LAMPISTERIA DAMIA

·COL·LOCACIÓ I VENDA 
DE DESCALCIFICADORS 

·OSMOSI I CLORADOR SALÍ 
PER A PISCINES

·ELECTRICITAT 
·FONTANERIA 
 ·CALEFACCIÓ 

·REFORMES EN GENERAL

Tel. 678 60 75 82
lampista0129@hotmail.com
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En les èpoques en què les 
temperatures augmen-
ten de nivell és impor-

tant recalcar la importància 
de la protecció amb alguna es-
tructura que no permeti l’en-
trada directa dels raigs del sol 
en la nostra llar.
D’aquesta manera, les persia-
nes es fan imprescindibles pel 
fet que les estructures comp-
ten amb un material especial 
que impedeix l’entrada de les 
ones de calor i qualsevol in-
clemència climàtica que es 
presenti en l’exterior. 

Totes les persianes serveixen 
per a aïllar de la calor?
Totes les persianes prometen 
en la descripció del producte 
no sols ser aïllants de calor, 
sinó que també de soroll. No 
obstant això, el resultat no és 
igual en tots els casos.
La ubicació de la teva llar pot 
influir en el bon funciona-
ment de la teva persiana. Mal-
grat això, unes bones persia-
nes continuaran complint les 
seves funcions com a aïllants. 
Llavors, podríem dir que sí, 
totes les persianes compleixen 
aquesta funció, però depèn de 
la qualitat d’aquesta.

Diferències entre una bona i 
mala persiana
És difícil trobar una bona per-

siana, però amb molta pacièn-
cia t’assegurem que trobaràs la 
que tant anheles, només has 
de fixar-te en les característi-
ques del producte abans d’ad-
quirir-lo; d’aquesta manera 
tindràs en compte els factors 
per a realitzar una bona com-
pra.
La peça principal a revisar en 
la descripció de la persiana és 
la caixa, ja que dins d’aquesta 
s’hi troba l’aïllant que et ga-
ranteix la seva representació 
a la botiga. A partir d’aquest 
moment coneixeràs una mica 
més sobre les qualitats de les 
estructures.
Una altra part són les làmines, 
ja que si són de qualitat po-
den servir d’impermeables, i 
amb gran resistència a la força 
de l’aire, els raigs del sol i són 
enemigues del lliscament. Per 
a finalitzar, tingues en comp-
te les guies, ja que compleixen 
un paper fonamental per a 
complementar l’aïllament de 
les altres peces.

Transmitància tèrmica
Podràs veure-ho reflectit en 
el paquet del producte, i és on 
coneixeràs com de bona és la 
persiana per a allunyar i pro-
tegir a la teva llar de la calor. 
Aquest valor té una particula-
ritat i és que mentre més baix 
sigui major rendiment per a 
aïllar té.
Et recomanem que la teva 

elecció tingui el número 
d’aquest valor per sota de dos.

Aïllament acústic
No sols ens protegim de la 
calor, també dels sorolls mo-
lestos de la ciutat. Per a consi-
derar-les bones el nivell de de-
cibels ha d’estar per sota de 42. 

Permeabilitat a l’aire
L’aire també és un factor que 
pot incomodar o molestar, 
les persianes defineixen el seu 
avantatge per a filtrar aquest 
element a través de la “classe”, 
en aquest cas, hauria de ser 
classe 4.

De quin material són les per-
sianes aïllants?
En aquest cas, els materials a 
considerar són l’alumini, el 
PVC i la fusta.
- Alumini: ens atrevim a dir 
que és el material de més alta 
qualitat per a complementar 
una bona persiana, a pesar 
que el seu preu és més elevat. 
És un excel·lent aïllant ter-
moacústic i això és degut al 
contingut que té d’escuma de 
poliuretà.
- Fusta: malgrat ser estèti-
cament agradables, les seves 
exigències de manteniment 
són majors, per la qual cosa 
els costos amb aquest material 
són elevats.
- PVC: és el material més usat 
pel seu caràcter econòmic, 
ja que són de preu baix i te-
nen farciment de poliuretà. 
A pesar que la qualitat no és 
com la d’alumini, continua 
sent una opció perfecta per a 
pressupostos ajustats.
No descartis la idea de contac-
tar amb un professional que 
t’assessori, una persona amb 
experiència podrà orientar-te 
en la compra de la persiana 
que estàs buscant; d’aquesta 
manera, també t’estalviaràs 
temps i diners.

Altres maneres d’aïllar les 

Aïllem de la calor amb persianes a les finestres

finestres
Les persianes són una bona 
elecció per a aïllar les finestres; 
no obstant això, hi ha altres 
maneres de retirar el soroll, 
calor i l’aire.
- Làmines de protecció solar
És una capa metàl·lica que 
s’aplica a la finestra en totes 
dues perspectives, aconse-
guint que faci un efecte rebot 
i els raigs solars no penetren 
la zona on aquest material es 
troba.
I això no és tot, també prote-
geix contra la calor, l’excés de 
llum i la descoloració. Prote-
geix contra els raigs UV i no 
permet l’entrada d’altes tem-
peratures a les àrees on esti-
guin les làmines.
- Tendals per a terrasses
Pels diferents tipus de mate-
rials que integren els tendals, 
podem trobar-los de fibra de 
vidre, que tenen un alt percen-
tatge de protecció contra els 
raigs del sol (aproximadament 
75-95%) de fibra de polièster 
d’alta tenacitat amb una capa 
de plastisol (70-97% percen-
tatge d’èxit) i fils de polièster 
amb plastisol (75-97%).
Hi ha diversos tipus de tendals 
amb mecanismes manuals o 
mecànics, i també ho recoma-
nem per a aïllar, però més que 
res de la calor.

Sant Martí de Tous, 39 - 08700 IGUALADA (Barcelona)  
Tel. 93 803 11 49   /   info@almazanroig.com      www.almazanroig.com

OFERTES D’AIRES 

CONDICIONATS



E l benestar a bord d’un 
automòbil depèn, en 
gran mesura, de la hi-

giene i el confort que aquest 
li brinda, perquè com més 
còmodes ens sentim a el 
volant, més gaudirem de la 
conducció.

Perquè l’habitacle del seu 
Audi es mantingui en un 
perfecte estat, li recomanem 
que verifiqui anualment la 
capacitat de refredament 
de sistema de climatització, 
així com les òptimes condi-
cions dels filtres. D’aquesta 
manera, aconseguirà evitar 
al·lèrgies i pol·lució en l’aire 
de l’habitacle.

Hi ha dos tipus de filtres 
per l’habitacle interior: els 
filtres de pols i pol·len i els 
filtres combinats de car-
bó actiu. Els primers estan 
compostos per un prefiltre 
que elimina les grans par-
tícules de brutícia i per una 
capa de microfibres que reté 
les partícules que poden ser 
absorbides pels pulmons. En 
canvi, els filtres combinats 
de carbó actiu es componen 
de tres capes: el prefiltre que 
elimina les partícules més 
grans, la capa de microfibra 
que evita que certes subs-
tàncies arribin als pulmons 
i la capa de carbó actiu, que 
filtra els gasos i olors desa-
gradables.

D’altra banda, els filtres d’ai-
re tenen com a funció prin-
cipal subministrar un aire 

Revisió de la climatització
La importància de crear l’ambient perfecte

de més qualitat al motor per 
proporcionar un perfecte 
funcionament al seu Audi. 
Per aconseguir el màxim 
rendiment d’aquest filtre és 
necessària una gran super-
fície. Això exigeix   desenvo-
lupar una tècnica de plegat 
i una geometria del filtre 
precisa i fiable. És impres-
cindible una elevada resis-
tència del filtre, per això li 
recomanem els Filtres d’Aire 
Originals Audi.

Vagi al seu Servei Oficial 
Audi per revisar anualment 
l’estat de sistema de clima-
tització del seu vehicle.    
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L’etiqueta energètica de 
l’aire condicionat ha 
de ser considerada una 

eina i ho és principalment per 
als usuaris, els consumidors 
que desitgen aprofitar les ofe-
reixes aire condicionat per a 
donar amb el seu propi siste-
ma de climatització.
Llavors, l’etiqueta energètica 
en un aire condicionat per-
met conèixer l’impacte que 
aquesta classe d’equip tindrà 
en el consum d’energia en el 
sector residencial, comercial i 
industrial.
Aquestes etiquetes s’exigei-
xen de manera obligatòria en 
un grup considerable d’elec-
trodomèstics, entre els quals 
s’inclou l’aire condicionat.
Resulta útil, sobretot, a l’ho-
ra de comprar un d’aquests 
equips en una botiga d’aire 
condicionat, ja que triar entre 
un de classe A o C pot tenir 
importants conseqüències en 
el consum d’energia en l’habi-
tatge i, per tant, en la butxaca 
de l’usuari al final del mes, 

sumat a l’impacte que això 
produeix en el medi ambient.
Així, l’etiqueta energètica 
d’un aire condicionat és un 
recurs pensat especialment 
per al comprador i/o con-
sumidor, qui pot obtenir de 
manera ràpida i senzilla in-
formació precisa sobre l’efici-
ència de l’equip que pensa ad-
quirir. Perquè puguis prendre 
la millor decisió possible en 
funció dels teus objectius de 
climatització, el teu pressu-
post i el teu compromís amb 
la reducció de l’impacte am-
biental, l’etiqueta energètica 
de l’aire condicionat resulta 
clau.

Quina informació conté 
l’etiqueta?
Des de 2015 la Directiva ErP 
(Energy Related Products) 
de disseny ecològic i la ELD 
d’etiquetatge energètic, són 
de compliment obligat per als 
fabricants d’equips d’aire con-
dicionat, els quals han de co-
mercialitzar-se acompanyats 
de la seva pròpia etiqueta 
energètica

Ara bé quina és la informació 
que aquesta etiqueta ha d’in-
cloure?
- Nom del fabricant: en 
aquest cas s’indica de manera 
clara la marca responsable de 
l’aire condicionat.
- SEER (Seasonal Energy 
Efficiency Ràtio): és la ràtio 
d’eficiència en fred que s’ha 
convertit en l’estàndard de la 
rúbrica. En el cas dels aparells 
d’aire condicionat amb bom-
ba de calor, el Coeficient de 
Rendiment Estacional també 
denominat SCOP és el que 
es veurà indicat en l’etiqueta. 
Com més alt sigui el SEER, 
més eficient serà l’equip que 
vagis a comprar.
- Valoració d’eficiència 
energètica: aquest és un dels 
punts més fàcils de llegir, 
però també dels més impor-
tants. Existeixen set classes 
d’eficiència, que han estat 
identificades per un codi de 
colors i lletres que van des del 
color verd i la lletra A per als 
sistemes més eficients, fins al 
color vermell i la lletra G per 
als menys eficients. A més, 

Saps què significa l’etiqueta de l’aire condicionat?

dins de cada classe hi ha tres 
nivells, per exemple, en el cas 
d’equips de classe A, podrien 
ser A+, A++ i A+++, aquestes 
últimes com les opcions més 
eficients en aire condicionat.  
- Consum anual d’energia 
en KWH a l’any: el consum 
efectiu dependrà del clima i 
de l’ús de l’aparell, però amb 
aquesta indicació es poden 
fer càlculs més precisos.
- Tipus: alguns fabricants in-
clouen en l’etiqueta energè-
tica dels seus sistemes d’aire 
condicionat el tipus d’unitat, 

per exemple “només refrige-
ració” o “refrigeració/calefac-
ció”.
- Nivells de potència acústi-
ca: aquí s’indica el nivell de 
soroll que produeix la unitat 
interior i exterior del sistema 
d’aire condicionat i s’expressa 
en decibels (dB).
Aprenent a distingir tota 
aquesta informació i conei-
xent què indica cada apartat 
de l’etiqueta energètica, pots 
prendre millors decisions al 
moment de comprar en una 
botiga d’aire condicionat. 
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Els ventiladors de sos-
tre són una alternativa 
perfecta per a aquells 

casos en què no es pot o es 
prefereix no instal·lar un sis-
tema d’aire condicionat con-
vencional. Però això no vol 
dir que no puguin coexistir 
en una llar. Tenint tots dos es 
pot triar l’opció que més con-
vingui en cada moment.
Malgrat la seva eficiència, els 
ventiladors de sostre són un 
dels grans desconeguts de el 
sector de la climatització i la 
seva instal·lació sempre des-
perta una gran quantitat de 
dubtes que avui estem dis-
posats a aclarir. Com triar el 
ventilador de sostre correcte? 
Quins són els diferents tipus 
que existeixen i els avantatges 
que aporten? No et preocu-
pis, anem a treure dubtes més 
comuns sobre els ventiladors 
de sostre, perquè puguis de-
cidir si és l’opció que més li 
convé a la teva llar:
 
ES PODEN INSTAL·LAR 
EN QUALSEVOL 
HABITACIÓ?
Sí, els ventiladors de sostre 

Els dubtes més freqüents a l’hora de decantar-se 
per un ventilador de sostre

poden instal·lar-se en qualse-
vol habitació de la casa; però 
s’han de tenir en compte els 
següents requisits perquè el 
seu ús sigui efectiu i segur:

ALÇADA MÍNIMA  
Perquè el ventilador refres-
qui l’estada correctament, el 
sostre ha de tenir una alçada 
mínima d’uns 2,40 metres 
respecte a terra. Si el sostre 
és més baix, es pot instal·lar 

un ventilador sense tija, i si és 
superior a 3,10 metres, es pot 
instal·lar amb una extensió de 
tija.

LA MIDA DE L’ESTANÇA 
ÉS FONAMENTAL
Depenent de la mida de l’ha-
bitació, hauràs de triar un ti-
pus de ventilador més gran o 
més petit. Per habitacions de 
més de 15m², el diàmetre del 
ventilador hauria de ser ma-
jor de 106 cm i, per a les habi-
tacions més petites, de menys 
de 107 cm.

SI TENS UN FALS SOSTRE, 
EL VENTILADOR NO ÉS 
UNA BONA OPCIÓ
Si l’habitació compta amb un 
fals sostre, no sol ser recoma-
nable instal·lar un ventilador 
d’aquest tipus, ja que solen 
pesar entre 6 i 10 kg i hi ha 
el risc que el material no ho 
resisteixi. 
En aquests casos, en què el 
sostre o l’estança presenta 

unes característiques especi-
als, és recomanable deixar-se 
aconsellar per algun especia-
lista que determini quin és el 
millor mètode de fixació per 
al ventilador. Normalment, 
en el cas dels falsos sostres 
d’escaiola o pladur, es reco-
mana instal·lar el ventilador 
situant de manera que coin-
cideixi amb els suports que 
subjecten el fals sostre.

QUINS TIPUS DE VENTI-
LADORS DE SOSTRE HI 
HA?
Amb o sense il·luminació
Amb diferents velocitats
Amb diferents mides
Amb diferent nombre d’aspes
Amb diferents eficiències 
energètiques
Amb diferents tipus d’encesa: 
cadenes, interruptor, coman-
dament a distància, etc.

SERVEIXEN TAMBÉ PER A 
L’HIVERN?
Alguns ventiladors de sostre 

compten amb la manera hi-
vern o invers. Aquesta varia-
ció permet que el ventilador 
giri en el sentit contrari al de 
la funció de fred, expulsant 
l’aire cap amunt i forçant així 
la recirculació de l’aire calent 
generat pel sistema de cale-
facció a baix.

QUINS AVANTATGES
TÉ RESPECTE 
L’AIRE CONDICIONAT?
El seu consum pràcticament 
no es nota en la factura de la 
llum. Comparat amb un sis-
tema d’aire condicionat, un 
ventilador de sostre reduirà 
fins a un 30% la factura de la 
llum. A velocitat baixa, con-
sumeixen el mateix que una 
bombeta de baix consum
Tenir constantment l’aire 
condicionat posat resseca l’ai-
re i, per tant, les vies respira-
tòries. En canvi, el ventilador 
no refreda l’aire i el distribu-
eix de manera uniforme, sent 
un sistema més saludable.
Els models amb il·luminació 
ofereixen multifuncionalitat: 
climatització i decoració a el 
mateix temps.
Si tries un model de ventila-
dor de corrent continu (DC), 
en què el corrent elèctric flu-
eix en una única direcció, en 
comptes d’un amb corrent al-
tern (AC), en què el corrent 
canvia de sentit, aconseguiràs 
un major estalvi energètic 
que pot arribar a ser de fins a 
un 70%. A més, són molt més 
silenciosos i, en general, més 
compactes i lleugers.

QUINES DIFERÈNCIES 
TÉ RESPECTE 
A L’AIRE CONDICIONAT?
Un ventilador de sostre re-
fresca l’aire, però no el refreda. 
Simplement mou l’aire creant 
una brisa que provoca una 
sensació de frescor que pot 
arribar a ser equivalent a una 
disminució de 4ºC de tempe-
ratura. Però, en ambients que 
superen els 30ºC de tempera-
tura o aquells amb molta hu-
mitat, els ventiladors de sostre 
perden la seva efectivitat.
Alguns models poden arribar 
a ser sorollosos a velocitats 
altes. Una manera de solucio-
nar-ho és adquirint un model 
de grans dimensions perquè, 
fins i tot a baixa velocitat, si-
gui efectiu.
Requereixen neteges periò-
diques per evitar que la pols 
s’acumuli en les aspes i es 
dispersi per l’aire a l’entrar en 
funcionament.

Instal·lacions

Tel. 93 803 64 03  /  93 768 14 09
www.viveselectricitat.com  

 vives@viveselectricitat.com

Electricitat Fred Calefacció Aigua

Gas Energia Solar Sistemes 
Programables

Tele-
comunicacions

691 .882 .880

INSTAL·LACIÓ DE TOLDOS 

I CORTINES

Preus econòmics

Ofertes en canvis de lona

Pressupost gratuït sense compromís

 

toldosigualada@gmail.com

 

TOLDOS IGUALADA



RESTAURANT SCORPIA  
 Carretera N-II, Km 559,1 ·  08711 Òdena  

TELF /  93 806 05 55  
 scorpia@restaurantscorpia.cat

CAPS DE SETMANA ESMORZARS DE FORQUILLA

DIVENDRES NIT I 
DISSABTES NIT 

SOPARS AL JARDÍ 
  TAPES, BRASA I 

CARTA 

FES LA TEVA RESERVA!

Ctra. C241c, Km. 0,9 08719 Jorba (Igualada – Barcelona)
Tel. 93 801 91 79    hotel@moliblanchotel.cat

Terrassa 
ja oberta!

Dijous, 
divendres i 
dissabtes 
de 18 a 00h, 
per sopar o
fer un beure.

 

I també 
dissabtes i 
diumenges 
migdia 
per dinar.

ANEM A 
SOPAR A 
LA FRESCA?

Can Planell, s/n - 08710
Sta. Mgda. de Montbui 627 60 43 71

12.30 Benvinguda
12.45 h presentació Sra. Beneta Planell
13.00 h conferència Els Molins Fariners del segle XVII i XVIII, a càrrec 
de Salvador Palau "Galo"
13.45 h Ball de Sardanes
14.14 h Dinar popular: Amanida catalana i botifarra de pagès, pa, vi, 
aigua i postres 15€ Menú infantil: macarrons i postres 7,5€
15.45 h Ball popular
16.30 h Final de festa i sorteig de llonganisses, ametlles garrapinyades 
i més coses.

Reserva al tel. 627 60 43 71
SERVEI DE BAR

TERRASSA-RESTAURANT
BRASERIA

ESDEVENIMENTS I CELEBRACIONS
Dijous, divendres, dissabte 

i diumenge d’13 h a 23 h

LLOGUER DE BBQ, D’ESPAI I LOCAL

FESTA MAJOR DELS MOLINS DE LA 
FONT TROBADA 6 de juny de 2021

Col·labora:



32  | Divendres, 4 de juny de 2021

ANEM A SOPAR A LA FRESCA?

Carrer de Galícia,15  · Igualada · 935 41 35 41

HAMBURGUESES,
TAPES 

I PLATS DEL MÓN.

 C/ de l’Aurora, 76  
 IGUALADA     

931 26 35 15

BITØK

Fes la teva comanda 
www.bitok.cat

C/ Bèlgica 2  (Zona hospital nou) Igualada
93.804.21.32 

@lescorxador_restaurant (instagram)
lescorxadorestaurant@gmail.com

antiga cafeteria soler

Av. de Barcelona, 23, 
08700 Igualada

93 803 75 33

SOPARS A
LA FRESCA
CAL COBIX
*Amanides, pastes, 
tapes per compartir, 
creps, gintònics...
A PARTIR DEL 24 DE JUNY
OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE 

OBERT TOT EL DIA DISSABTES I DIUMENGES 
DE 19.00 h a 24.00 h 

Carrer Bruc de Baix, 56  EL BRUC    
Tel. 93 771 05 95  /  680 68 88 62

RESTAURANT CAL COBIX

OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE 
A PARTIR DEL 24 DE JUNY
OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE 

OBERT TOT EL DIA DISSABTES I DIUMENGES 

OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE 

OBERT TOT EL DIA DISSABTES I DIUMENGES OBERT TOT EL DIA DISSABTES I DIUMENGES OBERT TOT EL DIA DISSABTES I DIUMENGES OBERT TOT EL DIA DISSABTES I DIUMENGES 

OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE 
A PARTIR DEL 24 DE JUNY
OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE 

OBERT TOT EL DIA DISSABTES I DIUMENGES 

OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE 
A PARTIR DEL 24 DE JUNYA PARTIR DEL 24 DE JUNY
OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE 
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CAL RAMONET
T’oferim la bona cuina, 

tradicional i de proximitat, 
en un entorn privilegiat. 

Terrassa d’estiu, menús per 
a grups, sopars de tapes, 
i brasa. Obert divendres 

per sopars. Dissabtes per 
esmorzars, dinars i sopars 

Diumenges i festius per 
esmorzars i dinars

Crta Igualada a Valls, km 51
STA. MARIA DE MIRALLES

 679 92 61 78

Cuina fresca, plats originals, produc-tes de proximitat i ecològics. Una 
manera propera, oberta, radical i 

natural d’entendre la gastronomia. 
Trobareu tapes i croquetes, pizzes 
sorprenents, burguers increïbles, 

arrossos i amanides úniques, i pos-tres delicioses. 
Cuina 100% Natural i Vegetariana. 

Av. Països Catalans, 99-101
IGUALADA

Reserves corverd.cat  i 
                                             645 787 654

COR VERD

Obert de dilluns a dissabtes 
els migdies. 

I de dimecres a dissabtes 
tardes i nits.

 C/ de l’Aurora, 86 (Plaça Cal Font)  IGUALADA   
  Tel. 605 378 116     

Barri dels Vivencs 1 - 08787
La Pobla de Claramunt 

T. 93 808 60 11
www.masdelsvivencs.com
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Menú diari de dimecres a 
divendres 13,20€

Menú cap de setmana 25€
Cuina diària de mercat, 

rebosteria casolana.
Tenim una de les cartes de vins 

i whisky més extenses de la 
comarca.

Terrassa oberta divendres i 
dissabte nit.

Pg. Jacint Verdaguer, 6
IGUALADA

636 19 09 18

EL MIRALL

C/ Galícia 13 (plaça de cal Font)
Tel. 938233182

Av. Països Catalans, 103 
IGUALADA

93 806 65 96

EL MOSS
Esmorzars de forquilla i 

ganivet, menú migdia, tapes 
i carta. Dissabtes, diumenge 

i festius, menú encàrrec 
per a grups.

Dilluns tancat

Xurros amb xocolata 
cada diumenge 
de 9 a 11.30h

insitu lounge
Cuina tradicional i creativa, plats elaborats

Av. Europa, 11 · 08700 · Igualada
Tel. 931 354 200 · www.insitulounge.com

reserves@insitulounge.com

Cafeteria restaurant

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)

  93 805 41 84
  658 179 897

  info@restaurantaqua.es

Sabors mediterranis, 
qualitat i bon preu

Descobreix a Aqua una nova 
forma de degustar els sabors 

mediterranis de la nostra
 gastronomia, des d’un 
enfocament original.

C-37z, KM 70,5 
cal Pau Magí 901, 08711, BarcelonaTel. 633 01 58 58

La millor cuina, 
el millor servei, 
el millor entorn 



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#168 Esther Sabaté Pérez FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Nacho Ferrer @Bardaler

Joan Domingo @joan_do

Sergi Pla @sergipla7

Enric Solà @enricsl

ingrid march @imarchriba

Júlia Cot @cot_julia

   mostraigualada @mostraigualada

Em flipa que vulgueu atraure més passatgers de tot 
el món al port i aeroport de Barcelona quan des 
d’igualada triguem encara 2 hores en arribar-hi en 
tren

Quin encert que la @mostraigualada doni vida a 
diferents espais públics i privats de la Conca d’Òde-
na. Endavant amb el teatre i la cultura!

No em podia imaginar un millor comiat en el 
meu últim partit a Les Comes! Gràcies #pen-
yaequipiforça, @fronttauro i a tothom qui ens ha 
acompanyat en algun moment d’aquests 9 anys! 
Gràcies per haver-me fet sentir tan estimat!

Començo a estar nerviós... Tinc un neguit que em 
mata... @FESTHIgualada @Dessota @Bisbalet @
diablesigualada @DracIgualada @balldepastorets @
bastonsigualada @BallSantMiquel @CercoletsIgd 
sabem quelcom? Quines sensacions teniu? @cultu-
raigualada té idea de com anirà? #STBARTOMEU21

Gran concert al @PalaudelaMusica per celebrar els 50 
anys de les @coralsjovescat. Enhorabona! Em queda 
un dubte, però: no hi ha directores a Catalunya? I 
compositores? I pianistes dones? @onsonlesdones

Els que dieu que, si s’estén bé, la roba no cal 
planxar-la, sou unes males persones mentideres 
que jugueu amb les il·lusions de la gent.

MOLTES GRÀCIES! A tots! Públic, programa-
dors, companyies, tècnics, voluntaris... i tots els 
que heu fet possible la 32a #MostraIgualada! I ara 
traieu agendes! Ens tornarem a veure del 31 de 
març al 3 d’abril del 2022!

www.veuanoia.cat

21 3 Dos detinguts per intentar 
robar en un comerç de telefo-
nia mòbil a Igualada

Detingut un veí d’Iguala-
da per un robatori en una 
gasolinera de la ciutat

Entra en vigor la nova factura 
de la llum amb tres trams 
horaris i diferents tarifes

#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! 

”Nascuda i resident a Vallbona d’Anoia, vaig 
estudiar el grau superior de música a  l’ESMUC 
en l’especialitat de pedagogia de l’instrument.

Des que vaig acabar la carrera soc professora 
en dues escoles de música de la comarca i 
membre del quartet de saxos @Limnosquartet.
Gràcies a la meva professió, músic i docent, 
he pogut viatjar arreu. Des de concerts en 
indrets com Colòmbia, Estrasburg,... fins a San 
Francisco (Califòrnia) on m’he format en la 
metodologia Orff d’educació musical.

Després d’haver cursat el màster en 
musicoteràpia, em va sorgir la possibilitat 
de desenvolupar un projecte d’educació en 
l’alimentació per a infants amb sobrepès i/o 
obesitat. Aquest es va dur a terme juntament 
amb el CAP de Piera i va ser reconegut per la 
Generalitat.

  
@clubfutbolmontbui  @festhigualada                @paucorcelles

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
A partir del curs vinent, les escoles de primària i secundària de la comarca recuperen totes les 
hores de docència en les àrees artístiques (música i plàstica) equiparant-les en importància a la resta 
d’assignatures.”

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



comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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El Museu Molí Paperer 
de Capellades va aco-
llir, el 27 de maig, la 

primera sessió de plenari de 
l’ens Anoia Turisme, l’espai 
de coordinació i concertació 
estratègica del turisme entre 
administracions a la comarca. 
Hi van prendre part represen-
tants del Consell Comarcal i 
dels consistoris d’Argençola, 
Calonge de Segarra, Capella-
des, Carme, Els Hostalets de 
Pierola, Igualada, Jorba, La 
Llacuna, La Pobla de Clara-
munt, La Torre de Claramunt, 
Masquefa, Òdena, Rubió, 
Santa Margarida de Montbui, 
Santa Maria de Miralles, Sant 
Pere Sallavinera i Vilanova del 
Camí.
El Consell va presentar inici-
alment la memòria 2020 que 
recull les iniciatives dutes a 
terme en l’àmbit del turisme 
l’any passat. I, a continuació, 
es van plantejar les línies es-
tratègiques per a la imminent 
temporada d’estiu. Segons 
previsions de la Diputació de 
Barcelona, gairebé la meitat 
dels catalans preveuen viatjar 
en els mesos immediats i un 
20% ho farà dins del territori. 
Aquest és un perfil de visitant 
que des de l’Anoia es vol atrau-
re, potenciant el turisme fami-
liar, esportiu i de proximitat i, 
molt especialment, aprofitant 
la necessitat que tenen mol-
tes persones de deixar enrere 
el tancament i les limitacions 
vinculats a la pandèmia i gau-

dir de noves experiències. Per 
això, es planteja mantenir vi-
gent l’eslògan de l’any passat 
“Escapa’t a l’Anoia, t’ho merei-
xes!”, aplicat en diferents ca-
nals de comunicació i difusió.
El conseller de turisme, Da-
niel Gutiérrez, explica que 
“entre els anys 2020 i 2021, 
el Consell Comarcal farà una 
inversió en promoció turística 
de gairebé 60.000 euros, amb 
l’objectiu de traslladar el mis-
satge de la comarca al nostre 
potencial visitant i incremen-
tar el nombre de persones que 
descobreixin l’Anoia i les se-
ves experiències turístiques; 
és l’esforç econòmic més gran 
mai fet en promoció turística 
i estem segurs que generarà 
un impacte directe molt im-
portant en el territori i en les 
empreses turístiques de la co-
marca”.
Posteriorment es van abordar 
diferents temes d’interès per 
als municipis participants, 
reunits en quatre comissions 
territorials de treball: Alta 

El Consell Comarcal i els municipis anoiencs preparen la 
temporada d’estiu i projecten el futur immediat

En el primer plenari, 
celebrat a Capella-
des, es van repassar 

les principals accions 
dutes a terme l’any 

2020, es va abordar la 
imminent temporada 

d’estiu i es va començar 
a projectar ja la tempo-

rada turística 2022

Anoia, Conca d’Òdena, Valls 
de l’Anoia i Serres de l’Ano-
ia. En aquestes comissions es 
van compartir experiències 
turístiques de cadascun d’ells, 
es van començar a explorar 

sinergies i vies de col·labora-
ció i es van valorar possibles 
idees i accions de cara a 2022. 
L’aposta per la promoció de 
l’entorn natural, del turisme 
actiu i respectuós amb l’en-

torn, la necessitat de crear nou 
material informatiu, de millo-
rar la senyalització de rutes es-
tables o d’oferir més i millors 
serveis al visitant, van ser al-
guns dels aspectes destacats.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona torna a organitzar 
tallers de “Cuina sense 

pares” presencials, després 
que aquesta activitat s’hagués 
de posposar a causa de l’alerta 
sanitària del coronavirus. Tot 
i així, el calendari programat 
està sotmès a canvis o anul·la-
cions.
Per aquest mes de juny es re-
alitzaran 25 tallers a 14 muni-
cipis de la província de Barce-
lona, entre ells Vilanova del 
Camí.
Els tallers de “Cuina sense pa-
res” estan pensats perquè jo-

ves a partir de 14 anys s’acos-
tin al món culinari a través 
de receptes saludables i fàcils 
de dur a terme, amb l’objectiu 

Vilanova del Camí acull un taller de 
“Cuina sense pares” de la Diputació

d’animar-los a posar-se el da-
vantal.
L’activitat té una durada de 
dues hores, durant les quals 
es donen un seguit de consells 
sobre alimentació i s’elaboren 
plats fàcils, ràpids, saludables 
i econòmics. Durant la clas-
se pràctica també es difon el 
web www.cuinasensepares.
cat, amb diferents recursos 
sobre alimentació saluda-
ble. Entre altres continguts, 
s’hi pot trobar un recull de 
receptes complementat amb 
un vídeo que mostra el pro-
cés d’elaboració de cada plat. 
També es pot seguir a través 
del canal Instagram.

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

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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L’alcaldessa de Vilanova 
del Camí, Noemí Truc-
harte; el president de 

MicroBank, Juan Carlos Ga-
llego, i la directora territorial 
de CaixaBank a Barcelona, 
Maria Alsina, han signat un 
conveni de col·laboració per 
facilitar el finançament de 
projectes empresarials a tra-
vés de microcrèdits.
Amb la signatura d’aquest 
acord, s’estableix una línia de 
finançament d’1 milió d’euros 
per potenciar l’autoocupació 
i incentivar l’activitat empre-
nedora, afavorint la igualtat 
d’oportunitats entre homes 
i dones, nous residents, per-
sones amb discapacitat i amb 
especial atenció als col·lectius 
en situació de vulnerabilitat. 
En base a aquest conveni, es 
finançarà la creació o ampli-
ació de microempreses, ne-
gocis d’autònoms i projectes 
d’autoocupació amb l’objectiu 
de contribuir al desenvolupa-
ment del teixit productiu i al 
progrés social.
Els beneficiaris seran profes-
sionals autònoms i microe-
mpreses amb menys de deu 
treballadors i una facturació 
anual inferior a dos milions 
d’euros. Els sol·licitants po-
dran optar a microcrèdits per 
un import màxim de 25.000 
euros. Els projectes han de 
tenir un pla d’empresa i l’in-
forme favorable de viabilitat 
elaborat per l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí.
El criteri de concessió de mi-
crocrèdits per part de Micro-
Bank atén fonamentalment a 
la confiança en la persona o 

l’equip que sol·licita el prés-
tec i la viabilitat del projecte, 
podent-hi accedir persones 
mancades de garanties i avals.
En virtut d’aquest conveni, 
l’entitat es compromet a de-
tectar les necessitats de fi-
nançament, amb la finalitat 
de promoure l’autoocupació 
i l’establiment, consolidació o 
ampliació de microempreses i 
negocis d’autònoms i dirigir a 
les persones físiques o jurídi-
ques assessorades per l’entitat 
a MicroBank perquè aquest 
analitzi, i si s’escau aprovi, les 
sol·licituds de finançament.
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí és un ens local que té 
entre els seus objectius faci-
litar la creació de projectes 
empresarials mitjançant l’as-
sessorament, la formació i 
l’acompanyament als empre-
nedors en els inicis de l’ac-
tivitat empresarial i/o en el 
procés de consolidació de les 
empreses, impulsant i ajudant 
a desenvolupar l’activitat em-
presarial del territori.
MicroBank, el banc social de 
CaixaBank, completa el com-

promís de l’entitat amb una 
manera de fer banca social-
ment responsable i de gene-
rar amb la seva activitat un 
impacte positiu en la societat. 
MicroBank té com a missió 
contribuir al progrés i el ben-
estar de la societat facilitant 
finançament a aquells col·lec-
tius i projectes on es generi 
un impacte social.
Durant 2020 MicroBank ha 
finançat a Catalunya 33.571 
projectes amb impacte soci-
al per valor de 283,4 milions 
d’euros, dels quals 23.188 mi-
crocrèdits per valor de 120,3 
milions d’euros es van des-
tinar a afrontar necessitats 
puntuals de famílies i 8.686 
per un import de 102,3 mi-
lions d’euros es van concedir 
per donar suport a emprene-
dors i microempreses.
Les línies específiques per 
sectors amb impacte social 
van aconseguir materialitzar 
a Catalunya 1.697 projectes 
d’economia social, educació, 
emprenedoria, innovació i 
salut per 59,8 milions d’euros 
durant 2020.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí i 
MicroBank col·laboren per reactivar 
l’autoocupació i l’activitat emprenedora

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’àrea d’Educació de 
l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí està tre-

ballant, des de principis d’any, 
en la diagnosi del futur Pla 
Local de Joventut. Una eina 
estratègica amb mirada fins a 
l’any 2030 que ha de vertebrar 
les polítiques municipals en 
matèria educativa.
Són diversos els agents que 
en aquests darrers mesos han 
estat treballant en el docu-
ment: centres educatius, en-
titats d’educació no formal, 
empreses que presten serveis 
educatius, famílies, alumnat, 
personal municipal... amb 
l’objectiu, que aquest mos-
tri la realitat del municipi i 
compti amb els consensos ne-
cessaris per impulsar aquelles 
accions que se’n derivin.
Aquest passat dijous 27 de 

maig de la mà de la Diputa-
ció de Barcelona, es va dur a 
terme una trobada amb els 
càrrecs electes dels diferents 
grups que conformen el con-
sistori vilanoví per tal de tras-
lladar-los la feina feta, deba-
tre sobre la línia de futur que 
es vol seguir i afegir aquelles 
esmenes oportunes per aca-
bar de polir el document. 
Doncs, en tractar-se d’un pla 
estratègic fins al 2030 que tin-
drà vigència durant almenys 
tres legislatures, cal que tot-
hom se’l faci seu.
La diagnosi es concreta amb 
15 reptes que aborden l’edu-
cació en el seu sentit més ex-
tens al llarg i ample de la vida. 
Propostes, que caldrà concre-
tar en plans d’actuació bianu-
als i derivarà en accions més 
concretes vinculades als Ob-
jectius del Desenvolupament 
Sostenible.

El Pla Local d’Educació a 
debat en una trobada amb 
els regidors i regidores 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament i el CF Vi-
lanova van signar diven-
dres passat un conveni 

de col·laboració que es tradui-
rà en la cessió dels espais de 
Can Muscons per al desenvo-
lupament de l’activitat de l’en-
titat esportiva. La rúbrica va 
anar a càrrec de l’alcaldessa, 
Noemí Trucharte, la regidora 
de Joventut, Eva Vadillo, i del 
president del CF Vilanova, 
Carles Fernández.
La signatura d’aquest conveni 
és una manifestació d’amb-

dues parts de la voluntat de 
col·laborar i participar en el 
desenvolupament de l’activi-
tat esportiva però també de la 
dinamització de l’espai de Can 
Muscons.
El conveni entre l’Ajuntament i 
el CF Vilanova també inclou la 
programació de, com a mínim, 
dues activitats anuals d’interès 
per a la ciutadania però es-
pecialment per als joves. En 
aquests moments ajuntament 
i club ja estan treballant en la 
programació d’un dels tallers 
joves d’estiu, que estarà relaci-
onat amb la pràctica esportiva

Can Muscons serà la seu 
social del CF Vilanova
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L’Associació Polígons 
dels Plans de la Conca 
d’Òdena va organitzar 

la tercera jornada del cicle 
“Debats cap a un model eco-
nòmic sostenible”. 
La consciència pel medi am-
bient i la lluita contra el can-
vi climàtic està arrelant amb 
força a la societat i també 
entre les grans companyi-
es empresarials. De fet cada 
vegada són més les empreses 
que actualment, i sobretot 
després d’un any de pandè-
mia, es marquen com a ob-
jectiu incorporar el “verd” i la 
reducció de la seva petjada de 
carboni en el seu full de ruta 
empresarial per a aconseguir 
ser una empresa més sosteni-
ble i respectuosa amb el medi 
ambient.
Un compromís que tard o 
d’hora hauran d’assumir to-
tes les empreses perquè cada 
vegada apareixen més nor-
matives en aquest sentit, però 
sobretot perquè “no hi ha cap 
companyia, sigui gran, mitja-
na o petita, que el seu model 
de negoci no es vegi afectat 
per la transició cap a una eco-
nomia zero emissions”. Així 
ho va afirmar Miquel Àngel 
Rubio, director de desenvolu-
pament de negoci a Anthesis 
Lavola, en la seva intervenció 
al debat.
El procés cap a un model 
emissions zero té quatre fa-
ses. La primera és Evitar, és 
a dir, conèixer l’impacte que 
genera l’empresa en termes 

d’emissions, el què es coneix 
com a petjada de carboni. La 
segona és la fase de Reduc-
ció, on es defineix, en funció 
d’uns models establerts, qui-
na quantitat d’emissions pot 
reduir l’empresa perquè la 
seva activitat econòmica no 
afecti a l’escalfament del pla-
neta. El tercer pas és Invertir, 
per tirar endavant l’estratègia 
marcada per tal d’assolir l’ob-
jectiu, i finalment, la quarta 
fase és Innovar en projectes 
I+D per compensar i neutra-
litzar les emissions.
Miquel Àngel Rubio va expo-
sar alguns exemples d’empre-
ses que ja treballen en aquest 
procés de sostenibilitat i que 
en el seu pla de treball por-
ten a termes tot tipus d’acci-
ons des de “descarbonització 
de processos i/o materials, 

implantació d’un model eco-
nòmic circular, foment de la 
mobilitat sostenible entre els 
treballadors, compromís dels 
seus proveïdors per reduir les 
emissions, desenvolupament 
de projectes per compensar 
les emissions”, entre altres.
A la segona part del debat, 
es va posar sobre la taula la 
importància de consumir i 
generar energia verda Km0. 
Per Carles Beltran, director 
de ROOF POWER “és impor-
tant que tant els municipis 
com les empreses prenguin 
consciència dels beneficis que 
aporta l’energia verda km0, 
ja que millora i democratit-
za les gestió energètica de la 
població, aporta beneficis al 
territori, a la població local, 
i afronta el repte de la inde-
pendència energètica a mig i 

Reduir la petjada de carboni i generar energia verda km0 marquen 
el full de ruta empresarial cap a un model més sostenible

llarg termini”.
Per facilitar aquest canvi es 
poden promouen diverses 
accions com col·laboracions 
entre empreses per l’aprofi-
tament energètic, apostar per 
tecnologia pròpia capaç de 
produir electricitat en cober-
tes d’edificis, aplicar la filoso-
fia ‘del territori pel territori’ 
en la transformació verda del 
sector energètic i digital per-
què els municipis tinguin el 
corresponent retorn, fer pe-
dagogia i fomentar la partici-
pació i implicació de la socie-
tat en els projectes d’energia, 
etc.

Proper i últim debat: Adap-
tació dels models produc-
tius als ODS
El proper dimecres 9 de maig, 
a les 12h del migdia, tindrà 

lloc el quart i últim debat 
d’aquest cicle. En aquesta jor-
nada és parlarà de l’ adapta-
ció del model productius als 
ODS. Hi participarà Sandra 
Garcia, consultora experta en 
localització dels ODS en l’àm-
bit municipal; Rosa Vilarru-
bias, directora de l’Associació 
Polígons dels Plans; i Antoni 
Castells, cap de desenvolupa-
ment solar a Ecotherm Aus-
tria.
El debat es farà en format hí-
brid i sempre, i en ambdós 
casos, amb inscripció prèvia 
en aquest enllaç: https://tuit.
cat/ebN3T o la mateixa pà-
gina web de l’Associació dels 
Polígons els Plans (www.poli-
gonsdelsplans.cat).
Els “Debats cap a un mo-
del econòmic sostenible” és 
una iniciativa de l’Associa-
ció d’Empresaris i Propieta-
ris dels Polígons dels Plans. 
Compta amb la col·laboració 
de PIMEC, la UPIC (Unió 
de Polígons Industrials de 
Catalunya), i COMMsul-
ting, empresa de comunica-
ció i consultoria estratègica. 
En l’organització té el suport 
d’Anthesis Lavola i l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí. I 
el suport de Via Empresa i La 
Veu de l’Anoia com a mitjans 
col·laboradors. Patrocina 
Adequa Real Estate i D-hub 
Òdena.
Per a més informació con-
tactar a través del mail as-
sociacio@poligonsdelsplans.
cat , al
web http://www.poligonsdels-
plans.cat o al telèfon 938025666.
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L’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí, en 

commemoració del 20 de 
maig, dia de l’Orgull Boig, 
ha dut a terme una campa-
nya per parlar de Salut Men-
tal i abordar una de les te-
màtiques que afecten molts 
nois i noies de les societats 
occidentals: el suïcidi juve-
nil. L’objectiu principal ha 
estat oferir eines de preven-
ció i alhora sensibilitzar a la 
població jove sobre altres as-
pectes vinculats amb la salut 
mental.
La campanya ha comptat 

amb diferents entrevistes 
i publicacions divulgati-
ves comptant amb el suport 
d’entitats que estan treba-
llant en la matèria com el 
Consell Nacional de Joven-
tut de Catalunya
Entre aquelles accions des-
tacades hi trobem les entre-
vistes que s’aniran publicant 
aquest mes de maig a les xar-
xes socials i que donen veu a 
joves i professionals de Salut 
Mental Anoia, de la mateixa 
manera que ve fent des de fa 
anys Ràdio Nova amb el seu 
programa Positiva-Ment. 
Aquestes les trobareu a l’Ins-
tagram de l’Espai Jove Can 
Muscons.

El dia de l’Orgull Boig
El dia de l’Orgull Boig, és 
una celebració que ha sorgit 
de col·lectius de persones 
afectades per problemàti-
ques de salut mental, que 
fugint de la mirada clínica, 

busquen valorar la veu de les 
persones del col·lectiu i no 
sols dels metges i metgesses 
especialitzats en la matèria. 
Una jornada en què parti-
cipen diferents entitats amb 
l’objectiu de modificar la 
percepció que té la societat 
del patiment psíquic, acabar 
amb l’estigma, els prejudi-
cis i la discriminació envers 
la Salut Mental,  afavorir la 
mateixa identitat, i reivin-
dicar i donar connotacions 
positives a la paraula “boig”, 
que des d’una visió històrica 
sempre ha estat relacionada 
amb adjectius negatius com 
“perillós” o “agressiu”.

Joventut llança una campanya per parlar sobre Salut Mental i Joves 

Calen moltes eines de pre-
venció
La salut mental i per exten-
sió la salut emocional és un 
dels àmbits que cal abordar 
de forma comunitària, és per 
això que des de Joventut es 
va voler comptar amb l’am-
pliació a 6 h setmanals del 
servei de La Consulta Jove. 
Un servei gratuït i confi-
dencial d’assessorament i 
acompanyament emocional 
per a joves on una psicò-
loga especialitzada, atén a 
l’Institut Pla de les Moreres 
i a l’Espai Jove Can Muscons 
les preocupacions, dubtes o 
consultes dels i les joves del 
municipi.
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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
organitza, del 13 de juny 
al 30 de juliol, la vuitena 

edició del cicle Música & Pa-
trimoni. S’han programat cinc 
concerts de gèneres musicals 
diferents per arribar a tots els 
públics. La iniciativa compta 
amb la col·laboració de l’asso-
ciació Harmonics in Caelum, 
el suport de la Diputació de 
Barcelona i l’ambientació dels 
espais a càrrec d’El Garden. 
Les actuacions seran gratuïtes 
i s’adaptaran a les mesures sa-
nitàries establertes.
El cicle pretén crear una sim-
biosi cultural entre història, 
monuments i música. Les sis 
primeres edicions van tenir 
com a escenari les capelles i 
l’any passat, tenint en comp-
te la situació de pandèmia, es 
van fer en espais a l’aire lliu-
re. Les jornades les obriran el 
trio The Curlies, el diumenge 
13 de juny, a la 1 del migdia a 
l’era del Raval d’Aguilera. The 

Curlies és un grup musical de 
Piera format per tres joves: la 
Jana , al violoncel; la Ilona, a 
la guitarra, i la Maria al piano, 
que, alhora, fusionen les seves 
veus. Un format petit amb ver-
sions de cançons del moment i 
portades a un estil suau però 
amb molta personalitat. 
El divendres 2 de juliol, a 2/4 
de 9 del vespre, la música de 
Raquel Lua (duo) omplirà l’es-
glésia Verge de la Pau del Pla 
d’Òdena, al carrer de l’Aurora. 
La veu d’aquesta jove barce-
lonina estarà acompanyada 
a l’escenari per la guitarra 
d’Amaia Miranda, natural de 
Bilbao. Oferiran cançons d’au-
tora, acústic i folk.
La veu i la guitarra de la jove 
promesa barcelonina Núria 
Admetller serà la proposta 
musical que es podrà escoltar 
el divendres 9 de juliol, a 2/4 
de 9 del vespre a la terrassa 
de la Biblioteca l’Atzavara, al 
carrer de la Guixera. El quart 
concert del cicle anirà a càr-
rec de l’igualadí Marc Mateu- 

Òdena acull la vuitena edició del cicle 
Música & Patrimoni

Red Pèrill, el divendres 23 de 
juliol, a 2/4 de 9 del vespre al 
camp de darrere del Centre de 
l’Espelt, al carrer Major. Marc 
Mateu és un músic, tuitaire i 
compositor que fusiona influ-
ències musicals com el jazz, el 
rock i el funk amb la música 
electrònica. 
I la vuitena edició de Músi-
ca & Patrimoni es tancarà el 
divendres 30 de juliol amb la 
banda d’Igualada Psychodro-
me. El concert es farà a 2/4 de 
9 del vespre al Parc de la Font. 
El grup igualadí, creat el 2011, 
està format per: Nick Coromi-
nas, veu; Kenny Honors, gui-
tarra; Jesús Gual, baix, i Dani 
Ferrer, percussió. El 2017 van 
estrenar el seu àlbum de debut 
“Bohemian Lights”. A aques-
ta banda els agrada combinar 
diferents estils, com psicode-
lia, grunge, brit-pop, garage i 
post-punk. 
Per a més informació sobre 
el cicle vuitè cicle Música & 
Patrimoni podeu consultar el 
web www.odena.cat.

ÒDENA / LA VEU 

La piscina municipal 
d’Òdena començarà 
la temporada de bany 

el proper dissabte 5 de juny 
i romandrà oberta fins al 12 
de setembre. Els horaris de la 
instal·lació seran de dilluns 
a diumenge de 10 a 20h.  
La venda d’abonament és 
oberta a tothom, residents o 
no al municipi, i és que les 
noves mesures permeten un 
major aforament. El període 
de venda d’abonaments és 
del 31 de maig al 23 de juny 
(o fins a exhaurir places) a 
les oficines de l’Ajuntament 
en l’horari habitual.
L’opció de venda d’entrada 
individual serà al mateix re-
cinte de la piscina. El preu 
per infants i joves de 5 a 17 
anys i adults majors de 60 
anys és de 3€, mentre que 
l’entrada per a joves i adults 
de 18 a 59 anys, els dies la-
borables és de 4€ i festius de 
5€. Els adults de més de 60 
anys, i persones que tinguin 
concedida la invalidesa ab-
soluta o d’un 33% o superior 
i residents a Òdena, l’entrada 
és gratuïta.
Els abonaments de tempo-
rada poden ser familiars o 

individuals. Així la unitat fa-
miliar amb un fill/a de 5 a 17 
anys ambdós inclosos, 75€, 
amb dos fills/es de 5 a 17, 82€, 
amb tres fill/filles o més de 5 a 
17 anys, 84€, unitats familiars 
monoparentals amb un fil/a 
de 5 a 17, 60€, monoparentals 
amb dos o més fills/es de 5 a 
17 anys, 67€, unitats familiars 
en les quals un dels membres 
tingui concedida la invalidesa 
absoluta o superior al 33€ 
amb un fill/a de 5 a 17 anys, 
60€, el mateix però amb dos o 
més fills/es de 5 a 17, 67€.
Els abonaments individuals 
poder ser: per infants de 5 
a 17 anys ambdós inclosos, 
35€, adults de 18 a 59 anys 

ambdós inclosos, 55€ i adults 
de més de 60 anys i persones 
que tinguin concedida la in-
validesa absoluta o d’un 33% 
o superior i residents a Òde-
na, 35€.
El relaxament de les mesures 
també deixa recuperar serveis 
que la temporada passada no 
podien estar en funciona-
ment. Enguany els banyistes 
podran fer ús dels vestidors 
i les hamaques i com sempre 
hi haurà el servei de bar, el 
control d’accés, el servei de 
socorrisme i la neteja i desin-
fecció pertinents que reque-
reix l’equipament.
El darrer dia de piscina, 12 de 
setembre, l’entrada serà gratuïta

La piscina d’Òdena obre portes el 5 de juny

 LA FIRA DEL
VEHICLE D’OCASIÓ

19è   Auto
mercat

IGUALADA
Av. Països Catalans/
Av. Europa (Les Comes)

12 i 13 de Juny 2021

Dissabte: 10:00h. a 15:00h.
 i de 16:00h. a 21:00h.
Diumenge: 10:00h. a 15:00h. 
 i de 16:00h. a 20:00h.

PATROCINADORS:

EN CONVENI AMB:ORGANITZA:

2000€
EN PREMIS

+ de 300 cotxes

en un s
ol espai

+ de 6.000 m2

d’expos
ició
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest dilluns van co-
mençar les obres de 
perllongació del car-

rer Sant Jaume en el carrer La 
Tossa, projecte molt impor-
tant per millorar l’accessibi-
litat en una de les zones del 
Nucli Urbà montbuienc més 
densament poblades.
Els treballs inicials han consis-
tit en els moviments de terres 
inicials, destinats a configurar 
la zona d’actuació. Les obres 
tenen un període màxim 
d’execució de 4 mesos, i van 
a càrrec de l’empresa Asfal-
tos Barcino, amb un cost de 
114.708 euros, IVA inclòs.

Trobada participativa amb el 
veïnat
Dimecres passat va tenir lloc 
en el punt de realització de les 
obres (final carrer Sant Jaume) 
una trobada informativa amb 
una vintena de veïns i veïnes 
de la zona afectada per les 
obres. Hi va assistir l’Alcalde 
Jesús Miguel Juárez, també 
diferents regidors de l’Equip 
de Govern i, de la mateixa 
manera, també hi va ser-hi 
present l’arquitecte municipal 
Àngel Balaguer, qui va donar 
les explicacions més tècniques 
sobre el desenvolupament de 
les obres i també sobre per-
què es va haver de modificar 
el projecte inicial –els primers 
treballs dataven de 2018, quan 
es va haver de replantejar l’ac-
tuació-.
L’objectiu de la reunió va ser 
explicar a la ciutadania com 

es desenvoluparien les obres, 
quines afectacions hi haurien 
en el dia a dia, i què es preten 
aconseguir amb aquesta ac-
tuació. L’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez va recordar que durant 
els propers mesos caldrà tenir 
paciència amb el desenvolu-
pament de les obres, però que, 
un cop finalitzada l’actuació, 
la millora en les comunicaci-
ons de la zona serà molt im-
portant.    
El carrer Sant Jaume no té fins 
el moment connexió directa 
amb el carrer La Tossa, i això 
genera que la carretera de 
Valls sigui l’única sortida per 
a les persones que es despla-
cen amb vehicle. Per trencar 
aquest “cul de sac” es realitza 
aquesta actuació, que perme-
trà unir aquesta zona eixos 
comercials com MontMercat 
o el Boulevard, i també amb el  
Passeig de Catalunya.
Els  treballs que inclou el pro-
jecte ja en marxa són:  ender-
roc  de paviments  i  voreres  

Han començat les obres de connexió 
dels carrers Sant Jaume i La Tossa

existents,  obertura del vial, 
excavacions de rases per ins-
tal·lació elèctrica nova, repo-
sició de  paviments  i  voreres,  
desmuntatge  de  lluminàries  
existents  i  col·locació  de  no-
ves 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.
L’àmbit d’actuació total del 
projecte supera els 1000 me-
tres 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).

MONTBUI / LA VEU 

El ple municipal de maig 
de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

va aprovar una moció presenta-
da conjuntament pels grups Ara 
Montbui i Som Montbui-ERC 
en el govern, i també votada pel 
Partit dels Socialistes de Catalu-
nya, on el consistori es manifes-
ta per una utilització assenyada 
de les energies renovables en el 
territori.
La moció aprovada reitera 
“l’aposta de l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
per les energies renovables 
com a eina imprescindible en la 
transició energètica que ha de 
succeir, per deixar de dependre 
de les energies d’origen fòssil i 
nuclear”.  La moció també de-
mana al govern de la Genera-
litat de Catalunya “que fixi el 
mapa d’energies renovables per 
a cada territori de distribució 
d’energies renovables en funció 
de la capacitat de producció i 
consum de cada zona, compen-
sant aquells territoris que pro-
dueixen més energia renovable 
de la que consumeixen”.  
La moció aprovada també vol 
del govern de la Generalitat “la 
modificació urgent i immediata 
del decret 16/2019, per acabar 
d’establir i comunicar els criteris 
socials, paisatgístics, mediam-
bientals, agrícoles i d’equilibri 
territorial, i la paralització de 
totes les tramitacions fins que 
aquests estiguin aprovats i pu-
blicats”.  
El text aprovat també insta al 
govern de la Generalitat a la 
redacció d’un nou Pla d’Ener-
gia de Catalunya (PECAT), i 

es demana al Departament de 
Territori i Sostenibilitat i a la 
Conselleria d’Empresa i Conei-
xement, que estableixi un poder 
decisori major dels municipis 
en tots els òrgans d’informació 
i de presa de decisió relativa a la 
ubicació d’instal·lacions energè-
tiques al seu terme municipal. 
I que, en cas que l’Ajuntament 
sigui contrari a la col·locació, 
aquesta decisió fos presa com a 
definitiva.
D’igual manera, la moció dema-
na al Departament de Territori i 
Sostenibilitat i a la Conselleria 
d’Empresa i Coneixement, la 
creació d’un servei de suport 
tècnic-jurídic per als municipis, 
gratuït, amb la finalitat de facili-
tar suport tècnic i jurídic durant 
la tramitació de qualsevol pro-
jecte d’implantació energètica 
que considerin que no s’ajusta 
als interessos públics del muni-
cipi.  
El text aprovat estableix com a 
base de qualsevol projecte de 
renovables al municipi la pro-
tecció de l’interès públic, els 
espais agrícoles i l’equilibri ter-
ritorial. L’aprofitament i gestió 
de l’entorn natural del terme 
municipal, l’aprofitament d’in-
fraestructures ja existents, la 
participació dels municipis, la 
priorització dels projectes rela-
cionats amb l’autoconsum da-
vant els oligopolis, la distribució 
de proximitat i en la dinamitza-
ció del primer sector. 
Aquesta moció aprovada pel ple 
municipal de l’Ajuntament de 
Montbui el mes de maig es farà 
arribar al Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, al Consell 
Comarcal de l’Anoia i a la Dipu-
tació de Barcelona.

Montbui reclama una 
utilització assenyada de 
les energies renovables

MONTBUI / LA VEU 

D es de la regidoria 
de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de 

Santa Margarida de Mont-
bui s’està treballant per 
potenciar el servei de re-
collida selectiva. D’aquesta 
manera, a finals d’aquesta 
setmana està previst que 
s’instal·lin vuit noves illetes 
de recollida selectiva (enva-
sos, paper i vidre) al muni-
cipi. 
Per aquest motiu, s’enviarà 
als diferents domicilis de 
Montbui una carta amb un 

tríptic informant de les ubi-
cacions, i amb un recorda-
tori dels residus a dipositar 
a cada contenidor. Cal re-
cordar que aquest servei es 
fa dins el contracte de reco-
llida del Consell Comarcal.
En aquest tríptic s’informa 
dels nous punts de recolli-
da, però també es dona la 
informació sobre el servei 
de recollida de volumino-
sos, i s’explica igualment el 
servei de la deixalleria mu-
nicipal (horari, ubicació i 
quins productes es poden 
portar a la instal·lació mu-
nicipal de residus).

Commemoració del Dia In-
ternacional del Medi Ambi-
ent
D’altra banda, els propers 
dissabtes 5 i 12 de juny, en 
el marc de la commemora-
ció del Dia Internacional 
del Medi Ambient, es farà el 
repartiment de cubells per 
separar la matèria orgànica 
entre la ciutadania del muni-
cipi. Es lliuraran els cubells 
per separar la matèria or-
gànica a MontMercat, entre 
les 10 i les 13 hores, prèvia 
presentació del targetó pu-
blicitari que s’enviarà als di-
ferents domicilis.

Montbui potencia la recollida selectiva i 
commemora el Dia del Medi Ambient

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper cap de 
setmana torna el cicle 
cultural de primavera 

“Comença l’espectacle” amb 
dues activitats que es duran 
a terme a la Sala Auditori 
Mont-Àgora.
Dissabte a partir de les 7 de la 
tarda serà el moment de gau-
dir amb els millors èxits dels 
70’s, 80’s i 90’s, de la mà de 
cantants en directe, música de 
DJ, moltes sorpreses, humor i 
animació. Entre d’altres, no hi 
faltaran Javi Mancebo, David 

Polo, Sheila Grados, Sergio 
Velasco, Laia Esquinas i Jéssi-
ca Fernández.
L’endemà diumenge es realit-
zarà una doble sessió de l’es-
pectacle infantil “Les aven-
tures del lleó vergonyós”, a 
càrrec de la companyia “El 
pot petit”. L’èxit de convoca-
tòria d’aquesta activitat va 
fer que es doblés l’espectacle 
inicialment previst, i també 
s’han esgotat les entrades 
per a la segona sessió. El 
primer torn serà a les 12 del 
migdia i la segona sessió a 
les cinc de la tarda.

Torna el “Comença 
l’espectacle”
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

La plataforma Salvem 
Tous ha llençat un vídeo 
a les seves xarxes (@

salvemtous) per informar de 
la central energètica planifica-
da a Sant Martí de Tous: “168 
ha de sòl rural dels termes 
de Tous, Jorba i Argençola es 
veuen amenaçats pel macro-
projecte fotovoltaic Matacan 
solar. Una central energètica 
impulsada per grans inver-
sors que vesteixen de retòrica 
verda les seves macroopera-
cions.” L’espai ha estat esco-
llit per l’empresa promotora 
únicament amb criteris de 
beneficis propis, sense tenir 
en compte l’impacte paisat-
gístic ni les afectacions de les 
persones que hi viuen. Dins 
d’aquest parc solar hi ha unes 
quantes masies afectades que 
es veurien greument perju-
dicades. Tal com sembla que 
està plantejada aquesta plan-
ta, el gruix dels beneficis serà 
per a una empresa externa i el 
perjudici i les molèsties per al 
municipi.
La plataforma veïnal Salvem 

Tous ha nascut amb la fina-
litat de defensar el territori 
davant l’allau de projectes de 
parcs solars i eòlics a diver-
ses comarques de Catalunya, 
de l’Anoia i a Tous en parti-
cular. El vídeo explica com hi 
ha altres comarques afectades 
amb projectes amb el mateix 
perfil. També deixen clar que 
“hi ha mesures de canvi ener-
gètic que ja s’haurien d’haver 
aplicat fa temps. Però la nos-
tra classe política no ha fet els 
deures i ara n’estem pagant 
les conseqüències”. El vídeo 
combina una part informativa 
amb imatges de les zones afec-
tades i una part més creativa 
amb imatges d’una ballarina 
que ens connecta amb l’espai i 
el valor del paisatge.
Des de la plataforma defensen 
les energies netes i una transi-
ció energètica cap a energies 
renovables, però aquest canvi 
“no ha de venir imposat per 
empreses externes que només 
busquen el benefici propi, sinó 
que ha de tenir la implicació 
d’organismes, entitats i la gent 
que hi viu ja que al final serem 
nosaltres els qui en rebrem 

Salvem Tous llença un video de 
denúncia sobre la central energètica 
planificada al terme

els beneficis o en patirem les 
conseqüències. És necessari 
treballar per acostar la pro-
ducció als centres de consum, 
no especular amb el sòl no 
urbanitzable i de valor natu-
ral.”
La plataforma es planteja com 
a objectius donar a conèixer 
la increïble quantitat de pro-
jectes previstos i plantejar 
alternatives viables. Per això 
s’estan coordinant amb altres 
plataformes existents arreu 
del territori de Catalunya, i 
amb els ajuntaments per fer 
front als projectes i fer pres-
sió a nivell municipal, comar-
cal i nacional. Exigeixen que 
els organismes públics que 
tenen les competències per 
dirigir aquest canvi energètic 
s’hi impliquin perquè sigui 
respectuós amb les persones, 
l’entorn i el mode de vida de 
la gent que hi viu. 
Podeu veure el video als en-
llaços: 
- https://www.youtube.com/
watch?v=UCWYLdLCSNA
- https://www.instagram.com/
tv/CPAwr2WgWfw/?utm_
source=ig_web_copy_link

CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’alumnat de Cicle Su-
perior de l’escola Les 
Passeres de Castellolí 

ha fet un taller per apren-
dre a muntar caixes-niu per 
a ocells. El taller, a càrrec 
de l’Associació Gestió Natu-
ral, es va centrar en la cons-
trucció de caixes-niu per a 
mallerengues, una au que 
s’alimenta, entre d’altres in-
sectes, d’eruga processionà-
ria, un tipus d’insecte que ha 
proliferat en els darrers anys 
en els pins del territori i que 
suposen un problema per la 
flora i la fauna de l’entorn. 
Mitjançant la construcció i 
el muntatge d’aquestes cai-
xes-niu, doncs, es facilita que 
les mallerengues puguin niar 
i reproduir-se i controlar així 
la plaga d’eruga processionà-
ria.
La regidora de Medi Ambi-
ent, Turisme, Obres i Serveis 
Municipals, Teresa Guixà, 
explica que  “aquesta acció 

de repoblació amb malleren-
gues es porta a terme amb 
l’objectiu d’afavorir i incre-
mentar la biodiversitat local 
i, alhora, intentar controlar 
noves plagues que no tenen 
tractament fitosanitari, com 
la xinxa americana del sector 

dels Pinyerets i la papallona 
del boix”. En aquest sentit, 
apunta la regidora que “l’’es-
cola fa de pont amb els més 
petits, que han de conscien-
ciar-se de tenir cura de l’en-
torn i que hi ha accions es-
sencials per ajudar a tenir un 

L’alumnat de l’escola Les Passeres de Castellolí fa un 
taller per muntar caixes-niu per a ocells

territori mediambientalment 
sostenible”. Guixà destaca 
el mal que estan fent aques-
tes dues plagues a la flora 
del territori “la nova xinxa 
americana perjudica als pins, 
però la papallona del boix 
mata els arbustos i aquest 
any ja està fent molt mal a tot 
el nostre territori” i, finalit-
za, “confiem en que afavorint 
la repoblació d’aquests petits 
insectívors aconseguirem 
reequilibrar l’estabilitat del 
nostre ecosistema”.
El taller, que va tenir lloc 
el passat 26 de maig,  els va 
servir també per aprendre 
a identificar diferents tipus 
d’ocells, com caderneres, 
orenetes, falciots o les ja 
anomenades mallerengues, 
entra d’altres, i a conèixer 
las seva funció al medi am-
bient com a depredadors 
d’insectes, el que evita que 
hi hagi plagues. En aquest 
sentit, també es va conèixer 
la figura dels ratpenats que, 
tot i no ser aus, fan una tas-
ca molt important com a de-
predadors d’insectes durant 
la nit.
L’activitat també es va cen-
trar en l’impacte de les per-
sones a la natura i la impor-
tància de respectar l’entorn 
natural; no llançar plàstics, 
ampolles o embolcalls a ter-
ra per no posar en risc la 
vida dels animals.

 

PIERA / LA VEU 

El proper dissabte dia 5 de juny, 
a les 18 hores, l’Aula Municipal 
de Música oferirà un recital de 
cant líric a l’Església de San-
ta Maria de Piera. El concert 
comptarà amb les veus de les 
sopranos Charo García i Mont-
serrat Torres, que estaran acom-
panyades al piano pel professor 
del centre Aleix Colom. 
Durant el recital s’oferiran un 
recull de peces que les alum-
nes han treballat al llarg de tot 
el curs. Interpretaran des d’àries 
antigues de compositors com 
Caldara i Marcello fins a àries 
d’òpera de Mozart i Puccini, així 
com també duets de Mendelso-
hnn i Rossini. 
L’entrada serà lliure però es 
prendran totes les mesures de 
prevenció per garantir la segu-
retat del públic assistent.

Alumnes de l’Aula 
Municipal de Mú-
sica ofereixen un 
recital de cant líric
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Una vintena de per-
sones demandants 
d’ocupació van par-

ticipar el passat dijous, 27 de 
maig, en un speed dating amb 
empreses de l’àmbit de l’ocupa-
ció i l’orientació laboral, pro-
mogut pel Consell Comarcal 
de l’Anoia. La iniciativa es va 
celebrar a l’auditori Cal Figue-
res dels Hostalets de Pierola.
La jornada va incloure una tau-
la rodona on les empreses de 
treball temporal van respondre 
els dubtes més recurrents de 
les persones participants, com 
ara quins sectors son aquells 
que més busquen treballadors 
en l’actualitat o quines compe-
tències i habilitats son les més 
demandades. I, a continuació, 
les persones participants van 
poder fer una entrevista ràpida 
de 3 minuts amb cadascuna de 
les empreses.
Els participants van ser selec-
cionats pels serveis d’ocupació 
dels municipis col·laboradors 
–El Bruc, Cabrera d’Anoia, Ca-
pellades, Els Hostalets de Pie-

rola, Piera i Vallbona d’Anoia– 
i es van poder entrevistar amb 
empreses d’Igualada i Marto-
rell, bones coneixedores del 
context laboral de l’Anoia Sud, 
com ara Adecco, Eurofirms, 
GCT Plus, Marlex i Randstad. 
Els perfils professionals esco-
llits per aquesta edició van ser 
els d’administratiu, operari i 
personal de neteja.
Tant les empreses com tots els 
participants fan una valoració 
molt positiva de la jornada, 
destacant l’oportunitat de les 

La dinamització del mercat laboral 
de l’Anoia Sud de la mà del Consell 
Comarcal

persones entrevistades de do-
nar a conèixer el seu perfil pro-
fessional a diferents empreses 
en poc temps i de forma pre-
sencial.
La jornada es va celebrar apli-
cant tots els protocols de pre-
venció vigents i la taula rodona 
es va retransmetre en directe a 
través de xarxes socials. Amb 
posterioritat, es pot tornar a vi-
sualitzar als perfils d’Instagram 
@activaanoia i @hopierola i al 
canal de Youtube de l’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola.

HOSTALETS DE P / LA VEU 

Demà dissabte 5 de juny a 
les 18.00 h, al Casal Català 
dels Hostalets de Pierola, 
tindrà lloc l’acte “Indepen-
dència: una lluita nacional 
i internacional” a càrrec de 
la presidenta de l’ANC Eli-
senda Paluzie i la professora 
de la universitat de Ginebra 
Neus Torbisco.

“La independència: claus de la lluita 
nacional i internacional”, acte de l’ANC

EL BRUC / LA VEU 

El Bruc tornarà a viure aquest 
any la festa del Timbaler, en-
cara que amb un format una 
mica més reduït.

Dissabte 5 de juny
Els actes començaran amb el 
Record i Ofrena als herois del 
Bruc. A 2/4 de 9 del matí es farà 
una ofrena floral al cementiri. 
A les 10 del matí, Ofrena Flo-
ral al monument del Timbaler 
amb la presència del poble i de 
les autoritats (petits i grans ves-
tiu-vos tradicionals)
A les 11 tindrà lloc la procla-
mació del nou Hereu i Pubilla 
del Bruc 2021 i a 2/4 de 12 es 
farà l’atorgament de la 9a edi-
ció dels Premis Timbaler d’Ho-
nor i distinció a una persona 
del Bruc que s’ha distingit pel 
seu servei a la comunitat

Activitats
- 10:00 a 12:00h Game day
Jornada de videojocs per a tots 
els púbics. A la Plaça del Pati de 
Can Casas
- 12:00 a 13:00h Sardanes
A càrrec de la Cobla Ciutat de 
Girona. A la Plaça del Pati de 
Can Casas
- 16:00 a 18:00h Game day
Jornada de videojocs per a tots 
els púbics. A la Plaça del Pati de 
Can Casas

- 18:00h Presentació del llibre 
Tríptic de la Terra
Antoni Dalmau i Ribalta, es-
criptor, presentarà el llibre de 
Mercè Ibarz
Al Pati dels Tarongers (pati in-
terior de Can Casas)
Organitza: El Bruc amb la Cul-
tura Col·labora: Ajuntament 
del Bruc, Llibres Anagrama, 
Biblioteca Verge de Montserrat
- Sopar popular i espectacle 
“The Talent”
20:00h Botifarrada popular a 
càrrec de la Comissió de Festes
A la Zona Esportiva del Bruc
Preu tancat de 10€ per perso-
na. Botifarra a la brasa amb pa 
amb tomàquet i oli del Bruc, ai-
gua, refresc o vi negre i postres 
(coca de pastisseria)
Taules amb grups màxim de 4 
a 6 persones. Opcions especi-
als per a vegetarians i al·lèrgics 
(formulari)   
22:30h Els millors talents del 
país en un sol espectacle
A la Zona Esportiva del Bruc
Reserva prèvia conjunta (sopar 
i espectacle): omplint el formu-
lari o trucant al 93 771 00 06
Aforament limitat. Pagament 
el mateix dia

Mercat d’artesania i producte 
local
10:00 a 19:30h Mercat de crea-
dors locals i de proximitat
Carrer del Bruc del Mig

El Bruc celebra el Dia 
del Timbaler

 

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

BH  XTEP Carbon 

A partir de 300€ 
en 24 quotes 

(sense interessos)
Últimes unitats 2021,

disponibilitat immediata
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CAPELLADES / LA VEU 

El darrer dimecres de 
maig es va celebrar la 
sessió ordinària del 

Ple de l’Ajuntament amb l’as-
sistència dels 13 regidors de 
la corporació i la secretària. 
Després d’aprovar la darre-
ra acta per unanimitat es va 
votar el padró a gener d’en-
guany, amb un cens de 5.315 
persones.
El tercer punt va tirar enda-
vant un formulisme on, des-
prés d’una exposició pública 
sense al·legacions, es va apro-
var la modificació del Pla Ge-
neral d’Ordenació presentada 

anteriorment, per tal de dotar 
l’edifici del Cos de Bombers 
d’una àrea suficient per a la 
seva ampliació.
Seguidament es va aprovar 
encara per unanimitat la mo-
dificació de l’ordenança fis-
cal número 25 per recuperar 
les taxes de la Piscina Blava, 
després dels preus especials 
de l’any passat, amb les per-
tinents modificacions.
També es va mantenir la 
unanimitat en l’aprovació de 
les bases específiques per als 
ajuts als ensenyaments posto-
bligatoris, que ajuden a cobrir 
els desplaçaments realitzats 
fora de Capellades en els es-

tudis que aquí no es poden 
cursar.
A continuació es va aprovar 
el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Cape-
llades i la Comissió de Festes 
del Carrer, valorat en 3.000 
euros, tot agraint la tasca de-
senvolupada de manera total-
ment voluntària.
Abans de passar als precs i 
preguntes es va aprovar per 
unanimitat una moció sobre 
el dol perinatal i una segona 
de rebuig als macroparcs eò-
lics i fotovoltaics que es vo-
len instal·lar a la comarca de 
l’Anoia i que va generar un in-
tens debat entre els regidors.

Sessió ordinària del ple municipal

CAPELLADES / LA VEU 

Un repertori eminent-
ment Barroc, amb 
obres de Bach, Vival-

di, Buxtehude, etc., interpretat 
per Joan Seguí Mercadal (Pri-
mer Premi el Petit Palau, Pre-
mi de Catalunya Música i un 
dels joves organistes amb més 
projecció a l’actualitat, va posar 
el punt i final a una edició del 
Festival d’Orgue de Capellades 
de molt bon nivell.
Montserrat Torrent, la degana 
de l’orgue a Catalunya, va oferir 
el concert inaugural. Loreto 
Aramendi, una de les més vir-
tuoses intèrprets del moment, i 
el Cor Cererols, amb un reper-
tori centrat en l’obra del músic 
capelladí Anselm Ferrer, van 
protagonitzar els dos següents.
Aquesta edició s’ha celebrat els 
4 diumenges del mes de maig, 
amb bona entrada de públic a 
tots els concerts.

El regidor de Cultura Àngel 
Soteras, va intervenir en aquest 
darrer concert destacant el 
compromís de la regidoria 
amb la continuïtat del Festival 
“Som ja en el mapa mental dels 
aficionats de la música d’orgue 
i no ho hem de desaprofitar. Els 
organistes ens tenen en comp-

Joan Seguí posa punt i final al 6è Festival 
d’Orgue de Capellades

te i es posen en contacte amb 
nosaltres per venir a tocar i hi 
ha un públic fidel pendent de 
la nostra programació. Sis anys 
d’autoexigència, d’obertura a 
noves possibilitats de l’instru-
ment i de confiança en els ta-
lents joves ens han fet guanyar 
un prestigi que volem utilitzar 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana els ca-
pelladins i capelladines 
podran fer la pertinent 

reserva de tortells i inscriure’s 
per ballar les tardes a la plaça de 
Catalunya o bé per assistir com 
a públic.
Les Festes del Carrer es faran del 
5 al 10 de juny, en l’ordre habitu-
al dels barris, però amb moltes 
novetats per adaptar-nos a les 
restriccions Covid-19.
La més destacada és que el 
treure ball es farà cada vespre 
a la plaça de Catalunya, amb 
reserva prèvia, tant per als qui 
volen ballar –màxim 15 pare-
lles d’infantil a partir de segon 
de primària i 15 parelles més 
d’adults- com per als qui volen 
anar de públic.  Serà sempre a 
les 8 del vespre.
El regidor de Cultura, Àngel So-
teras, destaca com “recuperem 
sensacions. Aquest no és enca-
ra no un any «normal», però 
ens hi anem acostant. Amb la 
implicació i creativitat de tots, 
especialment de la Comissió de 
les Festes del Carrer, enguany 
podrem tornar a treure ball i 
escoltarem la Banda de l’Esco-
la de Música en cadascun dels 
barris. Hem dissenyat un dispo-
sitiu perquè les festes siguin, 
evidentment, segures, però 
també perquè puguin ser vis-
cudes per petits i grans amb 
tota la intensitat amb què ens 
agrada viure-les”.

A punt les Festes 
del Carrer

com a palanca per assolir 
nous objectius.»

El Festival d’Orgue s’obre als 
joves capelladins
Seguint la línia marcada en 
anteriors edicions, el Festival 
d’Orgue de Capellades no es 
limita només a la programa-
ció de concerts, sinó que in-
clou també diverses activitats 
de descoberta per als joves 
capelladins.
Així, aquesta setmana, els 
alumnes de cicle superior de 
les escoles capelladines han 
pogut fer un taller amb Jona-
tan Carbó, organista i col·la-
borador habitual del Festival 
i familiaritzar-se amb les pos-
sibilitats de l’instrument.
D’altra banda, Joan Seguí 
Mercadal, intèrpret del darrer 
dels concerts del Festival, va 
impartir una classe magistral 
als alumnes de piano de l’Es-
cola de Música de Capellades.
En paraules d’Àngel Soteras, 
regidor de Cultura, «Tenim 
clar des de la primera edició 
que un Festival amb vocació 
de futur com és el nostre no 
es pot adreçar només al pú-
blic existent. És imprescin-
dible crear nous públics, fo-
mentar noves vocacions, fer 
accessible la música a tothom 
i és per aquesta raó que sem-
pre hem prioritzat aquest as-
pecte pedagògic.»

CAPELLADES / LA VEU 

La Biblioteca El Safa-
reig de Capellades ha 
començat l’activitat de 

l’Hora del Conte en anglès. Se 
n’ha fet ja 3 edicions, la darrera 
aquesta setmana, amb sessions 
en dos dies diferents.
Aquesta és una activitat que es 
fa amb reserva prèvia per con-
trolar l’aforament i seguir al 
màxim les mesures Covid-19.
També cal destacar que des de l 
Biblioteca El Safareig s’ha pro-
gramat cada setmana en dies 

diferents per tal de comprovar 
quins són els que millor van 
per a les famílies.
La directora de la Biblioteca El 
Safareig, Marta Camps, explica 
com “aquest any la situació que 
estem patint ens ha condicio-
nat moltíssim la programació 
que habitualment hem ofert 
des de la Biblioteca. Les restric-
cions han impedit que féssim 
moltes coses, però finalment 
hem pogut oferir aquesta Hora 
del Conte en anglès, que ha tin-
gut molt bona resposta entre 
els nostres usuaris”.

Bona participació a la tercera edició 
de l’Hora del Conte en anglès
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COPONS / LA VEU 

El passat diumenge dia 
30 de maig l’Ajunta-
ment de Copons va or-

ganitzar una Jornada popular  
de descoberta de la biodiver-
sitat del riu Anoia. L’objectiu 
de la jornada era el de  donar 
a conèixer l’ entorn natural 
del riu  i conscienciar de la 
importància de mantenir el 
nostre medi natural  net i en 
bones condicions. De la mà 
del biòleg Robin Corrià   es  
van descobrir els diferents 
ecosistemes de riu, el seu 
funcionament i algunes de les 
espècies més característiques 
que habiten en les zones de 
ribera.
En aquesta matinal els mes 
petits varen poder avaluar la 
qualitat de l’aigua a través de 
l’ anàlisi dels invertebrats que  
hi habiten, una exploració 
que ens va poder demostrar 
que en aquest indret del riu  
hi ha una bona qualitat de 
l’aigua.
La jornada  va començar al 
camp de futbol de Copons i 

es va recórrer  un corriol  que 
voreja el  riu Anoia i  arriba 
fins el Gorg Salat, un tram 
d’una enorme bellesa paisat-
gística, on vàrem poder ad-
mirar  les espècies vegetals i 
animals que hi habiten i tam-
bé descobrir aquelles especies 
invasores que perjudiquen les 
autòctones.
De tornada de la visita els 
participants varen aprofitar 
per recollir els residus que 
malauradament es llencen en 

Jornada de neteja del riu i coneixement 
del medi natural a Copons

aquest indret especialment 
plàstics i llaunes.
Aquesta  ha estat  una acció 
organitzada per sensibilitzar 
al públic sobre la necessitat  
de protecció  i conservació 
del medi ambient  i  de la 
gran quantitat de residus que 
es llencen a la natura. Des de 
l’Ajuntament agraïm l’ aco-
llida d’ aquesta acció que ha 
estat una gran oportunitat 
per descobrir el nostre entorn 
amb uns ulls diferents.

CALAF / LA VEU 

El dilluns 24 de maig 
l’Ajuntament de Calaf 
va celebrar de forma 

telemàtica el seu Ple ordinari. 
Abans de la sessió, es va cele-
brar la Comissió Especial de 
Comptes per aprovar el dic-
tamen del compte general de 
l’exercici 2020.
Un dels punts a destacar del 
ple va ser l’aprovació per una-
nimitat d’una modificació de 
crèdit relacionada amb una 
actualització del projecte exe-
cutiu de la residència de la 
gent gran.
La regidora d’Hisenda i Pro-
moció Econòmica, Montse 
Mases, va explicar que la mo-
dificació de crèdit que es por-
tava al ple tenia per objectiu 
dotar de pressupost suficient 
dues partides.
D’una banda, dotar la par-
tida de professionals inde-
pendents amb un import de 
6.417,01€ per tal de continuar 
amb el servei de desinfecció 

extra dels espais i superfícies 
d’ús comú de l’Escola Alta Se-
garra.
D’altra banda, crear una nova 
partida i dotar-la amb un 
pressupost de 17.545€ per 
poder modificar la redacció 
del projecte executiu per la 
construcció de la futura re-
sidència de la gent gran i, 
així, poder adequar-lo als 
“nous plantejaments i neces-
sitats funcionals dels centres 
residencials” que han sorgit 
arran de la pandèmia. Per as-
solir l’import, es traslladaran 
9.000€ de la partida de despe-
ses vàries i la resta es traurà 
del romanent de tresoreria 
per a despeses generals.
El portaveu de Junts per Ca-
talunya, Joan Caballol, va 
preguntar per diferents as-
pectes relacionats amb la mo-
dificació de crèdit i el projecte 
executiu. Concretament, va 
voler saber quins són els ca-
lendaris i quina serà la forma 
de finançament del projecte.
Pel que fa al calendari, l’Al-

calde de Calaf, Jordi Badia, va 
afirmar: “Ens agradaria que 
tot plegat estigués a punt per 
a la construcció l’any que ve”. 
En aquest sentit, va insistir en 
la necessitat de comptar amb 
un projecte tancat per poder 
tenir la possibilitat de buscar 
el finançament necessari. Tot 
i que, va explicar que el finan-
çament està garantit perquè 
hi ha diferents línies previs-
tes.
Per la seva part, el portaveu 
del GiC-VV, Jaume Simó, va 
explicar que votarien favora-
blement, ja que consideraven 
necessari tenir-ho tot a punt 
“per no perdre temps en el 
moment en què sigui propici”.

El Ple de Calaf aprova una modificació 
de crèdit per actualitzar el projecte 
executiu de la residència de la gent gran

Un altre punt desta-
cat va ser l’aprovació 

inicial de l’Ordenança 
Municipal reguladora 

del mercat de venda no 
sedentària de Calaf.

LA LLACUNA / LA VEU 

L’alcalde la Llacuna Jo-
sep Parera i els regidors 
M. Rosa Busquet i Jo-

sep Martí, en representació 
de l’Ajuntament de la Llacu-
na, han visitat l’obrador i les 
instal·lacions de la renovada 
seu de Mallart Artesans Xar-
cuters, empresa centenària 
elaboradora d’embotits de La 
Llacuna. 
Els Mallart es van trobar en 
un atzucac a l’hora de garan-
tir el relleu generacional del 
negoci familiar atès que l’Er-
nest, l’hereu format en l’ofici 
de xarcuter, és una persona 
amb discapacitat intel·lec-
tual. La família va contactar 
aleshores amb al Fundació 
Mas Albornà de Vilafranca 
del Penedès per d’una banda 
preservar la tradició xarcute-
ra a la Llacuna i de l’altra per 
garantir el lloc del treball del 
seu fill.
Mas Albornà ha reconvertit 
l’empresa familiar llacunenca 
en una iniciativa social amb 
projecció, renovant-ne els 
equipaments i la maquinària 
i creant una nova imatge de 
marca i un nou equip que ha 
redefinit l’estratègia empresa-
rial. En aquesta nova etapa 
Mallart manté l’essència dels 
orígens i la tradició, afegint 
també el compromís, de ma-
nera que destaquen que els 
seus productes “són bons tant 
per al paladar com per a les 
persones”.
La Fundació Mas Albornà és 
una entitat sense ànim de lu-
cre que treballa des de 1969 
per a millorar la qualitat de 
vida de les persones amb 
discapacitat, trastorn mental 
i risc d’exclusió, oferint-los 
atenció assistencial, un lloc 
on viure, i suport i acompa-

nyament personalitzat en la 
seva vida diària, així com 
també una feina digna.

Els embotits de la Llacuna
Amb la visita a Mallart Ar-
tesans Xarcuteres, l’Ajunta-
ment de la Llacuna vol re-
fermar el suport a aquesta 
iniciativa, creant sinergies 
per seguir posant en valor el 
patrimoni gastronòmic del 
municipi que suposen els em-
botits de Mallart.
La Llacuna és un municipi 
reconegut per la centenària 
tradició elaboradora d’em-
botits i llueix el distintiu de 
“territori d’embotits d’altura”. 
La tradició prové de la pro-
ximitat amb el Camí Ral i la 
celebració anual de la Fira de 
Sant Andreu, punt de troba-
da reconegut de venedors de 
bestiar i d’altres productes. 
Per aquest motiu molts lla-
cunencs es van iniciar en la 
cria de porcs i en l’elabora-
ció d’embotits des de fa se-
gles. Primer, a les masies i en 
l’àmbit domèstic i, després, 
com a subministradors per a 
poblacions properes i per a 
carnisseries. Uns embotits re-
coneguts i valorats pels trets 
diferencials: les condicions 
climàtiques de la zona deter-
minades pel fred i la frescor i 
la qualitat de la matèria pri-
mera.

L’Ajuntament visita la 
renovada Mallart Artesans 
Xarcuters de la Llacuna

La jornada va inclou-
re una taula rodona 
per a la resolució de 

dubtes i una ronda de 
reunions breus entre 

persones demandants 
d’ocupació i empreses 

de treball temporal
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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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VECIANA / LA VEU 

El passat dissabte 29 de 
maig a les 6 de la tarda 
el municipi de Veciana 

va viure un moment molt es-
pecial i important de la seva 
historia amb la inauguració 
del nou Centre Cultural de 
“Cal Pesseta” situat al bell mig 
del nucli central.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde i regidors 
de l’Ajuntament de Veciana, 
el president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais 
Naturals de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Pere Pons, al-
caldes i regidors de pobla-
cions properes així com un 
gran nombre de veïns i veïnes 
que volien conèixer aquest 
equipament cultural i social 
que donarà servei a tot el mu-
nicipi.
En els seus parlaments l’al-
calde, Jordi Servitje, va in-
cidir en la importància del 
moment detallant els diver-
sos motius de celebració. En 
primer lloc va recordar que 
aquest nou equipament és 
l’obra més gran, tant a nivell 
arquitectònic com a nivell 
econòmic, realitzada en els 
últims deu anys. Alhora va 
relatar la remodelació urba-
nística del nucli de Veciana 
en els darrers vint-i-cinc anys 
la qual s’ha finalitzat amb la 
construcció d’aquest edifici. 
Així es va remuntar en aquell 
any 1996 moment en què es 
van haver d’enderrocar tres 
cases en ruïna que van donar 
lloc a la plaça actual, constru-
ïda en dues fases realitzades 
els anys 1999 i 2003. Al cap de 
nou anys, concretament l’any 
2012, es va inaugurar la nova 
Casa Consistorial situada en 
una de les façanes de la plaça. 
En els seus parlaments tam-
bé va comentar la idoneïtat i 
necessitat d’aquest centre cul-
tural en un municipi de 38,89 
km2 on els seus dos-cents 
habitants viuen escampats en 
multitud de masies i cinc pe-
tits nuclis de població. Per fi-
nalitzar va explicar el perquè 

del nom donat a l’equipament 
i és que en l’espai que ocupa hi 
hagué fins el mes de setembre 
del 2019 la casa de Cal Pes-
seta, la qual després de molts 
anys tancada i sense vida va 
caure en un acusat estat de 
ruïna i deteriorament. És per 
aquest motiu que l’Ajunta-
ment de Veciana va decidir 
adquirir-la, l’any 2017, per 
construir-hi aquest nou edifi-
ci al bell mig del nucli central 
del terme i cap de municipi.  
En el seu torn, el Diputat 
d’Infraestructures i Espais 
Naturals, va elogiar la gran 
tasca del consistori vecianenc 
per haver aconseguit aquest 
nou equipament accessible, 
polivalent i totalment inte-
grat a l’essència rural del po-
ble. En els seus parlaments 
va esmentar la tenacitat i la 
constància de l’alcalde per  
aconseguir els fons per po-
der fer realitat aquest edifici 
i alhora va anunciar les mi-
llores que es faran en els pro-
pers mesos, tant en la carre-
tera BV-1005 que enllaça els 
pobles de Copons i Veciana, 
com en el camí rural que li 
dona continuïtat fins la carre-
tera BV-1001. Ambdues són 
unes vies molt importants per 
vertebrar el municipi de Veci-
ana ja que enllacen el seu nu-
cli central amb els nuclis de 

Segur, Montfalcó el Gros o La 
Rubiola així com les poblaci-
ons de Copons, Sant Guim de 
Freixenet o Calaf.
Una vegada finalitzats els 
parlaments es va procedir al 
tall de cinta inaugural amb la 
presència de l’hereu i la pubi-
lla d’aquest any, el Gabriel i la 
Olivia.  A continuació els as-
sistents, de forma esglaonada 
i seguint les mesures de segu-
retat vigents, va poder visitar 
tot l’edifici el qual compta 
amb dues plantes de 385 m2 
cadascuna on hi ha una sala 
de tallers, una sala polivalent, 
una cuina, uns lavabos, uns 
vestidors, un gran magatzem 
i un espai museogràfic on s’hi 
exposen els estris i elements 
antics que es conservaven a la 
casa de Cal Pesseta i que s’han 
restaurat totalment. Així en 
aquest espai, que també es 
pot veure des de l’exterior de 
l’edifici, s’hi pot contemplar 
l’antic carro, la pica de l’oli, el 
jou, les botes i un vaixell de 
vi, aquest últim datat de l’any 
1783.
Amb la projecció d’un audio-
visual on es veia la progressió 
i magnitud de les obres de 
construcció del centre cultu-
ral, iniciades el mes de setem-
bre de l’any 2019 i finalitzades 
el gener del 2021, es va donar 
per tancat l’acte.

El municipi de Veciana estrena el nou 
Centre Cultural de “Cal Pesseta”

VECIANA / LA VEU 

El proper dissabte 5 de 
juny a les 18 hores al 
Centre Cultural “Cal 

Pesseta” de Veciana tindrà 
lloc una xerrada informativa 
sobre el malbaratament ali-
mentari.
En aquesta trobada es dona-
ran idees i consells i es faran 

demostracions per lluitar con-
tra el malbaratament alimen-
tari i la generació de residus.
L’acte, que està organitzat per 
l’Ajuntament de Veciana i el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
anirà a càrrec del col·lectiu 
Eixarcolant. Per assistir-hi cal 
inscriure’s trucant al telèfon 
938090055, de 9 a 14 hores, 
abans del 4 de juny. 

Xerrada sobre el 
malbaratament alimentari

ALTA ANOIA / LA VEU 

Aquest passat dissab-
te 29 de maig un bon 
nombre de veïns i ve-

ïnes de Copons, Rubió i Veci-
ana vam assistir a l’assemblea 
de Salvem Maçana i Serra 
Morena, molt preocupats per 
la viabilitat del PE LA MAÇA-
NA i pels nous macroprojectes 
de centrals eòliques que han 
aparegut la darrera setmana 
als nostres pobles, en especial 
el PE VILELLA, que afectarà 
els municipis de Copons i Ve-
ciana.
En una llarga, intensa i parti-
cipativa reunió, vàrem acor-
dar com a principals línies 
d’actuació:
1 – Obrir la via legal com a 
un nou front de lluita contra 
es macroinstal·lacions d’ener-
gies renovables imposades als 
nostres municipis. Presenta-

rem recursos i al·legacions a 
cadascun dels projectes que 
presentin les promotores als 
nostres pobles, assessorats per 
un bufet jurídic.
2 - Començar a preparar una 
campanya a gran escala de re-
collida de fons entre la gent i 
les empreses del nostre terri-
tori.
3 – Sol·licitar una reunió 
urgent amb els alcaldes de 
Copons, Rubió i Veciana 
aquesta mateixa setmana per 
endegar accions conjuntes.
4- Legalitzar una associació 
naturalista en defensa dels po-
bles que conformen la nostra 
“Illa Interior”, per a fer difusió 
del nostre missatge i promoure 
uns valors respectuosos amb 
el medi ambient i les persones. 
Durant l’assemblea de dissabte 
es va escollir la Junta i els socis 
fundadors i en breu farem una 
presentació pública.

La Coordinadora Salvem 
Maçana i Serra Morena 
acorda línies d’actuació

Més info: clubbasquetigualada.cat 

Inscriu-te al 
IGUALADA BASKETBALL SUMMER CAMP
del 4 al 9 de juliol a Sant Guim de Freixenet

El primer campus amb pernoctació fora de la ciutat



COMARCA  |  47Divendres, 4 de juny de 2021

ARGENÇOLA / LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha lliurat a l’Ajunta-
ment d’Argençola el Pla 

director del castell. Aquest 
monument, declarat Bé Cul-
tural d’Interès Nacional 
(BCIN), es troba al capda-
munt d’un turó, a una altitud 
de 768 metres sobre el nivell 
del mar, al costat de l’esglé-
sia de Sant Llorenç. Des del 
castell s’observen unes vistes 
panoràmiques de l’entorn i la 
seva orografia, territori que 
forma part dels primers alti-
plans segarrencs, a mig camí 
de la carretera d’Igualada a 
Cervera.
L’objectiu del Pla director, que 
ha estat dirigit pel Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Lo-
cal (SPAL), és estudiar el mo-
nument des de tots els punts 
de vista per tal de determinar 
i valorar econòmicament les 
línies d’actuació per conser-
var, protegir i recuperar el 
monument, a fi i efecte de 
posar de manifest el seu valor 
històric, cultural, artístic i ar-

quitectònic. La seva finalitat 
és la de disposar d’un instru-
ment tècnic i econòmic que 
serveixi de pauta en la pro-
gramació d’actuacions per fer 
complir els objectius fixats.
El Pla analitza la situació ac-
tual, l’estat de conservació i 

Finalitzat el Pla director del castell d’Argençola

el funcionament del monu-
ment, i avalua la problemàti-
ca general a més d’identificar 
els dèficits i mancances des 
dels punts de vista estructu-
ral, constructiu, funcional i 
normatiu. El document tam-
bé proposa i valora econòmi-

cament les actuacions que es 
consideren necessàries per 
tal d’assolir l’objectiu final 
d’estabilització, recuperació i 
restauració completa del con-
junt, amb unes intervencions 
que s’han avaluat amb un cost 
de 836.000 euros. Per últim, 

el treball també planteja un 
programa d’usos compatible i 
adaptat al conjunt i a les ne-
cessitats i disponibilitats del 
municipi.
El castell d’Argençola té l’ori-
gen en una construcció de-
fensiva a la zona de frontera 
entre el món cristià i el mu-
sulmà, que durant al segle 
XI es trobava justament en 
aquest territori. Les prime-
res referències documentals 
del terme d’Argençola són de 
l’any 1012, amb el castell que 
presenta estructures d’època 
medieval, de tipologia militar 
i residencial.
Tot i que avui en dia té l’as-
pecte de jaciment arqueolò-
gic, en el conjunt s’hi apre-
cien algunes estructures de 
maçoneria com el mur de 
ponent, les restes d’una torre 
circular o l’existència d’una 
sala coberta amb volta de pe-
dra que podria tenir la funció 
de cisterna, que constaten la 
presència d’una fortificació 
que deu conservar part de les 
seves estructures colgades per 
estrats de terra i d’enderroc.

S. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Recentment han finalit-
zat les obres de cons-
trucció de l’edifici del 

nou equipament esportiu de 
Sant Martí Sesgueioles, ad-
jacent a la piscina munici-
pal. El nou edifici sostenible, 
ha estat construït amb fusta 
per l’empresa Arquima, una 
empresa capdavantera en 
el sector de la construcció 
d’equipaments amb criteris 
de construcció passiva, salut, 
sostenibilitat i màxima efici-

ència energètica.
La superfície nova que s’ha 
construït és de 196 m2 i 
compta amb una qualificació 
energètica A. El nou equipa-
ment a més disposa de nous 
lavabos adaptats, una zona 
de bar, un espai per la per-
sona socorrista de la piscina 
municipal i l’àrbitre, i un es-
pai de vestidors adaptats.
El cost total de l’edifici ha 
estat subvencionat per la Ge-
neralitat de Catalunya, la Di-
putació de Barcelona i amb 
fons europeus Leader.

Finalitzen les obres de la 
nova zona esportiva de 
Sant Martí Sesgueioles

Activitats d'estiu. Del 28 de juny al 30 de juliol de 2021

Campus Vòlei

Pista

 

Tecnificació Vòlei

Pista - Adults

 

Iniciació i tecnificació

 

De dilluns a divendres de

18.00 a 20.00 hores

 

Dimecres i divendres de

20.00 a 22.00 hores

 

Per a majors de 16 anys

De dilluns a divendres a

partit de les 16.15 hores

 

Totes les categories

 

 

Consulta més informació sobre aquestes activitats a les nostres xarxes

Tecnificació Vòlei

Platja

 

I G U A L A D A V O L E I C L U B . C A T
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Salvats... i classificats a Europa!
HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 8
LLORET 2

La descomunal remun-
tada de l’IHC RIGAT 
en les últimes jornades 

de la lliga ha tingut un epíleg 
extraordinari amb la victòria 
per golejada davant el Lloret 
(el primer mambo de la tem-
porada) que combinada amb 
la resta de resultats de la jor-
nada portava el premi afegit 
d’una classificació per Euro-
pa, inimaginable fa només 
unes setmanes. De lluitar per 
evitar el descens a entrar a la 
pròxima WSE Cup. Una gesta 
increïble d’un equip que mai 
no ha abaixat mai els braços. I 
un grau més encara de llegen-
da (si és que és possible) per 
un mite com David Càceres, 
que fent tàndem amb Cesc 
Fernàndez, ha aconseguit una 
salvació que semblava pràcti-
cament impossible. El partit 
de dissabte va tenir un final 
especial amb el comiat emoci-
onant a Sergi Pla i Roger Bars, 
que van jugar el seu últim par-
tit a Les Comes.
La transcendència del partit 
era descomunal. Els jugadors 
van reconèixer que van co-
mençar força nerviosos. Però 
els nervis i el patiment va du-
rar 37 segons. Els que Ton Ba-

liu va necessitar per marcar l’1 
a 0. El capità, que es va posar 
l’equip a l’esquena amb un pò-
quer de gols, va fer un tir cre-
uat de cullera que va posar als 
“rigats” més a prop del somni. 
Al minut 5 Sergi Pla encara el 
va atansar més amb el 2 a 0… 
en un passi interior desviat 
per la defensa.
Un minut més tard va arribar 
una de les jugades clau del 
partit. El jugador visitant Moi 
Aguirre va veure una targeta 
vermella per encarar-se als àr-
bitres i el Lloret va haver de ju-
gar amb 3 durant 6 minuts. En 
aquest espai de temps Baliu va 
marcar el tercer amb un altre 
míssil, aquest cop a l’escaire i 
va encarrilar el triomf.
L’IHC encara va aconseguir 
dos gols més abans del des-
cans. Un de Yeste amb un tir 
creuat a mitja alçada i el tercer 
del Ton amb un altre bon re-
mat en un contraatac.

Gols, salvació i tercer temps
A la segona part es van veure 
5 gols més (però aquest cop 
repartits entre els dos equips). 
Bars, que ha acabat com a mà-
xim golejador de l’equip amb 
18 dianes, va fer el 6 a 0 amb 
una de les seves típiques en-
trades laterals fins a la mateixa 
cuina. El Ton va rematar el seu 
pòquer en una contra munta-
da per l’Aleix Marimon.

El Lloret va aconseguir reduir 
diferències amb una contra 
de Xavier Pèrez. Amb el 7 a 1, 
l’IHC va disposar d’un penal 
amb segona opció que Bars i 
Yeste no van poder aprofitar. I 
l’Elagi, que va tornar a demos-
trar el seu nivell extraterrestre 
en aquest final de lliga, va atu-
rar una FD per blava al mateix 
Yeste. Ferrer, però, va fer el 7 a 

2 pels visitants aprofitant preci-
sament un rebuig de l’Elagi.
En els últims instants, l’IHC va 
buscar tancar la festa de la per-
manència amb un dels clàssics 
mambos de Les Comes. El va 
aconseguir el júnior Carol, ca-
çant el rebot d’una aturada del 
porter. Va ser la recompensa a 
una entrada fulgurant al primer 
equip en aquest final de lliga.

L’Elagi, absolutament clau en 
la permanència, va segellar la 
temporada, la seva novena al 
club, amb una aturada prodi-
giosa d’una FD per 10 faltes 
d’equip a 9 centèsimes del final. 
Amb el xiulet final el somni 
s’havia fet realitat. L’IHC RI-
GAT tornarà a ser equip d’Ok 
Lliga per 39a temporada con-
secutiva. I ara espera Europa.

Foto: Joan Guasch

HOQUEI PATINS /  
MARC VERGÉS 

Roger Bars abandonarà 
la disciplina de l’Igua-
lada HC la propera 

temporada, després de tota 
una vida al club. A falta de 
disputar la WSE CUP, dissab-
te va jugar el seu últim partit a 
Les Comes.

19 punts de 24 possibles en 
els darrers vuit partits de 
lliga. La remuntada que heu 
fet per acabar salvant-vos ha 
estat històrica. Hi confiàveu?
Ha estat una temporada molt 
complicada, amb moments 
que la cosa estava molt negra. 
Amb el canvi d’entrenador 
vam fer canvi de xip i hem 
treballat moltíssim i al final 
hem aconseguit el resultat que 
desitjàvem.

Què va canviar l’arribada del 
David Càceres?
Tant ell com la resta de cos 
tècnic sempre ens han incul-
cat que el primer que havíem 
de fer era treballar dur, que 
teníem qualitat de sobres. 
Abans de cada partit ens han 
mentalitzat com si ens en-
frontéssim al millor equip 
del món, havíem de sortir a 
la pista amb la mentalitat de 
donar-ho tot.

Com heu viscut la pressió 
d’estar en descens bona part 
de l’any?
Ha estat difícil. No enteníem 
què passava, els resultats no 
sortien. Aquest dissabte em 
vaig treure un pes de sobre, va 
ser molt alliberador. 

I el partit de dissabte en con-
cret? Hi havia nervis...

En el meu cas, les últimes set-
manes m’anaven passant vo-
lant, però la d’abans de l’últim 
partit se’m va fer eterna. Per mi 
dissabte va ser un dia amb sen-
sacions estranyes. Un cop dins 
del partit ja ens vam deixar 
anar i vam estar de 10. 
Això sí, la nit anterior pràcti-
cament no vaig dormir, només 
pensava en tenir un partit tran-
quil i que tot anés rodat.
Quan es va acabar el partit es-
tava molt emocionat. Ara mar-
xo, però he passat per totes les 
categories, des de l’Escoleta 
fins avui.

T’agradaria tornar a Igualada 
en un futur?
No sé què passarà. Ara marxo 
per conèixer noves maneres de 
fer, sortir de la meva zona de 
confort. Està clar que en un fu-
tur m’agradaria tornar, l’Igua-
lada és el club de la meva vida

I ara la WSE Cup.
L’anem a gaudir, després de 
patir tant a l’OK Lliga. Però no 
ens enganyem, l’anem a gua-
nyar, a competir-la al 100%. 
Només són tres partits per 
poder guanyar un títol i seria 
l’hòstia acabar així a Igualada.

Roger Bars: “L’Igualada HC és el club 
de la meva vida”

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 Av. Barcelona, 5  IGUALADA 

Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA
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FUTBOL / LA VEU 

CE BANYOLES 3
CF IGUALADA 0

Els igualadins visitaven 
Banyoles amb bones 
sensacions de joc i re-

sultats, però tenien un duel 
directe, en un camp molt 
complicat, que seria molt di-
fícil de resoldre. Tot i no fer 
un mal partit, el Banyoles va 
donar una lliçó d’efectivitat 
i es va quedar amb els tres 
punts.
I és que al minut 11, un xut 
local es va convertir en el 
primer gol, cosa que no va 
desanimar als blaus, que sota 
la pluja banyolina, seguien 
insistint i tenint opcions de 

gol, amb una rematada de Pe-
dro. No obstant, al minut 37, 
va arribar el segon cop, quan 
el Banyoles va ampliar dife-
rències, amb un xut col·locat. 
S’arribava al descans amb la 
sensació d’haver sofert massa 
càstig.
A la segona meitat, el conjunt 
de Carlos López ho va inten-
tar en tot moment, però en un 
sensacional xut dels locals, el 
partit es va acabar. Pujava el 
tercer al marcador i a partir 
d’aquell moment, només es 
van poder veure tímides oca-
sions dels igualadins.
Els blaus tenen tres partits 
per endavant, en els que in-
tentaran sumar punts, per 
quedar el més amunt possi-
ble, a la classificació.

Derrota a Banyoles que 
confirma el descensFUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 4
BALEARS FC 1

Les igualadines tenien 
un partit a vida o mort. 
Havien de sumar els tres 

punts i esperar a que acabin 
totes les lligues nacionals. El 
rival que tenien al davant era 
dels més forts de la categoria, 
el Balears FC. Calia ser fortes 
de cap i donar-ho tot sobre la 
gespa.
Aquesta pressió es va notar 
molt a les cames de les blaves, 
que es van mostrar molt ner-
vioses en els primers instants 
de partit, incapaces de poder 
sortir jugant i sent sotmeses. 
Així va ser com al minut 5, en 
una jugada d’estratègia, les vi-

sitants es van avançar al mar-
cador. El panorama era molt 
negre.
No obstant, les blaves hi van 
creure i, al minut 11, després 
d’una gran jugada per banda 
d’Ari, que feia una passada al 
punt de penal, perquè Marina 
empatés el partit. Una bona 
dosi de moral.  I l’enfronta-
ment va millorar, quan en 
una pilota penjada a l’àrea, 
va ser aprofitada per Bernadí, 
que feia el segon gol. S’havi-
en de mantenir les sensacions 
i el resultat. Durant el tram 
final de la primera meitat, el 
duel va calmar-se i no es van 
veure grans ocasions, tot i 
que les arribades van ser de 
les locals.
A la represa, l’equip visitant 
va avançar la seva línia de 

Remuntada vital

A l’AnyTime Fitness CB Igualada li sobren 5 minuts acabar 
donant la sorpresa
BÀSQUET / LA VEU 

ROSER 52
CB IGUALADA 44

Tot i anar 35 minuts 
del partit per davant, 
l’AnyTime Fitness CB 

Igualada no va poder donar 
la sorpresa i va caure elimi-
nat contra el Roser en el pri-
mer partit de la Final a 8 per 
aconseguir l’ascens a Lliga 
Femenina 2. Les igualadines 
van sortir molt endollades al 
partit, amb una gran defensa 
i força encert en atac, que les 
permetia arribar al final dels 
primers 10 minuts amb un 
bon avantatge, 6-17.
A partir del segon quart, però, 
l’atac igualadí es va començar 
a encallar i les de Barcelona 

van començar a retallar dis-
tàncies. Tot i això, les defen-
sa igualadina seguia donant 
la talla i això permetia que 
arribessin al descans amb el 
marcador encara a favor, 21-
27.
Els problemes en atac van 
seguir en el tercer període, 
en què només van poder 
anotar 8 punts i això feia 
que el marcador s’ajustés en-
cara més quan s’encarava el 
tram decisiu del partit. Així 
doncs, s’arribava al final del 
tercer quart amb un mínim 
avantatge per les blaves, 34-
35.
I a l’inici de l’últim període, 
l’equip entrenat per Sergi 
Alamillo treia caràcter i amb 
un parcial de 0-5, tornava a 

ampliar les diferències fins 
els 6 punts. A partir d’aquí, 
però, es van tornar a apagar 
les llums de l’atac igualadí, 
que en els darrers vuit minuts 
només van aconseguir ano-
tar quatre punts. Això ho va 
aprofitar l’equip barceloní per 
apuntar-se un parcial de 18-4 
en aquest tram final de partit, 
amb dos triples sobre la bot-
zina de possessió que van fer 
molt mal a les igualadines, que 
no van aconseguir remuntar el 
partit en els últims minuts. Al 
final 52-44, derrota d’un con-
junt igualadí que acaba així 
una gran temporada.
L’entrenador igualadí expli-
ca que “l’equip va lluitar fins 
al final i va treballar molt bé, 
però anotant només 44 punts 

era molt difícil guanyar, ens va 
faltar l’encert que havíem tin-
gut en els altres partits”. Això 
sí, Alamillo comenta que, a 

l’equip “estem contents i orgu-
llosos d’arribar on hem arribat 
i ho intentarem repetir la pro-
pera temporada”.

pressió i va incomodar a les 
igualadines. Tot i això, el con-
junt blau seguia molt endollat 
i al minut 57, Marina feia un 
gran xut per fer el tercer. El 
partit es posava coll a vall, 
però s’havia de seguir amb la 
mateixa tendència.
Al minut 67, les balears van 
tenir una gran oportunitat, 
que va impactar al travesser. 
L’equip resistia a nivell de-
fensiu i, al minut 84, Marina 
aprofitava una mala cessió de 
la defensa visitant, per fer el 
quart i definitiu gol.
Les blaves sumen tres punts 
importants per tancar la lli-
ga en onzena posició i haurà 
d’esperar a la finalització de 
totes les lligues nacionals, per 
veure si l’any vinent segueixen 
jugant a Primera Nacional.
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La comarca de l’Ano-
ia acull, aquest cap de 
setmana l’E-Bike Tour. 

L’E-Bike Tour Anoia és una 
activitat no competitiva amb 
bicicleta de muntanya o  bi-
cicleta de muntanya elèctrica 
que convida a descobrir el pa-
trimoni, la natura i la gastro-
nomia del de la comarca de 
manera sostenible. L’esdeve-
niment, impulsat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia i l’Ajun-
tament d’Igualada, amb la 
implicació d’Anoia Turisme, 
compta també enguany amb 
la col·laboració especial dels 
ajuntaments de Capellades, 
Piera, Castellolí i La Pobla de 
Claramunt, que acolliran els 
avituallaments. 
L’esdeveniment se celebra-
rà aplicant tots els protocols 
de prevenció, assegurant la  
distància entre persones en 
la recollida de dorsals, fent 
obligatòria la mascareta en 
les zones comuns, facilitant 
gel hidroalcohòlic, prenent la 
temperatura als participants i 
fent sortides esglaonades, en-

tre d’altres. Es pot trobar tota 
la informació sobre el l’Ebike 
Tour Anoia al web www.
ebiketour.es.
La primera etapa, dissabte 5 
de juny, tindrà 67 km i 1.800 
m de desnivell positiu. Sorti-
rà d’Igualada i es dirigirà als 
boscos de la Pobla de Clara-
munt i la Torre de Claramunt 
fins arribar a esmorzar a Ca-
pellades, a la Font Cuitora. A 
continuació, se seguirà per 
les vinyes i boscos de Cabrera 
d’Anoia fins arribar al Bedorc, 
on es remuntaran els mean-
dres de la riera fins a Piera, on 
hi haurà dinar i recàrrega de 
bateries. A la tarda, es conti-
nuarà direcció a Castellolí i la 
Pobla de Claramunt, seguint 
corriols i boscos espessos, 
abans de tornar a la Plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada, per 
gaudir d’una degustació de 
productes del territori.
L’endemà, 6 de juny, tindrà 
lloc la segona etapa, de 52 
km i 1.300 m positius. També 
arrencarà a Igualada i sortirà 
per Can Masarnau cap a la 
carretera de les Maioles i la 
zona de camins i corriols del 

terme d’Òdena, sota el parc 
eòlic de Rubió. Des d’aquí, es 
passarà per les valls d’obaga 
de Can Jorba al terme de Cas-
tellolí, municipi on hi haurà 
l’esmorzar. A partir d’aquí, 
tornada cap a Igualada i final 
amb vermut musical, nova-
ment a la plaça de l’Ajunta-
ment.
En la presentació a Iguala-
da, el conseller de Turisme 
del Consell Comarcal, Dani 
Gutiérrez. ha explicat que 
“l’Anoia és de les millors des-
tinacions cicloturístiques de 
la Península, una comarca 
idònia per a degustar-la a poc 
a poc, per a gaudir dels pai-
satges, la història i la gastro-
nomia”. En aquest sentit, ha 
recordat que “des del Consell 

Comarcal fem una aposta 
total pel turisme sostenible i 
l’slow tourism, i que el com-
promís Biosphere o l’E-bike 
Tour Anoia són accions que 
consoliden aquesta visió”.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha posat també en 
valor “la gran riquesa turís-
tica,  patrimonial i gastronò-
mica de la comarca de l’Ano-
ia i que es podran descobrir 
amb aquesta prova que fo-
menta el turisme tranquil, de 
proximitat i de qualitat amb 
uns paisatges extraordinaris 
per practicar ciclisme”. Igua-
lada serà punt de sortida i 
arribada de les dues jornades 
amb la voluntat, ha explicat 
Castells, “d’acollir els partici-
pants a la prova i donar-los 

a conèixer la veritat de pro-
ductes que poden tastar i 
comprar a l’Anoia”.
Des d’Igualada Comerç i la 
Unió Empresarial de l’Ano-
ia se sumen també aquest 
projecte per donar valor i 
per visualitzar els produc-
tes i el turisme de la nostra 
comarca  en el marc d’una 
jornada lúdica, originat i sa-
ludable com l’E-Bike Tour 
Anoia. Laura Llucià, presi-
denta d’Igualada Comerç, ha 
explicat el suport que es farà 
des de la unió de botiguers 
a l’esdeveniment “promocio-
nant productes de km.0, com 
ara embotits de la terra, entre 
els participants sobretot du-
rant l’arribada dels corredors”. 
En el mateix sentit, Jordi Rei-
xacs, membre de sectorial de 
Turisme de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, ha posat en 
valor “la gran visibilització 
pel turisme de la comarca que 
suposa aquest esdeveniment 
que dóna a conèixer un terri-
tori que ofereix una oferta de 
turisme tranquil i de qualitat 
perfecta pel turisme de proxi-
mitat”.

Igualada serà punt de sortida i arribada de l’E-BikeTour Anoia 
aquest cap de setmana

ESPORT / LA VEU 

El pati del Museu de la 
Pell acollirà diumenge 
6 de juny una edició 

especial dels Premis Neptú. 
El departament d’Esports ha 
organitzat un acte de reconei-
xement i agraïment a totes les 
entitats esportives i als cen-
tres escolars per la seva dedi-
cació i defensa de la pràctica 
esportiva tant federada com 
escolar, en aquest any com-
plex pel que fa al confinament 
i a la situació sanitària. Al 
tractar-se d’una edició espe-
cial no s’entregaran els premis 
Neptú per cada categoria sinó 
que s’entregarà un guardó 
d’agraïment especial il·lustrat 
pel dissenyador i professor de 
La Gaspar Xavier Mula. 
L’acte serà a les 18h al pati del 
Museu de la Pell i serà pre-
sentat per Marta Cubí, que 
aportarà la seva vessant des 
de la part federada de l’esport 
i Laura Garcia que es centrarà 
en la part més pràctica de l’es-
port popular. 
Els premis Neptú comptaran 
també amb l’actuació d’un 
conjunt de l’Escola Municipal 
de Música i la visualització 

d’un vídeo de l’igualadí Santi 
Vidal que plasmarà l’activitat
esportiva que es fa a Iguala-
da. Una de les parts impor-
tants de l’acte consistirà en la 
confecció d’una càpsula del 
temps. Aquesta càpsula con-
tindrà els missatges que les 
entitats esportives vulguin fer 
arribar al seu jo del 2050, i 
serà dipositat a l’arxiu comar-
cal per custodiar-lo.
La tinenta d’alcalde d’Iguala-

da, Patrícia Illa, ha posat en 
valor el “reconeixement que 
es farà a totes les persones i 
entitats que han donat suport 
a l’esport en aquesta època 
tant complexa i que han man-
tingut la pràctica esportiva 
com una prioritat amb l’esforç 
i el treball de tots”.
L’acte es durà a terme seguint 
els protocols vigents d’afora-
ment i amb un màxim de 6  
representants per entitat.

Gala dels Neptú amb reconeixements 
però sense premis

FRONTENNIS / LA VEU 

Aquest passat cap 
de setmana va dis-
putar-se una nova  

jornada del Campionat de 
Frontennis per parelles Pre 
Olímpic 2021.
Divendres es va disputar 
el partit que enfrontava a 
l’Igualada C amb Cerdanyo-
la B, on els jugadors iguala-
dins, Adrià Claramunt i Pau 
Vergara, van guanyar en un 
primer set per 15-8 i en el 
segon set per un contundent 
15-1.
En els partits disputats dis-

sabte als frontons anoiencs, 
l’equip d’Igualada, format 
per Marc Esteve i Adrià 
Cano, va guanyar per dos 
sets a zero(15-12/15-8) a 
l’equip de Santa Coloma C. 
Seguidament es va disputar 
un altre partit on l’Igualada 
B (David Rodríguez i Aitor 
Doncel) van caure davant 
Cerdanyola A per 2 sets a 
zero (10-15/6-15).
El partit ajornat de la setma-
na passada, de divisió d’ho-
nor, jugat dimecres, Marc 
Esteve i Adrià Cano van 
perdre 2-1, on el últim set 
va ser molt ajustat.

Nova jornada del 
Campionat de Frontennis 
per parelles
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El president del FC Bar-
celona i de la Fundació 
Barça, Joan Laporta; 

la presidenta de la Fundació 
Cruyff, Susila Cruyff; el di-
rector corporatiu d’Educació 
i Màrqueting de la Fundació 
”la Caixa”, Xavier Bertolín; i 
l’alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte, han 
inaugurat el Cruyff Court Vi-
lanova del Camí, que se suma 
als 11 ja existents amb l’ob-
jectiu de promoure l’esport 
entre els infants i joves de la 
localitat.
Aquesta nova iniciativa de la 
Fundació Cruyff és fruit de 
l’aliança amb la Fundació ”la 
Caixa” i la Fundació Barça 
per a la construcció, el man-
teniment i la dinamització 
d’un total de 15 Cruyff Courts 
previstos a tot Catalunya, 
projecte en el qual es dona 
prioritat a zones desafavori-

des per fomentar la inclusió 
social d’infants i joves espe-
cialment vulnerables a través 
de la pràctica de l’esport. En 
el cas del Cruyff Court Vila-
nova del Camí, hi col·labora 
també l’Ajuntament.
“Des de la Fundació Barça 
continuem donant suport al 
llegat social de Johan Cruyff, 
que es plasma a través de les 
col·laboracions amb aquestes 
entitats. I ho fem conjunta-
ment pel benestar i futur dels 
nens, nenes i joves”, ha decla-
rat el president del FC Barce-
lona i de la Fundació Barça, 
Joan Laporta.
Els Cruyff Courts són petits 
camps de futbol d’ús lliure 
que tenen com a propòsit 
fomentar l’esport i inculcar 
valors com ara la responsa-
bilitat, la integració, el joc 
en equip i la superació per-
sonal, i també aconseguir 
prevenir el sedentarisme i 
l’obesitat infantil.

Joan Laporta inaugura 
la Cruyff Court de 
Vilanova del Camí

Foto: Joan Guasch

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Amb la base a la pobla-
ció de La Bisbal, es va 
disputar el 34è Ral·li 

Empordà puntuable pel Cam-
pionat de Catalunya, a més de 
varis trofeus de promoció.
Hi va participar l’equip ano-
ienc format per Xavi Carrillo, 
d’Òdena, i Oriol Cordoba, de 
La Pobla de Claramunt, amb 
Seat Ibiza. En el primer tram 
van tenir molts problemes 
amb el ventilador del radi-
ador del seu cotxe. Tot i així 
aconseguiren acabar el ral·li i 
a més en un bon quart lloc al 
grup F2000.

Aquest ral·li constava de qua-
tre trams que es feien dues 
vegades cadascun; Els Àngels, 
Santa Pellaia, Sant Grau i La 
Ganga. Els vencedors abso-
luts foren el pilot gironí Jor-
di Ventura, guanyador l’any 
1991 del Ral·li Ciutat d’Igua-
lada, copilotat per l’osonenc 
Josep Autet, amb Skoda Fa-
bia.

El TwinTrail Racing Team 
participaren al Hellas Ral·li
Tres pilots de l’empresa Twin-
Trail Racing Team situada a 
Castellolí, participaren al He-
llas Ral·li grec que constava 
de set etapes amb un total de 

2000 kms. Albert Martín, de 
Valls, amb Husqvarna tot i fer 
molt bones classificacions al 
llarg de les etapes, al final no 
es classificà.
Els que sí es classificaren i a 
la vegada fent un excel·lent 
doblet a la categoria M6, fo-
ren Isaac Feliu, de Barcelona, 
amb BMW que va ser el gua-
nyador i onzè a la classificació 
general, amb segona posició a 
M6 de Carles Falcón de Tar-
ragona amb BMW i en el lloc 
vint-i-un a la classificació ge-
neral. Una bona experiència 
la d’aquest equip amb l’objec-
tiu de preparar la seva parti-
cipació en el Dakar 2022. 

Bon Ral·li Empordà de Xavi Carrillo i 
Oriol Cordoba

TENNIS / LA VEU 

El Club Tennis Montbui 
ha celebrat del 23 al 30 
de maig la novena edi-

ció del Torneig Arcadi Manc-
hón de tennis, una competi-
ció ITF puntuable per WTA 
que reuneix a l’Anoia, Santa 
Margarida de Montbui, ten-
nistes d’arreu del món. En 
la seva majoria són talents 
emergents que truquen a les 
portes de l’alta competició. 
Diumenge, 30 de maig, va 
tenir lloc la final d’aquesta 
novena edició en la que la li-
tuana Justina Mikulskyte es 
va imposar a Celia Cerviño 
amb dos sets. Cerviño venia 
de la prèvia, fet que va supo-
sar arribar a la final amb un 
desgast més físic. Mikustyte 
va ser des d’un inici superior 
a pista imposant la seva força, 
el seu joc i el seu ritme més 
alt de pilota.
Divendres es va disputar la 
final de dobles del Torneig, 
en què la parella formada per 
Bosio y Mikulskyte van ser 
les guanyadores
Aquest 2021 el torneig s’aco-
miada amb la mirada  posa-
da en el desè aniversari, el 
2022 en què l’organització, 
TopTennis, treballarà per fer 
activitats especials seguint 
un dels valors del centre, fer 
arribar el tennis a tothom i 
seguir ensenyant la competi-
ció d’alt rendiment. En aquest 
sentit ja se sap que a més de 
seguir amb l’organització del 
Torneig Arcadi Manchón, 
l’any 2022 Top tennis acollirà 
l’organització del Torneig In-
ternacional de tennis en cadi-
ra de rodes.

Els organitzadors agraeixen 
especialment la tasca dels vo-
luntaris, vinculats a Top Ten-
nis i al CT Montbui, així com 

tots els patrocinadors i col·la-
boradors, i al seu esforç que 
han permès que el torneig ti-
rés endavant. 

Justina Mikulskyte s’imposa al Toneig 
Arcadi Manchon

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

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

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!



52  |  ESPORTS Divendres, 4 de juny de 2021

ATLETISME / LA VEU 

Igualada acollirà, diu-
menge 6 de juny, el 101è 
Campionat de Catalu-

nya absolut d’atletisme. La 
prova repeteix el mateix es-
cenari que l’any passat quan 
va ser la primera competi-
ció esportiva que es va fer 
a la ciutat durant la represa 
de l’activitat. La competició 
ha estat presentada per la 
tinenta d’alcalde i regido-
ra d’Esports, Patrícia Illa, 
acompanyada de la presiden-
ta del Club Atlètic Igualada, 
Noemí Carreras, Ramon Mir 
membre del CAI i de l’execu-
tiva de la Federació Catalana 
d’Atletisme i Ignasi Costa, 
secretari del CAI.
Noemí Carreras ha explicat 
que “aquest serà encara un 
campionat amb algunes res-
triccions, creuàvem els dits 
per poder fer una competició 
oberta a la ciutat, però enca-
ra no podrà ser així”. Durant 
al competició hi haurà afo-
rament limitat i tant sols es 
permetrà un acompanyant 
per cada atleta. La prova 
acollirà els 600 millors atle-
tes de Catalunya, el que su-

posa, segons Carreras, “que 
es veuran proves d’atletisme 
de gran nivell”. 
La regidora d’Esports, Pa-
trícia Illa, ha destacat la sa-
tisfacció per part de l’Ajun-
tament de l’organització un 
any més d’aquest campionat 
per part del Club Atlètic 
Igualada conjuntament amb 
la Federació Catalana d’At-
letisme. Illa ha assegurat que 
actes com aquests “situen 
Igualada al mapa, tant pels 
seus clubs esportius com 
per les seves instal·lacions 
úniques com el nou tartan 
de l’Estadi”. Illa ha destacat 
també les altres millores que 
s’han realitzat a l’estadi com 
ara la recta coberta, les pla-

ques fotovoltaiques i reforma 
del terra de gimnàs que sumen 
alhora de designar l’Estadi At-
lètic d’Igualada com a seu de 
proves oficials. 
A banda d’aquesta final del 
Campionat de Catalunya Ab-
solut d’Atletisme, l’Estadi At-
lètic també acollirà la Final 
de Campionat de Catalunya 
de Promoció el dia 26 de juny. 
Hi participaran les categories 
sub10, sub12 i sub14 d’atletis-
me. El CAI serà l’encarregat 
d’organitzar-lo. La presidenta 
del club ha explicat que “serà 
la primera vegada que aquesta 
final es disputa a Igualada i pel 
club és un orgull ja que cui-
dem molt aquesta categoria a 
través de l’Escola Esportiva”. 

L’Estadi Atlètic acull els Campionats 
de Catalunya Absoluts

ATLETISME / LA VEU 

Un total de 5 medalles, 
amb 2 d’Or, 2  d’Ar-
gent i 1 de Bronze,  

assoliren els  atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles par-
ticipants en els campionats 
de Catalunya  Sub-23 què es 
disputaren diumenge a l’Es-
tadi Natàlia Rodriguez de 
Tarragona, amb organització 
del C.A. Tarragona i de la Fe-
deració Catalana d’Atletisme. 
Cal ressaltar la gran actuació 
global dels i les atletes del 
CAI, assolint a més diverses 
mínimes estatals  i diversos 
llocs de finalista en les proves 
corresponents. El CAI fou 6è 
per clubs per puntuació glo-
bal dels seus atletes, entre 46 
clubs classificats.
D’altra banda, i en la mateixa 
instal·lació, es van dur a terme 
els Campionats de Catalunya 
de Relleus per a les categories 
Sub-18 - Sub-20 i Sub-23.  Hi 
participaren 2 equips Sub-18 
del CAI Petromiralles, amb 
una brillant actuació global. 
Or per a les rellevistes de 4 x 
400 m. amb 4’05”26, Rècord 
d’Igualada Absolut, i Bron-
ze per a l’equip de 4 x 100 m. 
Sub-18.

5 medalles per al CAI als 
Campionats de Catalunya 
Sub-23
Els 8 atletes del CAI Petro-
miralles participants, assoli-
ren 5 medalles en total, amb 
2 campionats de Catalunya, 2 
medalles d’Argent, i 1 Bronze, 
a més de diversos llocs de fi-
nalista. 
Van sobresortir les actuaci-
ons de Naima Ait Alibou, bi-
campiona de Catalunya en els 
800 m.ll. amb 2’13”50, i en els 
1.500 m.ll. amb 4’34”66.  

Les medalles d’Argent eren 
per a Hèctor Ramos, sots 
campió en salt d’alçada, amb 
1,98 m., i per a Marta Garri-
do, 2a en javelina amb 30,97 
m. La medalla de Bronze era 
per a Theo Ruiz, 3r en salt de 
perxa  amb 4,45 m.
Gerard Suriol era 6è en 1.500 
m.ll. amb 4’23”73. Marina 
Suria era 7a en 1.500 m.ll. 
amb 5’07”62,  Júlia Carmona 
7a en llançament de martell, 
amb 28,82 m. i Oriol Castells 
era 8è en llargada, amb 6,38 
m., assolint places de finalis-
ta.

Or i Bronze per a les  Relle-
vistes del CAI al Sub-18                      
També les rellevistes de categ.
oria Sub-18 del CAI Petromi-
ralles tingueren una brillant 
actuació a Tarragona, assolint 
2 medalles, d’Or i  Bronze, 
respectivament, i assolint les 
noies de 4 x 400 m. un nou 
Rècord d’Igualada Absolut. 
Les components de l’equip 
Sub-18 femení del CAI  es 
proclamaren Campiones de 
Catalunya en Relleus 4 x 400 
m., amb l’equip format per 
Carla Bisbal - Aina Eberlé - 
Andrea Gil i Judit Navarro, 
assolint, a més, amb  4’05”26, 
un nou Rècord d’Igualada 
Absolut de la prova, millorant 
els  4’05”85 de Carla Bisbal - 
Andrea Gil - Aina Eberlé i 
Avril Duran, del passat 11 
d’abril al Serrahima. 
Les Sub-18 de 4 x 100 m. eren 
3eres i Bronze amb 51”29, 
amb l’equip format per An-
drea Gil - Núria Moix - Ju-
dit Navarro i Alba López, a 
únicament a 3 centéssimes 
de l’Argent, assolit per l’A.A. 
Catalunya amb 51”26.  Foren 
campiones les atletes del F.C. 
Barcelona.

Set medalles per al CAI 
a Tarragona

CURSES DE MUNTANYA /  
LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge, a Sant Esteve d’en 
Bas, va dur-se a terme 

la tercera prova de la Copa 
Catalana de Curses de Munta-
nya, la 6a edició de la Cames 
de Ferro. Enguany, i a causa de 
la situació sanitària actual, es 
va anul·lar la prova de la Ma-
rató però es van mantenir les 
altres 3 distàncies.
La prova puntuable per la 
Copa de la FEEC era per la 
distància de 23 km i 1.500m 
de desnivell positiu, amb sor-
tida a Sant Esteve d’en Bas i 
amb pujada al Puigsacalm.
Aquest any els primers 6 clas-
sificats en categoria masculina 
han destrossat l’anterior rè-
cord de la prova, i en categoria 
femenina la primer classifica-
da, la Georgina Gabarró, tam-
bé. Pere Rullan (seleccionador 
català de curses de muntanya) 
i Georgina Gabarró de la UE-
CANOIA han estat els vence-
dors d’aquesta edició després 
de mantenir durant tota la 
cursa una distància conside-

rable respecte als altres corre-
dors i corredores. La Georgi-
na ha creuat la meta amb 2:54 
rebaixant l’anterior rècord 
que estava amb 3:02.
Dins del TOP5 en categoria 
masculina trobem al també 
corredor de la UECANO-
IA Marc  Ollé amb 2:26, a 7 
minuts de Pere Rullan, tam-
bé per sota del record de la 
prova en categoria masculina 
(2:27).
Una autèntica bogeria el que 
s’està vivint aquest any a les 
competicions oficials de la 
FEEC gràcies a l’altíssim ni-
vell que hi estem veient. 
Per altra banda, 3 corredors 
més del club anoienc van 
desplaçar-se fins a Bagà per 

disputar la pujada a Coll de 
Pal i la Bagà-Puigllançada. A 
la clàssica Bagà-Coll de Pal.  
Joan Rosich va creuar la meta 
en segona posició absoluta 
amb un temps d’1:36,  i a la 
Milla vertical Bagà-Puigllan-
çada, David Patiño i Pere 
Marsé entraven en 9a i 10a 
posició absoluta.

Georgina Gabarró s’imposa 
a la Cames de Ferro

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

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

L ’HL Igualada ha solu-
cionat el play-off per 
accedir a la Lliga Or 

nacional d’hoquei línia per 
la via ràpida. L’eliminatòria, 
disputada contra l’Espanya 
de Mallorca B era al millor 
de tres partits. Diumenge 
23, els igualadins rebien als 
balears a Les Comes. Primer 
partit dur, però que van po-
der guanyar amb un contun-
dent 9-2. Molt bon treball de 
construcció i defensa fèrria. 
La victòria feia pensar tenien 
ben encarrilat el play-off.  
Tocava anar a Mallor-
ca a sentenciar l’ascens. 
Dissabte 29 l’equip viatjava 
a les Illes, a una pista més 
gran i sintètica, on els locals 
patinaven amb comoditat 
i era difícil trenar jugades 
pels igualadins. No va ser 
fins a falta de 24 segons per 
acabar la primera part que 

Xavi Albarez va fer el 0-1 
que obria el marcador. A 
la represa, l’Igualada es va 
trobar més còmode i Roger 
Alemany feia el 0-2 al minut 
3. Quedant 6 minuts pel fi-
nal, Jaume Duran feia l’1-2 i 
posava al Mallorca al partit, 
però 1 minut després Albert 
Muntades refermava que 
l’Igualada volia tancar l’eli-
minatòria en el segon partit. 
Quan quedava 1 minut, el 
Mallorca treia el porter per 
sumar un jugador més en 
pista, i això permetia a Ori-
ol Morera sentenciar a porta 
buida, posant l’1 a 4 al mar-
cador. Un resultat que dona-
va a l’Igualada el passi defi-
nitiu a la Lliga Or Nacional. 
Per tant, històric triomf de 
l’Igualada Hoquei Línia que 
ara competirà en una lliga on 
el joc i els equips seran molt 
més difícils i vibrants. Segur 
que gaudiran d’aquest espec-
tacle que és el Hoquei Línia.

L’HL Igualada és equip 
de Lliga Or

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
es va celebrar a Terras-
sa, la segona fase de la 

Copa Catalana de gimnàstica 
artística masculina. L’Ano-
ia Club Gimnàstic va parti-
cipar-hi amb 5 gimnastes i 
tots van obtenir excel·lents 
classificacions. Van competir 
el dissabte en la categoria de 
Promoció 3, amb el Pau Ala-
mo i el Yago Guitian. Desta-
quem una molt merescuda 

primera posició a l’aparell de 
terra, i la tercera a l’aparell de 
salt, del Yago, i la cinquena 
posició a terra i sisena a salt, 
del Pau. El diumenge va ser 
el torn dels gimnastes Elias 
Carmona i Leo Díaz, en la ca-
tegoria de Promoció 2. Des-
taquem la vuitena posició de 
l’Elias a l’aparell de barra fixe. 
També cal destacar la sego-
na posició a terra i a l’aparell 
d’anelles, cinquena a barra 
fixe i novena a salt, del Leo. 
Per completar, el diumenge 

també va competir el gim-
nasta més veterà del club, el 
Nil López, en la categoria de 
Promoció 4. Destaquem, amb 
molt mèrit, la seva quarta po-
sició en la classificació indivi-
dual general, que s’obté amb 
la suma dels 6 aparells mas-
culins, segona posició a barra 
fixe, tercera a anelles, sisena 
a terra i vuitena a paral·leles. 
Moltes felicitats i ànims per 
seguir endavant, als gimnas-
tes i a la seva entrenadora 
Laura Muñoz.

Excel·lents resultats per l’Anoia CG 
a la copa catalana de GAM

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge 30 de 
maig va tenir lloc la segona 
fase d’Escolars a Òdena. Hi 
van participar les gimnastes 
Valentina Cucos, Lia de la 
Torre, Hanna Payán, Janna 
Pedró, Irene Elvira, Ainoa 
Payán i Mónica Filip, i la Júlia 
Rubio que va fer una exhibi-
ció.
Tot i ser una competició di-
ferent, a causa dels protocols 
necessaris per a dur a terme 
les mesures de protecció i els 
problemes d’organització, les 
gimnastes van realitzar uns 
bons exercicis amb petits er-
rors millorables.

El CE Montbui participa a la 2ª fase 
dels Escolars

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

Comarca 42, cant. Masquefa

CARNISSERIA 
 XARCUTERIA 

AVIRAM

Mercat de la Masuca, parada 124 · 
T. 93 803 59 06 esquius1961@gmail.com



54  |  CULTURA Divendres, 4 de juny de 2021

cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

Mostra Igualada tanca una 32a edició excepcional que ha tornat a 
reunir el sector de les arts escèniques per a tots els públics
TEATRE / LA VEU 

D iumenge acabava la 
32a Mostra Iguala-
da, fira d’especta-

cles infantils i juvenils, que 
ha tingut lloc del 26 al 30 de 
maig. Una 32a edició més 
necessària que mai que ha 
suposat el retrobament dels 
professionals de les arts escè-
niques per a tots els públics 
i l’oportunitat de les compa-
nyies i artistes per tornar a 
exhibir les seves creacions.
Tant el públic professional 
com els espectadors han pre-
miat l’aposta de la Fira per la 
presencialitat de les propos-
tes artístiques i s’ha fet palès 
la necessitat dels professio-
nals de retrobar-se i del pú-
blic familiar i juvenil de tor-
nar a viure l’experiència de 
la Mostra en viu. En aquest 
sentit, s’ha exhaurit un 85% 
de les funcions programades.
La Mostra 2021 ha comptat 
amb la participació de 47 
companyies, 39 de Catalunya 
i 8 de la resta de l’Estat. A 
causa de la situació de pan-
dèmia la Fira no ha comptat 
amb la participació de com-
panyies internacionals. La 

Fira d’Igualada ha estat esce-
nari de 9 estrenes.
La Mostra ha tornat a esde-
venir un espai de trobada, 
d’intercanvi d’informació i 
d’establiment de contactes 
entre els diferents agents que 
operen en el sector de les 
arts escèniques per a tots els 

públics, registrant un total 
de 750 professionals de 340 
entitats. La Mostra Pro Cata-
lan Arts, a través de la Llotja 
Virtual, ha organitzat 230 re-
unions ràpides, 7 espectacles 
en streaming i una quinzena 
presentacions de projectes 
en procés de creació.
La 33a edició de la Mostra 
Igualada tindrà lloc del 31 de 
març al 3 d’abril del 2022.

La nova consellera de Cul-
tura, Natàlia Garriga, visita 
La Mostra
Avui diumenge al matí la 

nova consellera de Cultu-
ra de la Generalitat, Natàlia 
Garriga ha estat a Igualada 
per visitar La Mostra. A la 
seva arribada a la ciutat, ha 
estat rebuda per les auto-
ritats municipals: l’alcalde 
Marc Castells, el regidor de 
Cultura Pere Camps i altres 
regidors del consistori, a 
més del director artístic de 
la Mostra Ramon Giné i del 
director executiu Òscar Bal-
cells i ha procedit a signar el 
Llibre d’Honor de la ciutat. A 
continuació s’han traslladat 
a l’Escorxador on han assis-

La Mostra PRO Cata-
lan Arts a través de la 

Llotja Virtual ha tingut 
una molt bona acollida 
pel sector, que s’ha re-

trobat després de mesos 
de pandèmia

tit a l’espectacle ‘La Motxilla 
de l’Ada’ de Teatre al Detall. 
La consellera Garriga, en de-
claracions a la premsa, s’ha 
mostrat molt contenta de 
poder ser a Igualada i assis-
tir a La Mostra, a la qual ha 
explicat que ja havia vingut 
moltes vegades com a públic. 
També ha expressat la volun-
tat del govern de Pere Ara-
gonès de “reconstruir aquest 
sector, encara més tocat ara 
per la pandèmia i aconseguir 
ja d’una vegada aquest 2% 
del pressupost per a la cul-
tura, una fita molt desitjada 
per tothom”.
Ramon Giné, director artís-
tic de La Mostra explica que 
“malgrat estar en un moment 
pandèmic encara hem comp-
tat amb 750 professionals del 
sector a la ciutat, 340 entitats 
i són uns xifres que potser no 
arriben a les d’altres edicions 
però són xifres considera-
bles. Estem molt contents”.
Per altra banda Giné també 
fa una excel·lent valoració de 
al programació artística que 
s’ha pogut veure aquest any.

La consellera de Cultura Natàlia Garriga, va ser diumenge a La Mostra

BANYS, PORTES, PARQUETS, VESTIDORS 
ELECTRODOMÈSTICS, 

SOSTRES EN FUSTA, ALUMINI 
MOBLES DE CUINA A MIDA

C/ Concepció 7 - Igualada
Telèfon 93 804 18 50 - Mòbil 669 450 486

MOBLES DE CUINA A MIDAMOBLES DE CUINA A MIDA

cuinoxigualadamanresa mobiliari_cuinox
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TEATRE / LA VEU 

L’espectacle Sopa de pe-
dres d’Engruna Teatre 
ha guanyat el 4t Premi 

Xarxa Alcover de la Mostra 
Igualada, un guardó impul-
sat per l’associació Xarxa Al-
cover que consisteix en una 
gira pel territori de parla ca-
talana.
Un jurat professional àmpli-
ament coneixedor del mercat 
del teatre familiar ha escollit 
aquesta producció entre to-
tes les propostes programa-
des en la darrera edició de la 
Mostra Igualada, celebrada 
del 26 al 30 de maig, que fos-
sin de petit i mitjà format (de 
qualsevol gènere), creació 
contemporània i predomini 
del text en català.
Tres han estat els espectacles 
finalistes i que el jurat ha 
considerat que haurien me-
rescut ser guardonats amb 
el Premi Xarxa Alcover. Per 
aquest motiu el jurat vol fer 
constar expressament la gran 
qualitat artística i humana 
dels espectacles Polzet de 
Zum Zum Teatre i Les cro-
quetes oblidades de Les Bi-
anchis. Però el guanyador 
només pot ser un, i després 
de moltes deliberacions el 
Jurat ha decidit que l’espec-
tacle familiar mereixedor del 
Premi Xarxa Alcover de la 
Mostra Igualada 2021 sigui 
Sopa de pedres d’Engruna 
Teatre.
En la seva decisió, el jurat ha 
valorat la indiscutible quali-
tat artística de la proposta i 
també els valors de toleràn-
cia que transmet l’espectacle. 
També ha destacat la gran 

qualitat de la majoria de les 
propostes que es presentaven 
al Premi, i la dificultat per 
arribar a aquesta tria.
Sopa de pedres d’Engruna 
Teatre, estrenada a la Mos-
tra Igualada, és l’obra selec-
cionada per Catalunya en 
l’apartat de Teatre Familiar 
i es representarà al llarg de 
la temporada 2021/2022 als 
teatres associats a la Xarxa 
Alcover d’arreu del territori 
de parla catalana.
El muntatge recrea la histò-
ria de l’Alma, una nena que 
ha de fugir del seu país per-
què veu com al cel, en lloc 
de volar-hi estels, un dia hi 
arriben els avions. Després 
d’un llarg viatge, arriba a un 
indret desconegut, on tot-
hom té de tot però no volen 
compartir res amb ella. Amb 
enginy, converteix unes pe-
dres que ha trobat pel camí 
en una sopa de pedres que 
transforma l’individualisme 
de tot un poble en una feina 

El 4t Premi Xarxa Alcover de la 
Mostra Igualada premia ‘Sopa de 
pedres’ d’Engruna Teatre

en equip i dóna una lliçó de 
vida a tots aquells que ini-
cialment li havien tancat la 
porta.
El veredicte s’ha pres per 
mutu acord pel jurat cons-
tituït per Maite Serrat, del 
programa “Anem al teatre” 
de la Diputació de Barcelo-
na; Francesc Rosell, tècnic 
de cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada i Teresa Garcia 
Bosch, per la Xarxa Alcover.
L’associació Xarxa Alcover es 
defineix com un ens lliure, 
obert i no protocol·lari d’un 
conjunt d’entitats munici-
pals, associacions, entitats, 
programadors teatrals, tea-
tres, universitats i persones 
físiques de l’àmbit geogràfic 
de la llengua catalana i té per 
objectiu crear una estructu-
ra estable d’intercanvi que 
permeti la realització de gi-
res coordinades d’espectacles 
teatrals en català a les Illes 
Balears, Catalunya, Andorra 
i el País Valencià.FOTOS: JOAN GUASCH
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PERIODISME / LA VEU 

El passat 20 de maig es 
va fer la presentació 
pública de la desena 

edició de l’Anuari Mèdia.cat, 
que treu a la llum temes que 
han estat silenciats als mitjans 
de comunicació l’últim any, el 
2020, i n’analitza els principals 
‘sorolls’ informatius. L’anuari 
recull una sèrie de reportat-
ges en profunditat diverses 
temàtiques que no han estat 
portada de cap diari ni han 
obert cap informatiu i, alhora, 
aprofundeix de manera crítica 
en qüestions que massa sovint 
han marcat l’agenda, medià-
tica amb articles d’anàlisi a 
càrrec d’expertes, infografies i 
continguts especials.

Presentació a Igualada
Ara l’Anuari Mèdia.cat 2020 
es presenta a Igualada, en un 
acte que es durà a terme el di-
mecres 9 de juny, a les 19:30 h, 
als jardins del Cercle Mercan-
til i comptarà amb la partici-
pació de Víctor Yustres Santi-
ago, periodista i coordinador 
de l’Anuari Mèdia.cat 2020 
conjuntament amb l’Elisen-
da Rovira. Presentarà l’acte la 
igualadina Xesca Oliver
Crespí, vicepresidenta de la 
Fundació Catalunya Fons.
L’acte es durà a terme a l’aire 
lliure i els organitzadors se-
guiran totes les mesures es-
tablertes pel PROCICAT per 
a la prevenció de contagis de 
covid-19. És obligatori l’ús de 
mascareta.
L’aforament és limitat. Els in-
teressats en assistir-hi poden 
inscriure’s prèviament om-
plint aquest formulari o es-
crivint un correu electrònic a 
toni@anoiadiari.cat (donant 

el seu nom i cognoms i adreça 
electrònica i telèfon de con-
tacte).
Si no s’exhaureix l’aforament 
amb inscripcions prèvies, 
també es podrà assistir a l’ac-
te el mateix dia (s’obriran les 
portes del recinte, pel carrer 
del Clos, a les 19 h)
“A l’Anuari, volem fixar-nos 
tant en els silencis mediàtics 
com en els sorolls informa-
tius: posem l’accent en les 
qüestions que el periodisme 
mainstream ha ignorat o per 
les quals ha passat de puntetes, 
i aprofundim i anem més enllà 
en aquells temes que, tot i ser-
hi constantment a l’agenda, 
no s’expliquen mai a fons. En 

moments de crisi com aquest, 
l’Anuari vol ser una eina per 
sobreviure a la infoxicació, la 
desinformació i al control dels 
poders per poder avançar cap 
a un periodisme compromès i 
una ciutadania crítica”, expli-
quen des del Grup de Perio-
distes Ramon Barnils, afegint 
que “en un 2020 en què la 
pandèmia del coronavirus ha 
sacsejat el món, l’extrema dre-
ta ha avançat al nostre país i el 
moviment Black Lives Matter 
ha posat el racisme a l’agenda 
internacional, la desena edició 
de l’ANUARI MÈDIA.CAT fa 
una mirada crítica als silencis 
dels mitjans de comunicació i 
també als sorolls informatius. 

En un moment de múltiples 
crisis com aquest, volem ser 
una eina per avançar cap a un 
periodisme compromès i una 
ciutadania atenta.
Ens agradaria tenir la vacuna 
contra les males notícies, però 
només sabem explicar-te-les 
per poder-les canviar.”
L’extrema dreta, la pandèmia, 
el racisme, són els temes més 
destacats de l’Anuari Mèdia.
cat 2020, en el qual també es 
tracten altres temes com el Pla 
Tremall, engegat pels Mossos 
d’Esquadra per lluitar contra 
la reincidència delictiva; els 
acomiadaments i precarietat 
laboral en el món comunicatiu 
dels Països Catalans; les pro-
testes en temps de pandèmia; 
la llei mordassa; les través als 
periodistes durant la crisi de la 
covid-19; el conflicte d’Armè-
nia; el drama de les pasteres; el 
drets de les embarassades du-
rant la pandèmia; les violèn-
cies masclistes; la cosificació 
de les dones als mitjans; la se-
guretat a les plantes nuclears 
catalanes; la fragilitat del tei-
xit econòmic cultural; el cas 
Volhov; joves i violència, etc.
Des de la primera edició, han 
publicat prop de 130 repor-
tatges sobre temes fins aquell 
moment silenciats: la im-

Pandèmia, racisme i extrema dreta, temes destacats de 
l’Anuari Mèdia.cat 2020

plicació d’Urdangarin al cas 
Palma Arena; el règim d’aïlla-
ment a les presons catalanes; 
el maltractament institucio-
nal que pateixen les víctimes 
de violència masclista, els 
atacs antiindependentistes a 
Catalunya la tardor de 2017; 
o el biaix territorial i de clas-
se en el cos d’alts funcionaris 
espanyol (1 català per cada 
15 madrilenys al deep state).
El projecte pren com a mo-
del la iniciativa periodísti-
ca nord-americana Project 
Censored, de la Universitat 
de Sonoma (San Francisco), 
que des de fa gairebé qua-
ranta anys s’encarrega de fer 
un seguiment dels mitjans de 
comunicació dels EUA per 
detectar-ne els silencis i les 
omissions més importants.
És un projecte coeditat pel 
Grup de Periodistes Ramon 
Barnils i Pol·len edicions, 
amb el suport de la Fundació 
Catalunya. Compta amb la 
col·laboració de la Genera-
litat de Catalunya, l’Ajunta-
ment de Barcelona, el Col·legi 
de Periodistes de Catalunya, 
Verkami, la Universitat Pom-
peu Fabra, la Universitat de 
Vic, la Universitat Oberta 
de Catalunya i la Universitat 
Ramon Llull.

CULTURA / LA VEU 

La propera sessió d’AUGA 
serà una sessió dedicada 
a Els altres catalans (uni-

versals), i anirà a càrrec de Da-
vid de Montserrat. Es podrà se-
guir pel Canal taronja, a la seva 
web o l’enllaç que podreu trobar 
a la web d’Auga, www.augaano-
ia.cat. i també al canal de You-
tube d’AUGA. Saps qui era el 
perfumista de James Bond? Fou 
en Joan Femenies Floris, que va 
obrir una perfumeria a Londres 
el 1730, les creacions del qual 
han aromatitzat a grans perso-
natges com David Bowie, Mery 
Shelly o Winston Churchill. 
Saps qui va inventar el sistema 

de preveure els huracans? Va 
ser el jesuïta Benet Vinyes que 
per aquest fet es va guanyar el 
sobrenom de Father Hurricane. 
I el pare de la toxicologia mo-
derna? Mateu Josep Bonaven-
tura Orfila, qui va arribar a ser 
el metge del rei de França. Les 
biografies de tots tres i de fins a 
30 personatges les trobaràs a Els 
altres catalans (universals)s. No 
són coneguts com Gaudí o Pau 
Casals, però han deixat petjada 
catalana arreu del món.
David de Montserrat Diplo-
mat en Turisme i llicenciat en 
Periodisme i Publicitat i Rela-
cions Públiques, ha treballat en 
premsa, ràdio i televisió, així 
com a la Generalitat de Catalu-

nya. Actualment és col·labora-
dor del magazín La Mira. Tam-
bé està vinculat al món de les 
startups i dels businessangels.
El qui estigui interessat en el 
llibre ho pot fer a través de 

l’enllaç: https://www.editorial-
fonoll.cat/llibre/els-altres-ca-
talans-universals/. El codi a 
introduir seria AULA i tin-
dreu un 5% de descompte i 
transport gratuït.

L’AUGA parlarà de “Els altres catalans (universals)”

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
Destrucció d'arxiu

 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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
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Aquest divendres 
4 juny el concert 
Temps Viscut tancarà 

la Programació Gener/Maig 
2021 del Teatre de l’Aurora. 
Un Rèquiem de Mozart a 
càrrec del Quartet Indiano 
de corda i la ballarina Aina 
Lanas que forma part del Ci-
cle Música de Primera Fila. 
Peter Lichtenthal, contem-
porani de Mozart, va fer un 
arranjament del Rèquiem 
per a quartet de corda. L’obra 
adquireix amb aquesta for-
mació un caràcter més íntim 
però sense perdre la força 

que la caracteritza. El temor, 
la súplica, l’angoixa, el pà-
nic, la humilitat, la lloança 
i la ira. Tots els sentiments 
que experimentem davant la 
mort es veuen expressats en 
aquest espectacle amb la for-

ça i delicadesa de la dansa.

El Cicle Música de Primera 
Fila
Aquest Cicle representa una 
clara aposta per continuar 
potenciant la música en viu 

El concert Temps Viscut tanca la programació del 
Teatre de l’Aurora aquest divendres

i oferir a la ciutat una pro-
gramació estable, de qualitat 
i amb segell propi, de música 
de cambra. Al mateix temps, 
el teatre vol generar un espai 
perquè prestigiosos artístics 
del planter igualadí puguin 

oferir concerts a la seva ciu-
tat natal o on s’han format 
musicalment.
Els concerts s’emmarquen 
en el Cicle de Concerts de 
Professorat de l’Escola/
Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada en què 
participa de nou el Teatre de 
l’Aurora.

Teatre de l’Aurora
El Teatre de l’Aurora, gesti-
onat per la cooperativa Uni-
coop Cultural, és un projec-
te col·lectiu sense ànim de 
lucre basat en la complicitat, 
la participació i la coopera-
ció. Ofereix una programa-
ció estable des de 1996 amb 
la voluntat que el teatre, i la 
cultura en general, siguin 
accessibles per a tothom a 
través d’una oferta de qua-
litat. El Teatre de l’Aurora, 
ubicat a Igualada, forma 
part de l’Associació d’Em-
preses de Teatre de Catalu-
nya (ADETCA) i de la Red 
de Teatros Alternativos.

El Quartet Indiano de 
corda i la ballarina 

Aina Lanas s’uneixen 
en un potent Rèquiem 
de Mozart expressat 

amb tota la força 
i delicadesa de la dansa



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.

PRINCIPIS DE LA DÈCADA DEL 1930. 
UN TRAM DEL RECORREGUT DE EL REC A 
L’ALÇADA DE “EL MOLÍ DE L’ABADIA”, ALTRA-
MENT MOLÍ DE L’ALERT.

Fotografia d’autoria desconeguda, a disposició, en-
tre d’altres, als Arxius del CECI.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a his-
toriadora 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.

LLENGUA / LA VEU 

L’any 2020 es van crear 
7.341 parelles lingüís-
tiques en el marc del 

programa Voluntariat per 
la Llengua (VXL). A causa 
de la pandèmia des de l’abril 
de 2020 només s’han atès 
les inscripcions a la modali-
tat virtual, s’ha equilibrat el 
nombre de participants en les 
modalitats presencial i virtu-
al. Les parelles virtuals s’han 
multiplicat per vuit en passar 
de les 409 de l’any 2019 a les 
3.457 de l’any 2020, xifra que 
s’aproxima a les 3.884 parelles 
presencials del mateix perío-
de. L’any 2019 es van comp-
tabilitzar 11.016 parelles pre-
sencials.
Les parelles del Voluntariat 
per la Llengua han estat for-
mades per 4.976 aprenents i 
3.343 voluntaris. D’aquests 
més de 8.000 participants, 
4.747, és a dir un 60%, han 
participat per primera ve-
gada al programa. Un índex 
de l’eficàcia del VxL són les 

77 persones aprenentes que 
han assolit un alt nivell de 
destresa i fluïdesa en llengua 
catalana i han participat el 
programa durant el 2020 com 
a voluntàries per ajudar nous 
aprenents.
L’impuls de les parelles vir-
tuals ha facilitat l’expansió 
del VXL, amb l’establiment 
de converses des de 52 paï-
sos. Els nous aprenents són 
majoritàriament nascuts a 
l’estranger (63%), un 7% són 
d’origen català i un 21% pro-
venen de diverses comunitats 
autònomes. Hi predominen 
els voluntaris d’entre 50 i 65 
anys, tot i que amb el pas a la 
modalitat virtual les franges 
d’edat a partir de 40 anys han 
baixat, mentre que la xifra 
de voluntaris més joves s’ha 
mantingut. Quant als apre-
nents, predomina la franja 
d’entre 30 a 39 anys.
A més de les parelles, en el 
marc del Voluntariat per la 
Llengua s’organitzen activi-
tats complementàries, que 
des de l’abril de 2020 es van 

dur a terme només en moda-
litat virtual. L’any 2020 se’n 
van organitzar 522, amb la 
participació de 7.096 perso-
nes:
- 192 activitats de llengua i 
cultura (clubs de lectura, tau-
les rodones, visites culturals, 
recitals poètics, participació 
a programes de ràdio i televi-
sió...).
- 115 activitats conduïdes pel 
voluntariat (gimcanes, xerra-
des i conferències, tallers de 

teatre, grups de conversa, ex-
cursions...).
- 215 sessions inicials, de pre-
sentació, de formació i de clo-
enda de les parelles.

Alt grau de satisfacció dels 
participants
Des de la creació del Volunta-
riat per la Llengua l’any 2003, 
s’han format 151.382 parelles. 
Segons les pròpies enquestes 
de satisfacció, la valoració 
general del programa és molt 

El Voluntariat per la Llengua virtual es va multiplicar per 
vuit durant el 2020

alta, tant pel que fa la moda-
litat presencial com la vir-
tual. Cal destacar-ne el grau 
de satisfacció (4,54 sobre 5) 
i l’alta puntuació en l’atenció 
rebuda (4,65 sobre 5). El 99 % 
dels enquestats recomanaria 
el VxL a les persones que vo-
len aprendre català i el 92,26 
% dels aprenents manifesta 
haver millorat la capacitat de 
parlar en català després d’ha-
ver participat en el VxL.

Èxit de la campanya Quan 
parles fas màgia
Una novetat de l’any 2020 ha 
estat la campanya Quan par-
les fas màgia. Durant l’últim 
quadrimestre de 2020 es van 
emetre els espots a TV3 i a 
televisions locals, i les falques 
de ràdio a Flaixback, Flaix FM 
i a emissores locals. Les dues 
setmanes en què es va desple-
gar la campanya promocional 
es va duplicar el nombre  total 
de persones inscrites (comp-
tant-hi tant voluntaris com 
aprenents): de les 145 perso-
nes el 2019, a les 290 de 2020.
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L’Estival donarà a 
conèixer una nova for-
mació de música mo-

derna, la JOSA Jazz Band, 
formada per disset joves 
d’entre 9 i 15 anys que estu-
dien a escoles de música de 
la comarca de l’Anoia i vol-
tants. La direcció musical de 
la formació és de Xavi Pla-
za, músic de jazz nascut a 
Igualada, amb el suport dels 
joves músics Lola Bosser, 
Mireia Castells i Biel Jorba. 
El concert d’estrena serà el 
dissabte 19 de juny a les 13h 
al Pati del Museu de la Pell.
La Josa Jazz Band forma part 
de la Jove Orquestra Sim-
fònica de l’Anoia (JOSA). 
Així com la JOSA al 1998 va 
donar continuïtat a la for-

mació oferint la possibilitat 
de tocar en una orquestra a 
nens i nenes de la comarca, 
aquest any la JOSA Aleví ha 
donat suport a a la creació 
d’una banda de jazz que per-
met que joves estudiants de 
música puguin apropar-se 
a ritmes més moderns. De 
fet, la nova banda amb la 
presentació pretén mostrar 
el que ha après, i el bé que 
s’ho han passat tocant junts, 
però sobretot pretén animar 
a joves músics a participar 
de la JOSA Jazz Band el pro-
per curs per assegurar-ne la 
continuïtat.
La nova banda ha assajat 
els darrers mesos, quan el 
Procicat ho va permetre, a 
les instal·lacions de l’Escola 
Conservatori de Música Mu-
nicipal d’Igualada (ECMMI) 

Estrena de la JOSA JAZZ BAND a 
l’Estival de Jazz

i s’estrena el dissabte 19 de 
juny en una presentació del 
que s’ha assajat en unes po-
ques sessions.
La JOSA Jazz Band compta 
amb disset joves músics, una 
bateria i una percussió, un 
baix i dos teclats que es van 
alternant, i d’instruments de 
vent està formada per tres 
clarinets, tres saxos, tres 
trombons, tres trompetes i 
una veu. 
Els membres són: Blai Ca-
sadesús, Ton Claramunt, 
Guillem Ferrer, Gil Gabar-
ró, Guillem Hervàs, Malika 
Khemaïs, Roger Marion, 
Mar Massana, Myrtille Mi-
randa, Arnau Pastor, Jan 
Pastor, Laia Puig, Mario-
na Puig, Pau Sayavera, Gil 
Sayavera, Lluís Solà i Gui-
llem Viladiu.

CULTURA / LA VEU 

Després de dos anys l´Ateneu 
torna a celebrar la seva As-
semblea de socis i sòcies, en 
format presencial i respectant 
totes les mesures COVID. 
Així doncs, totes les persones 
associades a la nostra enti-
tat estan convidades a assis-
tir-hi el proper dimarts dia 8 
de juny a les 19h en primera 
convocatòria i a les 19,30h en 
segona, a la Sala de Socis. Cal 
confirmar assistència prèvia 
a secretaria (secretaria@ate-
neuigualadi.org o al 938 030 
763).
Aquesta convocatòria reflec-

tirà tot l’any 2019-2020, on 
es posarà de manifest l’im-
pacte de la COVID, i on es 
presentarà el nou escenari de 
reobertura. Us hi esperem per 
poder tornar a compartir, per 
tornar a ser el que érem i fer-
nos millors d’ara en endavant.

Assemblea presencial de 
socis de l’Ateneu

MÚSICA / LA VEU 

Una obra emblemàtica 
de la música de cam-
bra serà interpretada 

el dissabte 12 de juny, a dos 
quarts de deu de la nit, al 
santuari de Sant Magí de la 
Brufaganya.
Els quartets Teixidor (for-
mat per Irantzu Zuasti i Joan 
Marsol, violins; Jordi Ar-
mengol, viola, i Xavier Roig, 
violoncel) i Altimira (format 
per Maria Florea i  Luís Peña, 
violins; David Andújar, vio-
la, i Mariona Tuset, violon-
cel) col·laboren per primera 
vegada per tal d’oferir una 
obra tan coneguda com l’Oc-
tet per a cordes op. 20 de Fe-
lix Mendelssohn.
Escrit el 1825, quan el com-
positor tenia només 16 anys, 
és una de les seves grans 
obres cambrístiques. Va ser 
un regal d’aniversari per al 
seu amic i professor de vio-
lí Eduard Ritz. Una música 
plena de vitalitat i optimisme 
que es pot escoltar en directe 

molt poques vegades.
A la primera part, el Quar-
tet Teixidor interpretarà el 
Quartet en Sol major, K 387 
“Primavera” de W. A. Mo-
zart. És el primer dels quar-
tets dedicats a Haydn, una 
sèrie de sis quartets de cor-
da que va escriure durant els 
seus primers anys a Viena i 
els compongué en honor del 
compositor i amic seu, Jo-
seph Haydn, considerat ge-
neralment com el “pare” del 
quartet de corda.
El concert es farà a l’interior 

del santuari de Sant Magí, 
respectant l’aforament dictat 
pel Procicat.
Hi ha la intenció de fer bere-
nar durant la tarda i xocolata 
desfeta després del concert 
sempre que ho permetin les 
normes vigents el dia 12 de 
juny. Prèviament al concert 
s’informarà per correu elec-
trònic de les condicions vi-
gents a les persones que re-
servin entrades.
És obligatòria la reserva prè-
via. Podeu fer-la a la web: 
www.brufaganya.cat 

Mendelssohn i Mozart dos genis a la 
Brufaganya

Els quartets Teixidor i 
Altimira interpretaran 
l’Octet de Mendelsso-

hn, una obra cabdal de 
música de cambra 
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DIVENDRES 4 

MÚSICA  
Igualada 

“Temps viscut” Rèquiem de Mozart. El 
Quartet Indiano de corda i la ballarina 
Aina Lanas s’uneixen en un potent rèqui-
em de Mozart expressat amb tota la força i 
delicadesa de la dansa
Divendres a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

VISITA GUIADA  
Igualada 

Amb motiu del Dia de l’Associacionisme 
Cultural, l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera ofereix a la ciutadania una jornada 
de portes obertes amb visites guiades, que 
mostraran les diverses sales i espais que 
conformen l’edifici modernista històric
Divendres a les 11 del matí i a les 5 de la 
tarda a l’Ateneu Igualadí

DISSABTE 5

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “L’ou com balla. L’efí-
mer, el Corpus i la Catedral”
La publicació és obra de l’historiador Nil 
Rider i ha anat a càrrec del servei de pu-
blicacions de la Catedral de Barcelona. El 
llibre repassa la història de l’ou com balla, 
un dels elements festius més singulars de 
Barcelona.
Dissabte a  les 12 del migdia a la Biblio-
teca Central

MÚSICA 
Igualada 

Jam galàctica de poesia i música. Vine a 
recitar o  a tocar música en directe.
Dissabte a 2/4 d’1 al jardí de l’Ateneu

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació de tres llibres de Terry 
Pratchett amb Sergio Pérez, ed. Mai 
més, Javi Fernández, de la revista Nar-
ranación, Eloi Puig, de l’Associació Ca-
talana de Ciència-ficció i Fantasia. Mú-
sica en directe amb de Marc Mateu.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Kiosc 
del Rec

MÚSICA 
Sant Martí de Tous 

Concert amb Anaïs Vila. La cantautora 
de Santpedor ens presenta el seu nou 
disc ‘Contradiccions’, una dosi de lletres 
sinceres amb crítica social. . 
Dissabte a les 8 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu

MÚSICA 
Piera 

Recital de cant líric a càrrec d’alumnes 
de l’Aula Municipal de Música de Piera: 
Charo García, soprano; Montserrat de 
Torres, soprano; Aleix Colom, pianista 
Dissabte a les 6 de la tarda a l’església 
de Santa Maria

DIUMENGE 6  

MÚSICA 
Igualada 

Supermirafiori D. Música de soterrani. 
Coneixereu les nostres cançons perquè 
grans grups en fan versions. El Toni, 
l’Alexis, el Gil Gabarró i l’Albert i do-
nem forma al silenci.. 
Diumenge a les 12 del migdia al Kiosk 
del Rec

VISITA GUIADA 
Igualada 

Com cada primer diumenge de mes, el 
Museu convida a conèixer, a través d’una 
visita guiada i gratuïta, l’antiga adoberia de 
Cal Granotes. Després es podrà visitar la 
resta de sales del Museu de forma lliure. 
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a Cal Gra-
notes

VISITA GUIADA 
Piera 

Visita guiada per conèixer la Piera medi-
eval. Anècdotes, història i patrimoni és el 
que trobareu i descobrireu en aquesta visi-
ta i ens endinsarem en la vida de Piera dels 
segles X fins al segle XVI 
Diumenge a les 12 del migdia des de 
l’Ajuntament

ESPECTACLE INFANTIL 
Capellades 

“Embolica que fa fort”. Dins la programa-
ció habitual de les Festes del Carrer, diu-
menge per la tarda, espectacle infantil.
La Cia. Marc Oriol proposa un espectacle 
d’animació per a tota la família 
Diumenge a les 6 de la tarda al pati de la  
Lliga

DIMARTS 8

XERRADA
Igualada 

“Els altres catalans (universals), a càrrec de 
David de Montserrat. Les biografies de tots 
tres i de fins a 30 personatges les trobaràs 
a Els altres catalans (universals)s. No són 
coneguts com Gaudí o Pau Casals, però 
han deixat petjada catalana arreu del món.. 
Organitza AUGA.
Dimarts a 2/4 de 4 de la tarda pel Canal 
Taronja

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Las relaciones respe-
tuosas, auténticas y libres”, de José Fernán-
dez Aguado. Ed. Célebre
“Trufas para Cruz”, de Roser Lorite. .
Dimarts a 7 de la tarda a la sala d’actes de 
la Biblioteca Central

DIMECRES 9

TALLER DE GRAFITTI
El Bruc 

 Taller de Graffiti en motiu del Dia Mundi-
al del Medi Ambient del dia 5 de juny
Treu la vesant més artística i expressa’t en 
gran format pintant un mural al Punt Jove .
Dimecres a les 7 de la tarda al Punt Jove

DIJOUS 10

MÚSICA
Igualada 

Pau Riba en solitari, la seva veu i la seva 
poesia que tot ho esquitxa, conformen un 
espectacle íntim i especial: un espectacle 
únic cada vegada. Les cançons i la poesia 
respiren amb molta llibertat.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Kiosk del 
Rec

VIDEOFÒRUM
El Bruc 

“La tragèdia electrònica”. Un documental 
sobre la brossa electrònica. Dins la Campa-
nya “Canvia el xip, recicla’ls” de la Genera-
litat de Catalunya.
Dijous a les 5 de la tarda a la Biblioteca 
Verge de Montserrat

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

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

SIMBIOSI. PREMI 
DE DISSENY 
GASPAR CAMPS 2019
L’agència de publicitat igualadina 
Quartada presenta una exposició 
que sota el nom de Simbiosi dóna 
a conèixer la relació que ha teixit 

   EXPOSICIONS
Quartada amb tots els projectes 
que han fet en els darrers anys.
Del 27 de maig al 13 de juny a la 
Sala Municipal d’Exposicions

VEURE O MIRAR. 

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’exposi-
cions de la Biblioteca Central

10 ANYS DEL FESTHI
L’exposició, entre altres coses, mos-
trarà els vestits dels balls que con-

formen la Federació del Seguici Tra-
dicional Històric d’Igualada
De l’1 al 13 de juny a la sala d’ex-
posicions de l’Empremta

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

ESPÈCIMEN 
TIPOGRÀFIC
L’alumnat de 2n curs de Gràfica 
Publicitària ha escollit una tipo-
grafia incorporant la imatge del 
seu autor

De l’1 al 31 de maig a al sala d’ex-
posicions de la Gaspar

LES DONES 
DE L’AVIACIÓ
Repassa les principals fites del món de 
l’aeronàutica assolides per les dones i 
l’indispensable paper dels seus inicis 
fins a l’actualitat.
Del 28 de maig al 18 de juny al vestíbul 
de la Teneria

TENIEN ALES 
PER VOLAR
Sol Vidal
Exposició de pintures inspirades en 
unes postals enviades per dos aviadors 
catalans a principis de segle XX. Aero-
nàutica i art en un sol espai.
Del 14 de maig al 4 de juny a la sala 
polivalent de la Teneria
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Rusó Sala, fer música i el desig de compartir-la

E l Kiosk del Rec va vestir-se de gala, aquest 
passat 27 de maig, amb la brillant actu-
ació en solitari de la Rusó Sala; una Rusó 

realment captivadora i esplèndida que va omplir 
d’harmonioses cadències musicals tota la sala fins 
a complaure a una devota audiència. Unes can-
çons, de nova fornada, que contenen unes pro-
minents influències sefardites i apunten a ser tot 
un homenatge a la música antiga per a la qual Sala 
mostra un gran talent en fer-la tan actual; veu i 
guitarra van reproduir un bon nombre de les pe-
ces, algunes de les quals formen part del seu dar-
rer disc, “Desirem”. I, en aquest afable embolcall 
escènic que és el Kiosk del Rec, sobretot les lletres 
d’aquest disc van aconseguir que tothom esdevin-
gués destinatari dels desitjos i emocions de l’au-
tora.
Això és, el concert va saber captivar durant una 
llarga estona a un públic més que entusiasta amb 
unes belles melodies de les quals ella mateixa 
n’és autora i compositora; un públic que va saber 
aplaudir a tothora la qualitat i el nivell professio-
nal d’aquesta cantautora empordanesa. I, aquest és 
el seu més alt nivell d’autoexigència: transmetre de 
forma integradora tots els seus estats des d’aquell 
precís instant en què va sentir que havia nascut 
per a fer música i cançons. 
Rusó Sala, que ha mamat molta música, amb la 
seva guitarra tan ben compaginada amb la seva 
veu, no es cansa de rescatar la poesia de bells pa-

ratges de la Mediterrània 
endemés d’unes memorables 
seqüències de la vida d’altres 
èpoques. Efectivament, va 
ser amb motiu d’una data 
tan assenyalada, com el 8 de 
març, que Rusó Sala va fer 
pública la seva darrera cre-
ació musical, una obra que 
ha vist la llum gràcies a una 
participada campanya de 
micro-mecenatge a Verka-
mi, que més enllà de la con-
tribució monetària ha fet 
possible una vegada més evi-
denciar la passió i l’energia 
que sap transmetre aquesta 
gran cantautora. “Desirem”, 
el quart disc per ella editat, 
pràcticament en solitari tot 
i convenir la participació 
de l’Aleix Tobias i la Miriam 
Encinas, que són els que, de 
fet, van permetre -gracies a 
un projecte engrescador a 
tres bandes- conduir la part 
rítmica i la part melòdica bo 
i posant en un estadi enca-
ra més alt la sonoritat de les 
peces musicades.
Un breu recorregut per la 
trajectòria artística d’aques-
ta jove empordanesa ens 
posiciona, ara fa una dèca-
da, davant l’èxit de l’edició 
de “La ciutat imaginària”, 
al qual va venir seguida-
ment “Mar endins”, el que 
–ella- en paraules seves considera un diàleg entre 
la cançó i el món del jazz, atesa la col·laboració 
amb la pianista Kekko Fornarelli; després “Fil de 
coure” va ser presentat com un disc d’un despu-
llat intimisme, i rigorosament treballat amb dues 
guitarres: una, la seva pròpia, i l’altra la de la po-
pular guitarrista sarda, Caterinangela Fadda. Al 
capdavall, els seus passos, des de l’emoció musi-
cal i, sobretot, des de la curiositat i la passió pel 
descobriment, la converteixen  en una autentica 

exploradora -no gens comuna- d’històries de sig-
ne existencial que poden passar a tothom; això és, 
una manera de fer música i lliurar-se al desig de 
compartir-nos-la poètica i potser també filosò-
ficament. La seva guitarra i la seva veu evoquen 
inevitablement paisatges de somni i escenaris del 
passat; fonts d’inspiració creativa que li regalen els 
silencis i el mar del seu Alt Empordà. Fer cançons 
que sacsegen el seu interior, i per què no el nostre, 
és definitivament el zenit de la seva professió. 
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Periodista.  

Núm. de Col·legiació: 20.196

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H
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Encantadora
A Tous •  Rifkin’s Festival

REDACCIÓ/ 

Un matrimoni assisteix al fes-
tival de cinema de Sant Se-
bastià, on acabaran enamo-

rant-se altres persones. Ella té un 
romanç amb un important director 
de cinema francès i ell s’enamora 
d’una bella dona espanyola que viu 
allí. El que comença com un simple 
esdeveniment de cinema, es converti-
rà en una aventura sentimental on la 
comèdia jugarà un paper fonamental.

Una comèdia-romanç dirigida per 
Woody Allen que resoldrà d’una ma-
nera divertida però romàntica.
‘Rifkin’s festival’ és una delícia tardo-
renca, una pel·lícula en la qual Allen 
parla del cinema que li agrada i el que 
no li agrada, de les relacions afectives, 
de les contradiccions de l’amor, del 
cinema i la vida. L’acció esdevé en un 
certamen cinematogràfic, una simple 
excusa, un lloc emocional abans que 
geogràfic, per a situar els seus eterns 
dubtes metafísics.

Terror i dimonis
Estrena •  Expediente Warren

REDACCIÓ/ 

La pel.lícula explora els rebels 
començaments d’una de les vi-
lanes més conegudes del cine-

ma i famosa per la seva elegància: 
Cruella de Vil. Ambientada al Lon-
dres dels anys 70, en plena revolució 
del punk rock, la pel·lícula mostra 
a una jove estafadora anomenada 
Estella, així com la sèrie d’esdeveni-
ments que la porten a assumir el seu 
costat malvat i a convertir-se en l’es-
trident i venjativa Cruella. 
Pot convertir-se una vilana de Dis-
ney en una icona contracultural? És 
el que ha intentat fer Craig Gillespie 
amb Cruella de Vil a través d’aquest 
spin-off que eleva a la categoria de 
musa punk a un personatge que, 
abans de convertir-se en la pèrfida 

arxienemiga dels dàlmates, tenia un 
objectiu molt clar: matar al pare –o 
en aquest cas a la mare– i acabar amb 
la dictadura d’allò vell, de les estruc-
tures tradicionals a través de l’anar-
quia i el crit de ‘No hi ha futur’ que 
van popularitzar els Sex Pistols.
En realitat, Cruella no es diferencia 
molt del Joker en la seva psicopatia i 
el seu amor pel caos. Són dos éssers 
inadaptats i sols que s’amaguen dar-
rere d’una disfressa que els permet 
ser lliures i, cadascun a la seva ma-
nera, trencar amb els fonaments del 
sistema. Més enllà de la convincent 
labor d’Emma Stone, Cruella funci-
ona bé per la seva lliure mescla d’es-
tils, gèneres i influències, situant-se 
en un punt mitjà entre el relat origi-
nal de Disney i una pel·lícula com El 
diablo viste de Prada.

Una rebel Cruella de Vil
Estrena •  Cruella

REDACCIÓ/ 

R etorn del matrimoni de re-
nombrats demonòlogegs for-
mat per Ed (Patrick Wilson) 

i Lorraine Warren (Vera Farmiga) 
que investiguen fenòmens paranor-
mals. Un cas real en els expedients 
dels Warren en 1981, en la qual un 
home acusat d’assassinat va al·legar 
en la seva defensa que 43 dimonis el 
van posseir per a cometre el crim. 
Una nova i esgarrifosa història de 

terror entorn d’un misteriós cas 
obtingut dels seus arxius, que sor-
prendrà fins i tot el matrimoni d’in-
vestigadors del paranormal i que els 
portarà a llocs que mai abans havien 
vist.
Tercer lliurament de la saga de ter-
ror The Conjuring, aquest tercer 
episodi després dels films Expedi-
ente Warren: El caso Enfield (2016) 
i Expedienet Warren: The Conjuring 
(2013) torna a estar produït per Ja-
mes Wan.



EXPEDIENTE WARREN
Estats Units. Terror. De Michael Chaves. Amb 
Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sterling Jerins,
Retorn del matrimoni de canviats de nom demonólogos 
format per Ed (Patrick Wilson) i Lorraine Warren (Vera 
Farmiga) que investiguen fenòmens paranormals. Un cas 
real en els expedients dels Warren en 1981, en la qual un 
home acusat d’assassinat va al·legar en el seu defensa que 43 
dimonis li van posseir per a cometre el crim..

CRUELLA
Estats Units. Comèdia. De  Craig Gillespie. Amb  Emma 
Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser
Explora els rebels començaments d’una de les vilanes més 
conegudes del cinema i famosa per la seva elegància: Cru-
ella de Vil. Ambientada al Londres dels anys 70, en plena 
revolució del punk rock, la pel·lícula mostra a una jove esta-
fadora anomenada Estella, així com la sèrie d’esdeveniments 
que la porten a assumir el seu costat malvat i a convertir-se 
en l’estrident i venjativa Cruella. 

   FALLING
Canadà. Drama. De Viggo Mortensen. Amb Lance Hen-
riksen, Viggo Mortensen, Terry Chen,
John Petersen (Viggo Mortensen) viu amb el seu nuvi Eric 
(Terry Chen) i la filla adoptiva de tots dos en el sud de Ca-
lifòrnia. El seu pare Willis (Llanci Henriksen) un granger 
tradicional i conservador de 80 anys, decideix viatjar a Los 
Angeles i quedar-se a casa de John mentre busca el lloc ido-
ni per a jubilar-se. Una vegada tot junts, dos mons molt di-
ferents col·lideixen.

   RIFKIN’S FESTIVAL
Estats Units. Comèdia  De Woody Allen. Amb  Wallace 
Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya, Louis Garrel 
Un matrimoni estatunidenc acudeix al Festival de cinema 
de Sant Sebastià per treball d’ella. El marit, Mort, sospita que 
la seva dona està tenint un affaire amb un jove i aclamat 
director de cinema francès. Però la seva preocupació dismi-
nueix quan s’encapritxa d’una atractiva mèdic espanyola que 
li tracta en una consulta

NADIE
Estats Units. Acció. De Ilya Naishuller. Amb  Bob Odenkirk, 
Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen, Christopher Lloyd,
Hutch Mansell (Bob Odenkirk) és un home de família cor-
rent. Una nit uns lladres entren a la seva casa i ell renuncia a 
defensar-se i defensar a la seva família amb la finalitat d’evi-
tar complicacions. Això decep al seu fill Blake (Gage Mun-
roe) i a la seva dona Becca (Connie Nielsen) que comencen 
a distanciar-se d’ell. L’incident le reconcome per dins i fa que 
surti a la llum el seu costat més fosc.

DESPIERTA FURIA
Estats Units. Acció. De Guy Ritchie. Amb Guy Ritchie, Ivan 
Atkinson, Marn Davies. Remake: Nicolas Boukhrief,
H (Jason Statham) és el misteriós tipus que acaba d’incor-
porar-se com a guàrdia de seguretat en una companyia de 
blindats. Durant un intent d’atracament al seu camió, sor-
prèn els seus companys mostrant habilitats d’un soldat pro-
fessional, deixant a la resta de l’equip preguntant-se qui és 
realment i d’on ve. Aviat es farà clar el veritable motiu pel 
qual H està buscant un ajust de comptes.

   UNO DE NOSOTROS
Estats Units. Thriller. De  Thomas Bezucha. Amb  Kevin 
Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart, 
Després de sofrir la pèrdua del seu fill, el xèrif jubilat George 
Blackledge i la seva dona Margaret deixen el seu ranxo en 
Montana per a tractar de rescatar al seu nét a Dakota. El nen 
està sota la tutela de la poderosa família Weboy. La matriar-
ca Blanche Weboy, després de descobrir les intencions dels 
Blackledge, decideix fer tot el possible per a impedir que el 
nen torni amb els seus avis

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

CRUELLA 
Dv: 19:30
Ds: 16:45/19:30
Dg: 16:45/19:30
Dc: 19:30

1/EXPEDIENTE WARREN
Dv a Dg: 17:00/19:20/21:40
Dll i Dc: 17:00/19:20
Dt: 17:00
Dj: 18:10
1/EXPEDIENTE WARREN (VOSE)
Dt: 19:20
1/BON JOVI FROM ENCORE NIGHTS 
(VOSE)
Dj: 20:30

2/CRUELLA 
Dv a Dll Dc: 17:30/20:30
Dt: 17:30
Dj: 17.25/20:20
2/CRUELLA (VOSE)
Dt: 20:30

4/ EXPEDIENTE WARREN
Dv Dll a Dc: 18:20/20:40
Ds i Dg: 16:00/18:20/20:40
Dj: 17:00/19:20

5/NADIE
Dv a Dll a Dj: 17:15
5/CRUELLA 
Dv Dll a Dj: 19:30
Ds i Dg: 16:15/19.15

6/DESPIERTA FURIA 
Dv: 19:00/21:30
Ds i Dg: 16:30/19:00/21:30
Dll Dc i Dj: 17:45/20:15
Dt: 17:45
6/DESPIERTA LA FURIA (VOSE)
Dt: 20:15

7/UNO DE NOSOTROS 
Dv: 17:45
Ds a Dj: 18:40
7/RESERVOIR DOGS
Dv: 20:15
Ds a Dll Dc i Dj: 21:10
7/RESERVOIR DOGS (VOSE)
Dt: 21:00
7/¿UPSSS! ¿AHORA DONDE ESTA 
NOE?
Ds i Dg: 16:40

8/NADIE 
Dv i Dg: 22:00
8/POLIAMOR PARA PRINCIPIAN-
TES
Dv Dll a Dj: 18:00
8/SPIRAL: SAW
Dv a Dj: 20:00
8/TOM Y JERRY
Ds i Dg: 16:05
8/LA ABEJA MAYA Y EL ORBE 
DORADO
Ds i Dg: 18:05
8/TIBURON BLANCO
Dg: 22:00

FALLING
Dg: 17:30
RIFKIN’S FESTIVAL
Ds: 17:30
Ds: 19:15

Gràcies per con�ar en nosaltres

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

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

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments*Per la compra d’una crema de les 
línies SLIM DRONE, BODY SCULPT 

O BODY SCULPT DESTOCK
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

Terror i dimonis



Les cadenes 
nord-americanes 

(sobretot les gene-
ralistes) continuen 
buscant incessant-
ment la nova sèrie 
“mystery box” que 

enganxi al personal

Sèrie  creada el 2018. Tres 
temporades. Quan el 
vol 828 de Montego Air 

aterra de manera segura des-
prés d’un vol turbulent però 
de rutina, la tripulació i els 
passatgers se senten alleujats. 
No obstant això, tot i que per 
a ells han passat poques hores, 
el món ha envellit cinc anys i 
els seus amics, famílies i col·le-
gues, després de plorar la seva 
pèrdua, han perdut l’esperança 
i estan intentant seguir enda-
vant. 
Ara, davant l’impossible, a tots 
se’ls dóna una segona opor-
tunitat. Però, a mesura que 
s’aclareixen les seves noves 
realitats, s’enfronten a un mis-
teri més profund i alguns dels 
passatgers aviat s’adonen que 
poden estar destinats a quel-
com una mica més gran del 
que alguna vegada van creure 
possible.
Des que una de les sèries que 
van canviar la televisió i des-
prés per sempre desaparèi-
xer (estem parlant de “Per-
didos” o “Lost”), les cadenes 
nord-americanes (sobretot les 
generalistes) continuen bus-
cant incessantment la nova 

Les millors Sèries

Manifest, records de la mítica “Lost”, en un avió 
Un avió aterra d’emergència després d’un vol ple de turbulències. Han passat poques hores després d’enlairar-se, 
però, en realitat, han passat cinc anys, i tothom al món fa temps que va plorar la pèrdua de tots els passatgers.

sèrie “mystery box” que en-
ganxi al personal a través d’un 
entramat de misteris amb més 
preguntes que respostes.
L’exemple ve de la mà de NBC 
amb “Manifest”, un misteri al 
voltant d’un avió desaparegut 
durant anys que a Espanya 
es pot veure a HBO (a ritme 
d’emissió nord-americana) i 
en obert a través d’Antena 3, 
amb força èxit.
Creada per Jeff Rake, l’úl-
tim projecte va ser el remake 
nord-americà de “Los miste-
rios de Laura”, “Manifest” és 
la història d’un grup de pas-
satgers del vol 828 de Mon-
tego de Jamaica a Nova York. 
Després d’unes estranyes tur-
bulències, els passatgers des-
cobreixen que el que per a ells 
han estat cinc minuts, per a la 

resta del món han passat cinc 
anys i mig.
Al centre de la sèrie hi ha els 
germans Michaela i Ben Sto-
ne, interpretats per Melissa 
Roxburgh i Josh Dallas, qui 
viatjaven en el vol amb el fill 
d’aquest (Jack Messina), ma-
lalt terminal de càncer que veu 
com en aquest salt de temps és 
candidat a un nou tractament. 
Mentre la NSA investiga què 
ha passat, els passatgers co-
mencen a sentir i veure coses 
estranyes...
És clar, entre els qui senten co-
ses hi ha Michaela, que dona 
la casualitat que és agent de 
policia, la qual cosa la posa-
rà al centre d’una espècie de 
“cas de la setmana”. Encara 
que en cada ocasió l’índole és 
més diversa i, de fet, la policia 
en general té poc a veure, així 
s’intenta unir les pistes per es-
brinar per què ha passat què 
va passar i si els passatgers de 
el vol 828 formen part d’un pla 

superior.
Trenta-nou episodis són els 
que formen part de les tres 
temporades de “Manifest”, i és 
sorprenent el poc que s’han 
esforçat per elevar el joc. Per 
construir el seu món i la seva 
mitologia. Cada episodi sem-
blen ser quaranta minuts dels 
protagonistes donant pals de 
cec.
La qual cosa porta a pensar 
que, després de quinze anys 
intentant imitar “Perdidos” 
amb exemples mediocres com 

“Flashforward”, ningú a la te-
levisió en obert nord-ameri-
cà sembla haver après per 
què va funcionar la sèrie 
d’Abrams. I això que va ser 
perdent base d’espectadors 
amb els anys de tant marejar 
la perdiu.
Sí, els de “sèries de perso-
natges” i drames personals 
ho tenen clar (excepte pel fet 
que els actors tenen el caris-
ma d’una llamborda); però 
no tant el com construir la 
“caixa de misteris” de tal ma-
nera que hi hagi sensació que 
és una cosa amb interès per 
veure el següent capítol, com 
passa amb les sèries d’èxit. És 
aquesta manca d’entendre el 
format i la poca ambició el 
que fa que “Manifest” no acabi 
d’interessar en una fase inici-
al, però la sèrie es va crear el 
2018 i l’abril d’aquest any es va 
estrenar la tercera temporada. 
Per alguna cosa serà, però no 
espereu res de l’altre món...

“Manifest” no aca-
ba d’interessar en 

una fase inicial, 
però la sèrie es va 

crear el 2018 i l’abril 
d’aquest any es va 
estrenar la tercera 
temporada. Per al-

guna cosa serà...

64  |  SÈRIES Divendres, 4 de  juny de 2021

Av. Manresa, 94 · Òdena
Tel. 620378904
De dilluns a diumenge de 10h a 15.30h



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Instal·lacions per interrompre un circuit i connectar-ne un altre a fi 
de modificar computadores / 2. Arxivi a la paperera de la memòria. Imitadora no televisiva 
/ 3. Al mocador d’en Francesc Valls. Si no fos conreada podia haver estat avisat. Símptomes 
d’úlcera / 4. Vocalitzen l’estibador. Una bestiola tan petita i ja sap fer marxa enrere! / 5. 
Prou asocial per malignar de mala manera. Cançó que al rei en Jaume li posava l’ai al cor / 
6. Fa el plural itàlic. Alguns bàrbars es graten, veient aquest tabac de pipa. Fa el plural his-
pànic / 7. Embarranqui per amagar la reina. Repetit: és una tireta mal posada / 8. Enxam-
pat, caçat. Període de vigència de l’esperança / 9. Mal fit. Supose tota la txent cantant com 
Lennon / 10. Afaito closques fraternes. Posant les bases per arribar a l’abús / 11. Extrems 
de l’Eindhoven. Fragment comestible inferior a la proporció. Per pilotes / 12. Mesura que 
no es pot passar sense causar indignació. No sortirà bé per culpa del mal de genolls / 13. 
S’abaixa per posar fi a la dura jornada ocular. Treballador en vies d’extinció, com el sou.

VERTICALS: 1. Sordesa verbal (per companyia de l’Eufèmia?). Fermesa pallaresa / 2. 
Evident, lògica, palmària. Intoxicació per consum de raves, no de ratafia / 3. Abracen en 
Manel. Si no fos pels acords ben ordenats, quin esgarip sortiria! Que breu, doctor... / 4. 
No la tractaran mai de lesbiana, a una així. Un de Papuàsia del sud / 5. Dau en moviment. 
Forat per veure què passa al pis de sobre. Tercera de tres / 6. Sembla la Cristina de petita, 
aquest ocell. No ha entès mai la moralina dels contes / 7. Al capdamunt. Un islàmic dels 
ibadites. D’en Ciril a la Carla / 8. Retornat gràcies al dret civil. Clava unes coces que escur-
ça la guitarra / 9. Bosc al mar de Portugal. Enemic número u dels usuaris d’autobús / 10. 
Truc sense cap ni peus. Tela tan fina que en fan vels de monja. Oferta al 33% / 11. Separava 
compostos per rematar l’al·leluia. Psicosi de planta cobrint-se de glàndules / 12. Cantaire 
missaire. Més ruc que ton oncle el coix.

passatemps

 PASSATEMPS |  65Divendres, 4 de juny de 2021

Troba les 7 diferències

C O M M U T A D O R E S 

O B L I D I   E M U L A 

F V   S A T I V A   U L 
E I A O   I B O R C I M 

M A R G I N A L   L A I 

I   P I C A D U R A  S 

A R E N I   I T E R A T 

  A G A F A T   V I D A 

T F I   I M A G I N E   
 R A S U R O   U S A N T 
 E N   P O R C I O   O O 
 M I D A   A R T R O S I 
 P A R P E L L A   F I X 
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

ESGLÉSIA DE SANT PERE DE MÀGER

El municipi de la Llacuna

El terme municipal de 
la Llacuna és el segon 
més gran de la comarca 

de l’Anoia amb 52,49km2 i un 
dels situats a més alçada. El 
cens de la Llacuna indica 903 
habitants (any 2020). El terri-
tori és muntanyós i hi abun-
den les coves, com les de les 
Rondes (de 600 m), de Vallde-
cerves (amb troballes prehis-
tòriques), dels Evangelistes, 
de les Clotes, de Perdigones, 
de la Rosella i del Teix. També 
hi ha avencs notables com el 
d’Ancosa (31 m) i de Viumala 
(39 m) i són molt pintores-
ques la roca de la Crida i la 
roca i cova del Frare (on s’ha 
localitzat també un important 
jaciment arqueològic). Hi ha 
més d’una trentena de fonts, 
algunes entre els 700 i els 900 
m d’altitud, com la Font Cui-

tora i la del Puig Castellar.
El naixement de la Llacuna 
com a nucli de població va lli-
gat al que fou el priorat bene-
dictí de Santa Maria que s’hi 
establí l’any 1060 i al seu redós 
van anar creixent edificacions 
que pels voltants del segle XIV 
havien configurat el que avui 
coneixem com a nucli antic, 
l’estructura del qual ha variat 
molt poc fins als nostres dies. 
Aquest nucli antic era total-
ment emmurallat amb quatre 
portals d’accés: Badorch o de 
la Banya; Font o dels Massips; 
d’en Garreta o dels Bens i el 
del Gavatx o del Vall. Al segle 
XV es formà la plaça Major, 
porxada, que aixoplugava el 
mercat, i que és actualment 
un dels indrets més caracte-
rístics de la població. Se sap 
que en els segles XIII i XIV hi 

havia una comunitat jueva si-
tuada en el carrer del Granell, 
que disposava d’una sinagoga 
i fora vila, d’uns banys.
La seva proximitat a l’Alt Pe-
nedès, ha fet augmentar con-
siderablement la producció 
de vinya, que ha anat su-
plantant en molts indrets la 
producció cerealista. L’olivar 
i els ametllers també ocupen 
unes bones parcel·les de ter-
reny. Les activitats dels pa-
raires es transformaren en 
filatures i teixits de cotó al 
segle XIX i, posteriorment, 
en gèneres de punt. Hi ha 
certa activitat productiva en 
el sector alimentari. El clima 
temperat afavoreix l’afluèn-
cia d’estiuejants, fet que ha 
comportat la construcció 
d’un bon nombre d’habitat-
ges de segona residència..

Església de planta de creu llatina, una nau 
i absis poligonal, espadanya i sostre a do-
ble vessant amb cobertura de teules corbes. 
Té elements de diverses èpoques: façana de 
finals del romànic, part de la nau amb arcs 
de nervadures pertanyents al gòtic de segles 
XIII-XIV, i reformes estructurals del segle 
XVII. Presenta una capella lateral dedicada 
a l’advocació del Sant Crist, construïda l’any 
1583 i que havia tingut una decoració barro-
ca de la qual avui no en queda cap rastre. 
L’interior de l’església presenta una nau amb 
arcades apuntades i volta de canó. Els arren-
caments de les arcades presenten petits capi-
tells. A la part enfront l’entrada es conserven 
restes de pintura de tonalitat vermella men-

tre que la volta és actualment de color blau. El 
paviment és de rajoles i l’altar d’una sola peça 
monolítica. La pila baptismal, romànica, està 
aixecada del nivell general del terra. Es una 
pica feta d’un sol bloc de pedra, de l’època ro-
mànica i del tipus anomenat d’immersió. Té 
una estructura troncocònica en la part supe-
rior i quadrada en la inferior. Conserva la de-
coració policromada.
La primera data documental que es té de l’es-
glésia és del 1160, tot i que es pot creure que 
la seva construcció anés lligada al castell, que 
se situa pels voltants del segle X.

Emplaçament: Serralada de la Llacuna (dins 
del recinte del castell de Vilademàger)

CASTELL DE VILADEMÀGER
El castell es troba a la serra d’Ancosa a 712m 
d’altitud, des d’on domina tota la vall de la Lla-
cuna. La primera notícia que es té del castell 
data del 987 quan formava part de la línia de 
defensa del Penedès juntament amb altres cas-
tells de la zona, al límit de la Marca Hispànica.
Es tracta d’un castell roquer adaptat a un en-
torn amb moltes sinuositats, allargat, amb pe-
nya-segats a les zones nord-oest i sud-oest i 
amb un muralla perimetral feta amb pedra de 
mides homogènies lligades amb morter en al-
guns casos o pedra seca en altres. Al 2017 es 
van realitzar les primeres excavacions arqueo-
lògiques al castell, a la zona del recinte sobirà 
i torre de l’homenatge que van posar a la llum 
les restes més antigues d’aquest conjunt.

Ajuntament 
de 

la Llacuna

Carrer del Castell, 18 · 
08779 LA LLACUNA - 
Anoia (Barcelona)

660 399 153

www.canconillet.com

reservacanconillet@gmail.com
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EL FORTÍ DE CASTELLAR
Aquest assentament fortificat, de poc més de 
3.000 m², està situat en una petita elevació 
de la Serra d’Ancosa, a més de 904 m sobre 
el nivell del mar. Gràcies a les intervencions 
arqueològiques, fins ara, s’ha pogut datar 
aquest assentament a l’ibèric final, entre els 
segles III i I aC i s’ha descobert més de 12 
recintes, part del mur de tanca perimetral i 
una entrada complexa. 
El paper d’aquest assentament es defineix 
com un petit assentament fortificat amb una 
clara posició de domini estratègic i control 
visual del territori que l’envolta; principal-
ment està controlant la plana penedesenca, 
creuada pel Foix i per l’antiga Via Heraclea 
o Augusta. Cronològicament s’emmarca en 

El portal de la Banya o del Badorch es troba al carrer de la Muralla, i és des 
d’on sortia el camí cap a Miralles i Igualada. El portal consta de tres parts: 
l’exterior amb un arc de mig punt adovellat, l’interior amb un arc ogival 
i enllaça els dos arcs una volta de creueria on queda inscrita la data de 
construcció (1576). Un cop travessat aquest portal i seguint pel carrer del 
Priorat de Santa Maria, arribarem a la plaça del Fortmicó. Aquest nom es 
creu que és degut a la torre de defensa que formava part del recinte mura-
llat. A la plaça hi ha un pas que permetia sortir de la vila sense passar pels 
portals. La plaça del Fortmicó és una de les més antigues de la vila doncs 
en ella s’hi ubicava el priorat de Santa Maria, al voltant del qual va néixer 
la població. D’aquest priorat no en queda res tret d’un parell d’absis que hi 
ha a l’interior d’un taller de fusteria de la plaça.
El portal del Gavatx deu el seu nom suposadament als gascons que arriba-
ven a la Llacuna durant el segle XVI; també rep el nom de portal del Vall 
pel fossat que hi havia en aquell indret. Constructivament és un arc de mig 
punt adovellat amb la data 1606, possiblement la de la construcció. Des 
d’ell entrem a la plaça Major, el conjunt més significatiu del nucli urbà de la 
Llacuna. Està tota porticada, excepte l’església, la rectoria i l’accés al portal 
del Garreta. Els arcs de la plaça no tenen tots les mateixes característiques 
sinó que estan resolts de forma diversa, segons les necessitats. A la plaça hi 
trobem l’església de la Immaculada Concepció, construïda sobre el que fou 
l’hospital i la capella de Nostra Sra. de Natzaret que s’havia fundat al segle 
XIV. L’església parroquial sembla que es començà a construir l’any 1620. Té 
una sola nau amb tres altars laterals, cor, capella del Santíssim  i pica bap-

EL NUCLI ANTIC I ELS PORTALS

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

la fi del sistema ibèric lligat a la incorporació 
d’aquest territori al domini romà després de la 
segona guerra púnica. 
El jaciment va ser descobert als anys setanta 
per gent local, però no va ser fins al 1979 que 
la Dra. Núria Rafel hi va fer una excavació ar-
queològica per confirmar que es tractava d’un 
assentament ibèric. Després de més de trenta 
anys d’abandó, el 2012 es va iniciar un projecte 
de recerca i posada en valor de les restes. Des 
del 2014 s’hi estan realitzant campanyes arque-
ològiques dins el marc d’un projecte de la Uni-
versitat de Barcelona.

Emplaçament: Prop Km 25 carretera La Lla-
cuna-Pontons

Ajuntament
de 

la Llacuna

tismal d’immersió. Pertany a l’estil renaixentista català amb barreja d’ele-
ments classicistes i gòtics. Sortim de la plaça pel portal d’en Garreta. Com 
els altres dos, el portal exteriorment està format per un arc de mig punt 
adovellat, a la dovella central hi ha l’escut dels Cervelló, senyors d’aquestes 
terres. Interiorment hi trobem un arc apuntat. Sembla que el portal està 
documentat ja l’any 1471 i també era conegut com el portal dels Bens.

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); Enciclopèdia Catalana; Ajuntament de la Llacuna
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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
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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



Juny
4: Pere Màrtir; Clotilde; Francesc Caracciolo; Noemí i Rut.

5: Bonifaci; Sanç; Zenaida. 
6: Norbert; Artemi, l’esposa Càndida i la filla Paulina.

7: Robert; Pere; Vistremond, .  
8: Guillem; Cal·líope.

9: Efrem; Marí; Prim i Felicià; Pelàgia o Pellaia 
10: Maurici; Asteri 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Càritas treballa pel ben-
estar integral de les 
persones que pateixen 

situacions de necessitat hu-
mana imperiosa. No pretén 
simplement subvenir urgent-
ment i puntual a una man-
cança greu, sinó identificar, i 
lluitar per superar, les causes 
responsables dels problemes 
que limiten injustament les 
possibilitats d’una vida digna. 
Per això coopera amb les ins-
titucions de la societat, tant 
públiques com privades, per 
combatre les diferents formes 
de pobresa, exclusió social, 
indefensió i de potenciació 
de les persones. L’objectiu 
de Càritas rau, doncs, en la 
redignificació dels qui no 
poden gaudir de condicions 
mínimament acceptables en 
justícia.
El sentit de la festa catòlica 
del Corpus Christi recorda 
la fonamentació de tota la 

tasca de Càritas: la convicció 
que, en Jesús el Crist, Déu 
mateix s’ha apropat a la nos-
tra humanitat amb un Amor 
infinit envers tota persona i 
amb una solidaritat que en els 
evangelis es mostra orienta-

da, en primer lloc, als pobres, 
a les víctimes d’agressions i 
d’injustícies de tota mena, als 
qui el poder polític i el poder 
religiós exclouen dels àmbits 
que controlen i als qui pa-
teixen privacions materials i 

Càritas i el Corpus Christi
espirituals incompatibles amb 
la condició universal de fill i 
filla de Déu. Què hi ha, però, 
al darrere d’aquest Amor que 
Jesucrist revela? L’ideal d’unir 
tots els homes i dones de la 
Terra en el que són: una sola 
família humana, un sol cos 
format per la totalitat de cul-
tures, poblacions genètiques i 
zones geogràfiques històrica-
ment diferenciades.
La metàfora o símil del cos 
humà, compost per la uni-
tat integradora dels diversos 
membres, sentits i sistemes 
biològics, amb la coordinació 
central del cervell i al servei 
de l’autoconsciència i autogo-
vern de la persona, il·lustra la 
relació entre Càritas i el Cor-
pus Christi. D’una banda, l’ex-
pressió Cos de Crist remet al 
lliurament que Jesús el Crist 
va fer de la seva vida per unir 
la humanitat al voltant d’un 
Déu Pare i Mare de tots. El sa-
grament catòlic de l’Eucaristia 
expressa clarament i nodreix 
aquest ideal d’integrar tota 
persona en el projecte d’una 
sola família humana. I, d’altra 
banda, Càritas cerca de definir 
projectes i d’implementar-ne 
els mitjans per tal que l’ideal 
universal del respecte als drets 
humans i de restitució de tota 
existència a la seva digni-
tat tradueixi en la pràctica el 
somni d’una Terra agermana-
da i sense injustícies.

D’aquí que Càritas et convo-
qui també a tu, lector/a, a par-
ticipar en la seva tasca huma-
nitzadora amb el compromís 
que puguis assumir: aportació 
econòmica, donació de roba 
reutilitzable, compra de roba 
sostenible a la botiga “Moda 
Re-“ (Carrer Roca, 3, Iguala-
da), dedicació de part del teu 
temps en el voluntariat, pro-
posta de projectes viables, etc. 
Entre tots podem anar cons-
truint aquest cos humà unit en 
la diferència que anomenem 
família humana universal i 
que reflecteix el somni de Déu 
que se celebra en la tradicional 
Festa del Corpus. No cal recor-
dar que la crida de la justícia 
humana s’escolta, també avui 
dia, no només des de molts 
punts del planeta assolats per 
problemàtiques gravíssimes, 
sinó també des de les zones 
socialment més empobrides i 
marginalitzades de casa nos-
tra. Són molts els reptes que 
poden donar una renovada 
il·lusió al sentit altruista de la 
vida. La pandèmia ens n’ha 
fet ben conscients, i a escala 
global. Tu també ets Càritas, 
doncs. I tu també ets membre 
d’un cos que et necessita.

Joan Ordi
Membre Junta Càritas Arxi-

prestal Anoia-Segarra

Els qui hem rebut el do 
de ser cristians hem 
descobert, per pura 

gràcia de Déu, aquell mis-
teri, com diu sant Pau, ocult 
des de tots els segles i durant 
totes les generacions, que ara, 
però, ha estat revelat als sants 
(Col 1,26).
Aquest misteri, que és Jesús, 
el Fill de Déu, l’hem de viure 
en la normalitat i en la pro-
fecia per a ser-ne portadors, 
tant amb la paraula com amb 
la nostra manera de compor-
tar-nos, que de vegades xoca 
amb el que és «normal» en les 
societats on vivim.
La fe cristiana té, des del seu 
inici, la característica de la 
universalitat. El mateix ma-
nament de Jesús: Aneu per 
tot el món (Mc 16,15), ho fa 
palès. I l’acció dels apòstols 
i dels seus col·laboradors 
enmig de diferents pobles, 
llengües i cultures ho fa re-
alitat. I aquest fet d’anunci i 
d’acolliment de la fe era, en 

realitat, un trencament de 
la normalitat i una profecia. 
Eren les ciutats i els imperis 
els qui escollien els seus déus, 
i tot autèntic súbdit havia de 
complir les normes de culte i 
adoració. El qui es feia cristià 
reconeixia, però, que era Je-
sús qui l’havia escollit a ell; i, 
per això, havia d’acceptar ser-
ne testimoni, enmig de con-
trarietats, burles, menyspreus 
i fins i tot persecució i mort.
Tot i això, ells no eren un po-
ble segregat en les ciutats o 
pobles on vivien. En la llen-
gua i la manera de vestir, en 
els treballs i els negocis, en els 
jocs i els costums, en la forma 
de govern i en el compliment 
de les lleis, es comportaven 
com tots, excepte en aque-
lles coses que contradeien la 
fe en Crist, únic Senyor, i la 
llei de l’amor universal. Com 
diu un escrit del segle II: «Als 
cristians tota terra estranya és 
pàtria per a ells, i tota pàtria 
els és terra estranya. Es casen 

com tothom, com tothom en-
gendren fills, però no aban-
donen els nascuts. La taula 
els és comuna, però no el llit... 
Observen les lleis promulga-
des, però amb la seva vida van 
més enllà de les lleis» (Carta a 
Diognet).
Als cristians, ara com sempre, 
la nostra fe ens demana de 
viure en la tensió entre nor-
malitat i profecia. No hem de 
viure mai separats, però hem 
de ser profecia del misteri de 
Déu, manifestat en Crist Je-
sús, amb el que fem i el que 
deixem de fer. Solament si 
som coherents amb la nostra 
fe i vivim com a cristians -de 
vegades, a contracorrent del 
que és «normal»- serem por-
tadors d’esperança, i els qui 
cerquin sentit al misteri que 
truca a la porta del seu cor 
podran trobar Crist viu en-
mig nostre.

Romà Casanova
Bisbe de Vic

Normalitat i profecia
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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 4: 
PILAR

A. Mestre Montaner, 26

DISSABTE 5:  
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIUMENGE 6:  
PAGÈS

Pau Muntadas, 58
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 7:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIMARTS 8:  
MR SINGLA

Pujadas, 47

DIMECRES 9:  
 JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIJOUS 10:  
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101



Arriba l’estiu- previnguem les otitis
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Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorinolaringòleg - N. Col. 30697

S’acosta l’estiu i com tots 
els anys, i potser aquest 
més que d’altres, en 
aquesta època, augmen-

ta la incidència de les infeccions 
del Conducte Auditiu Extern 
(CAE), les OTITIS EXTER-
NES. Després de tanta repressió 
per la covid-19, tots voldrem 
unes vacances i un estiu més 
normal. Vigilem !!

La humitat acumulada a les oï-
des pels banys, així com la sud-
oració provocada per la calor, 
són els principals factors cau-
sants de la otitis externa difusa, 
també coneguda com l’otitis del 
nadador.
Acostuma a haver-hi una pre-
disposició a patir-les, influint els 
factors anatòmics, entre d’altres. 
CAE molt estret, com sol ser el 
cas dels nens, afavoreix la reten-
ció d’aigua i propicia la infecció, 
acumulació de cerumen...

CLASSIFICACIÓ 
de les OTITIS EXTERNES:

1. Segons la seva localització:    
1.1.Otitis externa circumscrita: 
el furóncol afecta normalment 
la part anteroinferior del terç 
extern del CAE. L’origen és so-
vint la infecció d’un fol·licle 

pilós del conducte, provocada 
per la irritació local per rascat. 
El bacteri que l’ocasiona és gai-
rebé sempre  l’ Staphylococcus 
aureus.

1.2. Otitis externa difusa:   afec-
ta la totalitat del CAE. És la típi-
ca de l’estiu pels banys diaris. En 
aquestes també és habitual tro-
bar un altre agent patogen com 
és la Pseudomona aeruginosa.

2. Segons l’agent etiològic que 
les provoca:  
2.1. Bacterianes 
(les més freqüents)
2.2. Víriques
2.3. Fúngiques (per fongs)

SÍMPTOMES 
DE L’OTITIS EXTERNA 
DIFUSA:
- Dolor (Otàlgia): pot ser d’in-
tensitat variable, segons la fase 
en què ens trobem. Pot inten-
sificar-se al mastegar, al moure 
l’orella o pressionar-la.
- Supuració (Otorrea): sensa-
ció d’humitat al CAE. Inicial-
ment és líquida i es va tornant 
més densa i purulenta, amb 
mala olor.
- Picor: és sovint el símptoma 
amb el qual s’inicia l’otitis. És 
més intens i persistent en cas 
de les otitis fúngiques.
- Sensació de taponament (hi-
poacúsia): produïda per la in-
flamació difusa del CAE que fa 
de tap.

TRACTAMENT: 
El tractament de la otitis ex-
terna difusa requereix com a 
primera mesura una neteja i 
aspiració de totes les secreci-
ons, preferentment amb mi-
croscopi. 
Evitar el factors que la predis-
posen i que poden perpetuar el 
quadre clínic, com ara el bany a 
piscines, l’ús de bastonets, etc.
El tractament específic variarà 
també segons l’etapa evolutiva 
de l’otitis. Si ens trobem en una 

etapa inicial inflamatòria lleu, 
pot ser suficient la instil·lació 
de gotes òtiques que contin-
guin antibiòtic i antiinflamato-
ris esteroides.

En cas de l’otitis més avançada, 
quan el conducte auditiu ex-
tern està totalment tancat per 
la pròpia inflamació i si aques-
ta està estesa a les parts toves 
preauriculars o parotídies, amb 
adenopaties associades, caldrà 
fer ús de medicació oral. Anti-
biòtics orals i antiinflamatoris 
no esteroideos o a vegades fins 
hi tot esteroideos (corticoides).

Pel que fa la otitis fúngica, cal 
fer tractament amb gotes anti-
fúngiques i neteges i aspiraci-
ons més acurades i freqüents. 
A vegades poden ser compli-
cació i sobreinfecció d’una oti-
tis prèviament bacteriana. I es 
poden allargar en el temps fins 
que aconseguim una curació 
total. Per això millor prevenir 
que curar, ja que ens podrien 
esguerrar tot l’estiu.

Casos molt més greus, excepci-
onals, de les anomenades otitis 
externes malignes, típiques del 
pacient diabètic i inmunode-
primit, necessitarien de trac-

tament endovenós amb ingrés 
hospitalari.

CONSELLS PER EVITAR 
LES OTITIS A L’ESTIU:
- Procurar no estar massa estona 
sota l’aigua.
- Fer servir taps o barrets d’aigua, 
si s’és propens.
- No banyar-se en aigües poten-
cialment contaminades.
- No fer servir bastonets ni altres 
objectes per netejar o rascar l’oï-
da.
- Es poden utilitzar gotes d’alco-
hol boricat a saturació (es pre-
para a les farmàcies), per ajudar 
a evaporar l’aigua residual del 
CAE, i alhora fer prevenció an-
tisèptica.
- Les persones propenses a fer 
taps de cerumen haurien de fer-
se revisar i si cal netejar el CAE 
abans de les vacances d’estiu. El 
cerumen afavoreix la retenció 
d’aigua i la possibilitat de patir 
una otitis externa.
- No aplicar productes que pu-
guin canviar el pH del CAE i 
reduir el seus mecanismes de 
defensa.
- En cas de molèsties o símptomes 
acudir a la consulta d’otorrinola-
ringologia per fer un diagnòstic 
precís i poder iniciar el més aviat 
possible el tractament oportú.

Furóncol

otitis externa difusa

otitis externa difusa 
amb oclusió total CAE

Otomicosi



Josep Maria Planella /
Organització d’Events i Comunicació

Soc nascut a Girona, però visc a Igualada des de fa 19 anys. Tinc 55 anys d’edat. Màster i Postgrau en 
Protocol i en Organització d’Events, em dedico a l’àmbit professional de la comunicació i l’organització 
de tot tipus d’activitats. Soc Senador de la Jove Cambra Internacional i he estat president de l’Igualada 
Club Gimnàstic Aula. Actualment tinc cura de la comunicació a Igualada Comerç.

Acabeu de presentar des d’Igualada Comerç una 
campanya de cara a l’estiu. Amb les bones dades que 
hi ha de la pandèmia, representa imagino una gran 

oportunitat per a la recuperació?

Sí, cada dia les dades són millors i les mesures minoren, això fa 
que la gent vagi recuperant la normalitat. El sector del comerç ha 
demostrat que és fort i que lluita dia a dia per tirar endavant. Ha 
sabut adaptar-se a les diferents situacions i això ha fet que estigui 
preparat. Es respira il·lusió i ganes i el que pretenem és ajudar i 
impulsar la recuperació al màxim. Igualada comerç des del primer 
moment ha engegat iniciatives per donar suport i promoció al 
comerç local. Actualment el que pretenem és que constantment 
hi hagi alguna proposta, activitat, o promoció al costat del comerç. 
Sí que en aquests moments, al presentar una campanya com de 
d’estiu, estem més il·lusionats i animats a que tingui més ressò i 
més participació per les bones dades que comentes.

Teniu calculat fins quan de mal ha fet la crisi de la pandèmia 
al sector del comerç d’Igualada? Suposo que no només deu ser 
econòmic, sinó també mental o psicològic...

El que sabem i constatem és el dia a dia que el comerç demana, 
proposa i reclama dirigint-se a l’entitat i això ens ha fet forts. 
Diàriament s’han d’atendre a comerços. També hem vist que no 
està adormit, el sector, i que té ganes de defensar el seu negoci. 
És evident que ha afectat en tots els àmbits aquesta pandèmia. 
L’únic que hi ha de positiu és que ha afectat a tothom i a tots els 
sectors. És complicat de mesurar l’afectació i en algun moment 
haurem de mirar si cal posar-nos a calcular-ho o bé el que cal és 
seguir endavant amb optimisme i pensar que deixem enrere aquest 
malson.

Estàs acostumat a campanyes de comunicació. En un moment 
com l’actual, quines creus que són les pautes a seguir?

Sobretot el sentit comú i escoltar per després actuar. Cal fer coses 
creatives i que siguin útils en aquest cas per als comerciants. També 

mirar de ser pràctics al màxim per poder fer realitat allò que 
proposem amb les eines que tenim en aquests moments.

Ets gironí, però ja fa molts anys que vius a l’Anoia. Des de la 
perspectiva d’un “igualadí forà”, com veus la ciutat? Què li 
manca?

La veritat és que a la meva arribada li vaig trobar moltes mancances 
que pensava que enyoraria molt. Passat el temps penso que hem de 
valorar tot el que tenim i destacar-ne les coses que positives que 
tenim. Podem valorar el canvi que ha fet els darrers anys, la bona 
situació geogràfica que permet estar aprop de tot arreu, la qualitat 
de vida que hi tenim, l’entorn... Entre tots podem seguir millorant.

Recordo que quan vas començar a Igualada em parlaves que 
aquí hi havia un caràcter molt tancat, que ens costava obrir-nos 
i recelàvem una mica de la gent de fora. Estem canviant?

Em sap greu ser crític en aquest aspecte però és una actitud que 
sempre m’ha marcat i que crec que és pròpia d’aquí, com en altres 
llocs tenen la seva. Sí que és cert que els temps canvien amb molta 
acceleració i que potser les coses es veuen diferents. Penso que cada 
vegada s’obre més. Igualada m’ha donat moltes oportunitats com 
ara la de treballar pel comerç local, però he pogut desenvolupar 
un projecte molt important com és la Marató de donació de sang 
i també treballar per les malalties minoritàries de la mà de MPS.

Abans et dedicaves força a organitzar esdeveniments de tota 
mena. A Igualada avui dia ja n’hi ha molts, però potser li manca 
una “marca” definida i clara, quelcom que, en veure-ho, de 
seguida ho identifiquis amb la ciutat. Com ho veus?

És cert que la dinàmica d’esdeveniments és molt important i que 
el posicionament d’Igualada està essent important. Jo, que he estat 
voltant per tota Catalunya durant molt de temps, la gent ha sentit 
a parlar d’Igualada per una cosa o altra. Potser caldria endreçar-ho 
una mica i poder tenir un únic missatge. El que també he pensat 
sempre és que els igualadins haurien de ser els principals altaveus 

de la ciutat. De sempre hem trobat gent igualadina per tot arreu, 
voltem molt i això es podria aprofitar més.

S’han fet moltíssims estudis sobre el comerç a la ciutat, i les 
seves possibilitats de futur. Es va començar per posar les bases 
per a modernitzar-lo. Creus que està preparat per competir 
amb altres ciutats i també amb el poder que té avui internet?

Aquest és un repte per a tothom. S’ha fet molt i s’està fent molt 
però també penso que la pandèmia en algun aspecte ha accelerat 
aquest procés però també ha frenat mols negocis per les dificultats 
econòmiques. Cal seguir-hi treballant i que les administracions 
segueixin ajudant i sobretot fent costat a tothom perquè ningú 
quedi darrere.

Fa pocs dies anunciàveu que esteu preparant una mena de 
fira del comerç de proximitat de cara a la tardor. Aquest tipus 
d’activitats, diguem-ne més clàssiques, continuen tenint 
sortida?

No es tracta d’una fira sinó d’una festa. Cada dia hi ha assenyalat al 
calendari un dia dedicat a un sector, una malaltia... el dia mundial. 
Pel que fa al comerç local no existeix i és per això que mentre no 
hi sigui nosaltres volem posar-ne un. Ha de ser motiu per donar 
visibilitat al sector i ho volem fer amb la implicació de tot el comerç 
de la ciutat sigui o no sigui associat i d’una manera festiva. Això és 
un repte que ens hem marcat de poder aglutinar a tot el món del 
comerç local en un projecte i obrir-lo a la ciutadania.

Massa crispació. I no només política. Cada vegada hi ha més gent amb la pell molt prima, que veu enemics arreu i sent qualsevol 
comentari com un atac personal. S’ha obert la veda per matar el missatger. Per retornar-se, directament o a través d’altri, contra 
aquells, que potser parlen massa comentant el que no els agrada. Asseguren “això no és veritat”, malgrat que, per molt que es  dis-
fressin, els fets són sempre contrastats i, tard o d’hora, acaben sent evidents per a tothom. Aquesta publicació només informa i opina. 
No és cap tribunal on es dirimeixin controvèrsies. Ni treu ni dona raons. És l’espai on tothom es pot expressar lliurement. Un bon 
periòdic és la veu de la societat que explica què passa, encara que no tot siguin flors i violes. Però tampoc ha de contribuir a agreujar 
les angoixes, dificultats i patiments de ningú. Ni som Polònia, ni fem riure. Se’ns acusa injustament de faltar a la veritat i de no ser 
amables. També se’ns “avisa” que tirem pedres a la nostra teulada. És un bon moment per aturar temporalment aquest Confidencial. 
Tranquil·litzem-nos. No cal “insinuar” notícies anticipadament. Ja es publicaran “seriosament” quan toqui.

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67
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Espai patrocinat per:

“Els igualadins haurien de ser els 
principals altaveus de la ciutat”

PIERA  · MASQUEFA · VILANOVA DEL CAMI · IGUALADA
#tenimmoltesganesdeveure´t

Promoció vàlida de l’1 de maig al 31 de juliol de 2021. Les dues ulleres portaran lents monofocals o progressives de la mateixa graduació i tractament. Sempre es cobraran les ulleres d’import més alt. 1es ulleres: es podrà escollir qualsevol muntura de qualsevol marca disponible a l’establiment, amb graduacions incloses en els rangs de 
fabricació disponibles dels proveïdors d’Opticalia. 2es ulleres sense cost: només es podrà escollir entre una selecció de models de les marques Custo Barcelona, Hackett, Mango, Mango Kids, Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids, Pull and Bear, Pedro del Hierro, TheLook, Trendi i Victorio&Lucchino, exclusives d’Opticalia. Els productes 
sanitaris objecte d’aquesta promoció són conformes a les regulacions legals EC MDD 93/42 i RD 1591/2009.

DOOBLE
Veure-hi, viure, sentir, emocionar-se...

2x1
ULLERES 
GRADUADES
de marca
monofocals o progressives
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