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Polígon industrial del Pla de les Gavarreres, a Òdena. Sense més indústria, l’Anoia corre un risc evident de ser una comarca dormitori.

Pugen els assalariats a l’Anoia, 
però es perden llocs de treball
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Gairebé 16.000 persones marxen de 
l’Anoia cada dia per treballar a fora

Estem per sota de la mitjana catalana 
en creixement d’autònoms i afiliats
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indústria del 
packaging

29a edició 
del Desfolca’t 
a Calaf
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Un gran mosaic sobre la solidaritat col·lectiva 
durant la pandèmia s’ubicarà a Cal Font
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L’Igualada 
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Andorra
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L’Anoia, a 
punt per a una 
revetlla “quasi 
normal”
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L’EDITORIAL

Dormitori
F a un parell d’anys llargs es publicava un arti-

cle -de l’economista local Xavier Canalis- en el 
diari digital Eix Diari del Garraf. Un extracte: 
“Els habitants de Vilanova i la Geltrú tenim por 

al futur i a créixer com a capital de comarca. I és tan in-
tensa aquesta por que ens paralitza. Ens impedeix pren-
dre decisions. El resultat és que any rere any ens fem més 
petits.
El debat ara mateix obert 
sobre si tirar endavant o 
no el projecte de parc co-
mercial a la zona nord de 
la ciutat és reflex d’aquesta 
estranya síndrome de Peter 
Pan. Una barreja de por i 
rebuig a créixer. Fins i tot 
és possible que, per enèsi-
ma vegada, deixem escapar 
una altra oportunitat de 
creació de llocs de treball i 
generació de noves activi-
tats econòmiques.
Diguem-ho clar: hem passat de ser una de les ciutats mit-
janes més dinàmiques de Catalunya a esdevenir una vila 
irrellevant. Si persistim en la por i l’actitud de bloqueig 
serem cada vegada més irrellevants. Més petits. Deixarem 
de ser una ciutat autèntica, i ens anirem transformant en 

els propers anys en un simple barri dormitori de Barce-
lona”. 
Fa pocs dies, van tenir lloc unes jornades per decidir 
què fer, una mena de Dafo sobre la comarca. Amb auto-
crítica interna, i veus externes per saber com els veuen... 
La Veu hi va ser convidada. Res de missatges reiteratius 
i gastats, fotos i fum. La situació ha empitjorat, encara 

més amb la pandèmia. 
S’hi veuen molts rostres 
de preocupació. Molts.
Aquesta setmana hem 
sabut que, a la nostra 
comarca, la xifra dels 
que marxen a treballar 
a fora respecte els que 
es queden a l’Anoia, és 
del 47% a favor dels pri-
mers. I, per acabar-ho 
d’adobar, perdem llocs 
de treball i guanyem 
afiliats a la Seguretat 

Social: el resultat de l’equació és fàcil: ens convertim 
lentament en espai dormitori. Era previsible.
Més de quinze mil persones es lleven cada dia per agafar 
bus o cotxe -el tren no, que tarda el mateix que fa 100 
anys- i veure com surt el sol a l’àrea metropolitana. És el 
que volem? Nosaltres no.  

Més de quinze mil persones es 
lleven cada dia per agafar bus 
o cotxe -el tren no, que tarda 
el mateix que fa 100 anys- i 

veure com surt el sol a l’àrea 
metropolitana

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Inés Arrimadas, líder de Cs, va 
encapçalar una manifestació de 
tres-centes persones davant de la de-
legació del govern a Barcelona. Dalt 
d’un cub i amb un altaveu arengava 
els seus seguidors cridant “Diuen 
que som 300, però som 500” i seguia 
“l’indult legitima que es tractés com 
a gossos els servidors públics que 
van donar la vida per nosaltres” i va 
continuar “El perdó és legitimar-los i 
que s’oblidi i es reescrigui la història.” 

Rosa Díez, exdiputada d’UPyD, da-
vant unes 25.000 persones manifes-
tant-se a Madrid, ha dit que “On s’és 
vist que el govern beneficiï els ene-
mics declarats de la nació?” mentre 
que Isabel Díaz Ayuso, presidenta 
de la comunitat de Madrid ha pre-

guntat “Què farà a partir d’ara el rei 
d’Espanya? Firmarà els indults? El 
faran còmplice d’això?”

Oriol Junqueras, president d’ERC i 
pres a Lledoners, va fer un article on 
entre altres coses deia “Creiem que 
la millor via és l’escocesa, la via del 
pacte i l’acord, la via del referèndum 
acordat. És l’opció que genera més 
garanties i reconeixement interna-
cional immediat. Perquè sabem que 
altres vies no són viables ni desit-
jables en la mesura que, de fet, ens 
allunyen de l’objectiu que cal asso-
lir.”

Jordi Sánchez, secretari general de 
JxC, va dir que “soc dels qui creuen 
que l’1 d’Octubre va ser concebut 
més per forçar el govern espanyol a 
obrir una via de diàleg i negociació 
per assolir un referèndum acordat 
que per proclamar efectivament la 
independència. Llàstima que alguns 
van fer un gir de guió i no van saber 
aguantar la pressió de l’Estat, que ja 
havia començat a empresonar-nos 
(en Cuixart i jo, el 16 d’octubre), i 
van empènyer la via de la mediació 
i el desitjat diàleg pel precipici, tot 
esgrimint 155 monedes de plata, 

precisament quan més forts érem”.

Santi Vila, conseller en els fets de 
l’O ha dit “El president Puigdemont 
i tot el Govern sabíem que de l’1-O 
es podria desprendre una gran força 
per negociar i forçar la consecució 
d’un referèndum reconegut, aquest 
sí, internacionalment i ajustat a dret. 
Celebro que Jordi Sànchez ho hagi 
dit perquè és el que sabíem tots.

Jordi Turull, conseller d’aquell go-
vern, candidat a presidir la Genera-
litat en la següent legislatura i encara 
pres a Lledoners, ha dit que “L’1-O 
va haver-hi un referèndum, el vam 
guanyar i hi ha un mandat per fer la 
independència. Per fi arribem a Eu-
ropa, que ha donat èxits als exiliats i 
que esperem que ara els podem gau-
dir també nosaltres.” 

El Consell per la República ha fet 
un manifest que diu “La via unilate-
ral és legítima i eficaç si se sap cons-
truir-la i defensar-la. Una via que cal 
preparar per fer-la forta i eficaç”. I 
també insta tots els partits sobiranis-
tes a “no malbaratar l’1-O i a trobar, 
amb les entitats, un camí per situar 
el país altre cop en el 27-O del 2017”

És lícit canviar 
de regles a mig 
partit?
S’han publicat dos escrits en els quals 
dirigents importants dels dos partits ma-
joritaris partidaris d’una Catalunya inde-
pendent s’han posicionat sobre què cal fer 
a partir d’ara, i també sobre quin signifi-
cat va tenir el referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017. Aquests escrits han causat estra-
nyesa, no només entre les respectives mi-
litàncies sinó també entre la ciutadania 
en general. Es poden entendre com unes 
rectificacions públiques respecte del que 
aquests partits havien manifestat fins ara. 
No cal dir que les respectives militàncies 
no s’han posicionat en contra d’aquestes 
rectificacions, però això formaria part de 
la pràctica habitual de les persones que 
opten per militar en un partit polític, 
amb tot el que això comporta. 
L’objectiu sembla ser descafeïnar l’1 d’oc-
tubre, però la realitat és que en aquell re-
ferèndum es va votar sobre el que es va 
votar, és a dir, sobre la independència de 
Catalunya. I amb aquest objectiu, la gent 
que es va acostar a les urnes ho va fer sota 
l’amenaça de rebre les garrotades polici-
als espanyoles al crit de “a por ellos”; per 
tant, no els diguis ara a aquestes perso-
nes que l’objectiu de la votació no era la 
independència de Catalunya sinó una 
altra cosa que alguns dirigents ara s’han 
tret de la màniga. La ciutadania es mereix 
un respecte per part de la classe política, 
i els articles publicats ara semblen anar 
en la direcció contrària. Hi ha uns pactes 
signats entre els partits independentistes 
que diuen el que diuen i han servit per 
formar govern, i ara no es pot dir que allò 
és paper mullat. Ningú pot defensar que 
sigui lícit canviar de regles a mig partit.
Es pot entendre que per les seves cir-
cumstàncies personals uns dirigents po-
lítics empresonats hagin canviat d’opinió, 
però pretendre transformar un canvi 
d’opinió política en una burla a la ciuta-
dania potser és anar massa lluny. Sempre 
he defensat que als exiliats, als empreso-
nats i als milers de ciutadans que encara 
es troben sota l’amenaça judicial contra el 
moviment independentista no se’ls hau-
ria de criticar mentre no puguin norma-
litzar la seva situació. I també he defensat 
que per sortir de la presó tenen tot el dret 
a fer el que considerin convenient. Ara 
bé, que no ens vulguin vendre això com 
una relectura dels fets que van passar fa 
quatre anys. Que no ens intentin fer pas-
sar bou per bèstia grossa. Si ara hi ha un 
canvi radical de posició (vull pensar que 
el 2017 no ens van enredar) s’ha de poder 
criticar amb tot el rigor. La ciutadania no 
es mereix aquesta presa de pèl.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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En els temps que vivim la velocitat i 
el volum de la informació són tan 
grans que cada minut pot esmenar 
la plana al minut anterior. Ara es-

tem immersos amb els indults ”anunciats” 
pel Gobierno espanyol. També ja ha estat no-
tícia la manifestació cavernària a Madrid. Els 
independentistes vivim i ens movem en un 
escenari molt variable, ple d’esculls i, és clar, 
d’incerteses. La gràcia: des de fa temps, però 
sobretot des de l’1-O, no ens descomptem 
sinó que ens hem consolidat i el 52% és una 
carta de presentació ben substancial; malau-
radament, però, els independentistes no 
anem al mateix pas i, fins i tot, podem arribar 
a pensar que anem amb el pas canviat com 
ens ho han “recordat” les cartes d’Oriol Jun-
queras i Jordi Sànchez al diari Ara d’aquests 
dies. 
Sobre els indults, per resumir-ho: molt con-
tent per veure, quan arribin, els nostres pre-
sos polítics fora de la presó. Quina injustí-
cia, a l’Europa occidental, en ple segle XXI, 
en una suposada democràcia, que la nostra 
gent hagi passat gairebé quatre anys (!) pri-
vada de llibertat amb l’acusació de subvertir 
l’ordre constitucional espanyol. Els indults, 
doncs, han de suposar una alegria col·lectiva, 
però alhora, també, una mena d’accelerador 
de l’exigència de l’amnistia dels milers d’en-
causats per l’1-O i el dret d’autodeterminació 
dels catalans, les dues potes a negociar a la 
taula de diàleg pendent entre els dos governs. 
Així, no podem de cap manera acceptar els 
indults com un argument de res, de res; ja 
ens entenem. A més, els nostres presos sem-
pre han manifestat la voluntat de no esdeve-
nir moneda de cap canvi; val a recordar-ho a 
l’hora de fer “comptes”. Altrament, el presi-

dent espanyol segur que juga la carta dels in-
dults com una demostració de bona voluntat 
i de “comportaments” democràtics de cara 
a l’aparador europeu i davant -en diuen els 
entesos- el carxot monumental que els pot 
venir de les instàncies judicials europees. 
Aquestes setmanes inicials del trajecte del 
nou Govern, amb les expectatives creades 
pels acords i les manifestacions dels tres par-
tits independentistes, estem instal·lats en un 
ambient enrarit: després de la formació del 
Govern i les primeres passes dels titulars de 
les conselleries, aviat hem tingut mostres que 
preocupen una bona part de l’independen-
tisme. Per singularitzar-ho, em refereixo a 
“les” cartes d’Oriol Junqueras i Jordi Sànchez 
al diari Ara; amb tot,  allò que em preocupa 
a mi (i em sembla que a més gent) és que no 
caiguem en un estat de congelació del pro-
cés, “acomodats” en la necessitat de fer un 
bon govern que superi la crisi extraordinària 
que vivim  i que hem d’esperar condicions i 
circumstàncies més propícies per reprendre 
el procés amb garanties d’èxit. Les cartes po-
den dirigir-nos cap a “aquest pensament”: 
allò que la unilateralitat avui és indesitjable 
(Junqueras) o que l’1-O no era per fer la In-
dependència (Sànchez); i també manifestaci-
ons d’aquests dies de personalitats dels dos 
socis del Govern que entre tots deixen veure 
aquesta decantació cap a un “ara no toca” pu-
jolià.
S’ha de fer un govern exemplar, eficaç, un 
govern que ajudi a fer República. Qui no sig-
na aquesta declaració d’intencions? Tothom 
ens hi avenim... Tothom i sempre. Dit això, 
però, també volem veure determinació des 
del Govern i els partits independentistes a 
recuperar i impulsar el camí marcat pel Pri-

mer d’Octubre. I això ara mateix no es dona; 
més aviat es donen senyals d’estar en mode 
de pausa, de “guanyar” temps i d’esperar dos 
anys per valorar  la mesa de “diàleg”. 
En aquest punt saludem que, com sempre, ja 
se senten  veus que vénen de la societat civil 
reclamant de recuperar la iniciativa després 
dels temps d’aturada i ralentiment provocats 
per la pandèmia  i l’excepcionalitat del 155. 
Òmnium Cultural no ha deixat de reivindi-
car la crida de Jordi Cuixart, “ho tornarem a 
fer”; i l’ANC que també crida a començar un 
nou cicle de mobilitzacions que podria tenir 
el punt àlgid entre l’Onze de Setembre i el 
Primer d’Octubre vinents, tal com ha apun-
tat Elisenda Paluzie aquest cap de setmana a 
Tremp en un Aplec independentista de què, 
per cert, no s’ha fet gaire altaveu.
Començàvem dient que cada moment que 
vivim supera l’anterior: ara, a més a més de 
les tres mil persones encausades, hi ha sobre 
la taula nous capítols de l’ignominiós asset-
jament dels Tribunals espanyols: l’Audièn-
cia Nacional contra Josep Lluís Alay, David 
Madí, Xavier Vendrell i Oriol Soler; i la fis-
calia contra l’exconseller Buch i dos Mos-
sos  per haver “participat” en la “fugida” del 
president Puigdemont. Aquesta nova clate-
llada, amanida amb declaracions com la del 
ministre Iceta (“és impossible que la taula de 
diàleg acordi una amnistia o un referèndum) 
o la de  l’expresident Zapatero que, sospito-
sament, aplaudeix amb les orelles l’article de 
Junqueras pensant que ens fa contents, són 
més i més raons perquè l’independentisme 
estigui amatent, permanentment organitzat 
i disposat a combatre l’Estat enemic que no 
cedirà ni un centímetre en les nostres deman-
des d’amnistia i autodeterminació.  
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Recuperar el pas

Estàs a favor dels indults  als presos polítics catalans?

 Sí 71,7%  No 28,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART



Per força! Tothom s’omple la 
boca amb la “Constitución 
Española” del 1978 (CE), 
però el que passa és que no 

se l’han llegit, o només els interessa 
per segons què?
Llegida, té un “problema” la CE, 
com tot el dret, que és interpretable, 

però hi ha qüestions que no són interpretables, sinó 
clares com l’aigua.
Uns d’elles és la funció de la monarquia establerta en 
el “TITULO II” “De la Corona”, en concret el que fa 
referència a la potestat del rei,  és en l’article 62 i), i en 
l’article 56.3,  en concordança amb l’article 64, tots  de 
la CE.
L’article 62: “Corresponde al Rey”, en el seu punt i) de-
termina: “Ejercer el derecho de gracia con arreglo a  la 

IGUALADA HOQUEI CLUB

L’equip arlequinat disputa entre avui divendres i diumenge, a An-
dorra, la final a 7 de la WSE Cup, la segona competició europea. 
Una oportunitat única de tornar a enlairar un trofeu. Molta sort!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

Toc d’alarma

Darrerament, diverses 
entitats catalanes han 
advertit del perill que 
corre la llengua catalana 

a Catalunya. El mateix setmanari EL 
VALLENC se’n feia ressò en el dar-
rer número amb la publicació dels 

resultats d’un estudi de la Plataforma per la Llengua 
a la mateixa ciutat de Valls.  El diagnòstic és d’”emer-
gència lingüística”, atès que en una ciutat petita com és 
la capital de l’Alt Camp s’observa que entre el jovent, és 
a dir, en els patis dels tres instituts, les converses són 
en castellà en un 60 per cent. També la meva filla, que 
és professora de català en un institut de l’Alt Penedès 
veu amb alarma el poc ús que es fa del català fora de 
l’aula. Malgrat ser la llengua pròpia de Catalunya, el 
principal problema és la manca d’interès de l’alumnat 
–especialment el nouvingut- per aprendre’l. Com que 
es pot viure perfectament sense parlar un borrall de 
català, s’ha convertit en una “maria” de les que teníem 
quan jo estudiava. I és que una cosa és la legislació i 
l’altra la realitat. Per més lleis que es facin, si l’ús de ca-
talà no es normalitza en les relacions socials, comen-
çant per l’escola, tenim una mala peça al teler.

No hem d’estranyar-nos d’aquesta situació. De fet, els 
mateixos joves vallencs que varen contestar l’enquesta  
adopten a les xarxes social uns referents majoritàri-
ament de parla castellana. Només cal estar al costat 
d’un adolescent que usa el mòbil per adonar-se’n. Els 
referents en català representen un 1.6% a TikTok i 
Youtube i un 2.9% a Instagram. I si això passa a co-
marques, on l’ús del català té encara una certa pres-
tància, no vull ni imaginar quina pot ser la situació a 
la metròpoli i a la conurbació barcelonina.
Ja en els anys 70 dos lingüistes gironins de prestigi 
-Modest Prats i Albert Rosich-, advertien del perill de 
“llatinització” del català a la nostra societat. És a dir, 
en un moment en què el català sortia al carrer i el seu 
ús es “normalitzava” després de 40 anys de dictadura 
ja advertien del perill que es repetís allò que havia pas-
sat amb el llatí: tot i ser la llengua oficial i més parlada 
en tot l’Imperi romà va dissoldre’s en les llengües que 
avui coneixem amb el nom de romàniques i va acabar 
desapareixent. Un procés d’aquestes característiques 
no es produeix d’avui per demà, però sembla que ens 
trobem en el mateix camí. El català –com va passar 
amb el llatí- pot convertir-se en la llengua de les clas-
ses cultes, mentre que el poble adopta una altra llen-

gua –el castellà- amb més incidència social. 
No cal atribuir aquest fenomen exclusivament al fet 
de les immigracions massives procedents de cultures 
diverses i que parlen llengües diverses. Els catalans 
hem estat els primers en claudicar de la nostra llengua 
pròpia per adoptar la dels nouvinguts. Molts catalans 
tenim encara la “síndrome de l’esclau” que adopta la 
llengua de l’amo i és capaç de creure que és de mala 
educació usar amb ells la llengua catalana, tot i ser la 
del país. Si no som capaços de revertir aquesta situ-
ació, tenim la partida perduda. Només una cosa ens 
pot salvar i és la mateixa que ha permès que el català 
es mantingués viu durant tres-cents anys malgrat la 
persecució implacable a què ha estat sotmesa.  Segons 
molts lingüistes, sota aquestes pressions tan dures 
i perllongades en el temps, el català hauria hagut de 
desaparèixer. Si s’ha mantingut ha estat per la tossu-
deria dels ciutadans que no han volgut renunciar-hi.
La llengua és el nostre principal signe d’identitat. Pot-
ser l’últim. Els altres poden ser més tradicionals o fol-
clòrics, però aquest ens defineix com a país. És el pal 
de paller de la nostra manera d’entendre el món i no 
el podem perdre. Recordem les paraules de Raimon: 
“Qui perd els orígens perd la identitat”.

JOSEP SORIGUERA
Advocat

Ayuso interpela a Felipe VI sobre els indults:
 “¿Qué va a hacer el Rey, los va a firmar?

ley, que no podrá autoritzar indultos generales”.
L’article 64 : “La persona del Rey es inviolable y no està 
sujeta a responsabilidad. Sus actos estaran siempre  
refrendados en la forma establecida en el articulo 64, 
careciendo de validez sin dicho  refrendo, salvo lo dis-
puesto en el artículo 64.2”.
L’article 64.2: “De los actos del Rey seran responsables 
las personas que los refrenden”.
Entès això,  el que referenda no és el Rei, que està obli-
gat a firmar per l’article 62,  sinó el que referenda i es 
responsabilitza és  l’executiu. Així, doncs, els indults 
no foren vàlids si una vegada firmats pel rei, obligat 
per l’article 62,  no els referendés algun membre de 
l’executiu. Fora bo que els referendés Iceta!
Per l’esmentat, “tots” els actes oficials del rei per ser và-
lids sempre han d’estar  referendats per algun membre 
de l’executiu; “tots” vol dir “tots”, inclús el discurs de 

Nadal o l’aparició que va fer en referència al referèn-
dum de l’1 d’octubre.
Tant és així que el rei, quan va de visita oficial, porta 
sempre  un o uns quants ministres al seu costat, que 
vulgarment  és anomenat com el “ministro de jorna-
da”, que referenda els actes del rei, del contrari no fo-
ren vàlids.
Dit tot això, el problema de les democràcies occiden-
tals  és el vot. Són democràcies “atrapades” pel vot. Per 
aconseguir aquest tot val, tant és així que dels progra-
mes electorals presentats no se’n compleix ni un! 
Ayuso, aconsellada pel  “gurú” de la política, el Sr. 
Miguel Ángel Rodríguez, exassessor d’Aznar, va fer la 
manifestació que encapçala aquest escrit, no perquè 
no sapigués el  que la CE diu, sinó perquè aquesta ma-
nifestació li comportarà una ressonància mediàtica 
que en el seu dia  és convertirà en vots. 
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Aquest mes la factu-
ra de la llum a casa 
meva ha baixat a la 
meitat. I encara ha 

de baixar més els propers me-
sos. I no és perquè a casa plan-
xem a les 12 de la nit. Ni posem 

la màquina de rentar a la matinada, no. Nosaltres 
posem a treballar els electrodomèstics al migdia. 
Tant ens fa el tram tarifari, engeguem els aparells 
a l’hora que ens va millor a nosaltres i es molesta 
menys als veïns.
El secret no està únicament en el canvi de com-
panyia -ja no som clients d’Endesa ni de cap al-
tra empresa de l’Ibex35- sinó que hem instal·lat 
plaques solars al teulat de casa i produïm amb 
escreix la energia que consumim. 
Fa menys de dos mesos que les plaques funcio-
nen i de moment la factura ha baixat a la mei-
tat. I quan Endesa compleixi el seu compromís 
de passar les nostres dades a Holaluz, podrem 
cobrar pels kilovats que no consumim. (Es veu 
que per un tràmit que consisteix en passar unes 
contrasenyes a la nova companyia, l’Estat li dona 
un termini de seixanta dies -en aquest cas a En-
desa- a l’anterior comercialitzadora).
No crec que el control de la meva producció si-
gui molt complicat, perquè des del primer dia, a 
través del meu telèfon, sé en cada moment què 
estem produint i què estem consumint en temps 
real. Durant dos mesos, Endesa s’aprofita dels 
que ja no en som clients.  

Deixant de banda que ara l’immoble té un va-
lor més alt, durant cinc anys pagarem la mei-
tat de l’IBI i estalviarem emetre a l’atmosfera, 
milions de metres cúbics de gasos hivernacle.
Abans de decidir-me pel tipus de plaques solars 
a instal·lar i a quina empresa ho encomanaria, 
vaig invertir més de tres mesos estudiant les 
alternatives. N’hi ha de tota mena. Des de les 
grans empreses nòrdiques, a les petites instal-
ladores catalanes, passant per les associades 
a companyies comercialitzadores d’energia. 
Després de moltes consultes em vaig decidir 
per una empresa local i he de dir que, contra el 
que podia esperar, en un sol dia ho varen tenir 
tot instal·lat i amb un respecte per la façana i 
l’interior de l’habitatge, que contrasta amb la 
barroeria a què ens tenen acostumats les grans 
empreses de telefonia i/o electricitat espanyo-
les.
Ara, per acabar d’aprofitar l’electricitat que 
generem i no consumim, estic en tractes per 
comprar un cotxe 100x100 elèctric per a mou-
re’ns per tot Catalunya sense contaminar.... ni 
rascar-nos la butxaca. 
Per això avui dic content: Adeu Endesa, adeu! 
I demà podré dir: Adeu Repsol, adeu i engega-
ré a pastar fang a tots els polítics -i sindicalis-
tes- que han entrat als consells d’administració 
per les portes giratòries de l’estat, la labor dels 
quals ha fet que a Espanya patim les tarifes 
elèctriques més cares d’Europa. 

Engegaré a pastar fang a tots els 
polítics -i sindicalistes- que han 

entrat als consells d’administració per 
les portes giratòries de l’estat

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Adeu Endesa, adeu! Poesia i teatre d’Àngel Guimerà

Àngel Guimerà nasqué el 
6-5-1845 a Santa Cruz de 
Tenerife i morí a Barcelona 

el 18-7-1924. Autor de les obres de 
teatre Mar i cel, Maria Rosa i Terra 
baixa, entre d’altres, i d’una extensa 
obra poètica. Els primers versos del 
poema “L’any 1000” que reproduïm 

ens introdueixen prou bé a una meravella expositiva 
del treball d’un dels nostres grans poetes. Maria Te-
resa Ratera va fer-ne una declamació en la sessió núm. 
11 de Poesia Viva a l’Aurora el 17 d’abril del 1999, mil 
anys després dels presagis catastrofistes descrits pel 
poeta, de quan la humanitat estava esgarrifada, fora de 
si, temorosa d’un daltabaix irrecuperable amb motiu 
de la imminent arribada a la xifra arrodonida dels mil 
anys de la seva història. Uns fets que no es donaren en 
realitat, però que el poble va viure amb angoixa extre-
ma mentre s’apropava l’hora crucial. Un temor i una 
angoixa que el poema de Guimerà intenta, i aconse-
gueix, reflectir. Poesia Viva no va passar per alt aquest 
mil·lenari i Maria Teresa Ratera va recitar el poema 
sencer, amb la veu, el to i l’aplom extraordinaris que 
ella hi sap donar.
Així comença la descripció... “Era en lo temps en què 
les neus primeres / les grogues faldes dels turons baixa-
ven; / i en amples colles, voleiant lleugeres, / les aus sens 
pàtria sobre el mar passaven. / Monjos i frares en tropell 
seguien / los burgs tranquils, barbotejant absoltes, / i els 
nins porucs los veien que es perdien / dels alts castells 

per les negrenques vol-
tes. / Jorns i més jorns 
que en núvols es des-
feia / l’encens més pur 
en los sagrats retaules: 
/ i als vells abats tota 
la nit se’ls veia / dels 
salms eterns escorco-
llant paraules. / Los 
senys brandaven ab la 
veu plorosa; / l’or dels 
magnats los monestirs 
omplia; / i el trist vas-
sall vora la llar fumo-

sa / los jorns comptats ab un carbó escrivia”. Però així 
d’esperançat, clou: “Si un jorn t’alçares contra Déu traï-
dora, / prou la ignorància és càstig de ta pena; / Déu no 
ha manat al pecador que mora; / Déu vol que visca, que 
vivint s’esmena. / Lluny de tot cor l’esdevenir que aterra, 
/ que amor és sols la veritat divina / i escala de Jacob 
sobre la terra / los segles són. Humanitat: camina”.
Aquell dissabte a l’Aurora, no s’escoltaren solament 
aquests versos de Guimerà. En el guió escrit pel bar-
celonès Josep Colet i Giralt, amb adaptació i muntatge 
de qui això escriu, hi hagué recordatori del teatre de 
l’autor canari-català, en unes escenes de La filla del 
mar. Intervingueren Adoració Aliberch, Elisabet Bo-
net, Sebastià Borràs, Antoni Miranda i Laura Rosich, 
amb una escenografia, impactant, de Josep Maria 
Bertran. Es clogué l’acte amb una actuació en directe 
del grup d’havaneres Mariners d’Egara. L’Amadeu Ca-
ballé signà una elogiosa crítica als periòdics, i digué, 
per cert, de Laura Rosich –jove intèrpret de La filla del 
mar– que, “amb veu suau, temorenca, i de ressonànci-
es infantils (posem-hi també la jovenesa del seu físic) 
resultà persuasiva”.
El temps passa. Les vides es realitzen i fineixen també. 
La Laura que –de fa anys, i amb família formada, viu 
fora d’Igualada–, té encara per davant un esplèndid 
camí literari que trepitja amb fermesa i crea iniciati-
ves. Mes cal recordar que arribaren ja al final del seu 
trajecte, d’entre els citats avui, el mateix Caballé, en 
Sebastià Borràs i en Josep M. Bertran. Fer-ne recor-
datori és, crec, ser fidels a uns temps i a unes realitats 
culturals, que hi foren.  

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Juny de 2005.- Una empresa 
de Barcelona, Febex SA, 
ha comprat a l’Ajuntament 
l’antiga fàbrica de Cal Font, 
en subhasta pública, per qua-
si el triple del que demanava 
d’inici el govern municipal.
L’empresa guanyadora de la 
subhasta s’haurà de fer càrrec 
de les condicions que posava 
l’Ajuntament: construir 42 
pisos i tota la planta baixa es 
destinarà a locals comercials 
També, entre els carrers de 
l’Aurora i el Clos, s’obrirà un 
nou carrer de vianants.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 16 ANYS
L’Ajuntament d’Igualada es ven

Cal Font per 1.600 milions
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Saltoki es trasllada per ampliar la seva oferta 
i donar el millor servei als professionals 
El nou centre està ubicat 
al costat de la sortida 555 
de l’autovia, i a la seva 
tradicional oferta de pro-
ducte de fontaneria, cli-
matització i electricitat, 
suma ara una nova àrea 
de materials de construc-
ció d’accés directe amb 
vehicle de càrrega.
Per tal de donar el mi-
llor servei a tots els seus 
clients professionals, 
l’empresa Saltoki inaugu-
rarà el dilluns 21 de juny 
un nou centre a Igualada 
en el qual seguirà oferint 
materials de primera 
qualitat a fontaners, lam-
pistes, electricistes i refor-
mistes de tota la comarca. 

Les noves instal·lacions 
estan ubicades a la in-
tersecció entre l’avingu-

da d’Europa i el carrer Dina-
marca, una àrea de còmode 
accés des de l’autovia (sortida 
555), que facilitarà l’adquisició 
de subministraments a tots els 
professionals de la comarca de 
l’Anoia. 
D’aquesta manera, i un cop 
obert, substituirà el de Carrer 
Lecco, que ha estat funcionant 
des de l’any 2014 i que s’ha 
convertit en un punt de refe-
rència dins de la distribució de 
materials per als instal·ladors 
de la zona. 

Espai Bany
La nova botiga disposa d’una 
superfície de més de 4.000 m2. 
De la mateixa manera que la 
resta dels centres de l’empresa, 
també té caràcter d’autoservei 
assessorat i atendrà en horari 
ininterromput durant tot el 
dia (de 7:00 a 19:30 i dissabtes 
de 8 a 13h.). 

Quant a la seva gamma de 
producte, i gràcies a l’ampli-
ació de les instal·lacions, dis-
posarà d’una oferta reforçada 
en les àrees que ja estaven 
disponibles a l’anterior centre: 
fontaneria i sanejament, cano-
nada i aïllament, calefacció i 
climatització, energies reno-
vables, fixació i eina, material 
elèctric, il·luminació o teleco-

municacions. 
Ara, a més a més, un dels 
atractius del nostre centre es 
troba en l’existència d’un espai 
d’exposició amb una àmplia 
selecció de productes en estoc 
permanent per a la reforma 
del bany. Des de ceràmica i 
materials de col·locació fins a 
sanitaris, passant per mobilia-
ri, plats de dutxa, mampares o 
aixeteria.  

Materials de
construcció
Però la gran novetat de la nova 
botiga serà la seva nova àrea 

de materials de construcció. 
Pensant en ampliar la seva 
oferta i satisfer les necessitats 
dels professionals de la refor-
ma i l’obra nova, Saltoki posa 
a la seva disposició una oferta 
integral de materials: pladur, 
marcs i premarcs, impermea-
bilització, aïllament, morters 
tècnics, cobertura lleugera, 
teulats, canals i polímers, pre-
fabricats de formigó, ciment, 
guix i sorra, maons i blocs, 
eina, utillatge, façana ventila-
da o pintura impermeabilit-
zant. 
Tot en un mateix espai que, a 
més a més, ofereix l’avantatge 

de poder-hi accedir directa-
ment amb el propi vehicle per 
carregar tot el que calgui sense 
esperes. Entre el més destaca-
ble d’aquesta nova oferta hi ha 
el seu gran estoc permanent i 
la seva disponibilitat fins i tot 
per a grans volums, les seves 
instal·lacions cobertes, que 
garanteixen una conservació 
i un emmagatzematge perfec-
tes, i el personal especialitzat 
que atendrà  els clients. 
Finalment, el centre també 
disposa de tres sales formati-
ves proveïdes de les darreres 
novetats en calefacció, clima-
tització, electricitat i il·lumi-

nació, on els tècnics de Saltoki 
oferiran a tots els seus clients 
una formació a mida per aju-
dar-los a seguir desenvolupant 
el seu negoci i estar al dia de 
l’evolució del mercat. 
Amb aquesta inauguració 
d’un nou centre més complet, 
modern i còmode, l’empresa 
reafirma la seva aposta per 
oferir el millor servei a tots 
els instal·ladors de la comarca 
de lAnoia i de tot Catalunya, 
on ja disposa de 23 punts de 
venda en els quals qualsevol 
client de Saltoki pot gaudir de 
les mateixes condicions i dels 
mateixos avantatges. 
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Sense més indústria, l’Anoia té cada vegada més risc a conver-
tir-se en una comarca dormitori de l’àrea metropolitana.

Augmenten els assalariats i autònoms a l’Anoia, però 
baixa el nombre de llocs de treball a la comarca

Igualada

Fins a 49.584 treba-
lladors afiliats viuen a 
l’Anoia, però s’hi que-
den cada dia a treba-
llar 33.740. La resta, 
15.854, marxen, i la 
xifra creix cada any

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Anoia va tancar el mes 
de març amb 33.740 
llocs de treball (afili-

acions a la Seguretat Social 
segons seu de l’empresa al rè-
gim general i al règim especi-
al de treballadors autònoms). 
Aquesta xifra és un 0,2% 
superior respecte a un any 
enrere, tot i que suposa un 
creixement menys intens que 
el registrat al conjunt de Ca-
talunya (1,7%). Així mateix, 
aquesta evolució està influen-
ciada per la disminució d’afi-
liacions que es va produir al 
març de 2020 per l’aplicació 
de l’estat d’alarma i les restric-
cions aplicades per contenir 
l’expansió del coronavirus. 
No obstant això, si es compa-
ra la xifra de llocs de treball 
de març de 2021 amb els ni-
vells previs a la pandèmia 
encara se situaria per sota de 
la de finals del 2019 (-3%) i 
del març del 2019 (-1,9%). 
Igualment, cal tenir present 
que aquestes dades no inclo-
uen les persones que estan en 
ERTO i que continuen donats 
d’alta com a afiliats que cotit-
zen malgrat no estiguin labo-
ralment actius.
Aquesta és la tendència del 
mercat del treball i una de les 
principals conclusions que es 

desprèn de l’Informe trimes-
tral del teixit empresarial i 
mercat del treball, que elabo-
ren conjuntament la delega-
ció de la Cambra de Comerç a 
l’Anoia i el Gabinet d’Estudis 
Econòmics de la Cambra de 
Barcelona, i que s’ha publicat 
recentment.
Segons el tipus de règim d’afi-
liació s’observa una evolu-
ció anual positiva el març de 
2021 tant entre els assalariats 
(0,1%) com entre els autò-
noms (0,6%). Tanmateix, en 
comparació amb el mateix 
període previ a la pandèmia 
(31 de març 2019) els assala-
riats i els autònoms s’han re-
duït (el -2,5% i el -0,2%, res-
pectivament).

Màxims històrics d’afiliats 
residents a l’Anoia
Si s’atén a la residència padro-
nal de l’afiliat, en lloc de la seu 
de l’empresa, els afiliats han 
augmentat un 2,9% a la co-
marca respecte a un any enre-
re, fins a les 49.594 persones 
a finals de març de 2021. Per 
sexe, l’evolució positiva ha es-
tat més intensa per als homes 
(3,4%) que per a les dones 
(2,3%). Els afiliats registren 
un augment a tots els grans 
grups d’edat, a excepció de les 
persones compreses entre els 
30 i 44 anys (-1,1%). 
Per nacionalitat, cal destacar 
el notable creixement relatiu 
d’afiliats entre les persones de 
nacionalitat estrangera, un 
12,2% (2,1% els espanyols).

Augmenta la xifra dels que 
marxen a fora a treballar
Respecte al mateix trimestre 
previ a la pandèmia (març 
2019), el nombre d’afiliats ha 
disminuït només entre els 
menors de 45 anys i els naci-
onals. 
Atenció però amb aquesta 
dada: si es comparen les afili-
acions segons seu social i per 
residència padronal, el nom-
bre és superior en el segon cas 
(un 47% més); el motiu de la 
diferència és que alguns tre-
balladors residents a l’Anoia 
es traslladen a una comar-
ca diferent per treballar. Ull, 
perquè la xifra no és pas me-
nor. El nombre d’afiliats a la 
SS que viuen a l’Anoia és de 
49.594, però que a més hi tre-
ballen, és de 33.740, comptant 
assalariats i autònoms. La di-
ferència són els treballadors 
actius que viuen aquí, però 
que cada dia marxen fora de 
l’Anoia a treballar: 15.854, i la 
xifra creix....
Un aspecte a tenir molt en 
compte de cara al futur, per-
què evidencia un risc seriós 
-les dades no enganyen- que 
l’Anoia acabi convertint-se 
en una comarca dormitori de 
l’àrea metropolitana, com ja li 
ha passat al Garraf, especial-
ment si el sector industrial no 
es recupera.

Més de 9.170 aturats al tan-
cament del primer trimestre
Pel que fa a les xifres d’atur, 
el nombre d’aturats ha estat 
de 9.176 persones a 31 de 
març, un 16% més que el ma-
teix mes del 2020 (amb efec-
tes de l’estat d’alarma durant 
la segona quinzena). Aquesta 
xifra és la més elevada des de 
l’abril del 2016.
Per sexe, el creixement relatiu 
anual és molt similar entre 
els homes (16,4%) que entre 
les dones (16,3%). L’augment 
de l’atur per trams d’edat ha 
oscil·lat entre el 9,3% de les 
persones de 55 anys o més i 
el 21,6% de les persones de 
30 a 44 anys. Per últim, per 
tipus d’ocupació, destaquen 
els creixements relatius de 
l’atur dels treballadors per 
sobre del 20% en restaura-
ció, personals i venedors 
(23,2%) i en les ocupacions 
elementals (20,4%).

El nombre d’afiliats 
segons la residència ha 
augmentat un 2,9% a 
la comarca respecte a 
un any enrere,  però 

aquí baixen els llocs de 
treball un 2% Font: Idescat

Empresa Treballadors
1. Petromiralles 188
2. Petromiralles 3 3
3. Aldi Masquefa 1.007
4. Snop Estampación 708
5. Unión Ind. Papelera 82
6. Novares  585
7. Construc. Calaf 173
8. Casas i Fills 18
9. Graphic Packaging 163
10. Curtits Badia 86
11. J. Vilaseca 228
12. Fontanellas i M. 78
13. Funosa 293
14. Begudes Igualada 27
15. C i A. Casamitjana 6
16. Original Buff 146
17. Cogeneració Ufic -
18. Hispano Igualad. 136
19. Berneda Munich 135
20. Rofeica Energia 9

Top 20 d’empreses 
de l’Anoia segons 

ingressos



Stay Homas oferirà 
un concert a Igualada 
el proper 10 de juliol, 
durant l’European 
Balloon Festival
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Tres joves músics catalans, 
companys de pis a Barcelona, es 
van posar de moda a l’inici de la 
pandèmia amb les cançons que 
penjaven des del terrat de casa 
seva. D’aquells vídeos, alguns 
virals arreu del món, van passar 
a formar el seu propi grup, Stay 
Homas i gravar el seu primer 
disc, Agua. 
Amb la disminució de restricci-
ons els grups de música ja estan 
començant a fer gires arreu del 
territori i una de les parades 
que farà el grup revelació català 
del darrer any serà a Igualada. 
En concret, ho faran en el marc 
de la Night Glow de l’European 
Balloon Festival, la nit del 10 de 
juliol al Parc Central. Hi haurà 
aforament limitat, amb entrada 
gratuïta, i control d’accés a la 
zona. 
Igualada serà una de les parades 
de la gira dels Stay Homas, que 
els portarà per diverses ciutats 
catalanes, espanyoles i del món 
com Londres, París, Milà, San-
tiago de Xile o Bogotà.

REDACCIÓ / LA VEU 

U n total de deu cellers, 
set d’ells de l’Anoia, 
han presentat aquesta 

setmana la primera edició de 
la Guia Enoturística de l’Ano-
ia, una iniciativa de la sectorial 
UEA Turisme, de la Unió Em-
presarial de l’Anoia.
Segons que ha explicat el por-
taveu d’UEA Turisme, Carles 
Carol, l’objectiu de la guia és 
dinamitzar el sector enoturís-
tic de l’Anoia, encara incipient, 
i donar-hi visibilitat, així com 
posar en valor les propostes que 
fan els cellers, que, de fet, són 
experiències diferents unes de 
les altres, i, finalment, mostrat a 
través d’un catàleg digital i físic, 
tota l’oferta de cellers, caves, bo-
degues i vinyes que hi ha a les 
nostres contrades.
De moment participen en el 
projecte deu de la vintena de 
cellers que hi ha a l’Anoia. Són 
Caves Bohigas (Òdena), Cava 
Pagès Entrena, El Violinista, 
Caves Mungust i Cava Maria 
Casanovas (Piera), Pla de Mo-

Deu cellers presenten la primera 
Guia Enoturística de l’Anoia

rei (La Torre de Claramunt), 
Can Feixas-Huguet (Cabrera), 
i, de fora de l’Anoia, Celler Can 
Vich i Mas Rodó (Mediona, Alt 
Penedès), i Celler Grau i Grau 
(Castellfollit del Boix, Bages).
La guia està disponible en pa-
per i en format digital, i conté a 
la vegada, tot un seguit de pro-
postes i recomanacions enotu-
rístiques que ofereixen aquests 
cellers -des de visites guiades, 
tastos, maridatges, cupatges, 
esmorzars, caminades, degus-
tacions...- i també un plànol 
de l’Anoia que mostra les loca-
litzacions. Es trobarà a tots els 

cellers i diversos punts d’interès 
de la comarca.
Maria Sánchez, de Pla de Mo-
rei, ha explicat com va néi-
xer aquesta guia de caves i 
cellers, arran d’unes sessions de 
networking que es van fer a tra-
vés de la sectorial de la UEA i 
que a partir de llavors, “vam co-
mençar a posar-nos en contacte 
quatre cellers, i vam començar 
a fer trobades a cadascun dels 
cellers. Aquí vam tenir la idea 
de fer un catàleg, una mostra de 
propostes d’enoturisme a l’Ano-
ia; especialment, per posar en 
valor aquest servei i aquest pro-

ducte, i sobretot, fer-lo visible”.  
Joan Pagès del celler Pagès En-
trena –un dels impulsors de la 
iniciativa i expert en enoturis-
me- ha fet un repàs de la força 
que té el sector a la comarca, 
exposant en context la seva 
història, tradició i passat: “És 
molt important aquesta apos-
ta que presentem perquè s’ha 
d’explicar, molta gent no ho sap. 
Hem de posar en valor totes les 
varietats, els tipus de cultius, els 
cellers que existeixen, des dels 
més antics que s’han renovat 
generació rere generació als 
projectes recents”.

Perdre’t. Escapar. Tot això és a la natura. Protegir-te a tu quan hi vas i 
els llocs de què gaudeixes és a la nostra natura.

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

*Finançament de Subaru Outback 2.5i Trek. Preu al 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%. T.A.E: 8,48% (tant la TAE com la primera quota poden variar lleugerament segons el dia de la signatura del contracte i de la data de pagament de les quotes). 
Comissió d’obertura finançada: 3,50% 937,95 €. Interessos: 6.347,83 €. Import total del crèdit: 27.736,56 €. Cost total del crèdit: 7.285,78 €. Import total carregat: 34.084,39 €. Preu total a terminis: 
46.785,78 €. En cas que el dia de la contractació sigui el 09/05/2021 i el primer pagament el 02/06/2021. Oferta vàlida fins al 31/07/2021. Sistema d’amortització francès. Finançament sotmès a l’estudi 
i l’aprovació de Santander Consumer Finance, SA.

NOU SUBARU OUTBACK 
amb opció GLP

Des de 349€/Mes*
Entrada 12.701,39 €. 48 mesos

T.A.E. 8,48%. Última quota 17.697,00 €
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Primera “Nit del 
Turisme” de l’Anoia

L a primera ‘Nit del Tu-
risme de l’Anoia’ re-
uneix a Vilanova del 

Camí els principals agents 
del sector turístic a la comar-
ca
L’objectiu d’aquesta nova ini-
ciativa és fer un reconeixe-
ment al sector, posar en va-
lor el seu pes específic en el 
context econòmic comarcal 
i generar espais de relació i 
creació de sinergies
L’ens Anoia Turisme va cele-
brar el dijous, 10 de juny, la 
primera edició de la ‘Nit del 
Turisme de l’Anoia’. L’esdeve-
niment va tenir lloc al Cen-
tre d’Innovació a les Empre-
ses de Vilanova del Camí i hi 
van participar bona part dels 
agents privats i públics del 
sector turístic a la comarca. 
L’objectiu d’aquesta iniciati-
va és fer un reconeixement 
al sector, posar en valor la seva 
importància i generar espais de 
relació i creació de sinergies.

Campanya per l’estiu
Durant la ‘Nit del Turisme 
de l’Anoia’ els serveis tècnics 
del Consell Comarcal van 
presentar la campanya de 
promoció turística de l’Anoia 
per l’estiu 2021, es van lliurar 
els compromisos pel turisme 
sostenible ‘Biosphere’ a les 
empreses i institucions me-
reixedores d’aquest segell i es 
va fer entrega dels certificats 
de Punt d’Informació Turís-
tica (PIT). La trobada també 
va comptar amb una xerrada 
a càrrec del mateix Xavier 
Borràs i els assistents van 
poder fer networking mentre 
gaudien d’una degustació de 
productes de la comarca.
L’ens Anoia Turisme del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia treballa amb els ajunta-
ments del territori i implica 
els agents econòmics privats 
vinculats al sector.  

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Museu de la Pell ha 
acollit aquesta setma-
na, l’acte de cloenda de 

l’Igualada Mentoring, un pro-
grama organitzat per l’Ajunta-
ment i la Unió Empresarial de 
l’Anoia per donar suport a les 
micropimes i autònoms de la 
ciutat a través del mentoratge. 
Aquest programa, que va ar-
rencar a finals de l’any 2020, 
tenia com a objectiu oferir un 
acompanyament personalitzat 
d’un mentor/a -amb àmplia 
trajectòria i experiència em-
presarial i professional- per tal 
de donar suport, fer créixer i 
consolidar els negocis i pro-
jectes empresarials de les mi-
cropimes i professionals autò-
noms d’Igualada.
Tots els participants han fet 8 
formacions, tant per conèixer a 
fons què és la mentoria i com 
aprofitar-la, com també sobre 
aspectes relacionats en xarxes 
socials, màrqueting, compta-
bilitat i estratègia empresarial.
Un total de 16 parelles han fi-

La iniciativa “Igualada Mentoring” 
esdevé un èxit i es repetirà

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç, en la 
campanya especial d’estiu, 
inclou el sorteig de dos 

xecs de 1000 euros cadascun. 
Aquesta proposta ja es va fer el 
mes de desembre dintre de la 
campanya de Nadal i va tenir 
molt d’èxit. El sorteig pretén 
fidelitzar les compres a les bo-
tigues d’Igualada Comerç, amb 
dos xecs regals per consumir 

Igualada tornarà 
a seu de la Mobile 
Week els dies 21 i 
22 de juny amb cinc 
activitats

P er tercer any consecu-
tiu, Igualada torna a 
participar aquest any 

en la Mobile Week, la inici-
ativa, impulsada per Mobi-
le World Capital Barcelona 
(MWCapital), va néixer fa 
quatre anys a Barcelona amb 
l’objectiu de posar a l’abast 
dels ciutadans i ciutadanes un 
espai de participació i reflexió 
sobre la tecnologia. 

Diferents espais de la ciutat
En aquesta ocasió, la capi-
tal de l’Anoia organitza cinc 
activitats, que tindran lloc 
entre el 21 i el 22 de juny en 
diferents espais de la ciutat i 
alguns d’ells es podran seguir 
en directe pel canal de Youtu-
be d’Ig-Nova de l’Ajuntament 
d’Igualada.
El programa s’estrenarà el 
dilluns dia 21 amb la Taula 
Rodona “Maternitat i em-
prenedoria Digital”, i l’ende-
mà tindran lloc les activitats 
“Noves professions digitals a 
les xarxes socials”, “Tecnolo-
gia per a gent gran en temps 
de crisi”, “La 5G transforma 
les nostres vides” i la sessió 
de contes infantils “Dones In-
ventores”.

Mobile Week Catalunya
Impulsada conjuntament per 
Mobile World Capital Barcelo-
na amb el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Mobile 
Week es realitza enguany en 18 
localitzacions arreu del territo-
ri. L’objectiu és estendre al con-
junt de la ciutadania el debat 
sobre la revolució digital.
Més informació i inscripcions 
a: www.mweek.com/igualada/

en un dia. S’hauran de gastar 
en un dissabte en concret del 
mes de juliol, en almenys 10 
botigues. S’haurà de consumir 
tot. La quantitat que no es con-
sumeixi es perdrà.
Es pot participar en el sorteig 
comprant a les botigues de 
l’associació. Cal omplir una 
butlleta, adjuntant 3 tiquets de 
compra de les mateixes boti-
gues i dipositar en una de les 
urnes, que s’han repartit per 
diferents comerços (Cal Peri-

co (Plaça Ajuntament, 14), 
Camiseria Vidal (Rambla Sant 
Isidre, 6), SM44 (carrer de Sant 
Magí, 44), Lumberton (Avd. 
Balmes, 3), Xarcuteria Ibañez 
(Avd. De Barcelona, 9), Domè-
nech Xarcuter (carrer del Dr. 
Pujades, 25)).
Els dies que es consumeixin els 
xecs, es vol que siguin molt es-
pecials per l’agraciat/da perquè 
se l’acompanyarà i se li por-
taran les bosses, poden dedi-
car-se tot un dia a les compres.

Sorteig de dos xecs de mil euros per 
gastar a botigues d’Igualada Comerç

nalitzat el procés, que ha cons-
tat d’una durada de 7 mesos. El 
80% dels participants són autò-
noms sense treballadors a càr-
rec; i la resta, són micropimes 
amb menys de 7 treballadors. 
Els perfils participants han si-
gut de sectors molt diversos 
com el món de la fotografia, de 
l’interiorisme, del periodisme 
i de la producció audiovisual; 
també un gimnàs, 5 comerços; 
autònoms i micropimes que 
ofereixen serveis professionals 
com advocats, serveis d’idio-
mes, de traducció  i interpre-
tació, consultors i un progra-
mador informàtic. A més, una 
altra dada destacada és que el 
70% de les persones mentora-

des són dones; i una altra:  el 
35% han fet de mentores al 
programa. 
L’acte de cloenda ha seguit amb 
una taula rodona formada per 
dues parelles participants de 
l’Igualada Mentoring, les quals 
han detallat en primera per-
sona, la valoració positiva que 
en fan del programa; així com 
el creixement personal i pro-
fessional que els hi ha suposat 
participar a través d’aquest 
programa.
També va tenir lloc la presen-
tació de la 2a edició. Les ins-
cripcions ja estan obertes per 
a 20 mentors i 20 mentorats.  
Més informació a igualada-
mentoring.cat.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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Cellers, vi, cava i territori. Propostes i 
experiències

Guia de cellers i propostes enoturístiques 
de l’Anoia i voltants

www.uea.cat      @DescobreixlAnoia
Segueix-nos a

Descarrega i visualitza la Guia
a través d’aquest QR

Descarrega i visualitza la Guia
a través d’aquest QR
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Som-hi vol convertir 
el Passeig Verdaguer 
a velocitat 30 per 
acabar amb els 
atropellaments

Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) considera “inadmis-
sible l’alt nombre d’atropella-
ments” que hi ha al passeig 
Verdaguer. Només en la dar-
rera setmana se n’han comp-
tabilitzat dos i al 2019 van 
morir-hi dues persones en 
dos atropellaments diferents. 
Per això, la formació progres-
sista reclama com a solució 
urgent convertir el passeig a 
velocitat 30 i iniciar un treball 
de consens a l’Ajuntament per 
fer-lo segur.
El portaveu de Som-hi, Jordi 
Cuadras, explica que “pro-
posem al govern de Junts 
una mesura de xoc com és la 
velocitat 30 a tot el Passeig. 
Es tracta d’una mesura fàcil 
d’implantar i que reduiria 
dràsticament la sinistralitat 
del carrer i ens permetria 
guanyar temps mentre es tre-
balla una proposta definitiva 
per a fer el Passeig segur per 
als vianants. No ens podem 
permetre, com a ciutat, que 
tot sovint hi hagi atropella-
ments al Passeig i que alguns 
hagin tingut conseqüències 
fatals. No es pot esperar més, 
cal actuar urgentment”.
A més de marcar la velocitat 
a 30 quilòmetres per hora, 
Som-hi també contempla 
altres actuacions com la cre-
ació d’un nou carril bici i de 
patinets per la calçada, tot 
alliberant l’espai central del 
Passeig, augmentar la llum 
als passos de vianants, i reor-
denar l’aparcament i els car-
rils. Propostes que Som-hi 
considera que s’haurien de 
“discutir amb consens”.
Cuadras recorda que ciutats 
estan convertint els seus car-
rers a 30 kms/h. “Es tracta 
de prioritzar la seguretat de 
vianants i bicicletes, reduir 
la contaminació, el soroll i 
evitar atropellaments. De fet, 
tots els estudis marquen que 
si una persona és atropella-
da a 50 km/h el risc de morir 
és del 90%, mentre que si és 
atropellada a 30km/h aquest 
risc es redueix fins al 10%. 
Volem un Passeig segur”.

REDACCIÓ / LA VEU 

D avid Alquézar i 
Claramunt, alcal-
de de Sant Martí de 

Tous, acaba de ser nomenat 
pel govern de la Generalitat 
com a  Delegat  Territorial de 
la vegueria Penedès. Alqué-
zar, a qui dilluns al migdia li 
van comunicar oficialment el 
seu nomenament, ha mostrat 
el seu compromís i disposició 
per a dur a terme aquesta nova 
responsabilitat.
El nou delegat ha explicat que 
el seu objectiu és impulsar el 
treball en equip i donar veu 
dins el govern a tots els mu-
nicipis de la vegueria. La seva 
dilatada experiència en el món 
municipal li permetrà ento-
mar doncs, aquesta responsa-
bilitat amb la visió de la gestió 
del dia a dia. Alhora, Alquézar 
vol treballar per tal de desen-
volupar els grans projectes de 
territori, així com ajudar als 
municipis a posar en marxa 
petites millores per a tota la 
ciutadania, sent un dels eixos 
d’aquesta nova responsabilitat 
el d’estar al costat de la gent.
La vegueria té com a repte la 
transició ecològica, la trans-
formació empresarial, que 
afectarà a les quatre comar-
ques que en formen part, i la 

El tousenc David Alquézar, nou 
Delegat de la Generalitat al Penedès

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Assemblea Nacional 
Catalana impulsa amb 
Òmnium Cultural 

Anoia, la Coll@nada, el Fo-
ment, la Intersindical i el Sin-
dicat d’Estudiants dels Països 
Catalans (SEPC) un acte de su-
port al moviment estudiantil. 
L’acte comptarà amb la presèn-
cia d’estudiants represaliades 
de “La Pública a Judici” i de 
“Som 27 i més”, els dos princi-
pals grups de suport defensats 
per l’organització de l’Esquerra 
Independentista.
L’entitat política independen-
tista considera que el movi-
ment estudiantil viu onades 
de repressió per part de l’Estat 
en concepte de venjança polí-
tica per haver impulsat la pla-
taforma “Universitats per la 
República”. També consideren 
que és un “avís per navegants” 
per qui es vulgui polititzar via 

implantació i desenvolupa-
ment del fons Next Generati-
on, claus per entomar la sor-
tida de la pandèmia, que ha 
canviat el paradigma del nos-
tre país en tots el sentits.
En declaracions del mateix 
Alquézar, “tinc el compromís 
de fer arribar l’administra-
ció de la Generalitat a tota la 
ciutadania i també a tota la 
resta d’administracions mu-
nicipals”, alhora que destaca la  
importància de treballar amb 
aquelles corporacions que dis-
posen de menys recursos per 
fer que els seus projectes si-
guin viables i esdevinguin una 
realitat.
L’agenda del nou delegat del 
govern té com a prioritat vi-
sitar i escoltar cadascun dels 
municipis i les seves petici-

ons, així com copsar les seves 
reclamacions a fi de treballar 
per donar-hi resposta. També, 
cal destacar que el desplega-
ment total d’aquesta delegació 
de Govern serà un dels eixos 
fonamentals d’aquesta legisla-
tura.
David Alquézar ha aclarit 
que aquest nomenament és 
compatible amb la seva tas-
ca d’alcalde a la que també 
continuarà dedicant tot l’es-
forç. Recordar que Alquézar 
és enginyer tècnic industri-
al  de professió, que és  alcal-
de de Sant Martí de Tous des 
del  2007 i fins l’actualitat,  i 
actualment també és  Conse-
ller  al Consell Comarcal de 
l’Anoia, sent-ne vicepresident 
primer en el mandat anterior. 

Àngels Chacón es fa 
amb el control del 
PDeCAT; Marc 
Castells, fora de 
la direcció

L a igualadina Àngels 
Chacón dirigirà el 
PDeCAT com a secre-

tària general després d’haver 
guanyat les eleccions a la di-
recció de l’executiva nacional 
del partit celebrades entre di-
vendres i dissabte passats. “No 
ens apropiem de res, ni del 9 
de novembre ni de l’1 d’octu-
bre, som de la suma i volem 
posicionar-nos de nou en les 
institucions i en la societat”, ha 
assegurat l’exconsellera, que 
en els últims comicis catalans 
va liderar la candidatura de 
la formació que no va acon-
seguir el suport suficient per 
entrar al Parlament.
Ha estat, però significatiu, que 
en la nova cúpula directiva del 
partit no hi serà Marc Castells, 
número 3 de la formació en les 
passades eleccions. 

Intersindical recla-
ma la readmissió 
d’una treballadora 
de l’Ajuntament
La intersindical ha denunciat 
que l’Ajuntament d’Igualada 
ha estat condemnat en la sen-
tència 224/2021 pel Jutjat So-
cial número 11 de Barcelona 
després de cometre un acomi-
adament improcedent l’octu-
bre de 2019 a una treballadora 
de l’ens municipal. Després 
d’un any i mig de procediment 
judicial, el passat 1 de juny va 
celebrar-se el judici a la Ciutat 
de la Justícia, i després d’una 
setmana, el jutge va emetre 
sentència declarant culpable 
l’Ajuntament.
“Davant d’aquesta situació 
de pràctiques laborals abusi-
ves, la Intersindical reclama a 
l’Ajuntament la readmissió de 
la treballadora atenent al fet 
que es tracta d’una persona de 
60 anys, amb “unes perspec-
tives laborals complicades” i 
aquí l’acomiadament del 2019 
“va posar-li les coses molt di-
fícils per trobar feina”. Segons 
la sentència, l’ajuntament està 
obligat a efectuar la readmis-
sió immediata de l’afectada, o 
bé a realitzar una indemnitza-
ció”. La formació Poble Actiu 
també ha demanat la readmis-
sió. 
El sindicat espera que “aquest 
cas suposi un punt d’inflexió 
en el respecte dels drets labo-
rals dels treballadors”.

Diverses entitats faran demà un acte 
de suport al moviment estudiantil

el moviment estudiantil, si-
gui com sigui, l’Assemblea es 
mostra disposada a emparar el 
SEPC i aquelles organitzacions 
que es mobilitzen i participen 
del moviment popular per 
l’alliberament nacional.
Per part de les principals orga-
nitzacions de masses de l’inde-
pendentisme -Òmnium Cul-
tural i l’Assemblea Nacional 
Catalana- intervindran l’ex-vi-
cepresidenta Marina Llansana 
i la Secretària Nacional de l’As-
semblea, Júlia Vernet. Per part 
del SEPC, ho farà la Portaveu 
Nacional del Sindicat d’Estudi-
ants dels Països Catalans, Anna 
Clua.
Per part dels col·lectius re-
presaliats, intervindran:
- L’activista igualadí “Monti”, 
represaliat en la primera ona-
da de judicis per “La Pública a 
Judici” i que va ser condemnat 
a 6 mesos de presó per la seva 
militància i activisme al Sin-

dicat d’Estudiants dels Països 
Catalans.
- Els activistes Ermengol Gas-
siot i Laura Gené. Gassiot i 
Gené estan encausades en la 
ràtzia repressiva aplicada sobre 
el moviment estudiantil de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona. Casualment, Gassiot és 
Secretari General de la Confe-
deració General del Treball de 
Catalunya (CGT).
- Els activistes Arià Bayé i Paco 
Albanell. Bayé i Albanell han 
d’afrontar penes de 8 anys i 
mig de presó, estan pendents 
de sentència. Bayé és Secretari 
Nacional de l’ANC, també de 
forma casual.
L’acte, de convocatòria nacio-
nal per part de l’ANC, tindrà 
lloc a la Rambla Sant Isidre 
demà dissabte 19 de juny a les 
12 del migdia, a l’alçada del Fo-
ment. Comptarà amb una breu 
col·laboració del raper igualadí 
del “Pa de cada dia”.



  IGUALADA  |  13Divendres, 18 de juny de 2021

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 10 d’abril, una 
dotzena de joves assisti-
en a l’Assemblea Impuls 

a Cal Badia per a decidir les 
activitats que es durien a ter-
me a través dels Pressupostos 
Participatius Joves organitzats 
per l’Ajuntament. Els 15.000 
€ van ser repartits entre els 13 
projectes que van assistir a l’as-
semblea.
L’Agenda que estructura totes 
les activitats ha donat el tret de 
sortida aquesta setmana amb 
la inauguració de l’exposició 
“Educació menstruART” a les 
Encavallades del Museu de la 
Pell. Aquesta exposició, impul-
sada per l’Agnès @artemeia_, és 
la culminació d’un concurs rea-
litzat a Instagram per tal de vi-
sibilitzar els cossos menstruants 
a través de l’art. L’exposició és el 
recull de més de quaranta obres 
presentades, entre pintura i fo-
tografia, de participants d’arreu 
d’Espanya. Es podrà visitar fins 
al dia 18 de juliol.
La segona activitat de l’Agenda 
Impuls és una jornada de crea-
ció escènica i es realitzarà el dis-
sabte 26 de juny a l’Escorxador. 
La proposta està impulsada per 
Biel i Martí Rossell i constarà 
de tres tallers de diferents dis-
ciplines escèniques (teatre, mú-
sica i moviment) i un dinar. Els 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ha inici-
at aquesta setmana la 
campanya “Mou-te pel 

Zero!”, amb l’objectiu de pro-
mocionar la reducció de la ge-
neració de residus i impulsar 
la compra al comerç local. Per 
aconseguir-ho, la campanya 
proposa un joc a tota la ciutada-
nia per assumir reptes i aconse-
guir punts per optar a premis i 
descomptes al comerç local i les 
entitats de la ciutat.
La iniciativa compta amb el su-
port de la Diputació de Barcelo-
na i de les empreses igualadines 
Original Buff i Curtidos Badia, 
així com la implicació de les 
associacions Igualada comerç, 
Nou Centre Igualada i Mercat 
de la Masuca conjuntament 
amb altres entitats i agrupaci-
ons.
La participació a la campanya 
es pot fer a través d’una apli-
cació que es pot descarregar al 
web: https://moutepelzero.cat/
igualada/ o mitjançant un tríp-
tic que es pot aconseguir als co-
merços igualadins. Si s’opta per 
aquesta segona via, el venedor 
segellarà el fulletó per cada rep-
te aconseguit.
A cada usuari se li proposa 
un itinerari de reptes adient 
al seu perfil, de manera que el 
joc fa que progressi de nivell a 
mesura que els superi. Aquest 
mètode combina l’aprenentatge 

Campanya, amb joc inclòs per 
a tothom, per a reduir residus

lúdic amb l’assumpció d’hàbits 
respectuosos amb el medi am-
bient i beneficiosos amb el teixit 
comercial local.
Els reptes s’agrupen en tres ni-
vells: inicial (5 punts); inter-
medi (10 punts); i avançat (15 
punts). Per exemple, n’hi ha que 
proposen la compra de produc-
tes a granel en lloc dels que es 
comercialitzen envasats en re-
cipients de plàstic. D’altres, la 
reparació d’aparells o peces de 
roba. També n’hi ha que estan 
pensats per a la promoció d’hà-
bits saludables i per a la reduc-
ció de gasos d’efecte hivernacle, 
com desplaçar-se a peu o en 
bicicleta.
Els premis poden ser productes 
que ajuden a la reducció de resi-
dus o recompenses com entra-
des i descomptes en activitats 
culturals i lúdiques.
El regidor Miquel Vives ha re-
marcat l’aposta d’aquest projec-
te per “la gamificació del procés 
de reducció de residus, posant 
reptes als usuaris per fer tasques 

senzilles però que són vitals per 
augmentar la sostenibilitat del 
dia a dia com per exemple com-
prar a granel o sense plàstics”
Per part de les empreses pa-
trocinadores s’ha remarcat la 
voluntat de cooperar amb els 
ciutadans. Carolina López, de 
Curtits Badia, ha explicat que 
des de l’empresa “han volgut 
participar des del primer mo-
ment en aquest projecte que 
treballa per la sostenibilitat, un 
dels valors que s’identifica amb 
la nostra empresa que pertany al 
sector dels curtits, que fa segles 
que ja treballa amb l’economia 
circular i de reaprofitament”. 
Berta Busquets, d’Original Buff 
ha qualificat el projecte d’en-
grescador. Buff, ha dit “ porta al 
seu ADN el treball per fomen-
tar i ampliar la sostenibilitat 
dels seus productes i processos 
i per aquest motiu hem volgut 
formar part d’aquest projec-
te innovador i que esperem 
que tingui molts participants a 
Igualada”.

Fins a 13 actes gratuïts 
organitzats per joves 
amb l’Agenda Impuls

participants crearan activament 
les escenes, per tal de generar 
material al voltant de l’especta-
cle Quanta, quanta guerra... que 
compta amb la participació dels 
impulsors i de la companyia 
Farrés Brothers i cia. Els tallers 
aniran a càrrec de Pep Farrés, 
Biel Serena i Glòria Ros. Per tal 
d’assistir a la jornada caldrà ins-
cripció prèvia.
Al llarg de l’any s’aniran desen-
volupant els diversos projectes, 
que giren al voltant de la solida-
ritat (Muvumu i la magic fruit), 
la integració (Taller per poten-
ciar les nostres dis-capacitats), 
la música (La Festota Festival), 
l’art (Exposició de Bodypaint, 
Electra Festival) l’ecologisme 
(Exposició itinerant, mural 
participatiu, Jornada pel clima 
i Jonada de concerts), l’esport 
(Fitness4love) i la consciència 
feminista (Cupido dies, Salvem 
vides! Atac de cor en les do-
nes). Podeu trobar informació 
de tots els projectes al compte 
d’Instagram de l’Assemblea de 
Joves Impuls @impulsjoves.
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Tot i ser un sector en 
constant creixement i 
amb moltes oportuni-

tats laborals, només un 
32,8% dels seus treba-

lladors són dones

TIC ANOIA / LA VEU 

L a setmana passada, 
39.775 alumnes de Cata-
lunya acabaven els exà-

mens de selectivitat i es prepa-
raran per entrar a la universitat, 
i, un any més, les estadístiques 
es preguntaran per què les do-
nes segueixen sent una clara 
minoria en les carreres relaci-
onades amb les tecnologies de 
la informació i la comunica-
ció (TIC). Les dades són molt 
clares: mentre que a les carreres 
relacionades amb les Ciències 
de la Salut 7 de cada 10 estudi-
ants són dones, als graus i màs-
ters d’Enginyeria i Arquitectura 
només representen 2 de cada 10 
alumnes. 
En paral·lel, les previsions de 
futur del sector TIC són enor-
mement positives i la pandè-
mia ha evidenciat encara més el 
bon moment que viu. Només a 
Catalunya ha augmentat en un 
13% els seus treballadors, en 
contraposició amb la caiguda 
global que ha patit l’ocupació. 
Programadors, dissenyadors 
web i consultors han estat les 
professions més buscades, i la 
demanda és tant alta que el ta-
lent disponible no cobreix les 
necessitats actuals de les em-
preses. Amb unes previsions 
presents i de futur tan bones, 
per què les dones no se senten 
atretes per aquest sector?
L’Informe Dones en les TIC, 
elaborat per la Generalitat de 
Catalunya, mostra una profun-
da bretxa de gènere en el sector, 
ja que només un 32,8% de la 
població ocupada en TIC són 
dones, enfront del 67,2% d’ho-
mes. Una desigualtat que l’in-
forme justifica “perquè és un 
sector que tradicionalment ha 
estat molt masculinitzat i on 
els rols estereotipats de gènere 
són més estesos”. I en aquest 
tipus d’ambients, destaquen, 
sovint les dones troben més 
dificultats a l’hora de promo-
cionar-se, o de poder conciliar 
la seva vida laboral amb la fa-

On són les dones TIC?

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres se 
signava la venda de 
l’empresa anoienca 

especialitzada en la venda i 
lloguer de plataformes eleva-
dores KOMpe. L’adquisició 
la feia l’empresa del Maresme 
Germans Homs, dedicada al 
lloguer de maquinària i bas-

miliar i la personal.
“Quan parlem de talent en el 
sector de la informàtica i les no-
ves tecnologies no podem obvi-
ar que, si volem ser capaços de 
satisfer la demanda de profes-
sionals que requereixen les em-
preses, hem de ser capaços de 
posar remei a la manca de talent 
femení”, assegura Jordi Solà, 
president de TICAnoia. “Les 
ofertes de feina de professionals 
digitals han crescut un 80% els 
dos últims anys a Catalunya, i 
tan sols s’ha cobert el 26% de la 
demanda, amb una aclaparado-
ra majoria masculina”, explica.
Culturalment, els estereotips 
han perpetuat la idea que el 
sector TIC està destinat als ho-
mes i les dones no s’hi senten 
representades ni troben figures 
properes que les puguin inspi-
rar.  De la mateixa manera que 
hi ha certs prejudicis socialment 
arrelats, com la creença que les 
dones no poden fer el mateix 
que els homes o que no són tan 
aptes per a les carreres tecnolò-
giques. Un altre dels grans des-
coneguts és la vessant més soci-
al de les enginyeries, que tenen 
perfils destinats directament a 
millorar la vida de les persones 

en camps com la medicina.
La Carla Vintró, doctora en Re-
cursos Naturals i Medi ambient 
i enginyera en Organització 
Industrial i Logística, assegura 
que el principal problema és la 
“poca visibilitat de les dones en 
el sector”. “Un exemple molt clar 
és que, en general, a les biblio-
grafies hi ha poques referències 
femenines quan parlem de te-
mes científics i tecnològics. Però 
també falten referents i models 
propers, dones i noies del món 
STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) que 
puguin explicar de primera mà 
la seva experiència a les joves, 
que no siguin figures idealit-
zades sinó persones reals”. Una 
opinió que comparteix Mariona 
Pintó, matemàtica, que afegeix 
que, “a part de ser inferiors en 
número i tenir menys presència 
en llocs de direcció, les tasques 
que les dones fan en el món TIC 
tampoc no són visibles”.
En quant a les barreres amb què 
topen les dones en aquest camp, 
Cristina Dalfó, doctora en Ma-
temàtiques, opina que moltes 
vegades el principal problema 
és “el tractament dels companys 
homes, que, encara que tin-
guis un currículum millor que 
altres perfils masculins, no et 
voten mai”. Anna Hernández, 
doctora en Biologia Computa-
cional, creu que les barreres no 
difereixen de les que troben les 
dones en altres àmbits profes-
sionals “salaris més baixos que 

els homes, dificultats per agafar 
baixes per maternitat i imatges 
preconcebudes que donen pre-
ferència als homes”. Tot i això, 
les dues coincideixen en dir que, 
personalment, no han notat cap 
tracte diferencial pel fet de ser 
dones. 
Carla Vintró remarca que les 
barreres “continuen estan as-
sociades a aspectes culturals 
i d’estereotips de gènere, els 
quals influeixen en l’assimetria 
que trobem entre noies i nois a 
l’hora d’escollir l’itinerari aca-
dèmic-professional. En aquest 
sentit, les formacions o càrrecs 
STEM estan més masculinit-
zats, i encara a dia d’avui hi ha 
una tendència errònia a associar 
les professions tècniques amb la 
força física”.

Una educació TIC 
sense biaix de gènere
Un dels grans reptes per capgi-
rar aquesta tendència és, sens 
dubte l’educació. A la nostra 
comarca TICAnoia hi treballa 
activament amb una comissió 
específica que vetlla per “nor-
malitzar la dona en el sector”. 
Una de les seves responsables, 
Amèlia Sampere, destaca que 
“l’objectiu de futur és que la co-
missió no hagi d’existir”, però 
és conscient que “hi ha enca-
ra molta feina a fer”. Enguany, 
l’entitat ha dut a terme projectes 
com l’EntreviSTEM, un concurs 
destinat a les alumnes d’entre 5è 
de primària i 2n d’ESO que con-

sistia en entrevistar professio-
nals STEM per tal de donar-los 
referents i conèixer els múltiples 
perfils laborals que poden sortir 
d’aquests estudis.
El passat maig també es va 
organitzar, conjuntament 
amb l’Ajuntament d’Iguala-
da, l’STEM a punt, un cicle de 
xerrades i tallers amb finalitats 
divulgatives sobre tecnologia i 
el món digital molt orientat als 
centres educatius i amb un fort 
component de gènere. “La idea 
és trencar estereotips i que tant 
nens com nenes vegin les TIC 
com una opció de futur, viable 
i atractiva”, destaca el president 
de l’associació, que apunta que 
“ni la tecnologia es pot perme-
tre perdre el talent del 50% de 
la població que representen les 
dones, ni elles poden renunciar 
a tenir un paper rellevant en les 
professions tecnològiques”. 
D’aquí a unes setmanes se sa-
brà quantes dones accediran 
a la universitat a fer carreres 
científiques i tecnològiques i, 
amb tota probabilitat, es torna-
rà a demostrar que encara hi ha 
molt camí per recórrer. Si es vo-
len canviar les coses, cal que es 
promogui el talent digital femení 
i s’impulsi tant a nivell educatiu 
com laboral. Que les nenes que 
avui omplen les aules se sentin 
atretes per la tecnologia i no la 
vegin com una cosa “de nens”. 
Que coneguin científiques, engi-
nyeres i informàtiques i se sentin 
igual de capaces d’excel·lir en les 
TIC com ho fan els seus com-
panys “És imprescindible fer el 
que una vulgui, i no deixar-se 
portar per prototips. Tots tenim 
la mateixa capacitat per po-
der-nos dedicar a aquest tipus de 
feina”, defensa Pintó.
Només així, incidint primer en 
el camp educatiu, i després valo-
rant el talent i promocionant-lo 
en l’àmbit laboral es podrà afa-
vorir un canvi cultural que deixi 
enrere la desigualtat de gènere en 
el sector. Perquè les TIC necessi-
ten les dones. I les dones necessi-
ten les TIC.

Una empresa del Maresme compra Kompe
tides per la construcció.
KOMpe té la seva seu central 
a Òdena, i compta amb de-
legacions a Igualada, Terras-
sa, Sant Andreu de la Barca i 
Gavà. Amb aquesta compra, 
“Germans Homs ens situa 
com a referent en el sector 
de la maquinària d’elevació, 
tant per volum com per l’àm-
plia varietat d’opcions del 

seu parc, de la mà d’un equip 
tècnic especialitzat en el sec-
tor”- afirmava l’empresa ad-
quiridora.
Per la seva banda, Efrén Gar-
cía, antic propietari de KOM-
pe, explicava que “estem molt 
satisfets amb l’operació i que 
una empresa catalana doni 
continuïtat al nostre projecte 
quan havíem tingut ofertes 

d’empreses internacionals. 
Prendre la decisió quan en-
cara estàs en fase de creixe-
ment, no ha estat senzill. Te-
nim la tranquil·litat de saber 
que deixem l’empresa en bo-
nes mans i estem convençuts 
que KOMpe seguirà evoluci-
onant i la seguretat que els 
treballadors conservaran els 
seus llocs de treball”.

KOMpe té actualment 30 
empleats i una història que 
va començar fa 12 anys.
Germans Homs Lloguer de 
Maquinària S.L. amb seu 
central a la ciutat de Ma-
taró,   compta amb més de 
180 treballadors. És una 
empresa familiar de capital 
nacional, amb més de 30 
anys d’experiència.
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L a Fira de l’automòbil 
d’ocasió Automercat 
celebrada aquest passat 

cap de setmana al barri Les 
Comes d’Igualada deixa un 
balanç molt positiu, amb més 
de cinc mil visitants i 83 cot-
xes venuts durant els dos dies 
del certamen.
Des de l’organització, Fira 
d’Igualada, es destaca que Au-
tomercat es va poder celebrar 
en un ambient de normalitat 
i complint totes les mesures 
sociosanitàries (espai perime-

Fins a 83 cotxes venuts i més de 
5.000 visitants a l’Automercat

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia ha organitzat un 
punt de trobada perquè 

els professionals autònoms 
de la comarca es coneguin, es 
relacionin, puguin generar re-
lacions de negoci i compartir 
experiències i inquietuds. 
En aquest sentit, la sectorial 
que aglutina als autònoms de 
la comarca UEA Autònoms -i 
que forma part de la patronal 
anoienca- ha organitzat una 
sessió totalment dinàmica, 
divertida i amena perquè els 
professionals puguin posar-se 
en contacte amb potencials 
clients, proveïdors i/o col·la-
boradors i conseqüentment, 
poder crear sinergies i futures 
línies de treball i noves relaci-
ons i oportunitats laborals.
A través d’un networking 
virtual, 12 assistents de la co-
marca de l’Anoia i de sectors 
totalment heterogenis -infor-
màtica, assessoria, comunica-
ció, teràpies naturals, disseny 
en pell, entre altres- han par-

trat, control d’aforament i tas-
ques de neteja i desinfecció) i 
que això no va impedir que 
les xifres de visitants fossin 
molt bones. Fira d’Igualada 
agraeix la bona predisposició 
del públic assistent, majorità-
riament veïns d’Igualada i al-
tres municipis de la comarca 
de l’Anoia.
L’organització també destaca 
la xifra de 83 vehicles venuts, 
una dada similar a la del se-
tembre de l’any passat, tot i 
que en aquest cas Automercat es 
va haver de celebrar dins de Fi-
rAnoia a causa de la pandèmia. 

Com en edicions anteriors, 
aquest any des de l’organitza-
ció s’havia estimulat la com-
pra amb dos premis de 1.000 
euros que es van endur com-
pradors dels concessionaris 
expositors Exclusivas Pont 
SAU (Citroen) i Anoia Motor, 
S.A. (Seat).
Automercat va comptar amb 
un espai d’exposició de més 
de 6.000 metres quadrats a 
l’Avinguda Països Catalans i 
l’Avinguda Europa de Les Co-
mes, i una oferta de més de 
300 vehicles d’ocasió d’un am-
pli ventall de preus i models.

La UEA va organitzar el primer 
networking virtual d’autònoms

ticipat en aquesta primera 
presa de contacte. La sessió 
ha anat a càrrec de la pione-
ra i experta en networking, 
Rosaura Alastruey. Gràcies a 
aquesta sessió els assistents 
han pogut augmentar la seva 
xarxa professional de contac-
tes.
Durant 2,5h, tots els assis-
tents han pogut interactuar 

individualment entre ells, 
explicant a què es dediquen i 
buscant possibles vies de col-
laboració. Els assistents han 
valorat molt positivament la 
iniciativa i han coincidit en 
què és una activitat totalment 
recomanable, ja que permet 
establir moltes sinergies i cre-
ar una nova xarxa de contactes 
invertint-hi molt poc temps.
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La reunió ha servit per 
resoldre tots els dubtes 

que tenen els profes-
sionals immobiliaris 

davant aquests ajuts i 
properament, hi haurà 
una trobada amb re-

presentants polítics per 
conèixer les seves pro-
postes sobre habitatge

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc d’un projecte 
d’innovació Horizon 
2020, l’empresa austría-

ca Ecotherm (www.ecotherm.
com), amb el suport de Veo-
lia Serveis Catalunya (www.
veolia.com), ha establert un 
centre de producció dels seus 
mòduls solars d’última gene-
ració en un dels polígons de la 
Conca d’Òdena. 
Aquesta seu de producció ha 
d’abastir de mòduls a dues 
plantes de generació solar ubi-
cades a Catalunya, que es po-
saran en marxa durant aquest 
2021. En concret, aquestes 
instal·lacions estaran a l’em-
presa Bo de debò, a Sant Vi-
cenç de Castellet, i a la planta 
productiva de Givaudan al Va-
llès Oriental.
El projecte Horizon 2020 
s’anomena HYCOOL (www.
hycool-project.eu), està cofi-
nançat per la Comissió Euro-
pea i està format per un con-
sorci de 14 empreses i centres 
tecnològics de prestigi de 6 
països europeus diferents, 
amb alta presència catalana. 
HYCOOL té com a objectiu 
demostrar la viabilitat de la 
implantació de l’energia solar 
en processos industrials tèr-
mics. En contraposició al con-
sum elèctric, el consum tèr-
mic suposa al voltant del 75% 
del consum energètic total del 
sector industrial a nivell glo-
bal. Aquest consum tèrmic es 
genera principalment en cal-
deres de combustió alimenta-
des amb combustibles fòssils, 
com el gas natural o el gasoil, 
emissors de gasos d’efecte hi-

La producció de 
tecnologia solar d’última 
generació arriba a l’Anoia

La Premsa Comarcal referma 
el seu lideratge

REDACCIÓ / LA VEU 

Dissabte es va celebrar 
a l’Hotel Comtes de 
Barcelona, de Barce-

lona, la 39a Assemblea i 13a 
edició de la Premsa Comarcal 
que organitza l’ACPC. Una 
jornada en la qual van parti-
cipar una vuitantena de pe-
riodistes i editors de premsa 
vinguts de tota Catalunya, i 
que s’esperava amb moltes ga-
nes ja que durant el darrer any 
i mig, a causa de la pandèmia, 
l’entitat no va poder celebrar 
de forma presencial cap de les 
seves trobades periòdiques.
Al parlament d’obertura, el 
president de l’entitat, Fran-
cesc Fàbregas, va lloar la 
resistència i la resiliència 
d’aquesta premsa que “ha su-
perat moltes vicissituds i con-
tinua estant al peu de canó.”  
També va posar èmfasi en el 
llarg camí recorregut fins avui 
pels qui des de sempre han 
tingut el territori com el seu 
estendard: “Va ser la premsa 
comarcal i local qui va inven-
tar el Quilòmetre 0”. I ho va 
reblar dient que “la verita-
ble premsa de proximitat, és 
la premsa comarcal i local. 
Aquella que els seus lectors 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament d‘Igua-
lada   va fer públic, 
recentment, els nous 

ajuts per   la rehabilitació de 
pisos i destinar-los a la borsa 
de lloguer assequible. Amb un 
import del 100% del pressu-
post protegible, aquesta sub-
venció té un límit de 20.000€ 
per habitatge i el termini per 
sol·licitar-lo finalitza el proper 
31 de juliol.
Per resoldre els dubtes relaci-
onats amb aquesta nova línia 
d’ajuts, la sectorial d’immobi-
liaris de la Unió Empresarial 
de l’Anoia (UEA immobilia-
ris) va organitzar una sessió 
informativa per abordar totes 
aquestes qüestions planteja-
des. 
Aquesta sessió informativa va 
comptar amb la intervenció 
de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells; de la regidora d’Acció 
Social i Habitatge, Carme Rie-
ra; la lletrada de Serveis Jurí-

vernacle. Aquestes dades si-
tuen els processos industrials 
com un dels grans temes pen-
dents pel que fa a les energies 
renovables de cara als propers 
anys. A més, la generació solar 
elèctrica resultant de l’actual 
eclosió de projectes solars fo-
tovoltaics arreu del territori 
no fa front de forma eficaç a 
les demandes energètiques 
tèrmiques del sector industri-
al. 
En aquest sentit, l’empresa 
austríaca Ecotherm ha desen-
volupat una tecnologia solar 
innovadora que permet sub-
ministrar energia tèrmica en 
els paràmetres necessaris per 
la majoria de processos in-
dustrials. Per primera vegada, 
aquesta tecnologia patentada 
obrirà les portes a substituir el 
consum combustibles fòssils 
en el sector industrial mitjan-
çant l’energia solar. En breus 
paraules, mitjançant miralls 
els mòduls concentren els ra-
jos solars en un punt, i la gran 
quantitat d’energia que s’hi 
genera permet arribar a tem-
peratures i pressions molt mes 
elevades que les que s’obtenen 
amb tecnologies solars tèrmi-
ques tradicionals.
L’elecció de la Conca d’Òdena 
com a ubicació per la plan-
ta de producció va lligada al 
fet que el departament solar 
d’Ecotherm està liderat per 
un enginyer igualadí. L’em-
presa ja s’ha mostrat satisfeta 
per l’aposta per la comarca de 
l’Anoia, i està treballant per 
donar continuïtat a la produc-
ció, que actualment està vin-
culada al projecte H2020.

fan l’esforç d’anar a com-
prar-la, des de fa molts anys”.
Dissabte també es va lliu-
rar l’11a edició dels Premis 
Premsa Comarcal que guar-
donen a les millors portades 
de l’any 2020. El nou secretari 
de Comunicació del Govern 
i Mitjans de Comunicació, 
Oriol Duran, en un dels seus 
primers actes exercint el seu 
càrrec, va ser l’encarregat de 
fer el lliurament.
Pel que fa al Premi Premsa 
Comarcal 2020 pel “seu su-
port a la Premsa Comarcal” 
enguany va recaure en el Col-
legi de Periodistes de Cata-
lunya; i va recollir el guardó 
l’igualadí Joan Maria Mor-
ros, Degà de l’entitat, que va 
destacar que “la premsa i els 

periodistes són un bé essen-
cial i imprescindible, tal  com 
ha quedat demostrat aquest 
darrer any”. Els dos confe-
renciants convidats d’aquesta 
edició eren la periodista Rosa 
Maria Calaf i l’escriptor gar-
rotxí Martí Gironell. 

40è aniversari de La Veu
El proper mes de setembre 
es donarà el tret de sortida 
als actes de celebració del 
40è aniversari de constitució 
de l’Associació  Catalana de 
la Premsa Comarcal, a Bar-
celona, de la qual La Veu de 
l’Anoia n’és membre fundado-
ra. L’aniversari es tancarà el 
setembre de 2022 a Igualada, 
coincidint també amb els 40 
anys d’aquest setmanari.

Les immobiliàries s’informen sobre 
els ajuts municipals de rehabilitació

dics de l’Ajuntament, Carmina 
Vives; de l’administrativa del 
Departament d’Habitatge del 
consistori, Victoria Aparicio, 
i de la cap del Servei d’Infàn-
cia i Habitatge de l’Ajuntament 
d’Igualada, Ma José Fernández 
Gamero, qui va fer l’exposició 
tècnica del contingut d’aquests 
ajuts. 
Els agents immobiliaris es van 
mostrar molt interessats en 
aquesta subvenció que pot fa-
cilitar  que alguns propietaris 

de pisos puguin posar al mer-
cat  de lloguer assequible els 
seus habitatges reformat.
Els assistents també van apro-
fitar la trobada per  reiterar la 
necessitat que els baixos dels 
edificis  i els altells  sota teu-
lada puguin habilitar-se com a 
habitatges, ja que actualment  
no es pot atendre la demanda 
d’habitatge de lloguer a la nos-
tra ciutat i també que  es  mo-
bilitzi l’habitatge buit   i es ge-
neri  nou habitatge no només 
a Igualada sinó també a tota la 
comarca.
Aquesta ha estat una de les 
sessions que periòdicament 
organitza la sectorial immo-
biliària  adreçada als seus in-
tegrants  sobre temes d’interès 
d’actualitat  pel sector.   A més, 
des de la sectorial s’estan orga-
nitzant reunions amb els dife-
rents representants de partits 
polítics per conèixer les seves 
propostes sobre el tema de 
l’habitatge. 



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#170 Anna Maria Zenón FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Cristina Domènech @CristinaDomenec

Maribel Borrega @bborrega

Jordi Parcerisas i Valls @jordiparcevalls

La Dolors Martí @ladolorsmarti

David Riba Miserachs @DeErraEma

Carlota Carner @_Charlotte21

Intersindical Adm. Local @InterAdmLocals

Quina descoberta aquest nou espai a Igualada, els 
jardins del Fortí, i quin concert tan preciós el de 
Bop Collective de l’@estivaldejazz

Sentir-se burra amb avarícia programant una ren-
tadora per la nit per poder estendre-la al matí, en 
comptes d’organitzar una revolució contra aquesta 
colla de lladres. Quina vergonya em faig. 

La jove hostaletenca Laura Crespo es proclama 
campiona de Cat d’hoquei patins en categoria 
femenina amb l’Igualada després d’una gran tem-
porada, on també ha fet d’entrenadora al HCPie-
ra. Una fita col·lectiva que l’erigeix com una de les 
promeses en aquest esport. Enhorabona!

Des d’avui, la biblioteca de @ladolorsmarti por-
tarà el nom de la nostra 1a directora que enguany 
es jubila, la Rosa Montrabeta. Agraïts de la im-
mensa tasca que ha fet des dels inicis de l’escola, 
ara fa 10 anys.

Molta curiositat per saber com el professor que 
va tardar 2 MESOS en corregir els parcials ara co-
rregirà:  15 treballs d’unes 100 pags, 180 informes 
de pràctiques i 60 exàmens finals en una setmana

Des de l’@ajigualada vam participar ahir en l’en-
trega dels Premis Igualada Recerca Jove 2021 al 
@campusigualada. Un acte de reconeixement a 
l’excel·lència i una mostra del gran talent jove al 
nostre territori. Felicitats a tots/es premiats i par-
ticipants! MarcaIgualada

@LaIntersindical reclama la readmissió d’una 
treballadora de l’Ajuntament @ajigualada després 
d’una sentència que condemna el consistori per 
acomiadament improcedent.

www.veuanoia.cat

21 3 A partir de dilluns, s’elimina 
el límit de 10 persones en 
reunions socials

Restablert el trànsit a l’A-2 
a Montmaneu després d’un 
accident

L’incendi ubicat entre Mira-
lles i Querol ha cremat 7.000 
m2 de vegetació

#latevaveu  

XARXES  | 17Divendres, 18 de  juny de 2021

xarxes: El més llegit

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

Igualadina de soca-rel i enamorada d’Igualada. 
Haver nascut el dia de Reis va ser premonitori 
de com m’agradaria aquesta festa tan nostra.
Lligada gairebé tota la vida al tèxtil, primer 
familiarment i després professionalment.
He viscut tota la vida aquí i hi he fundat la 
meva família.

M’agrada el cinema, el teatre i viatjar; hi ha 
tantes coses boniques al món! Però quan torno 
a l’Anoia, sempre se m’eixampla el cor; és casa.

M’agraden les paraules i, sobretot, aquestes 
tan genuïnament igualadines com “electra” o 
“corquita”.

Tenim una ciutat més bonica del que ens 
pensem, tot i que podria millorar.

  
@escolaesportiva_igd   @salvemmassanaiserramorena    @associacioeltrill

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
Que el tren d’Igualada a Barcelona arriba en menys d’una hora.

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



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Tenim clars els objectius comuns 
de l’empresa?

La riquesa del camp és infinita

Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director de FeedBackGround
@cescalcal

En los 90 y 2000 dije que EUR se equivocaba dando la espalda econó-
mica a RUS; ahora, si lo acaba haciendo, pienso que se equivocará si 
vuelve a hacerlo con CHI. Hoy la colaboración lleva más lejos que el 
individualismo.

Neobanc francès, un sector financer sòlid, innovador i competitiu és fo-
namental per al desenvolupament del teixit empresarial de Catalunya. 
Benvinguts!

Com evitar que els ERTO derivin en acomiadaments i atur.
Millorar les competències de les persones en risc d’atur és clau. 
La FP hauria d’ajudar molt, però la taxa de graduats de FP és del 12% 
davant del 29% de la UE

“Cal dir que la legislació a Espanya 
no és clara, el marc jurídic és confús”

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

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

general d’Indústria del Govern de la Generalitat | DG of 
Industry, Government of Catalonia @empresa

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

Almeria i, en concret, al 
poble d’El Ejido, famós 
pels hivernacles, on els 
tomàquets, els pebrots, 

les albergínies… han donat uns 
resultats econòmics excel·lents als 
seus propietaris, resulta que ara han 
trobat  un nou filó a explotar en les 
seves plantacions,  que el Diario  de 
Almería titula com “La fiebre por el 
cáñamo, el ‘nuevo oro’ del campo”.

El cànem s’ha cultivat des de temps 
immemorials: va ser utilitzat per 
elaborar fibres i emprar-lo  en el 
tèxtil; el moviment hippie en va fer 
ús per la seva vestimenta; les espar-
denyes de set penques n’eren fabri-
cades, i Ford el va utilitzar com a 
plàstic per a un del seus models que 
no es va arribar a comercialitzar. El 
resultat va ser la baixa demanda,  
pel que pràcticament va deixar-se 
de cultivar.

Últimament s’han “descobert” di-
verses  utilitzacions  que surten 
del cànem, com ara paper, aliment 
(es mengen les seves llavors), aïlla-
ments, combustible (el seu oli es 
pot processar per produir biodiè-
sel), productes de bellesa… però 
sobretot   el ‘boom’ són els produc-
tes derivats del cannabidiol (CBD). 
“El cannabidiol o CBD és un prin-
cipi actiu de la planta del cànnabis, 
tot i que hi és menys present que el 
dronabinol, que no té efectes psico-
actius però sí terapèutics, com per 
exemple analgèsic, antiinflamatori, 
antinauseós, antitumoral i antican-
cerós” (Wikipedia). Resultat: a 600 
€ el quilo i la collita venuda en plan-
ta!

El cultiu d’aquest producte, cànem 
CBD,  és legal segons el  Real De-
creto 1729/1999,  sempre i quan es 
respectin les seves indicacions com 

la del percentatge de  tetrahidrocan-
nabinol (THC) i l’ús exclusiu de les 
llavors presents en el registre corres-
ponent de la Unió Europea. El per-
centatge de THC no pot superar el 0,2 
%, d’aquí la importància de la llavor.

Entre el cultiu d’una plantació de cà-
nem industrial (CBD) i una de mari-
huana (THC) no hi ha diferència, ni 
d’aparença ni d’olors, l’única diferèn-
cia està en els nivells de TCH, ja que 
aquest sí que té efectes psicoactius 
(alteració de la percepció i modifica-
ció de l’estat d’ànim). L’únic mitjà per 
distingir-lo és fent una analítica de la 
planta. A la Benemèrita del sector se 
li ha girat feina fent analítiques dels 
camps de cànem. En l’actualitat hi ha 
100 hectàrees registrades de plantaci-
ons.

Cal dir que la legislació al respecte a 
Espanya no és clara, el marc jurídic 
és confús. Segurament, a no tardar, 
es regularitzarà com han fet països 
avançats. L’exemple és al Canadà,  on 
es va legalitzar la marihuana el 2018, 
i el mes de desembre de 2020 es van 
facturar 298,44 milions de dòlars ca-
nadencs (El Economista). 

Dit tot això,  cal tenir en compte el 
Codi Penal en el seu article 368, on 
es pot castigar de tres a sis anys de 
presó el cultiu “...ilegal de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas...”. Aquesta és la dife-
rència real entre el cànem CBD i la 
marihuana TCH.  

Per fer una bona definició d’OKR 
cal fer-se dues preguntes: A on has 
d’anar? I com sabràs que hi has 
arribat? Un exemple seria fixar 
com objectiu “augmentar vendes” 
i com a resultats clau “Augmentar 
un 20%” “35% en un mercat con-
cret” o altres resultats concrets.
És important no oblidar què vol 
dir la “k” i en aquest cas és “clau” 
(key) i per tant, només el més im-
portant i el que més interessa per 
prendre decisions. Si tot és priori-
tari, res és prioritari.

Una confusió freqüent és la que es 
produeix entre els OKR i els més 
coneguts KPIs (Key Performance 
Indicators) i que són les mètriques 
que ens ajuden a mesurar i quan-
tificar el rendiment del procés 
en funció d’unes fites i objectius 
plantejats en les diferents activi-
tats de l’organització.

Per ajudar-nos a entendre-ho mi-
llor, podem agafar l’analogia que 
va usar l’empresa www.booking.
com fent referència a un viatge 
turístic que pugui triar qualsevol 
persona:
1. Es parteix de la informació de 
la xarxa, llibres, experiències, 
amics... i es defineix el destí on es 
vol anar. Definició estratègica.
2. Un cop en el destí, fem servir un 
GPS per seguir les diferents rutes 
que ens havíem planificat. El GPS 
aquí seria els OKR.
3. Per poder fer la ruta prevista, 
fem servir un cotxe i per assegu-
rar que el cotxe ens porta de for-
ma correcte, usem els diferents 
indicadors del mateix, com el de 
benzina, velocitat, oli.... Aquests 
serien els KPIs. 

Comencem?  

És habitual trobar que els objectius 
dels diferents responsables, 

no sempre estan alineats

Són moltes les organitzaci-
ons per on passem que no 
tenen clar els seus objectius 
empresarials i segurament 

es deu a un tema cultural. Defi-
nir objectius demana sessions de 
reflexió conjunta i maduració i, 
certament, segurament ens agrada 
força més l’operativa empresarial 
que l’estratègica. El resultat de tot 
plegat és que, en organitzacions 
petites i mitjanes, és habitual tro-
bar que els objectius dels diferents 
responsables, no sempre estan ali-
neats.

Una forma força senzilla d’acon-
seguir aquest alineament és defi-
nir el que en anglès es coneix com 
OKR (Objective and Key Results). 
Entenem per OKR com una eina 
de gestió empresarial que ajuda a 
centrar els esforços del personal 
en una única direcció. 
Una bona definició d’OKR permet 
a les organitzacions conèixer-se 
millor, augmentar el rendiment i 
millorar resultats.
• Permet fer un seguiment siste-
màtic dels objectius estratègics
• Augmenta la transparència per-
què els objectius i resultats claus 
són coneguts per tothom
• Millora la motivació del perso-
nal car tothom sap com contribu-
eix la seva aportació individual al 
resultat col·lectiu
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L’Ajuntament 
d’Igualada 
t’ajuda a pagar 
la reforma i te’l 
posa a lloguer 

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

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

Consulteu condicions a igualada.cat

Obrim els habitatges 
buits, obrim el lloguer

Vine a l’Ajuntament i 
t’informarem!

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

www.igualada.cat
93 803 19 50

Tens un pis 
buit... però 
necessita 
reformes?

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

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

T’avancem el 20%
de la subvenció i la 
resta s’anirà abonant 
durant la reforma
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Després de les restric-
cions que van impedir 

les revetlles l’any passat 
aquest any es reprenen 

alguns actes amb 
mesures d’aforament

REDACCIÓ / LA VEU 

Després que l’any pas-
sat no es poguessin 
fer revetlles a causa 

de la situació de restricci-
ons per la covid-19, aquest 
any l’Associació de la Gent 
Gran d’Igualada organitza 
conjuntament amb les re-
gidories de Cultura i Acció 
Social, un concert-revetlla a 
l’Escorxador que seguirà to-
tes les mesures d’aforament i 
distanciament marcades pel 
PROCICAT.

Torna el Concert-Revetlla de Sant Joan a l’Escorxador 
amb aforament limitat

El concert-revetlla comptarà 
amb l’actuació del grup Gran 
Premier que interpretarà 
cançons de tots els temps. El 
concert començarà a les 20h, 
tindrà un aformanet limi-
tat i el públic estarà assegut 
respectant les distàncies i 
amb mascareta, sense ballar. 
L’entrada és gratuïta però cal 
inscriure’s prèviament per 
reservar la localitat. Les re-
serves es poden fer a l’ofici-
na de l’Associació de la Gent 
Gran d’Igualada al Passeig 
Verdaguer, 67, (Casal del 
Passeig) a partir del 10 de 
juny en horari de 10h a 13h 
de dilluns a dijous.
També es poden fer les re-
serves a tiquetsigualada.cat 

o de forma presencial el dijous 
17 de juny a la taquilla del Tea-
tre Ateneu d’11h a 1h i de 18h 
a 20h.
L’activitat està organitzada con-
juntament per l’Associació de la 

Gent Gran d’Igualada i les regi-
dories de Promoció Cultural i 
Acció Social de l’Ajuntament 
dins el projecte “Igualada, ciu-
tat amiga de les persones grans, 
amb la voluntat d’oferir un es-

pai de trobada segur on poder 
celebrar una revetlla seguint 
totes les normatives.
Al recinte i al pàrquing no s’hi 
podran llençar petards per 
motius de seguretat.

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com

Vine a buscar els teus ingredients 
per a la teva coca de Sant Joan!
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L’esdeveniment 
es farà seguint 

els protocols d’aforament 
i tots els corredors 

hauran passat
 una prova d’antígens

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés d’una edició 
del 2020 en format 
reduït a causa de la 

crisi sanitària de la Covid-19, 
la Flama del Canigó tornarà a 
arribar a la ciutat d’Igualada 
procedent del cim del Cani-
gó que té una altitud de 2784 
metres.
El recorregut constarà de dues 
parts; una primera part ínte-
grament d’alta muntanya que 
va des del cim del Canigó fins 
a la població de Prats de Mo-
lló, que l’efectuarà un reduït 

Igualada rebrà la Flama del Canigó el vespre del 23 de juny

grup de muntanyencs, i una 
segona part des del Coll d’Ares 
fins a Igualada. En aques-
ta segona part, la flama serà 
transportada fins a Igualada 
amb un grup d’una vintena 
de corredors que salvaran els 
més de 150 quilòmetres que 
hi ha entre el Coll d’Ares fins 
a la capital de l’Anoia fent una 
marxa de relleus. Per fer segu-
ra la portada, tots els corre-
dors hauran passat una prova 
d’antígens prèviament gràcies 
a la col·laboració d’Assistenci-
al Anoia.
Durant el recorregut els cor-
redors igualadins aniran re-
partint la Flama pels diferents 
municipis que transcorren. 
Com és habitual la comitiva 
igualadina farà entrada a la 

plaça de l’Ajuntament a les 20h 
on s’encendrà el peveter situat, 
com l’any passat, dalt del balcó 
de l’ajuntament per complir 
amb els protocols i normatives 
vigents.
A partir de les 20h la Flama 
s’entregarà els diferents mu-
nicipis de la comarca que ho 
han sol·licitat. Entre aquests 
municipis i les poblacions que 

recullen la flama pel camí l’en-
titat igualadina fa entrega més 
de 50 entregues de la Flama.
El Club Atlètic Igualada serà 
l’encarregat de portar la Flama 
a Montserrat després d’arribar 
a Igualada (aquest any ho fa-
ran amb cotxe). Hi haurà l’en-
cesa de la foguera a les 22h.
Des de l’entitat Flama del Ca-
nigó d’Igualada han volgut 

expressar el seu agraïment a 
totes aquelles persones, col-
lectius i entitats que fan possi-
ble la portada de la Flama del 
Canigó fins a Igualada: El Cos 
dels Agents Rurals de Catalu-
nya, la FEEC, el Casal de Con-
flent, l’Ajuntament d’Igualada 
i el Club Atlètic Igualada.

Entrevista a la Contraportada

Estigues atent/a al nostre 
Instagram @piroestalella 

per descobrir-los!

PREUS DE
FÀBRICA

NOVA BOTIGA A IGUALADA!!!NOVA BOTIGA A IGUALADA!!!

FOCS ARTIFICIALSFOCS ARTIFICIALS

FES LA COMPRA ONLINE A:FES LA COMPRA ONLINE A: GRANS DESCOMPTES!!!GRANS DESCOMPTES!!!

TRADICIONALMENT MÀGICATRADICIONALMENT MÀGICA

www.estalella.comwww.estalella.comANTIGA BOTIGA DE FOCS ARTIFICIALS 
DE LA BOLSERA IGUALADINA 

C/De La Virtut 42, Igualada Recull la teva comanda a la Botiga!

Viu amb Estalella la revetlla de Sant Joan…
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FIDEL SERRA
c/ Nou, 10 

93 803 16 62

CONFITERIA CLOSA
C/ Argent, 23 

93 803 16 23 · 93 805 58 89

P  A  S  T  I  S  S  E  R

OSCAR PASTISSER
C/Lleida, 34 · 93 805 22 25

Av. Europa, 7-9 · 93 804 13 14   

PASTISSERIA PLA
av. Barcelona, 22 · 93 803 29 13 

rbla.  Nova, 43 · 93 80315 28

Pastisseries adherides a: 
gemidepastisseria.cat

Bona 
revetlla de 
Sant Joan!
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REDACCIÓ / LA VEU 

Des de la prehistòria, 
moltes civilitzacions 
han commemorat el 

solstici d’estiu, el dia més llarg 
de l’any, que a Europa sol cau-
re en la setmana del vint de 
juny, i que es va assimilar a la 
festivitat amb l’arribada de la 
cristiandat. 
Però Sant Joan és potser la 
més pagana de les festes cris-
tianes, i la seva celebració, 
plena d’aigua, foc, música i 
alegria, l’apropa més a un di-
vertit aquelarre que a una fes-
tivitat religiosa. I com passa 
sempre, no s’entén una festa 
d’aquestes característiques 
sense els seus rituals gas-
tronòmics específics. Entra 
en escena la coca, una coca 
plana que es menja en tota 
la costa mediterrània, i que 
és parenta d’altres plats amb 
una base similar al pa, com la 
pizza o la pissaladiere. El seu 
nom ve del verb llatí cocere, 
la qual cosa l’emparenta amb 
les cakes angleses i els Kuchen 
alemanys, i la més coneguda 
és, sens dubte, la que porta 
fruita confitada, encara que 
a la pràctica són moltes les 
persones que li posen pegues 
a aquesta (la fruita confitada 
sol agradar més com a con-
cepte que com a realitat)...

Donem-li una ullada a algu-
nes altres tradicions culinà-
ries del solstici a tot el món, 
que estem molt a favor de co-
piar tot el que és disfrutable, 
procedeixi d’on procedeixi. El 
que tenen en comú totes elles 
és que celebren aquest mo-
ment de màxima esplendor 
en la naturalesa –en l’hemis-
feri nord; en el sud el solstici 
d’estiu coincideix amb Na-
dal–. 

Si en molts llocs l’habitual és 
recollir herbes per preparar 
orujos, queimadas, aiguar-
dents i ratafies, perquè es creu 
que per Sant Joan incremen-
ten els seus poders curatius 
o màgics, en tots ells es trien 
aliments que estan en plena 
temporada. 
A Espanya, trobem moltes lo-
calitats que ho celebren amb 
sardinades –el peix blau està a 
la meitat de la seva tempora-
da de pesca– o, a Alacant amb 
la coca amb tonyina. A Suè-
cia el ritual de Midsommar 
s’observa menjant maduixes i 
gerds, que saturen els boscos 
nòrdics per aquestes dates i 
després de ballar en cercle al 
voltant d’un tronc. 

Curiositats entorn de la Coca de Sant Joan

També es menja un plat tra-
dicional d’areng amb salsa, 
acompanyat d’abundant aqu-
avit (un aiguardent molt po-
tent).
A Cuba, a Camagüey, un dels 
rituals consisteix a preparar 

Regalem una bossa  per  la 
compra d’un pernil o caixa 
de cava!!

C/Portal, 4 – ctra. de Valls, 11   08700 IGUALADA
93 803 0917  www.agroigualada.com

  SantJoan
  MolíBlancHotel            2021
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menú degustació
55€

31€
PREU

IVA INCLÒS

RESTAURANT SCORPIA   Carretera N-II, Km 559,1 ·  08711 Òdena  
TELF /  93 806 05 55   ·   scorpia@restaurantscorpia.cat

REVETLLA 
DE SANT JOAN

2021

Fideuada amb fruits de mar i allioli
O

Tàrtar de guacamole amb tonyina marinada a la vinagreta 
de mostassa i germinats de remolatxa

******
Llaminera  al gust: planxa, gorgonçola, “Pedro Jiménez” o al pebre verd

O
Llom de bacallà sobre cremós d’espinacs amb el seu amanit 

de panses i nous
****

Tatin de poma amb gelat de vainilla
O

Cheesecake  de fruites del bosc
O

Postres de músic amb moscatell

Vi  blanc o negre Canals & Nubiola
Cava Canals & Nubiola Brut

Coca i cava durant  tota la Nit

ball 
discomÒBil 

al jardÍ

Canaletes
GASTRONOMIA I EVENTS

MENÚ REVETLLA DE SANT JOAN
23 de juny

Horari del sopar: de 21 a 23h
Horari del ball: de 23 a 3.30h

ENTRETENIMENTS
PRIMER PLAT

Pinya amb pernil ibèric
SEGON PLAT

Ragout de vedella amb verdures
POSTRES

Brownie casolà amb xocolata i nous
Pa, aigua, vi blanc Nuviana, vi negre Arronte.

Cafès
PREU 30€

BALL AMB EL MÚSIC ENRIC CARRERAS
L’establiment compleix amb totes les normes Covid-19:

Distància entre Taules - Gels hidroalcohòlics i desinfecció de tots els espais 
Climatització total de l’aire cada hora - Tot el personal amb mascareta

Av. Mestre Montaner, 60 Igualada
Reserves al 93 803 27 50 · 609 107 738

una olla d’ajiaco, un guisat de 
carn. I a Perú, a la zona de la 
selva, el plat és el juane, simi-
lar a un tamal, que consisteix 
en una massa d’arròs, olives, 
pollastre, ou dur que es lliga 
amb arròs i es cou al vapor. 

Tornant a les coques, s’estima 
que l’any passat només a Cata-
lunya es van vendre més d’1,6 
milions d’elles. 

La tendència és comprar-les 
més petites i artesanes, i la clàs-
sica segueix triomfant, encara 
que sempre és divertit fer-les 
a casa. De coques se’n troben a 
les fleques i pastisseries durant 
tot l’any, però aquestes són les 
específiques de Sant Joan.
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D ivendres dia 11 de 
juny és el dia que han 
triat el col·lectiu d’ad-

ministratius del Consorci Sani-
tari de l’Anoia per manifestat la 
voluntat  d’engegar una inicia-
tiva per tenir reconegut el Dia 
de les Administratives Sanitài-
res d’Arreu. 
En aquest sentit, han fet algu-
nes activitats al CAP Igualada 
Nord i, entre altres, han llegit 
un manifest que posa de relleu 
la seva tasca. 
També s’ha editat un vídeo 
d’un minut i mig i que es pot 
visualitzar al YouTube (https://
www.youtube.com/watch?-
v=hN7TQAlFjM4) i han aca-
bat fent una foto de família. 
Reconeixen que: “Som la por-
ta d’entrada al sistema sanitari. 

CEIP DOLORS M. / LA VEU 

D ivendres, 11 de 
juny, l’AFA de l’es-
cola Dolors Martí i 

Badia va retre homenatge a 
la Rosa Montrabeta per ha-
ver estat la primera directo-
ra del centre (inaugurat el 
2010). Es va decidir posar 
el seu nom a la biblioteca de 
l’escola i es va fer un petit 
acte per atorgar-li la placa 
commemorativa. L’acte va 
tenir lloc al pati de l’escola 
i s’hi va convidar la direcció 
dels diversos centres públics 

Homenatge de l’AFA Dolors Martí 
a Rosa Montrabeta

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació de Donants 
de Sang de l’Anoia 
(ADSA) informa que el 

passat dilluns dia 14 de juny, 
com cada any, es va comme-
morar el Dia Mundial del 
Donant de Sang. El lema d’en-
guany és: “Dóna Sang i fes que 
el món segueixi bategant”, 
El passat any 2020, que ha 
estat marcat per la pandèmia 
del covid-19, malgrat les difi-
cultats, 260.000 donants van 
acudir a donar sang, que ha 
permès que 45.000 persones 
se’n poguessin beneficiar. Re-

d’Igualada, la regidora d’En-
senyament i representants de 
totes les classes de l’escola.
La Rosa es jubila aquest curs 
després de tota una vida dedi-
cada a l’ensenyament i a la di-
recció de centres públics (del 
Ramon Castelltort i de la Do-
lors Martí). Ella ha estat el pal 
de paller de la Dolors Martí 
i, acompanyada sempre de 
grans persones, ha anat de-
senvolupant el projecte de 
l’escola fins ara. Des d’aquí li 
volem desitjar molta sort en 
aquesta nova etapa. 
Gràcies per tot, Rosa!

86 participants a Igualada en el dia 
mundial del donant de sang

cordem que el Banc de Sang 
i Teixits administra la recolli-
da de sang, plasma, moll d’os, 
llet materna, cordó umbilical 
i d’altres.
A Igualada, aquest mateix dia 
14, es va procedir a l’acapta de 
sang i  s’aproparen 86 perso-
nes, de les quals 76 van donar 
sang, 2 moll de l’os i 5 varen 
fer la primera donació. En to-
tal se’n podran beneficiar 228 
pacients.
Des de l’ADSA, animen a tot-
hom segueixi contribuint en 
la donació de sang, però en 
especial és molt important 
animar el jovent per tal que 

cada vegada en major nom-
bre s’apropin a donar sang.
Diversos municipis de Cata-
lunya, participaren en la dia-
da, il·luminant de vermell les 
façanes dels seus consistoris, 
en agraïment a la gran labor 
social de tots els donants de 
sang. A l’Anoia, s’hi ha ad-
heriren els municipis  d’Igua-
lada, Masquefa, Òdena, Sant 
Martí de Tous i Vilanova del 
Camí.
I, recordeu, podeu reservar 
hora a:
https://donarsang.gencat.
cat/ca/vull-donar/calenda-
ri-de-recollida

Els administratius de la Sanitat 
es reivindiquen

Hem passat la pandèmia al 
costat dels/les  ciutadans/es i 
dels/les nostres companyes/
nys, donant suport i gestio-
nant totes les demandes, apor-
tant els nostres coneixements 
per facilitar i acompanyar en la 
incertesa, organitzant, creant, 
escoltant i gestionant. Hem 
viscut, també, el patiment de 
companyes/nys i hem seguit 
i seguim al peu del canó, do-
nant sempre el màxim esforç . 
Som l’engranatge imprescindi-

ble pel bon funcionament del 
sistema sanitari. Així, el dia 
11 de juny , ens reconeixem, 
mostrem i celebrem!”
A aquesta iniciativa, s’hi han 
sumat també els adminis-
tratius d’altres entitats sani-
tàries. com l’ICS Catalunya 
Central, ICS de les Terres de 
l’Ebre, el Consorci Sanita-
ri Integral  ... i s’ha fet molt 
ressò a les xarxes socials amb 
els hashtag  #somaqui #so-
cadministrativasanitaria. 

Tel. 93 803 29 65 - www.vitermik.es
Av. Barcelona, 188

IGUALADA

VISITA’NS 
AL NOU 

SHOWROOM
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Ha finalitzat la instal·
lació de les plaques 
fotovoltaiques situ·

ades a la teulada de l’escola 
Emili Vallès i al complex es·
portiu de Les Comes, dues 
instal·lacions importants tant 
per la seva localització en 
edificis concorreguts com pel 
seu volum.
Aquestes noves plaques se su·
men al conjunt d’instal·laci·
ons de plaques fotovoltaiques 
situades als edificis munici·
pals promogudes pel govern 
de la ciutat dins la seva polí·
tica de lluita contra el canvi 
climàtic.
Com sempre es tracta d’una 
instal·lació d’autoconsum, és 
a dir que l’edifici genera la to·
talitat, o una part, de la ener·
gia que consumeix gràcies a la 
energia solar i de forma com·
pletament neta i sostenible. 
També afavoreix la reducció 
de la petjada ambiental de la 
ciutat reduint el CO2 emès a 
l’atmosfera i fa la ciutat més 
sostenible.
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives ha posat en 

Acaba la instal·lació de plaques 
solars a les Comes i l’Emili Vallès

25 anys del Casal Cívic 
Montserrat
CASAL C. MONTSERRAT / LA VEU 

E l 16 de juny de 1996 
s’inaugurava el Casal 
Cívic Montserrat. Sem·

bla que fa 4 dies i ja han passat 
25 anys. Quan mirem enrere, 
en venen al cap moltes imat·
ges, i gairebé totes relacionades 
amb les persones que han anat 
venint a gaudir de les activi·
tats i projectes que hem anat 
oferint.
Els primers que van començar 
van ser els infants fent activi·
tats d’estiu. Les primeres ins·
cripcions que ràpidament es 
van omplir. Van estrenar la 
Ludoteca i la sala de lectura, 
un espai molt bonic, només 
dedicat a ells i elles. 
Després van venir les perso·
nes grans, ells a jugar a cartes i 
dòmino, elles a fer gimnàs. No 
van tardar gaire a omplir·se 
les places, i és que l’entorn es·
tava desitjant que acabessin 
les obres per poder venir.
Durant tots aquest anys han 
passat milers de persones que 
han participar en alguna acti·
vitat. Programa rere progra·
ma, cada cop més persones 

REDACCIÓ / LA VEU 

Les caminades de des·
coberta de la biodiver·
sitat, programades per 

l’Espai Cívic Centre, Iguala·
da, han tingut un gran èxit de 
participació i han permès als 
participant conèixer millor 
biodiversitat de la comarca a 
través de dues caminades.  El 
passat dissabte 29 de maig va 
ser la caminada de La Tos·
sa pel Torrent de les Bruixes, 
on a través d’un recorregut 
poc usual, es va descobrir un 
ecosistema particular, els xa·
ragalls o “badlands”, amb sòls 
erosionats, que contrasten 
amb els boscos amb sòls ben 
formats de l’Espai natural de 

REDACCIÓ / LA VEU 

D es del primer confi·
nament causat per 
la pandèmia de la 

covid·19, les CCOO del Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Garraf 
i Anoia va activar un servei 
d’assessorament, informació i 
suport, obert i gratuït adreçat 
a persones treballadores i a la 
ciutadania en general, per do·
nar resposta a l’allau de consul·
tes de tipus laboral i social en 
un moment d’incertesa, de fort 
impacte de la crisi a la comarca 
i de col·lapse de les administra·
cions davant aquesta proble·
màtica.
Després de l’estiu, van constatar 
que les persones en situació de 
vulnerabilitat socioeconòmi·
ca tenen moltes dificultats per 
completar de forma autònoma 
tràmits que ara només es po·
den fer telemàticament. 
Els tràmits més habituals són 
prestacions SEPE·SOC, Renda 
Garantida de Ciutadania, ajuts 
d’habitatge, Ingrés Mínim Vi·
tal, pensions contributives o no 

i més activitats i més grans. 
Però això no hauria estat pos·
sible sense la participació de 
les entitats.
Ens agradaria poder celebrar 
aquest aniversari amb les per·
sones i entitats que formen 
part de la vida de l’equipa·
ment, però la situació no es ho 
permet.  Per tant, hem hagut 
de pensar en una activitat que 
ens permetés celebrar·ho amb 
tothom, mantenint les mesu·
res de seguretat actuals.
Del 16 de juny al 9 de juliol us 
hem preparat una exposició de 
més de 130 fotografies signifi·
catives d’aquests primers 25 
anys, que penjarem a la façana 
de l’equipament, perquè tot·
hom pugui visitar·la.  A més a 
més, a l’entrada hi trobareu un 
espai on podreu escriure els 
vostres records i vivències “25 
anys deixen moltes petjades, 
quina és la teva?”. 

Molta gent a les 
caminades de descoberta 
de la biodiversitat

La Tossa.
La segona caminada, el passat 
diumenge 6 de juny, va portar 
els participants a conèixer di·
ferents microclimes, com ara 
torrents i fondalades, arribant 
als Esgavellats, on van conèi·
xer com es van formar i la 
seva flora particular.
Aquestes son les dues camina·
des que s’han pogut realitzar 
d’un cicle de caminades a càr·
rec del biòleg Robin Corrià, 
que tenen per objectiu donar 
a conèixer la biodiversitat de 
l’Anoia i la importància que té 
la seva conservació per a pro·
porcionar·nos serveis ecosis·
tèmics, com ara la regulació 
del cicle de l’aigua i la creació 
de sòls fèrtils.

valor “el gran impuls en l’ús 
d’energia d’autoconsum per 
part del govern de la ciutat 
amb dues clares avantatges: la 
reducció de costos per l’ajun·
tament en compra d’energia 
elèctrica i la reducció de la 
petjada ecològica (l’impacte 
en la natura de l’activitat hu·
mana) generada per Igualada”.
Vives ha destacat també la vo·
luntat pedagògica d’aquestes 
instal·lacions que s’han prio·
ritzat en llocs on, a banda de 
la reducció de costos i la lluita 
contra el canvi climàtic, tam·
bé es pot fer una “visibilitat 
didàctica i pedagògica per la 
societat, ja siguin els usuaris 

dels equipaments esportius o 
els alumnes que veuen com 
la seva escola disposa de pla·
ques fotovoltaiques per gene·
rar energia neta”.
Ara que ja fa un any que les 
plaques de l’Espai Cívic Cen·
tre estan en funcionament, 
Vives ha volgut remarcar la 
ferma aposta del govern per 
“potenciar el patrimoni verd 
de les ciutats i la lluita contra 
el canvi climàtic que millo·
ra, també, la qualitat de vida 
dels seus ciutadans.” Des de 
l’Ajuntament, ha conclòs Vi·
ves, “entomem el repte de fer 
la ciutat sostenible i, alhora, 
amable amb les persones”.

CCOO atén 200 persones en vuit 
mesos, en un nou servei sobre ajuts

contributives. “Sabem que hi 
ha un risc real d’exclusió, per·
què moltes vegades no dispo·
sen d’equips informàtics o no 
tenen prou coneixements per 
a utilitzar·los, entrebancant·se 
en temes com el DNI o el NIE 
electrònic, els certificats digi·
tals o, fins i tot amb l’idioma, en 
el cas d’algunes persones nou·
vingudes”, expliquen des del 
sindicat.
L’objectiu de CCOO ha estat 
evitar que la desigualtat crei·
xent, també a l’Anoia, no afectés 
significativament a les persones 
més susceptibles del suport so·
cial i quedessin excloses de re·
bre prestacions per qüestions 
purament administratives i per 
manca de recursos i coneixe·
ments digitals.
Davant d’aquesta problemàtica 

social, CCOO Anoia va decidir 
posar en marxa aquest punt de 
suport a les persones que ar·
ribaven directament al local o 
derivades d’altres serveis que 
no podien oferir·los·hi una 
atenció i un acompanyament 
digne. “La nostra és una aten·
ció transformadora, que evita 
la visió caritatives, fent èmfasi 
en la pedagogia de les explica·
cions procedimentals per per·
metre un empoderament per·
sonal i ampliar l’autonomia de 
les persones”, diuen.
Aquest servei va començar a 
funcionar el 14 de setembre de 
l’any passat. Després de 8 me·
sos de funcionament, han atès a 
196 persones, havent completat 
un 93% de tràmits addicionals. 
Les dades han estat possibles 
gràcies a la col·laboració vo·
luntària i desinteressada d’una 
delegada sindical, complemen·
tada amb un esforç extra de 
l’assessor laboral a l’Anoia. De 
tot plegat resulta una valoració 
molt positiva per part del sindi·
cat, i un reconeixement als qui 
ho estan fent possible.



L’actuació, dins d’una 
inversió per a renovar la 
coberta del dipòsit rec-
tangular, ha comportat 
actuacions la passada 

nit i avui al matí
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U n total de 17 establi-
ments han participat 
al 9è Concurs d’Apa-

radors de la Mostra organit-
zat, un any més, des de l’àrea 
de Comerç del departament 
de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada.
Aquest dissabte, l’alcalde, 
Marc Castells, acompanyat 
del regidor de Dinamització 
Econòmica, Jordi Marcè han 
entregat els premis als establi-
ments guardonats. En tercer 
lloc ha quedat l’establiment 
Opticàlia Igualada del carrer 
Òdena, 38 que ha guanyat 
un premi de 250€, El segon 
premi, de 250€ ha estat per 
l’establiment Brodadets, del 
carrer Aurora, 60 – 66. Final-
ment el vencedor del 9è Con-
curs d’Aparadors de la Mostra 
Igualada, amb un premi de 
400€, ha estat la Galeria d’Art 
GC del carrer del Clos, 15.
Paral·lelament al concurs 
d’aparadors s’ha realitzat el 

La Galeria d’Art GC, Brodadets i 
Opticàlia guanyen el 9è Concurs 
d’Aparadors de la Mostra

Obres d’Aigua de Rigat 
provoquen talls 
i baixada de pressió
REDACCIÓ / LA VEU 

A igua de Rigat, em-
presa gestora del cicle 
integral de l’aigua a 

Igualada, afronta enguany una 
important inversió consistent 
en la renovació de la cober-
ta del dipòsit Rectangular. 
Aquesta renovació s’emmarca 
dins del pla d’inversions de la 
companyia en la xarxa d’Igua-
lada. 
Les obres s’iniciaran al setem-
bre però prèviament a l’execu-
ció d’aquestes, s’han de dur a 
terme una sèrie d’actuacions 
com la que es desenvoluparà 
la nit de dijous 17 a divendres 
18, quan es realitzaran unes 
connexions al dipòsit per tal 
que mentre durin les obres 
de substitució de la coberta es 
pugui mantenir el servei a la 
ciutadania amb normalitat.
Per minimitzar l’afectació, la 
companyia subministrarà ai-
gua mitjançant connexions 
alternatives però no seran su-
ficients per satisfer la deman-
da. Per tant, hi haurà zones 
que notaran una baixada de 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’associació de veïns del 
Poble Sec ha arribat a 
un acord que permetrà 

a tots els associats un servei 
d’assessorament tècnic legal 
amb el despatx professional 
Gabinet Jurídic Claramunt & 
Cia. Advocats, vinculat des de 
fa molts anys al barri.
Es tracta d’un servei sense 

la pressió, d’altres que patiran 
talls intermitents i finalment 
algunes que tindran talls pro-
longats.
Els barris afectats són: Poble 
Sec, Montserrat, Sant Crist, 
sector Passeig Verdaguer, Pol. 
Ind. els Blanquers i centre 
ciutat, sector Rec. L’actua-
ció es durà a terme entre les 
22:00 hores d’ahir dijous 17 
de juny i les 7:00 hores d’avui 
divendres dia 18.
Aigua de Rigat lamenta les 
molèsties que aquesta actua-
ció pugui causar a la pobla-
ció i es compromet a treba-
llar amb la major celeritat 
per restablir el subministra-
ment amb totes les garanties 
al més aviat possible.

Joc del Comerç on més de 500 
participants han pogut valorar 
les propostes dels establiments 
participants o bé han pogut 
jugar al joc del comerç encer-
tant el nombre de cares que 
s’hi podien trobar i responent 
un seguit d’enigmes per acce-
dir al sorteig de premis.
D’aquesta manera finalitza 
la novena edició del concurs 
d’aparadors de la Mostra Igua-

lada. En aquest sentit, des 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
s’envia un fort agraïment a 
tots els implicats, col·labora-
dors, comerços participants i 
usuaris del joc del comerç i 
s’encoratja als comerços que 
no han participat, a que en 
futures ocasions se sumin a 
la iniciativa i es segueix tre-
ballant per preparar els prò-
xims esdeveniments.

Acord de l’associació de veïns del 
Poble Sec amb Gabinet Claramunt

cost, obert a veïns i veïnes del 
barri per cada primera con-
sulta d‘un tema. Les demés 
consultes sobre un mateix 
tema seran al preu especial de 
25€. Las actuacions judicials, 
prejudicials, de gestió o admi-
nistratives estan concertades a 
preus especials.
Els veïns poden fer consultes 
sobre:
• Drets del consumidor, inclòs 

dret bancari.  
• Arrendaments, comunitat de 
propietaris (només per la co-
munitat), compravendes i de-
més contractes immobiliaris.
• Pòlisses d’assegurances, si-
nistres o danys i accidents.
• Família (tutela, matrimo-
nial i parelles de fet de mutu 
acord).
• Herències, particions, recla-
mació de legítimes.

Necessites una estada temporal a una residència?
La Residència Pare Vilaseca d’Igualada ofereix un nou servei d’estades temporals d’entre 15 i 90 dies.
Donem suport a famílies que tenen persones grans amb deteriorament físic i/o psíquic i que precisen atenció a la residència amb motiu de respir familiar, vacances, descans, convales-
cència post-hospitalària o altres necessitats. En acabar l’estada temporal, hi ha opció al retorn al domicili o a mantenir l’ingrés al centre.
Oferim, sense cost addicional, sessions d’estimulació sensorial a la nova sala Snoezelen, teràpies amb gossos i sessions de gimnàstica al nou parc de salut instal·lat al jardí.

Tens un familiar que necessita ajuda?
El Servei d’Atenció a Domicili del Consorci Sociosanitari d’Igualada t’ajudarà.
   Ajuda a la llar
   Manteniment i  neteja de la llar
   Realització de compres i/o cuinat d’aliments
   Rentat i repàs de la roba 

  Ajuda a la persona
   Aixecar del llit i/o enllitar 
   Ajuda en la higiene personal 
   Suport a la mobilitat en el domicili
   Supervisió de la medicació prescrita
   Acompanyament a visites mèdiques,  recollida 
   de medicaments i altres tràmits i gestions 
   Ajuda en la ingesta d’aliments, plani�cació 
   de menús i control d’hàbits 
   Suport i companyia en situacions de solitud

  Ajuda socioeducativa
   Atenció i cura dels menors a la llar i en 
   acompanyaments a centres escolars, sanitaris, 
   tràmits, oci, etc.
   Suport en l'organització econòmica o de la llar, 
   amb �nalitat educativa i de crear bons hàbits i
   habilitats
   Fomentar estils de vida saludables i actius

Truca al 93 804 5515 o envia un 
correu a sad@cssi.cat i

 explica’ns el que necessites.



comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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L’aliança dels set Ajun-
taments de la Conca 
d’Òdena segueix donant 

fruits. La Diputació de Bar-
celona ha aprovat el projecte 
Conca Tech presentat per la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena (MICOD) al progra-
ma “Treball Talent i Tecnolo-
gia”, fet que suposa una inver-
sió de 204 mil euros per ajudar 
la indústria de la Conca d’Òde-
na a crear llocs de treball grà-
cies a la transformació digital.
El programa serà liderat i coor-
dinat per la MICOD, que ges-
tionarà el total de dotació eco-
nòmica que han rebut els set 
ajuntaments, i s’allargarà fins 
al desembre del 2022. Conca 
Tech formarà en tecnologia els 
treballadors i empreses de la 
Conca en una cadena de valor 
que es considera prioritària al 
territori: el packaging.
La tecnologia i la digitalització 
ja eren necessàries abans de 
la pandèmia, però el confina-
ment l’ha accelerat de forma 
inesperada, fins al punt que les 
organitzacions s’han vist força-
des a fer la transició digital per 
poder tirar endavant la seva 
pròpia activitat interna i també 
per poder tractar amb tercers 

(proveïdors, clients i potencials 
clients). És per això que la Di-
putació de Barcelona ha creat 
el programa “Treball Talent i 
Tecnologia” (TTT), que forma 
part del pla de xoc impulsat 
arran de la crisi provocada per 
la pandèmia, i que servirà per 
disminuir la bretxa tecnològica 
de les persones, millorar les se-
ves oportunitats de trobar feina 
i facilitar-ne la inserció laboral.
Per tal d’escollir a quin sector 
industrial se centraria el pro-
jecte Conca Tech, l’Ajuntament 
d’Igualada va encarregar l’ela-
boració d’un mapa del teixit 

empresarial de la comarca de 
l’Anoia per cadenes de valor, 
estudiant i analitzant la realitat 
empresarial del territori. De 
l’estudi en va sortir la cadena de 
valor en què se centrarà aquest 
projecte: el sector del packa-
ging i les arts gràfiques de gran 
consum, un dels principals ne-
gocis de la comarca de l’Anoia. 
Es calcula que aquest sector és 
el sisè més important en nom-
bre d’empreses i ocupació i el 
setè en facturació de la Conca 
d’Òdena. Aquí es concentren 
un bon nombre d’empreses re-
lacionades amb l’embalatge, el 

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena aposta per la 
indústria del packaging

packaging o envasos i d’altres 
empreses relacionades, com 
ara les d’impressió digital i 
etiquetes. La majoria d’empre-
ses treballen pels segments de 
gran consum (farmàcia, cos-
mètica, alimentació, drogueria, 
etc.) i una part significativa 
d’aquestes empreses són de 
producte propi, ja que encara 
que dissenyin i produeixin en-
vasos a mida per un client, les 
empreses són propietàries de 
la tecnologia de producte i del 
procés, i ofereixen una solució 
integral.
El programa Treball Talent 

i Tecnologia arriba a tots els 
municipis de la província de 
Barcelona amb una dotació 
de 10 milions d’euros però, en 
el cas de la Conca d’Òdena, els 
alcaldes d’Igualada, Vilano-
va del Camí, Santa Margarida 
de Montbui, Òdena, La Pobla 
de Claramunt, Jorba i Caste-
llolí han decidit unificar l’ajut 
i canalitzar-lo a través de la 
Mancomunitat per poder do-
nar continuïtat al projecte de 
formació ocupacional que ja té 
en marxa la MICOD, amb una 
clara aposta per la indústria, ja 
sigui metal·lúrgica, tèxtil o, en 
aquest cas, de l’embalatge. A 
més, està provat que la suma 
de tots els imports augmenta 
significativament les accions 
que es poden portar a terme, 
potenciant l’impacte positiu en 
el teixit productiu i l’ocupació 
de la Conca d’Òdena.
Una de les primeres accions 
del projecte, que arrencarà en 
els propers dies, és la contrac-
tació d’una empresa externa 
que farà l’anàlisi i diagnosi de 
la cadena de valor escollida. 
Això servirà per identificar 
els reptes d’aquesta cadena de 
valor i, d’aquí, es desprendran 
tot un seguit d’actuacions que 
hauran d’executar-se abans de 
finalitzar l’any 2022.

ANOIA / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia, a través de l’ens 
Anoia Turisme, ha obert 

un espai propi a Wikiloc, una 
de les plataformes en línia es-
pecialitzades en rutes de lleu-
re, turisme i esport més popu-
lars. Amb el perfil professional 
‘Anoia Turisme’ i sota la mo-
dalitat Premium, l’ens comar-
cal posarà progressivament a 
disposició de tothom, de ma-
nera gratuïta, les rutes, camins 
i corriols de l’Anoia.
Les primeres rutes de sen-
derisme que ja apareixen al 
Wikiloc d’Anoia Turisme, 
corresponen als tres fulletons 
publicats, Serres de l’Anoia, La 
Riera de Carme i Les Valls de 

l’Anoia. Mica en mica, però, 
l’espai s’anirà omplint amb 
altres rutes i modalitats com 
les de BTT o Ebike. A més, el 
nou canal de promoció de les 
rutes d’Anoia Turisme tam-
bé està obert a la participació 
de tots els municipis de la co-
marca perquè hi puguin posar 
aquells recorreguts més em-
blemàtics i les rutes més sim-
bòliques del territori.
L’objectiu és aconseguir un 
perfil complet i atractiu, on 
tothom pugui trobar una bona 
oferta i descarregar qualsevol 
de les rutes sense haver d’es-
tar registrat a la plataforma 
Wikiloc, gràcies a la modalitat 
Premium amb què el Consell 
Comarcal ha creat el perfil. 
Qualsevol usuari podrà seguir 

via GPS les rutes que estiguin 
disponibles al perfil, a través 
dels seus dispositius mòbils o 
rellotges intel·ligents.
El conseller de Turisme, Dani 
Gutiérrez, explica que “aquest 
nou recurs respon a l’estratè-

gia d’Anoia Turisme i els mu-
nicipis que en formen part, 
de promoció del territori com 
un destí de proximitat i sos-
tenible, especialitzat en slow 
tourism. A través de Wikiloc, 
tant les persones de la comar-

Anoia Turisme compartirà les millors rutes per descobrir i 
gaudir els paisatges de la comarca a través del seu perfil a Wikiloc

ca com els visitants d’altres 
zones que tinguin com a destí 
l’Anoia, podran gaudir de l’ex-
cepcional xarxa de camins que 
travessa la nostra comarca, tot 
posant en valor el nostre gran 
patrimoni cultural i natural”.
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La nova web on 
trobaràs tots els cotxes 

de km 0 i segona mà 
de la comarca 
amb un sol clic

www.veudelmotor.cat
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L’Associació Polígons 
dels Plans de la Conca 
d’Òdena va participar 

al II Congrés Nacional de 
Gestors de Polígons Industri-
als. Un acte que es va celebrar 
a Barcelona en el marc de la 
Fira Advanced Factories, la 
mostra que té per objectiu 
apropar l’automatització in-
dustrial, la robòtica i totes les 
tecnologies de la indústria 4.0 
als professionals de la indús-
tria. El Congrés de Polígons 
va comptar amb represen-
tants de diversos ecosistemes 
industrials de l’Estat Espanyol 
que van exposar les seves ex-
periències i les principals di-
ficultats amb què es troben, 
així com les solucions més 
innovadores que han imple-
mentat. Una de les ponències 
del Congrés va anar a càrrec 
de Rosa Vilarrubias, directora 
de l’Associació Polígons dels 
Plans, qui va compartir taula 
de debat amb David Gimé-
nez, Vicepresident del CEPE 
i (Coordinadora Española de 
Polígonos Empresariales) i di-
rector gerent de PIMEC; i Ve-
rónica Kuchinow, fundadora i 
CEO de Simbiosy. En la seva 
intervenció Rosa Vilarrubias 
va explicar breument com es 
va crear l’associació que diri-
geix, per posar en situació i 
context als assistents, i després 

va parlar de la gestió, projectes 
i accions que estan treballant 
des de l’entitat en l’àmbit de la 
sostenibilitat. Una aposta fer-
ma que defensen des del 2018 
perquè “el futur dels polígons 
industrials passa per un can-
vi de model més sostenible, 
més respectuós amb el medi 
ambient, i amb la societat en 
general”. D’entre les diverses 
iniciatives que porten a ter-
me, Rosa Vilarrubias va des-
tacar la celebració de jorna-
des i debats empresarials per 
conscienciar i fomentar l’au-
toconsum i l’ús d’energies re-
novables com la fotovoltaica, 
com a model d’energia verda 
ja que és “una energia abun-
dant al nostre territori que cal 
aprofitar”. També l’ambiciós 
projecte al qual participen a 
través de la UPIC (Unió de 
Polígons Industrials de Cata-
lunya) i la Cambra de Comerç 
per optar als Fons Europeus 
Next Generation destinats a 
energia verda i digitalització. 
Uns fons, segons Vilarrubias, 
que “són una
NOTA DE PREMSA
oportunitat per a les empreses 
i que ajudarien als Polígons 
dels Plans a esdevenir una 
àrea empresarial més soste-
nible”. Finalment, la directo-
ra de l’entitat empresarial va 
apuntar l’aposta que fan des 
de l’associació per reduir les 
emissions de carboni amb la 

implantació d’una prova pi-
lot de transport a demanda 
per als treballadors/es de les 
empreses dels Polígons. Tot 
plegat, projectes i accions que 
des de l’Associació impulsen 
en benefici de les empre-

L’Associació Polígons dels Plans participa al Congrés Nacional de 
Polígons en el marc de la Fira Advanced Factories

ses, per ajudar-les a ser més 
competitives, però que tam-
bé en volen fer partícips els 
ajuntaments que formen part 
de l’Associació (Vilanova del 
Camí, Òdena, la Pobla de 
Claramunt, Santa Margarida 

de Montbui, Castellolí i Jor-
ba) perquè “en aquest camí 
cap a un model industrial 
i productiu més sostenible 
es necessita la implicació de 
tots els agents socials i eco-
nòmics del territori”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí en col-
laboració amb la Di-

putació de Barcelona ha dut 
a terme diferents actuacions 
de manteniment i millora 
als camins de Can Titó i Les 
Parellades. El treball ha anat 
a càrrec de l’empresa Excava-
cions Anoia que ha actuat en 
un total de 3,5 km.
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí té un import conce-
dit pels anys  2020-2021, de 
15.604,56 €, a repartir entre 
les dues anualitats. L’any pas-
sat es va fer el manteniment 
de 3 km de camins a Can 
Tudó i un tram de Can Ber-
nades.
Aquest any, els treballs que 
s’han centrat en Can Titó i 

Les Parellades, han consis-
tit en el repàs i la neteja de 
les vores dels camins, l’ar-
ranjament i el reperfilat dels 
camins per  la millora dels 
pendents i la conducció de les 
aigües pluvials amb formació 
d’esquenes d’ase i trenques al 
camí, inclosa la compactació 
amb rul·lo. També s’ha fet 

Vilanova inverteix 15.000 € en la 
millora dels camins de Can Titó i Les 
Parellades

una aportació de terra tot-u.
Aquests treballs estan inclo-
sos en el Programa sectorial 
per a la millora de camins 
municipals de la gerència de 
Serveis d’infraestructures Vi-
àries i Mobilitat de la Diputa-
ció de Barcelona.
Aquest programa té per ob-
jecte l’execució d’obres de mi-
llora de camins públics d’ús 
públic, que estiguin en àmbit 
no urbà íntegrament i siguin 
aptes per al trànsit rodat mo-
toritzat, sent destinataris els 
ajuntaments de la província 
de Barcelona de menys de 
20.000 habitants.
Durant les pròximes setma-
nes també es faran manteni-
ment de camins a la zona dels 
horts del Moletons, però la 
contractació de l’empresa en-
carregada encara està procés.

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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Un pas més en l’apli-
cació de l’última tec-
nologia per protegir 

i salvaguardar els boscos de 
Catalunya. Endesa ha creat 
una aplicació mòbil dirigida 
a tot el personal que treballa 
en tasques de tala i esporga 
de la massa vegetal que creix 
al voltant de la xarxa de dis-
tribució per a reportar inci-
dències in situ susceptibles 
d’originar un incendi fores-
tal.
D’aquesta manera, Endesa 
fa un pas més en I+D per a 
seguir protegint el medi na-
tural amb mesures que se su-
men a les que ja regularment, 
i des de fa lustres, s’apliquen 
al territori. La novetat de 
la campanya d’enguany, ja 
testada com a prova pilot a 
boscos catalans i andalusos, 
amb uns resultats excel·lents, 
és una ‘app’ d’avís de residus 
trobats a prop de les línies 
elèctriques. L’objectiu de 
l’eina -d’ús diari i, per tant, 
activa i viva- és indicar, de 
manera clara, operativa i ho-
mogènia per a tothom, qual-
sevol element que es localitzi 
al voltant de les infraestruc-
tures elèctriques i que pugui 
representar un risc per a l’en-
torn natural (restes vegetals, 
un abocador incontrolat...). 
Aquesta aplicació, a més, 
permet generar automàti-
cament unes fitxes, deguda-
ment documentades, emple-
nades i amb les coordenades 
geogràfiques perfectament 
indicades, amb les quals es 
notifiquen les incidències a 
l’autoritat competent per tal 
que es procedeixi a retirar 
la potencial amenaça. Així 
mateix, possibilita conèixer 
de manera instantània tota 
la informació introduïda, la 
qual cosa representa un pas 
de gegant respecte a la meto-
dologia emprada fins ara.
L’aplicació, utilitzada com a 
eina per les brigades i perso-
nal que realitzen treballs de 
camp, permet, com a afegi-
tó, alertar de situacions sin-
gulars detectades durant les 
inspeccions que cal tenir en 
compte. Això és, per exem-
ple, de l’existència de nius 
d’ocells –especialment d’aus 
protegides-, no registrats 
prèviament, per tal d’activar 
els protocols pertinents re-

lacionats amb l’avifauna i la 
protecció d’espècies.
Aquesta és la darrera solució 
que Endesa vol incorporar 
per a protegir els boscos de 
Catalunya, que té una segona 
traducció, com l’altra cara de 
la mateixa moneda: l’aplica-
ció bolca totes les dades ob-
tingudes a una aplicació web 
a mode de backend -a la qual 
es pot accedir des de qual-
sevol ordinador- per tal de 
disposar d’un únic inventari 
i facilitar la correspondència 
entre totes les unitats de la 
Companyia que treballen en 
aquest camp. D’alguna ma-
nera, es tracta d’optimitzar 
la gestió d’aquesta informa-
ció per poder disposar-ne de 
tota, de manera unificada i 
immediata. I és que, la recer-
ca constant de noves tecno-
logies que complementin les 
actuals, o inclús, en un futur, 
arribin a substituir-les, és 
marca de la casa.
De fet, aquestes notificaci-
ons extretes dels operaris 
que treballen a camp ja es 
feia abans, però no de ma-
nera unificada. Ara, gràcies 
a l’aplicació, s’automatitza, 
es normalitza i s’unifiquen 
els criteris de classificació i 
la mateixa metodologia, de 
manera que el resultat final 
no només és homogeni i es-
tàndard, sinó que compar-
teix el mateix llenguatge i es-
devé, per tant, més operatiu 
per a tothom.
En total, Endesa ha destinat 
enguany a la Catalunya Cen-
tral 3,5 milions d’euros en el 
Pla anual per a la campanya 
de protecció dels boscos, 
presentat avui en un bosc 
del terme municipal de Sant 
Gregori, a la comarca del 
Gironès. Aquest es vertebra, 
bàsicament, en tres eixos 
principals: la neteja i cura de 
la massa forestal que creix al 
voltant de la xarxa elèctrica, 
l’ús d’helicòpters per a fer 

Endesa crea una ‘app’ per a reportar 
incidències sota les línies elèctriques i 
protegir els boscos

També s’han fet revi-
sions termogràfiques 
en helicòpter, s’han 
utilitzat drons per 

comprovar-ne l’estat, 
inspeccions acurades 
a peu de línia i tales i 
esporgues selectives de 

les masses vegetals

termografies i vídeos HD i 
inspeccions visuals amb la 
introducció de noves tecno-
logies, així com les revisions 
exhaustives de totes les ins-
tal·lacions de la Companyia. 
A tot l’Estat, la inversió ha 
estat de 57,4 MEUR.
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Aquest proper dissabte 
obrirà la temporada 
de banys la piscina 

municipal de Santa Margarida 
de Montbui. La piscina mont-
buienca recuperarà enguany 
una normalitat que es va veu-
re trencada durant l’estiu del 
2020, en la qual únicament va 
acollir activitats limitades dels 
infants dels casals i no es va 
obrir al públic en general.
La temporada de banys és pre-
vist que comenci aquest dis-
sabte, amb compliment estricte 
dels aforaments i de les mesu-
res contra la Covid-19. Es pre-
veu que la instal·lació de banys 
estigui oberta durant tot l’estiu.
Per a aquesta temporada es 
podran fer abonaments indivi-
duals i familiars de temporada; 
també abonaments individuals 
mensuals i es crea la possibi-
litat d’adquirir un pack de 10 
entrades amb un important es-
talvi en el preu.
Les entrades individuals de di-
lluns a divendres no festius se-

ran gratuïtes pels més menuts 
(de 0 a 3 anys); els nens i nenes 
de 4 a 17 anys pagaran 3 euros; 
mateix preu que hauran de pa-
gar els jubilats, els pensionistes, 
i els discapacitats. L’entrada or-
dinària per a majors de 18 serà 
de cinc euros.
Pel que fa a les entrades dels 
dissabtes, diumenges i festius, 
els preus seran de 4 euros per 
als nens i nenes de 4 a 17, tam-
bé 4 euros per a jubilats, pensi-
onistes i discapacitats. L’entra-
da per a majors de 18 anys en 
dies festius serà de sis euros.
Val a dir que els abonaments es 
podran formalitzar a la matei-
xa piscina municipal, aportant 
la preceptiva documentació 
identificativa, i, en el cas dels 
abonaments familiars, el llibre 
de família i una fotografia in-
dividual. Es poden formalitzar 
aquests abonaments provisi-
onals el dijous 17 de juny de 
17 a 20 hores i el divendres 18 
de 11 a 13 i de 17 a 20 hores, i 
també a partir del 19 de juny 
de 10 a 20 hores a la mateixa 
piscina d’estiu. 

Dissabte obre la piscina 
de Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Dijous passat es va dur 
a terme al Centre Cí-
vic i Cultural La Vi-

nícola l’acte de lliurament de 
diplomes a la desena de par-
ticipants en el curs ocupaci-
onal d’auxiliars de magatzem 
organitzat durant els darrers 
mesos a Montbui.
Aquest curs ha permès que 
gran part dels i les alumnes 
participants hagin pogut acce-
dir al mercat laboral, i aquest 
és un fet que va voler posar en 
valor el regidor montbuienc 
de Promoció Econòmica Jordi 
Bòria. El regidor montbuienc 
va emplaçar els alumnes a 
continuar formant-se, recor-
dant la importància d’aquestes 
accions ocupacionals. Bòria 
també els va felicitar per haver 
completat amb aprofitament 
aquest curs, i per haver pogut 
accedir en la majoria de casos 
a un contracte laboral. 
Cal recordar que els/les alum-
nes participants van realitzar 
una  part més teòrica amb 
ordinador,  operacions de ma-
gatzem i també una altra més 
pràctica com ara la recepció 
i enviament de mercaderies. 
També van empaquetar, fle-
xar, van conèixer les tècniques 

Lliurats els diplomes als participants 
del curs d’auxiliar de magatzem

i productes de packaging, així 
com es van introduir en la uti-
lització de PDA’s... 

El “Club de la feina”, amb cita 
prèvia
Després d’uns mesos tancat 
per la pandèmia de covid-19, 
des d’aquest mes de juny tor-
na a estar en marxa el servei 
“Club de la feina”. En aquest 
servei, ubicat al CCC La Vi-
nícola, es donen eines i re-
cursos a les persones que cer-
quen feina. Així, al Club de la 
feina es pot trobar un tauler 

amb les ofertes de feina de la 
comarca, també l’oferta for-
mativa de centres de la co-
marca, ordinadors amb con-
nexió a internet per facilitar 
la cerca de feina, i també hi ha 
personal tècnic per assessorar 
els veïns i veïnes de Montbui 
sobre qüestions relatives al 
mercat laboral. Per poder 
utilitzar el servei “Club de la 
feina”, degut a les restriccions 
sanitàries per la pandèmia de 
la covid-19, cal demanar cita 
prèvia trucant al telèfon 93 
803 47 35.

MONTBUI / LA VEU 

El proper divendres 18 de 
juny, a partir de les 11 de la 
nit, tindrà lloc a Mont-Àgo-
ra l’espectacle de monòlegs 
“Jo vaig sobreviure a l’EGB”, 
a càrrec de l’humorista i 
monoleguista Jordi Merca. 

L’espectacle té un preu de 5 
euros. Ja es poden adquirir 
les entrades a www.reserva-
entradas.com.
L’activitat és organitzada 
per la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament mont-
buienc, amb el suport de 
Mont-Àgora, DiverEvent i 

ArcMultimèdia. Com ex-
plica el mateix Jordi Merca 
“un monòleg perfecte si vas 
patir l’època post-Naranjito 
i pre-Cobi”. Es durà a terme 
l’activitat respectant els pro-
tocols sanitaris i d’aforament 
corresponent a les activitats 
culturals.

Avui, monòlegs a Mont-Àgora amb 
Jordi Merca i “Vaig sobreviure a l’EGB”

MONTBUI / LA VEU 

El proper dissabte dia 19 
de juny, de 10 a 14.30 hores 
tindrà lloc el primer Festi-
val d’Artesania de la comar-
ca de l’Anoia a Can Merca-
deret, recinte on se situa el 
projecte Ecomercaderet, a 
la urbanització montbuien-
ca de La Mallola.

Aquesta vegada, Ecomerca-
deret acollirà a La Tribu Ano-
ia, una agrupació formada 
per un ampli ventall de dife-
rents artistes i artesans amb 
una característica en comú; 
donar valor i visibilitat a l’ar-
tesania i el talent del nostre 
territori.
Allà trobareu s’organitzaran 

Festival d’artesania de l’Anoia, aquest 
dissabte a Can Mercaderet (La Mallola)

un conjunt d’esdeveniments 
artístics en un entorn idíl·lic 
on s’uniran els productes de 
la terra de proximitat i el ta-
lent de la nostra comarca en 
un punt envoltat de natura i 
vida.
Hi podreu trobar una vintena 
de parades plenes d’artesania i 
creacions de @latribu_anoia.

JORBA / LA VEU 

L’ajuntament de Jorba 
obrirà oficialment la 
temporada de piscina el 

21 de juny que s’allargà fins al 
12 de setembre. Prèviament, 
però obrirà els caps del 12 i 13 
de juny i 19 i 20 de juny amb 
entrada gratuïta.
La piscina municipal, després 
de les mesures de l’any passat, 
recupera l’horari ininterrom-
put d’11 a 8 del vespre i el servei 
de bar. L’aforament, però conti-
nua essent limitat, per aquest 
motiu la reserva d’entrades s’ha 
de fer a través de la plataforma 
que es troba a la web munici-
pal, d’aquesta manera s’evita 
desplaçaments innecessaris i 

tenir la plaça assegurada.
Accedint a la web municipal 
jorba.cat es podrà anar direc-
tament al nou programa de 
compra, que permet comprar 
entrades individuals i abona-
ments i escollir franja de matí, 
tarda o tot el dia.
Els caps del 12 i 13 de juny i 19 
i 20 de juny, amb entrada gra-
tuïta, cal efectuar igualment la 
reserva. L’horari de la piscina 
serà de 12 a 8h del vespre.
Per accedir a la piscina, serà 
imprescindible haver realitzat 
la reserva prèvia i portar un 
document DNI o altre que us 
acrediti i seguir estrictament les 
mesures COVID que marqui el 
PROCICAT en tot moment.

Comença la temporada a 
la piscina de Jorba
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova Comerç té pre-
vist celebrar la 5a Ruta 
de la Tapa del 7 a l’11 

de juliol. Des de l’entitat han fet 
una crida al sector de la restau-
ració per tal que s’inscriguin en 
aquesta edició de la Ruta, una 
experiència gastronòmica que 
convida la ciutadania a desco-
brir el potencial dels establi-
ments locals i l’excel·lència dels 
productes de proximitat.
Després d’un 2020 molt com-
plex en el que es van haver de 
suspendre moltes activitats, 
també la ruta de la tapa, Vilano-
va Comerç encara aquesta edi-
ció amb moltes ganes i energia. 
El sector de la restauració ha 
estat un dels més castigats per 
la pandèmia. Per això, Leo-
nor Garcia, dinamitzadora de 
Vilanova Comerç els anima a 
participar d’aquesta iniciativa 
gastronòmica que serveix per 
donar-se a conèixer i augmen-
tar la clientela. 
De moment hi ha 10 establi-

ments inscrits, però esperen 
anar sumant complicitats du-
rant la setmana. Viscarri ha 
agraït a aquests restauradors la 
seva participació i ha destacat 
la seva  visió de futur per cer-
car nous clients i treballar amb 
productes de qualitat i amb un 
servei excel·lent. 
La Ruta de La Tapa està oberta 
a establiments associats i no as-
sociats. Els comerços associats 
poden participar de manera 
gratuïta, ja que la quota de soci 
cobreix aquesta activitat. Els es-
tabliments que encara no estan 
associats hauran de satisfer la 
quantitat de 50 € per sufragar 
les despeses de publicitat i pro-
moció. 
En aquesta edició de la Ruta de 
La Tapa es mantenen els premis 
a la tapa més popular, que és la 
que la gent vota; i el premi a la 
millor tapa, que atorga el Jurat. 
I, com a  novetat, s’augmenten 
els premis per als consumidors. 
Aquest any s’han previst 10 vals 
de 25 € per invertir-los en els 
bars, restaurants i cafeteries que 

participen en la Ruta. 
Els establiments interessats 
a participar, poden posar-se 
en contacte amb Vilanova 
Comerç per WhatsApp al 
608111999 o per correu elec-
trònic a vilanovacomerc@
gmail.com 

Al juliol també, Fora Estocs
A banda de la Ruta de la Tapa, 
Vilanova Comerç treballa en 
una altra campanya per al mes 
de juliol: el Fora Estocs. Apro-
fitant l’inici de les rebaixes, 
l’entitat vol promoure una jor-
nada perquè els establiments 
locals puguin fer promocions 
especials i liquidar productes i 
serveis de temporada.
Així mateix, l’entitat està tre-
ballant amb l’Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona en un 
projecte molt ambiciós relaci-
onat amb la digitalització del 
comerç local. Albert Viscarri 
ha avançat a Ràdio Nova que la 
iniciativa és molt engrescadora 
i pot suposar una inversió im-
portant, al voltant dels 6.000 €.

Una desena d’establiments locals 
participaran en la 5a Ruta de la Tapa 
de Vilanova Comerç 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l programa de la Fes-
ta Solidària 2021 ja és 
al carrer. Sota el títol 

Vilanova Somriu, s’han pro-
gramat tres dies d’activitats 
que inclouen una caminada 
musical, un espectacle de 
playback, cinema familiar i 
una gala solidària, entre al-
tres. Els beneficis de la Festa 
es destinaran a l’entitat La 
sonrisa de Eric, que dona 
suport a la investigació i els 
tractaments relacionats amb 
l’epilèpsia refractària i altres 
afeccions neurològiques in-
fantils.
Amb el lema Vilanova Som-
riu, els actes de la Festa So-
lidària s’encetaran divendres 
18 de juny amb una camina-
da musical solidària. Quan 
es pon el sol” proposa fer un 
recorregut per l’entorn na-
tural de Vilanova del Camí 
aprofitant la posta de sol. El 
punt de trobada serà la zona 
de les barbacoes del Parc 
Fluvial i la inscripció en 

concepte de donació és de 
5 € que podreu fer efectius 
a l’organització abans de la 
sortida.
Per fer la inscripció cal tru-
car a Cultura al 93 805 44 11 
extensió 4.
La proposta per a dissabte 
és un espectace de Playback 
que anirà a càrrec del grup 
Teatro 60 de la Unión Cultu-
ral Extremeña Anoia.  L’acte, 
que presentarà Sílvia Lator-
re, es farà a Can Papasseit a 
partir de les 18:00 h i el preu 
de l’entrada és de 3 €. L’afo-
rament és limitat.
Podeu comprar les entrades a 
Can Papasseit, a partir d’aquest 
dimarts, de 16:00 a 20:00 h.

Festa Solidària Vilanova 
Somriu 



34  |  COMARCA Divendres, 18 de juny de 2021

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha contractat els tre-
balls de manteniment 

de camis previstos al Pla mu-
nicipal de prevenció d’incen-
dis forestals (PPI) en base a 
la planificació de la Diputació 
de Barcelona i la validació de 
l’Agrupació de Defensa Fores-
tal (ADF) local. El manteni-
ment de les vies va començar 
la setmana passada i s’ha en-
carregat a Auria Grup per un 
import de 15.474,10 €.
Després de demanar els per-
misos als propietaris dels 
terrenys, s’ha començat el re-
pàs de manteniment de ferm 
(preparació, perfilat i com-
pactació), manteniment de 
la secció de servei i neteja de 

vores dels camins dels Cups 
de l’Enric a Cal Jantorres, 
dels Cups de l’Enric fins Can 
Brunet, del camí vell d’Òdena 
fins Vinya Vella, i del camí del 
Toll del Cavaller i del camí de 
les Baumes, aquests dos úl-

Comença el manteniment dels camins d’Òdena dins del Pla de 
Protecció d’Incendis

tims amb tala de peus inclosa. 
En el cas del camí de les Bau-
mes també s’hi compten els 
380 metres de millora de pen-
dents i d’aportació de materi-
al. També s’aportarà material 
de tipus graves de rebliment i 

ÒDENA / LA VEU 

La 10a edició del Projec-
te CREIX que organit-
za l’Ajuntament d’Òde-

na ha tingut lloc del mes de 
febrer al maig d’aquest any. 
Aquesta vegada s’ha adreçat a 
joves d’entre 15 i 18 anys, al-
guns dels quals ja havien par-
ticipat en edicions anteriors. 
Ha estat un grup molt divers, 
amb joves provinents d’ins-

drenatge dels camps del Xicus 
fins el pont de la riera. D’al-
tra banda, una màquina s’en-
carregarà de la millora de les 
pendents i conducció de les 
aigües, l’eliminació del cordo 
lateral i l’obertura de les sor-

tides dels trencaaigües a tots 
els trams.
El PPI és un instrument de 
planificació i gestió i té l’objec-
te prioritari de consolidar les 
infraestructures d’accés viari 
i de disposició d’aigua per tal 
de garantir el trànsit i l’abas-
timent dels mitjans terrestres 
i aeris d’intervenció en incen-
dis forestals. La consolidació 
s’assoleix amb la planificació 
territorial i temporal d’actu-
acions de creació, millora i 
conservació. El pla determina 
les accions que cal realitzar 
per fer operatives les xarxes 
estratègiques de prevenció i 
per reduir la vulnerabilitat i el 
perill dels elements, defineix 
el cost i la prioritat i estableix 
un calendari d’execució de les 
actuacions planificades.

tituts i municipis diferents, 
cosa que ha aportat riquesa 
al grup i a la dinàmica del 
mateix. Després d’edicions 
que han combinat sessions 
en línia i presencials, la 10a 
s’ha fet en format presenci-
al, respectant les normatives 
del protocol de la Covid-19, 
i facilitant als joves que han 
estat confinats la possibilitat 
d’assistir a les sessions des de 
casa de manera virtual.

Com en altres edicions, els jo-
ves han estats els qui han triat 
les temàtiques per treballar. 
Aquesta edició han decidit 
tractar alguns temes similars 
als d’anteriors, com els rela-
cionats amb el creixement 
personal. També han parlat 
de comunicació, gestió de les 
emocions, bullying, racisme, 
resolució de conflictes, dol, 
habilitats socials com par-
lar en públic, futur (estudis, 
treball i família), coneixença 

(talents, autoestima), por-
no i sexualitat, comunicació 
entre persones o pantalles i 
addicció. En aquesta edició 
s’han incorporat tallers so-
bre sexualitat, consum de 
drogues i sobre identitats 
i orientació sexuals i tot el 
que té a veure amb el col·lec-
tiu LGTBI, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona.
El Projecte CREIX és una 
activitat psicoeducativa 
conduïda per la psicòloga, 

Òdena acaba la 10a edició del Projecte CREIX

especialista en grups ju-
venils, Veronica Amezcua 
(directora del Centre Avan-
cem d’Òdena) i que promou 
l’educació emocional, l’au-
to-coneixement i el crei-
xement personal. Al llarg 
de les diferents sessions els 
joves escullen quins temes 
tractaran, com l’autoesti-
ma, la igualtat, la comu-
nicació, els complexos, les 
pors, les angoixes, les rela-
cions d’amistat o de parella, 
o la gestió de les emocions. 
CREIX promou un espai 
en què els joves es poden 
expressar lliurement, inter-
canviar punts de vista amb 
altres companys sobre els 
temes que més els hi interes-
sen i treballar l’autoconeixe-
ment i la pròpia identitat, a 
través d’activitats vivencials 
i dinàmiques.

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

CARNISSERIA 
 XARCUTERIA 

AVIRAM

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

L’escola de música Alba 
Massana de Castellolí 
va celebrar el concert 

de final de curs, el dissabte 
12 de juny a l’església vella 
de Castellolí. L’escola de mú-
sica, que actualment compta 
amb una vintena d’alumnes, 
va preparar una actuació de 
gran qualitat, on els nens i 
nenes no només tocaven in-
dividualment, sinó també en 
grup i, per primera vegada, 
alguns infants com el Roger, 
la Raquel i l’Elga també van 
cantar, a més de tocar els res-
pectius instruments.
El concert, que va tenir lloc 

de 18h a 20h, es va celebrar a 
un espai emblemàtic, com és 
l’església vella de Castellolí i 
hi van sonar diversos instru-
ments, des del piano, la viola, 
el violoncel, el violí, la bateria, 
la guitarra, fins al bombardí. 
Una exhibició amb un cente-
nar d’assistents, que va servir 
per mostrar el salt qualitatiu 
de l’escola de música de Cas-
tellolí respecte fa 3 anys, quan 
es va posar en marxa, amb 
només tres alumnes i un pia-
no. Una escola que ha crescut 
en nombre d’alumnes, arri-
bant actualment a la vintena, 
i en diversitat d’instruments, 
gràcies a la implicació de l’Al-
ba Massana i el professor de 

Concert de final de curs de l’escola de 
música de Castellolí

guitarra, Cels Burges.
En la cloenda de l’acte l’alcal-
de de Castellolí, Joan Serra, 
va destacar la “feina espec-
tacular que està fent l’escola 
de música de Castellolí” i va 
reafirmar l’aposta de l’Ajunta-
ment perquè l’oferta de músi-
ca segueixi creixent al poble. 
En aquest sentit, va explicar 
que “s’està impulsant la crea-
ció d’un grup de música, en 
que hi formen part, entre d’al-
tres, el Josep, l’Alexis i el Pol, i 
tenim ganes de veure’ls tocar 
aviat”. Serra va anunciar, tam-
bé, que la Comissió de Festes 
està preparant un certamen 
de joves talents per promoci-
onar la música a Castellolí.

ÒDENA / LA VEU 

Òdena es prepara per a rebre, 
el pròxim 23 de juny al vespre, 
vigila de Sant Joan, la Flama 
del Canigó. Serà a les 9h del 
vespre al Parc de la Font.
Prèviament aquelles perso-
nes que ho vulguin podran 
recollir la flama a Igualada i 
portar-la en relleus fins al mu-
nicipi. L’hora de sortida serà 

a les 19.30 de la Plaça Major 
d’Òdena des d’on s’anirà en 
cotxes fins a Igualada on a les 
20 h es recollirà la Flama. Se-
guidament, corrent i en relleus 
s’anirà fins al Parc de la Font on 
es farà entrega de les medalles i 
l’encesa de la Foguera.
Tothom qui vulgui participar 
de manera voluntària i portar la 
flama pot posar-se en contacte 
amb l’Ajuntament, abans del 21 

de juny, via telèfon 938017434 
o 670440886 de 8,30 a 15h, o 
via correu electrònic a vaque-
roim@odena.cat. En finalitzar 
hi haurà coca per tots i totes les 
participants.
L’Ajuntament recorda que cal 
respectar les limitacions del 
nombre de persones als grups 
socials alhora que també de-
mana molta precaució en l’ús 
del material pirotècnic.

La Flama del Canigó arribarà a Òdena 
la vigília de Sant Joan

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Entre els dies 19 de juny 
i 12 de setembre la pis-
cina municipal de la 

Pobla de Claramunt tornarà 
a obrir les seves portes. Ho 
farà, en tot cas, mantenint tot 
un conjunt de mesures desti-
nades a garantir la seguretat 
sanitària de l’equipament da-
vant de possibles contagis per 
COVID-19. El pla d’obertura 
establert des de l’Ajuntament 
marca una reducció al 70 % 
en l’accés a la piscina i també 
un ús limitat dels vestidors, 
seguint les indicacions del 
Procicat. Serà imprescin-
dible mantenir la distància 
d’1,5 metres entre persones 
i la zona del solàrium estarà 
delimitada per tal de garantir 
aquesta separació.
Pel que fa a les entrades 
aquestes es poden adquirir 
de manera anticipada, fins 

amb una setmana d’antela-
ció, al http://piscina.lapo-
bladeclaramunt.cat o a les 
taquilles si es que en queden 
disponibles. Els abonaments 
es reserven exclusivament 
per a persones  a partir dels 
65 anys i es poden comprar 
a les oficines de l’Ajuntament 
a partir del divendres 11 de 
juny.
Entre les principals novetats 
respecte a l’any passat desta-
ca l’eliminació de franges ho-
ràries per a limitar l’ús de la 
piscina. L’entrada serà per a 
tota la jornada. De la mateixa 
manera s’oferirà servei de bar.
Des de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt es fa en 
tot cas una crida  a la pobla-
ció per tal que respectin les 
mesures establertes en cada 
moment tant per la seva se-
guretat com per la de la res-
ta de persones que es trobin 
en el recinte.

La piscina municipal es 
prepara per a iniciar la 
temporada 
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COPONS / LA VEU 

Copons, com molts 
municipis de la Cata-
lunya central, no ha 

quedat al marge de l’allau de 
macroprojectes fotovoltaics i 
eòlics que afecta tot el país. 
En els darrers mesos s’han 
presentat diversos avantpro-
jectes que afecten al terme 
municipal, en concret a la 
zona de Serra Morena i del 
Vilella. Per aquest motiu des 
de l’equip de govern de l’ajun-
tament es va creure conve-
nient organitzar una taula 
rodona informativa que va 
comptar amb la participació 
del nou director general de 
Polítiques Ambientals i Medi 
Natural de la Generalitat de 
Catalunya, Antoni Ferran; 
Jordi Moliner, representant 
de l’empresa Ige-wind (pro-
motora del projecte de Serra 
Morena); el gerent d’ElicCat 
(associació eòlica de Cata-
lunya), Jaume Morron; Jor-
di Saumell, com a membre 
de l’entitat “Salvem Maçana 
i Serra Morena”; Montserrat 
Coberó, de la Xarxa Catalana 
per una Transició Energètica 
Justa; el vicepresident del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, Santi Broch; i l’alcalde de 
Copons, Alex Prehn.
L’alcalde va informar que a 
finals de l’any passat, el De-

partament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya va demanar a 
l’ajuntament de Copons l’in-
forme de viabilitat del parc 
eòlic de 49,5MW que afec-
tava al seu terme, concre-
tament a Serra Morena. A 
principis d’ aquest any la po-
nència d’ energies renovables 
va aprovar la seva viabilitat.
Posteriorment es va presen-
tar un segon projecte, el parc 
eòlic “Vilella”, que també 
afecta al terme de Copons 
i que encara està pendent 
de l’aprovació de viabilitat. 
Davant l’expectació genera-
da per aquest tema el públic 
assistent a la xerrada va ser 
molt nombrós i va poder 
intervenir en el torn de pre-
guntes que es va obrir al final 

Els pros i contres de la instal·lació de parcs eòlics al nostre 
territori, en una taula rodona a Copons

de les exposicions.
Un cop finalitzada la taula 
rodona també es va informar 
de la celebració d’un procés 
consultiu al poble per tal de 
conèixer el posicionament 
dels habitants de Copons so-
bre la instal·lació dels parcs 
eòlics al municipi.
La presentació de projec-

tes eòlics i fotovoltaics s’ha 
intensificat els darrers me-
sos, especialment arran de l’ 
aprovació del Reial Decret de 
26 de novembre de 2019 que 
pretén agilitzar la generació 
de renovables en el territori 
català, que treu als municipis 
la capacitat de poder triar i 
decidir sobre la implemen-
tació d’aquests projectes al 
territori. El compromís de la 
Generalitat és que l’any 2030 
el 50% de l’energia sigui reno-
vable, un percentatge que hau-
ria d’arribar al 100% l’any 2050.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest any les Festes del 
Carrer s’han adaptat a 
les condicions actuals, 

amb diverses novetats respecte 
altres edicions, però amb bona 
acollida en general per part del 
públic.
Cada matí pels barris la Banda 
de l’Escola de Música ha tocat 
la tradicional marxa de les fes-
tes i els veïns i veïnes que han 
volgut han pogut tenir el seu 
tortell.
A la tarda el treure ball s’ha fet 
cada dia a la plaça de Catalu-
nya, per tal de poder contro-
lar-ne l’aforament, amb reserva 
prèvia per treure ball i també 
per assistir com a públic.
L’arrencada de la nova propos-

ta va tenir bona acollida dis-
sabte, barri de les Bledes i di-
lluns, Barri del Ruc. Dimarts 
tocava barri del Gegant i els 
dos amfitrions, el Sebastià i la 
Dorotea, van cedir protago-

Retornen les Festes de Carrer a 
Capellades

nisme als gegantets el Capelló 
i la Miramar. Dimecres, barri 
del Ninot, va ser presidit pels 
Capgrossos de Capellades i di-
jous, Barri de les Places, va ser 
molt participat

CAPELLADES / LA VEU 

La Biblioteca de Capella-
des ha iniciat una campa-
nya de promoció de nous 

usuaris i bons lectors. Per això 
aquests propers dies les perso-
nes que es facin el carnet per 
primer cop –no duplicats- re-
bran una bossa de regal.

La directora de la Biblioteca 
el Safareig, Marta Camps, ex-
plica com “volem ampliar els 
nostres usuaris, però també 
volem tenir un detall amb els 
bons lectors. Per això qui vin-
gui a fer un préstec de 5 docu-
ments, també rebrà una bossa 
per portar els llibres, revistes, 
música o pel·lícules”.

Es farà una promoció de 500 
bosses, de color cru amb el lo-
gotip de la Biblioteca El Safareig 
en negre. 

Bona acollida a l’Aula 
d’Estudi
Aquestes setmanes s’ha reeditat 
novament a Capellades la pro-
posta de l’aula d’Estudi a la Bi-
blioteca El Safareig.
Així, del 17 de maig al 7 de juny 
s’ha obert de dilluns a divendres 
al matí per tal que els joves po-
guessin estudiar. La Biblioteca 
ha funcionat només com a aula 
d’estudi, no amb els serveis ha-
bituals de préstec. Aquesta és 
una proposta impulsada des del 
Pla Educatiu de l’Entorn i l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament.

La Biblioteca busca nous usuaris

Copons farà una con-
sulta popular sobre la 
instal·lació de parcs 

eòlics al municipi

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

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

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

El passat dissabte, dia 
5 de juny, es va dur a 
terme la segona jorna-

da de neteja de l’entorn or-
ganitzada pel Banc de Temps 
de Piera. Una quinzena de 
persones van participar en 
aquesta activitat i van nete-
jar un tram d’uns 200 metres 
en el qual van trobar residus 
molt diversos com guants 
d’un sol ús, voluminosos, 
plàstics, excrements de gos-
sos i, fins i tot, saques plenes 
de brossa que algú hauria 
deixat un cop recollida. Un 
cop finalitzada la neteja, les 
persones que així ho volgues-

sin i haguessin portat menjar, 
podien quedar-se a dinar al 
voltant de la font del Prat. 
El Banc de Temps de Piera es 
va posar en marxa l’any 2012 
amb la voluntat de fomentar 
el voluntariat i la cooperació 
entre persones per aconse-
guir un món més solidari. 
En aquesta ocasió, l’objectiu 
era convidar a la ciutadania a 
recollir residus per mantenir 
net el nostre patrimoni natu-
ral. Des de l’entitat consideren 
que és necessari treballar per 
reduir la generació de residus 
i que és responsabilitat de tot-
hom, institucions, empreses i 
particulars, aconseguir un 
model de «residu zero». 

Segona jornada de neteja 
de l’entorn a Piera

PIERA / LA VEU 

El supermercat Lidl ha 
fet una donació de bol-
quers i tovalloletes per 

tal que aquests es facin arri-
bar a les famílies amb nadons 
que tenen dificultats per ad-
quirir productes bàsics. Lidl 
s’afegeix així a altres empre-
ses com Caprabo i Repsol que 
en els darrers mesos han fet 
donacions a l’Ajuntament per 
donar suport als veïns i les 
veïnes amb menys recursos. 
El departament d’Atenció a 
les Persones ha decidit donar 
aquests productes a la Parrò-
quia de Piera per tal que si-
gui aquesta entitat la que ho 
distribueixi entre les famílies 
amb necessitats bàsiques. Des 
del consistori es vol agrair la 
tasca que es fa des de la Par-

ròquia i molt especialment el 
treball de les persones volun-
tàries que de manera desinte-
ressada destinen part del seu 
temps a ajudar a altres veïns i 
veïnes de la vila.   

El supermercat Lidl fa una donació 
per a famílies amb pocs recursos

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
ha publicat les bases 
del 45è Concurs de 

Teatre Amateur Vila de Pie-
ra, un esdeveniment cultural 
que aquest any seguirà con-
dicionada per les mesures 
establertes per les autoritats 
competents davant la COVID 
però que, tot i així, espera re-
cuperar l’afluència de públic 
d’anteriors edicions. La pre-
visió inicial és que el concurs 
comenci el dia 2 d’octubre i 
finalitzi el 27 de novembre. 
Totes les representacions es 
faran al Teatre Foment de Pi-
era en sessió de tarda. 

Com en anteriors edicions, 
el jurat estarà format per 
persones vinculades direc-
tament al món del teatre. Hi 
haurà premi a les tres millors 
obres i reconeixements a la 
millor direcció, millor actor, 
millor actriu, millor actor de 
repartiment, millor actriu 
de repartiment, millor pre-
sentació escènica i un premi 
que serà escollit per votació 
popular. El jurat es reserva 
el dret d’atorgar els accèssits 
que consideri oportuns.   
Les companyies que vulguin 
participar en el certamen 
tenen fins al dia 31 de juliol 
per a formalitzar la inscrip-
ció enviant un correu elec-

trònic a una de les adreces 
següents: cultura@ajpiera.
cat o concursteatreama-
teurpiera@gmail.com. Cada 
grup haurà de proposar una 
obra teatral en castellà, ca-
talà o bilingüe i haurà de 
tenir l’autorització de l’aturo 
per poder ser representada 
al concurs. En presentar la 
candidatura, s’haurà d’ad-
juntar un breu historial de 
la companyia, la sinopsi de 
l’obra, el repartiment i una 
fotografia de qualitat. Una 
comissió nomenada a l’efecte 
serà l’encarregada de selecci-
onar les obres que seran re-
presentades en la 45a edició 
del concurs.   

Es publiquen les bases del 45è Concurs 
de Teatre Amateur Vila de Piera

La parròquia de Piera 
farà la distribució de la 

donació de bolquers
 i tovalloletes

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

 691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

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

Aquest passat dissabte, 
12 de juny, la platea 
del Teatre de l’Estre-

lla de Santa Coloma es va om-
plir d’un públic familiar. S’hi 
representava l’espectacle Baby 
Esfèric, dirigit especialment 
a nadons d’entre 6 mesos i 3 
anys. L’espectacle proposa un 
divertit viatge per redescobrir 
i emocionar-se amb el nos-
tre planeta, amb ulls de nen. 
Simpàtics habitants esfèrics 
els acompanyen en aquesta 
aventura. Les majestuoses 
meduses ajudaran a submer-
gir-se al fons de la mar, la 
tortuga mil·lenària mostrarà 
el cicle de la vida, les abelles 
recol·lectores gaudiran de la 
cooperació i l’amistat al bosc, 
i la màgia donarà vida al ni-
not de neu a l’àrtic ...
Tots els assistents a l’espec-
tacle en van sortir molt con-

tents, tant els més petits com 
els més grans. Es tractava 
d’un espectacle diferent, molt 
enfocat a captar l’atenció dels 
nadons, una tasca que a vega-
des pot resultar molt compli-
cada, però que la companyia 
Aboon Teatre ho va aconse-
guir amb molta suficiència.
La companyia Aboon Teatre 

va ser creada l’any 2012. En 
els seus projectes, la compa-
nyia col·labora amb múlti-
ples artistes especialitzats en 
primera infància, amb ganes 
d’oferir a aquest públic i als 
seus acompanyants una ex-
periència única. Les seves 
obres neixen de processos de 
creació col·lectiva. 

El Teatre de l’Estrella acull l’espectacle 
per a nadons Baby Esfèric

STA COLOMA DE Q. / LA VEU 

El passat 1 de juny es 
va convocar una nova 
edició dels Premis Li-

teraris de Santa Coloma de 
Queralt. Aquells escriptors 
que desitgin apuntar-s’hi, te-
nen fins el proper 30 de juli-
ol per enviar les seves obres. 
El concurs, que té la intenció 
d’incentivar la creació literà-
ria al municipis, està dividit 
en dues categories: general, 
oberta a majors d’edat i juve-
nil, per a menors de 18 anys. 
En els dos casos hi haurà un 
únic guanyador. En la pri-
mera categoria, l’extenció 
mínima seran 5 pàgines i un 
màxim de 10, mentre que en 
la segona no hi ha extensió 
mínima i el màxim son 5 pà-
gines.
Podrà presentar-se al premi 
qualsevol relat breu original 
i inèdit. El tema de l’obre és 
lliure, però ha d’estar ambi-
entada explícitament a Santa 
Coloma. Per a presentar els 
relats, caldrà portar una cò-
pia en paper a l’Ajuntament. 
Això sí, per tal de preservar 
l’anonimat dels participants 
l’original només pot tenir tí-
tol i pseudònim, en cap cas el 
nom i cognoms de la persona 

autora. Els originals es pre-
sentaran dins un sobre que 
contindrà l’obra i una plica 
amb les dades del concursant 
(nom i cognoms, telèfon i 
correu electrònic de contac-
te, i l’autorització en el cas de 
menors).
El nom dels guanyadors 
es donarà a conèixer el 14 
d’agost de 2021, en el marc 
del Pregó de Festa Major de 
Santa Coloma, on es farà l’ac-
te de lliurament de premis. 
En el cas dels majors d’edat el 
premi serà de 500€, mentre 
que en els menors de 18 anys 
serà de 100€.
A més, els organitzadors del 
premi volen que, d’aquí a uns 
anys, es pugui editar un llibre 
amb els guanyadors de totes 
les edicions d’aquest certa-
men literari.
Aquest Premi Literari de re-
lat breu està promogut per la 
Seu del Campus Extens de la 
Universitat Rovira i Virgili a 
Santa Coloma de Queralt, la 
Fundació Quer Alt i l’Associ-
ació Juvenil Queractiu, amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Queralt i la 
col·laboració del Club de Lec-
tura, l’Associació La Minerva 
i la Revista la Segarra.

Convocada una nova 
edició del Premi Literari 
de Santa Coloma

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

La piscina municipal de 
Vallbona d’Anoia inicia 
la temporada dijous 24 

de juny que s’allargarà fins al 
12 de setembre. Les instal·la-
cions obriran cada dia, de di-
lluns a diumenge, de les 11 h 
del matí a les 7.30 h de la tar-
da.
L’entrada senzilla per un dia 
al recinte costarà 4,50 euros 
feiners i 5 euros festius, els 
menors de 4 anys és gratuïta 
i el tiquet pels de 5 a 17 anys 
serà de 3 euros feiners i 4,50 
euros festius. A més, hi ha els 
diversos tipus d’abonaments 
de temporada individual o fa-
miliar. La compra d’entrades i 
els abonaments de temporada 
es poden fer  a través de la web 

https://www.equipamentsvall-
bonadanoia.cat
Per altra banda, durant el mes 
de juliol s’oferiran els habituals 
cursos de natació . Els cursets 
s’oferiran del 5 al 30 de juliol 
de 16 a 17 h el grup de grans 
i de 17 a 18h el grup de petits. 
El preu és de 55€ i cal forma-
litzar la inscripció a les ofi-
cines de l’Ajuntament.
La piscina enguany compta-
rà amb el servei propi del bi-
bliopiscina. El servei ofereix 
als banyistes materials per a 
tot tipus d’edats i interessos i 
s’haurà de retorner el mateix 
dia. 
Se seguiran i seran d’obli-
gat compliment les mesures 
d’higiene i protecció esta-
blertes pel Procicat i autori-
tats sanitàries. 

Per Sant Joan comença 
la temporada d’estiu a la 
piscina de Vallbona

ORPÍ / LA VEU 

L’Ajuntament d’Orpí, 
compta des de la set-
mana passada amb un 

vehicle per cobrir les necessi-
tats de la brigada municipal.
Es tracta d’una furgoneta 
Ford Transit Courier i s’ha 
adquirit a través de la Central 
de Compres de l’Associació 
de Municipis de Catalunya 
(ACM) en modalitat de ren-
ting.
D’aquest nou vehicle en des-
taca la baca i l’ampli espai 
interior que permetrà trans-
portar tot el material que el 
personal de la brigada pugui 
necessitar en les seves actua-
cions i treballs al municipi.

Orpí adquireix una furgoneta per a la  
brigada municipal

L’Orquestra Simfònica del Vallès, en 
concert als Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU 

D iumenge a les 7 de 
la tarda al Teatre 
del Casal Català 

dels Hostalets de Pierola 
tindrà lloc on nou concert 
organitzat pels Amics de la 
Música. 
En aquesta ocasió serà a 

càrrec de l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès que inter-
pretarà la Cinquena Simfo-
nia de Beethoven.
La direcció serà de la batuta 
de Xavier  Puig amb Marta 
Cardona al violí i interpre-
taran  l’Obertura Egmont, 
la Romança per a violí i or-
questra núm 2 en fa major 

Op 50 i la Simfonia núm 5 
en do menor, Op. 67.
Les entrades es posaran a 
la venda el mateix dia del 
concert, una hora abans i 
al preu de 15 euros. Per tal 
de garantir la seguretat dels 
assistents hi haurà control 
d’accés i l’aforament serà li-
mitat al 50%
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ARGENÇOLA / LA VEU 

Aquesta onzena edició 
ha superat les expec-
tatives, tot i ser a mig 

gas, amb no gaires activitats i 
menys parades de les habitu-
als. De les vuit del matí i fins 
a les set de la tarda, Argen-
çola va bullir com feia mesos 
que no ho feia i els visitants 
fidels al mercat varen gaudir 
de les activitats, del contacte 
amb la natura, de les vistes 
i del bon rotllo. Podem dir 
que ha estat un èxit, amb una 
afluència de públic constant, 
sobre tot al matí, i totes les 
activitats presencials amb 
places exhaurides. Els tallers 
i xerrades de qualitat són la 
base del Mercat de les espè-
cies. Posar en valor les plan-
tes locals que ens envolten i 
creixen arreu és l’objectiu. 
Recuperar els coneixements 
i difondre els usos de la flo-
ra local, en aquest cas del 
fonoll, és un dels principals 
motius del Mercat i pel qual 
ens visita tanta gent. 
Com no podia ser d’una altra 
manera i perquè és una de 
les activitats del Mercat de 
les espècies que més agrada 
va engegar el dissabte amb 
la Sortida de reconeixement 
de flora i etnobotànica per la 
Serra de Cantagalls (Argen-
çola) a càrrec de la Natacha 
i Guillem de Els Corremar-

ges i l’Astrid van Ginkel de 
Fitomon. Amb la passió que 
els caracteritza, encadenaven 
relats, aliments i remeis de la 
flora dels camins i marges de 
cultius, així com del bosc de 
Cantagalls.
La Jornada tècnica en línia va 
donar l’oportunitat d‘apropar 
el mercat a les persones que 
no es varen atansar a Ar-
gençola. Tot i ser un recurs 
interessant hem de dir que 
la connexió on-line no és la 
millor opció per mostrar les 
olors i color de les espècies. 

L’11a edició del Mercat de les Espècies d’Argençola 
va superar les expectatives

La Marisa Benavente i Pilar 
Herrera de Les Champaneles 
varen parlar de nutrients, 
cuina i remeis populars amb 
les plantes silvestres, segons 
els diferents principis actius, 
mucílags, principis amargs, 
olis essencials, inulina i so-
frats. I l’Astrid van Ginkel de 
Fitomon i Els Corremarges 
varen exposar totes les cares 
del Fonoll, propietats medi-
cinals, etnobotàniques, ali-
mentàries i aromateràpia. Es 
troba penjada la gravació i 
les presentacions al ruralcat.
Al mateix temps, en un matí 
de mig juny que començava a 
apretar la calor, sota les car-
pes de la plaça es van enca-
denar 4 xerrades i tallers per 
descobrir, degustar i gaudir 
del fonoll. A l’activitat ano-
menada entrarem al fenollar 
l’Astrid van Ginkel, Els Cor-
remarges, Marc Talavera del 
Col.lectiu Eixarcolant i Les 
Champaneles van parlar dels 
usos a la cuina i de les pro-
pietats medicinals, etnobo-
tàniques i aromateràpia del  
fonoll, també pinzellades de 
botànica, com cultivar i re-
col·lectar el bulb, les fulles, 
tiges, flors i fruits de fonoll. 
Tanmateix es va explicar com 
cuinar amanida amb fonoll i 
salsa grega de fonoll, coca de 
pastanaga i ceba amb beixa-
mel de fonoll i quiche de fo-
noll. En les sorpreses dolces, 
l’aigua, sucre i fonoll es va-
ren transformar en caramels 
de fonoll, fonoll garapinyat i 
altres dolços llaminers. Per 
acabar amb beguda de lla-
vors de fonoll i regalèssia i 

també, brots tendres de fonoll 
macerats en aigua fresca amb 
flors de rosa damascena.
El dinar deliciós amb bulb, fu-
lles i fruits de fonoll va donar 
forces als assistents. La Blanca 
Vela, el Col·lectiu Eixarcolant 
i l’Amanda Bataller, cuiners 
d’excepció, ens varen fer lle-
par els dits amb una crema 
de bulb de fonoll, una coca de 
pastanaga i ceba amb beixa-
mel de fonoll i una quiche de 
fonoll, i de postres un deliciós 
arròs amb llet amb fonoll ca-
ramel·litzat.
Per acabar la tarda en l’Alquí-
mia de les espècies amb dos 
tallers simultanis d’elabora-
cions alimentàries amb bulb, 
fulles, flors i llavors de fonoll. 
La Blanca Vela @menjaraca-
lablanca ens explicà receptes 
de romesco amb les fulles 
tendres de fonoll, crema de 
fonoll amb el bulb, crakers 
salats i galetes. Al seu torn 
l’Amanda Bataller @amanda-
bataller ens donà el secret de 
l’arròs amb llet amb llavors 
de fonoll, pesto de fulles de 
fonoll, bulb de fonoll rostit i 
tempura de fulles.
Fins l’any que ve, com sempre 
el segon dissabte de juny per 
parlar de la sàlvia.

SESGUEIOLES / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant Mar-
tí Sesgueioles ha engegat la 
campanya de cens munici-
pal d’animals de companyia 
“Ja tens el meu carnet?”, 
amb l’objectiu de fomentar 
la tinença responsable dels 
animals, millorar la resposta 
davant la pèrdua d’animals 
de companyia i garantir la 
correcta convivència entre els 
animals i el municipi, a través 
de la tinença responsable.
Els animals de companyia 
han d’estar identificats amb 
microxip i censats. Tal com 
estableix la llei de protecció 
dels animals DLEG 2/2008, 
és obligatori que gossos i gats 
estiguin registrats al cens 
municipal d’animals de com-
panyia.
L’Ajuntament regalarà bos-
ses compostables a tots els 
propietaris i propietàries que 
censin el seu animal de com-
panyia. Per fer-ho, només cal 
adreçar-se a l’Ajuntament i 
facilitar les dades del centre 
veterinari..

Tret de sortida a 
la campanya de 
cens municipal 
d’animals de 
companyia a Sant 
Martí Sesgueioles

Es cancel·len les Nits 
Culturals de Sant 
Pere Sallavinera

S. P. SALLAVINERA / LA VEU 

Els organitzadors de les Nits 
Culturals han decidit cancel-
lar-les per la situació actual 
que encara no permet fer els 
concerts en les mateixes con-
dicions que les edicions pre-
pandèmia.
Per tant, la celebració de la 
25 edició de les Nits Cultu-
rals de Sant Pere Sallavinera 
es posposa fins el 2022 amb la 
il·lusió per part dels organitza-
dors, de poder-ho fer amb tota 
la normalitat.

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

FRUITA I VERDURA

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada

Matrícula gratuïta 
al juny per als cursos 
de setembre
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CALAF / LA VEU 

Segons dades provisio·
nals, els resultats de re·
collida selectiva a Calaf 

des del 25 de maig, data d’ini·
ci del porta a porta, fins al 7 
de juny, han arribat al 84%.
Tenint en compte que du·
rant el mateix període de 
l’any passat el percentatge de 
reciclatge va ser del 33%, els 
resultats obtinguts en les pri·
meres setmanes de funciona·
ment del porta a porta són 
molt positius, ja
que el tant per cent s’ha in·
crementat en un 51%.
La fracció més recollida ha es·
tat l’orgànica, amb un 55,4%, 
seguida de: la resta (15,8%), 
els envasos (13,9%), el paper i 
cartró (10,9%). El percentat·
ge de recollida de la fracció 
vidre, que no es realitza amb 
el model porta a porta, ha es·
tat del 4%.
El sistema porta a porta va 
començar a funcionar a Calaf 
el passat 25 de maig. A par·
tir d’un calendari prefixat, es 
realitza la recollida separada 
de les diverses fraccions dels 
residus davant de la porta de 

cada casa, comerç o empresa 
amb un cubell estandarditzat 
que l’Ajuntament va lliurar de 
forma gratuïta a cada habitat·
ge i activitat o entitat. 
El canvi de model va com·
portar la desaparició de la 
majoria de contenidors del 
municipi, a excepció dels del 
vidre, roba i olis vegetals, que 
són les úniques fraccions que 
es continuen recollint amb el 
sistema tradicional.
La recollida de residus porta 

Calaf arriba al 84% de recollida 
selectiva en els primers quinze dies de 
funcionament del porta a porta

a porta és un model de re·
collida contrastat, implantat 
a més de 200 municipis de 
Catalunya i que garanteix 
els millors percentatges de 
recollida selectiva, arribant 
fins a més del 80% en alguns 
municipis. Amb aquest can·
vi, l’Ajuntament de Calaf vol 
assolir els objectius europeus 
de recollida selectiva de resi·
dus i posicionar Calaf com un 
municipi referent en sosteni·
bilitat i medi ambient.

CALAF / LA VEU 

Aquest dies s’han cobert 
els escocells del Pas·
seig Santa Calamanda 

i de la Plaça de les Eres, amb 
grava i resines especials. El 
material ubicat als escocells 
permet en tot moment el pas 
de l’aigua, garantint el bon 
funcionament hídric de l’esco·
cell i el creixement natural de 
l’arbre.
L’objectiu de l’aplicació d’aquest 
paviment és el de poder incre·
mentar l’amplada de la vore·
ra en els trams on la ubicació 
dels arbres limita l’espai de pas, 
augmentant la comoditat i se·
guretat dels vianants, evitant 
ensopegades i millorant l’ac·
cessibilitat de cadires de rodes, 
carros o cotxets.

L’aplicació d’aquest sistema 
també facilita la neteja de la 
vorera, evita l’acumulació de 
brossa i deixalles dins l’escocell, 
facilitant la neteja i el manteni·
ment i impedint el creixement 
d’herbes. En aquest sentit, es 
preveu implementar el sistema 
també en altres sectors de la 
població.

L’Ajuntament de Calaf 
cobreix els escocells de 
diversos espais

VECIANA / LA VEU 

El passat dimarts 8 de 
juny es va fer la presen·
tació dels camins ano·

iencs inclosos en la primera 
fase del pla zonal de la xarxa 
local de carreteres promogut 
per la Diputació de Barcelo·
na.
La presentació va anar a càr·
rec del diputat delegat de 
l’Àrea d’Infraestructures i Es·
pais Naturals de la Diputació, 
Pere Pons, el gerent de serveis 
d’infraestructures viàries i 
mobilitat, Vicenç Izquierdo i 
el cap de l’oficina tècnica de 
planificació i actuació en In·
fraestructures, Valentí Aceña.
Entre les cinc vies anoienques 
que Diputació de Barcelona 
arranjarà en aquesta prime·
ra fase hi ha el camí rural de 
Veciana el qual rebrà una in·
versió de 482.000 euros que 
permetrà fer una gran mi·
llora de la seguretat viària. 

Aquest camí, de 3,01 kms., és 
una via molt important per la 
vertebració del municipi de 
Veciana ja que enllaça aquest 
nucli amb les poblacions de 
Copons, Calaf i Sant Guim de 
Freixenet, així com els nuclis 
vecianencs de Segur, Mont·
falcó el Gros i La Rubiola.

Diputació de Barcelona arranjarà el 
camí rural de Veciana dins del Pla Zonal

A l’acte hi va assistir l’alcal·
de de Veciana, Jordi Servitje, 
que va recordar els més de 
vuit anys que ha estat dema·
nant aquesta millora a Di·
putació la qual influenciarà 
positivament en la qualitat 
de vida de tots els vecianencs 
i vecianenques.

MONTMANEU / LA VEU 

Dissabte passat a la 
Sala de Montma·
neu, va tenir lloc 

una xerrada aplicada sobre 
el malbaratament alimentari, 
la xerrada va anar a càrrec de 
la Sra. Jana Peters Solé, del 
Col·lectiu Eixarcolant.  En la 
mateixa, es va fer evident, la 
quantitat d’aliments que es 
fan malbé i d’altres que lla·
cem i que encara es podrien 
aprofitar. També va explicar 
la manera de conservar els 
aliments, les moltes parts de 
les fruites i verdures que no 
s’aprofiten son comestibles i 
molt beneficioses, la quantitat 
d’herbes i verdures silvestres 

que desconeixem i les podem 
trobar en el nostre entorn.
Va donar consells, per l’hora 
d’anar a comprar, com guar·
dar les sobres del dinar o so·
par, com triar una fruita per 
menjar etc … Ens va comen·
tar la importància de consu·
mir productes de temporada 
i de proximitat.
Una xerrada va ser molt cons·
tructiva que va agradar molt 
al nombrós públic assistent, 
que va fer moltes preguntes 
sobre el tema. Cal dir que 
aquesta primera xerrada ha 
estat organitzada, pel Col·
lectiu Eixarcolant i l’Ajunta·
ment de Montmaneu amb la 
col·laboració del Consell Co·
marcal de l’Anoia.

Celebrada una xerrada 
sobre malbaratament 
alimentari a Montmaneu
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

En el tri ple cam pi o nat 
de Cata lu nya cele brat 
a Igua lada, sota l’orga

nit zació de l’Igua lada Femení 
HCP, l’equip Fem15 del club 
igualadí es va emportar el tí
tol amb una victòria per 21 
sobre el CH Mataró després 
de gua nyar per 51 a semi fi
nals a l’HC Palau, men tre les 
mata ro ni nes havien superat a 
l’HC Alpi cat per 30.
En els altres dos campionats 
que es van disputar a Les Co

mes, el títol Fem13 va ser pel 
CH Cal des Recam Làser, que 
va der ro tar el CP Vila nova 
per 31 després de des ferse a 
les semi fi nals del CH Vilasa
na per 61, men tre les vila no
vi nes havien superat per 43 a 
l’HC Palau A.
I el de Fem17 el va cele brar 
l’HC Palau, que va remun
tar el 01 del des cans con
tra el CH Mataró per aca bar 
gua nyant per 41 després de 
der ro tar res pec ti va ment a les 
semi fi nals al CP Manlleu (3
2) i al Cer da nyola A (63).

Amb aquest títol Fem 15 
l’Igualada Femení HCP, clou 
una temporada on ha conso
lidat el primer equip a la mà
xima categoria la OK Lliga, 
l’ascens a Nacional Catalana 
del seu segon equip i com co
lofó el títol en el Campionat 
de Catalunya Fem 15

El júnior de l’Igualada HC 
també es proclama campió 
de Catalunya
L’Igualada HC, per la seva 
banda, s’ha proclamat bri
llantment campió de Cata
lunya júnior després d’im
posarse per 2 a 0 al FC 
Barcelona, amb gols d’Oriol 
Llorens a l’inici del partit i 
d’Aleix Marimon ja a la sego
na part. El partit va ser intens 
i força igualat però els tècnics 
arlequinats, Marc Muntané i 
Moi Cervera, van superar to
talment el plantejament tèc
nic del  seu rival, Ivan Sanz, 

plantejant possessions llar
gues i moltes ajudes defensi
ves per contrarestar el cansa
ment acumulat (l’IHC jugava 
la final només dues hores des
prés d’haver acabat el seu 
partit de semifinals). El Barça 
no va poder contrarestarho i 
no va saber aprofitar el poten
cial de tenir una plantilla més 
àmplia. Entre els assistents a 
la final disputada a Girona 
hi havia el tècnic del primer 
equip de l’IHC RIGAT, David 
Càceres.
Amb aquesta victòria l’Igua
lada es confirma com el gran 
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Dos equips base de l’hoquei igualadí, campions de Catalunya

dominador de l’hoquei base 
català en les categories més 
grans, amb el títol de campi
ons aconseguit en juvenils i 
júniors. Els Guillem Torrents, 
Mac Carol, Jordi Bosch, Aleix 
Marimon, Oriol Llorens, Ge
rard Riba, Eloi Cervera, Gui
llem Llorens, Oriol Carol, Pol 
Marsol i Ferran Busquets són 
campions de Catalunya sense 
haver perdut cap partit en tota 
la temporada. I ara tindran 
l’oportunitat de fer el doblet 
amb el campionat d’Espanya 
que es disputarà d’aquí a 15 
dies a Coslada, Madrid.

HOQUEI PATINS /  
MARC VERGÉS 

L’1 de maig de 1999 
l’Igualada Rigat es pro
clamava campió d’Eu

ropa per sisena vegada a la 
seva història. Es tancava una 
època daurada, però segura
ment ningú es pensava que 
llavors s’iniciava una sequera 
de títols que encara s’allarga 
vint anys després.
Aquest cap de setmana, una de 
les llegendes d’aquell Igualada 
de somni, David Càceres, té 
l’oportunitat de trencar aques
ta mala ratxa, però aquesta 
vegada liderant l’equip des de 
la banqueta. L’equip arlequinat 
disputa entre avui divendres i 

El somni d’aixecar el primer títol del segle passa per Andorra

diumenge, a Andorra, la final 
a 7 de la WSE Cup, la segona 
competició europea.
El primer rival serà el Sarza
na italià (divendres, 16h, Es
port3). El capità de l’Igualada 
Rigat, Ton Baliu, avisa que 
no serà un rival gens fàcil, “és 
una competició en què po
dem guanyar a tothom, però 

tothom ens pot guanyar a no
saltres, així que de moment 
només hem de pensar en el 
primer partit, i si passem ja 
podrem pensar en les semifi
nals”, que serien contra el gua
nyador del CaldesRiba d’Ave. 
Després de quedarse dues 
vegades ben a prop del títol, 
quan es va arribar a les Fi

nal Four de la CERS els anys  
2014 i 2015, Baliu espera que, 
aquest cop sí, puguin tornar 
a Igualada amb el títol sota el 
braç, “el Sergi [Pla] ens ho re
cordava aquesta setmana, a la 
tercera va la vençuda”.

Tornar a competir després de 
tres setmanes
L’equip igualadí va protago
nitzar un tram final de tem
porada espectacular, sumant 
6 victòries en els últims 8 par
tits i aconseguint la salvació i 
el bitllet per jugar a Europa la 
temporada que ve a l’última 
jornada. “Després d’un any 
molt i molt difícil, estaria bé 
acabarlo de la millor mane
ra possible”, comenta Baliu. 

De totes maneres, el capità 
prefereix no imaginarse com 
seria tenir l’honor d’aixecar el 
títol i només pensa en el partit 
d’avui divendres.
Un partit en què els igualadins 
hi arriben després de tres set
manes sense competir, ja que 
no han disputat la Copa del 
Rei. Per una banda, aquestes 
setmanes els han servit per re
cuperarse físicament i men
talment d’un tram final de 
temporada molt exigent, però 
per l’altra, han perdut ritme de 
competició i la dinàmica posi
tiva del tram final de tempo
rada ja queda més lluny. Entre 
avui divendres i diumenge sa
brem si els ha anat bé o mala
ment aquest descans. 
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FUTBOL SALA / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge 13 de juny l’equip 
Sènior del Club Fut-

bol Sala Òdena va guanyar el 
partit decisiu que els situa a 
Divisió d’Honor Catalana.
Es tracta d’una gran noticia 
per l’esport de la nostra co-
marca i de la Catalunya cen-
tral i el mapa esportiu global.
El partit va ser un èxit a tot 
nivell, el pavelló de l’Òdena 
va omplir el seu aforament 
amb unes 200 persones, que 
van acompanyar a l’equip en 
tot moment, animant i gau-
dint de la victòria contra el 
Gavà que va acabar en un 10 
a 1. 
En paral·lel, el partit es va re-
transmetre per streaming per 
twitch i van veure’l 200 per-
sones més en directe.

Història del club i de  l’equip 
sènior
El Club Futbol Sala Òdena 
(CFSO) és un club fundat el 
2013. La seva  missió és fo-
mentar i promocionar el fut-

bol sala a nivell municipal i 
comarcal, a través de la pràc-
tica esportiva i uns hàbits que 
millorin la qualitat de vida 
dels jugadors i que garantei-
xin el benestar físic i emoci-
onal.
I tenen molt clars quins son 
els seus eixos estratègics i 
treballen fort per aconse-
guir-los: 
Volen  fer créixer el futbol 
sala, aconseguir tenir uns 
equips bases unificats i po-
sicionar l’equip sènior com a 
referent. I ho estan aconse-
guint, aquesta victòria marca 
un punt d’inflexió important 
a la història del club.
Havent guanyat la 1a divisió 
catalana i ascendint a Divi-
sió d’Honor, màxima cate-
goria catalana abans del salt 
a lliga nacional, era un ob-
jectiu ferm i un gran repte 
que han estat treballant tots 
els jugadors, amb el lideratge 
del Jaume  Garzón i la col·la-
boració del Jordi Portolà, 2n 
entrenador de l’equip i Jesús 
Doncel de delegat.
Jaume Garzón  és al club des 

de l’inici (2013). Després de 
3 anys va agafar la coordina-
ció del club i en aquell mo-
ment s’implanta el projecte 
actual, amb el mateix grup 
de jugadors creixent junts. 
L’entrenador explica les seves 
emocions: “Orgull del grup 
de jugadors i cos tècnic que 
formen part de l’equip i que 
demostren i transmeten set-
mana rere setmana els valors 
del què significa un EQUIP”.  
Des del club estan molt or-
gullosos que la majoria dels 
jugadors que formen l’equip 
sènior han evolucionat des 
dels equips bases i això els 
reforça la idea de model de 
club.
La plantilla de l’equip està 
constituïda per tretze juga-
dors, el 80%  porten molts 
anys jugant des de la base. 
Ells son el Nil Lopez, ZaKa-
ria Malech, Alberto Berro-
cal, Daniel Doncel, Jamal 
Bouzidi, Marc Riba, Joel 
Segura, Alex Gutierrez, Pau 
Colomer, Jordi Codina, Saad 
Tahri, Roc Soler, Oscar Sanc-
hez i David Marfil.

El CFS Òdena ascendeix a Divisió 
d’Honor

HANDBOL / LA VEU 

Desplaçament del 
equip sènior masculí 
de l’Handbol Iguala-

da a Terrassa per jugar contra 
l’Handbol Egara. En el partit 
es disputava el tercer i quart 
lloc de la Copa Federació.
La primera meitat del par-
tit va ser molt anivellada en 
el marcador. L’Igualada va 
començar dominant l’encon-
tre però amb un marcador 
molt ajustat. El joc dels dos 
equips era molt ràpid i tot i 
que l’Igualada   anava pràc-
ticament sempre pel davant, 
en alguns moments l’Egara 
s’avançava en l’electrònic. Al 
final d’aquesta primera part 
el resultat era d’un ajustat 18 
a 20 que reflectia allò que es 
veia a la pista.
A la segona meitat, l’Igua-
lada va sortir fortíssim en 

el seu joc, amb una defensa 
molt   sòlida, combinat amb 
una porteria molt eficient van 
començar a distanciar-se en 
el marcador. Al minut 45 la 
diferència ja era de 10 gols, 
i aquesta es mantindria fins 
el final del partit. L’Iguala-
da va jugar molt bé aquesta 
segona part, amb uns atacs 
molt ràpids i efectius que no   
deixaven respirar al contrari. 
Passades molt segures sense 
pèrdues de pilota entre els ju-
gadors de l’Igualada,  van do-
nar la victòria final a l’equip 
de l’Anoia per un resultat final 
de 30 a 40 que donava el 3r 
lloc d’aquesta Copa Federació 
al  Club Handbol Igualada. 
Últim partit d’una temporada 
en què l’Igualada ha anat crei-
xent partit a partit, amb bai-
xes d’antics jugadors que eren 
claus en l’equip i jugadors 
nous provinents dels equips 
base del Club. Al final, però, 
s’ha aconseguit formar un 
gran equip que es prepara per 
la propera temporada i  acon-
seguir noves fites pel Handbol 
igualadí. 
Entrenador: Pol Cantero   /  
Ajudant entrenador: Enzo 
Visa 
Porteria: Martí Méndez (15 
aturades), Bernat Bisbal (3 
aturades), Àlex Sabaté (4 
aturades)
Pista: Marc Vilches (3), Jor-
di Cuscó (1), Xavi Oliva (1), 
Xavi Rius (5), Arnau Capitán 
(9), Max Segura (3), Elias 
Galiano (5), Albert Belart 
(2), Jordi Vilarrubias (3), 
Marc Espinagosa (4), Mark 
Fresnedoso (4)

El CH Igualada en 
tercera posició a la Copa 
Federació

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 
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ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat, 12 de 
juny, es van dur a 
terme a les pistes de 

Castellar del Vallès les proves 
corresponents a la Jornada 
classificatòria dels Campi-
onats de Catalunya de les 
categories Sub-14, Sub-12 i 
Sub-10, amb una nombro-
sa participació d’atletes dels 
clubs catalans. Hi participa-
ren un nombrós grup d’atletes 
del C.A. Igualada Petromira-
lles/Jocnet amb una gran ac-
tuació global, classificant-se 
molts dels i les representants 
del CAI per a les Finals del 
proper 26 de Juny a Igualada.  

Sub-14 
Pel que fa als Sub-14 mascu-
lí, van assolir la classificació 
per a la final:   Jordi Pastor, 2n 
en llançament del Pes, amb 
11,54 m., i classificat tam-
bé en Javelina amb 24,70 m.  
Pau Pastor en Javelina, amb 
22,40 m. i classificat en 220 
m. tanques, amb 36”99. Alex 
Guillén en 3.000 m.ll. amb 
11’22”40.  Outmane El Ag-
gari en 220 m. tanques, amb 
36”51.  Aleix Sánchez en Al-
çada, amb 1,40 m. i Pau Sala 
en llargada, amb 4,57 m.
En femenines Sub-14, asso-
liren la classificació per a la 
jornada final: Laia Cerro amb 
10”99, i Emma Cerro amb 
11”10, en 80 m.ll. Laia Cerro 

en salt d’alçada, amb 1,38 m. 
Etna Torras en salt de perxa, 
amb 2,30 m. i en triple salt, 
amb 9,00 m. 
També participaren en Sub-
14 mascuí., sense assolir la 
classificació:  Oriol Casa-
nellas en salt de perxa, amb 
1,85 m., Outmane El Aggari 
en 1.000 m. obstacles amb 
3’31”07, i Pau Sala en 80 m.ll. 
amb 11”47.
També participaren en Sub-
14 femení, sense assolir la 
classificació: Martina Llo-
rach en llançament de pes, 
amb 7,06 m. i en 600 m.ll. 
amb 1’51”48. Vinyet Pont 
en 3.000 m.ll. amb 14’35”40.  
Emma Cerro en triple salt, 
amb 8,29 m. Aneu Morcillo 
en salt de perxa, amb 2,15 m. 
i Blanca Moreno en 80 m.ll. 
amb 11”53 i en 150 m.ll. amb 
21”57.

Sub-12
Pel que fa als Sub-12 mascu-
lí, assoliren el passi a la final: 
Isaac Hernández, 1r exaequo 
en salt d’alçada, amb 1,24 m., 
i classificat també en 60 m. 
tanques, amb 10”82. Mikel 
Fariñas, 4t en salt de perxa, 
amb 1,70 m. i Iker Pérez, en 
salt de llargada, amb 4,13 m. i 
en 60 m.ll. amb 8”86.
Pel que fa a les Sub-12 femení, 
van assolir el passi a la final:  
Berta Ferrús en salt d’alçada, 
amb 1,25 m. i  Arlet Codo en 
salt de perxa, amb 1,45 m. 

També participaren en Sub-
12 femení, sense assolir la 
classificació per la final:  Ona 
Guillén en 600 m.ll. amb 
2’02”65.  Nora Andrés amb 
11”60, i Berta Ferrús amb 
12”19, en 60 m. tanques, i 
Arlet Codo en llançament de 
disc, amb 10,93 m.  

Sub-10                                                                          
Pel que fa a les Sub-10 feme-
ní,  van assolir el passi a la 
final: Rut Sànchez, 1a en llan-
çament de Pilota, amb 22,98 
m. Martina Acosta, 2a en 
llargada amb 3,25 m. i classi-
ficada en 60 m.ll. amb 10”05, 
i Marina Puig, en els 1.000 
m.ll. amb 3’57”42.
Pel que fa als Sub-10 masculí 
va assolir la classificació per a 
la final Gerard Pont en 1.000 
m.ll., amb 3’45”46.
Participaren també sense 
assolir el passi a la  final, en 
femenines: Marina Puig amb 
10”42 i Valeria Puig amb 
10”74, en 60 m.ll. Valeria Puig 
en 1.000 m.ll. amb  4’20”03, 
i Judit Solé en salt d’alçada, 
amb 0,94 m.  
Participaren també, en mas-
culins, sense assolir el passi 
a la jornada final: Guillem 
Solé amb 10”38, Eduard Lan-
cina amb 10”59, Gerard Pont 
amb 10”99  i Eric Martí amb 
11”07, en 60 m.ll.  Eric Martí 
en 1.000 m.ll. amb  3’58”62, i 
Guillem Solé en llanç. de pi-
lota, amb 20,32 m.

Gran actuació dels atletes del CAI a la
Jornada classificatòria del campionat 
català S-10, S-12 i S-14

ATLETISME / LA VEU 

Les components de 
l’equip de relleus del 
CAI Petromiralles tin-

gueren una brillant actuació 
al Campionat de Catalunya 
Absolut  disputat dimecres, al 
Serrahima de Barcelona.
Les atletes del  CAI Petro-
miralles assoliren el Bronze 
al campionat de Catalunya 
en la prova del Relleu   de 4 
x 400 m., amb l’equip for-
mat per Carla Bisbal - Aina 
Eberlé - Andrea Gil i Naima 
Ait Alibou,   assolint a més, 
amb  4’02”22, un nou Rè-
cord d’Igualada Absolut de la 
prova, millorant els  4’05”26 
de Carla Bisbal - Andrea Gil 
- Aina Eberlé i Judit Navar-
ro, del passat 30 de Maig a 
Tarragona. Cal ressaltar que 
aquesta és la 3a vegada que es 
millora la plusmarca iguala-
dina a l’aire lliure de la prova, 
aquesta temporada.
   
Naima Ait Alibou, rècord 
d’Igualada en 800 m.ll. al 
Serrahima
D’altra banda, i en la mateixa 
instal·lació, l’atleta del C.A. 
Igualada Petromiralles Naima 

Ait Alibou, va assolir també 
dimecres, al Control Absolut, 
un nou rècord d’Igualada ab-
solut en els 800 m.ll.
Hi participaren diversos at-
letes del CAI Petromiralles, 
assolint diverses mínimes per 
als campionats estatals res-
pectius.  
Naima Ait Alibou, atleta 
Sub-23, era 2a a la final A 
dels 800 m.ll., amb 2’07”92, 
un nou rècord d’Igualada ab-
solut i la mínima estatal ab-
soluta, millorant els 2’09”52  
d’Anna Bové - CAI - del 2001 
a Gavà.
En la mateixa prova era 4a 
la Sub-18 Carla Bisbal, asso-
lint amb 2’09”33, la mínima 
per al campionat estatal dela 
seva categoria, marca perso-
nal  i millorant també l’ante-
rior plusmarca igualadina.
Hèctor Ramos era 2n en el 
Salt d’Alçada, assolint amb 
2,03 m. la mínima estatal 
Sub-23.  En la mateixa prova 
era 12è el Sub-20 Pol Roca, 
amb 1,84 m. Aitor Santa-
fé -Sub-23- era 3r a la final 
A dels 110 m. tanques, amb 
15”12.  Gerard Suriol -Sub-
23- era 11è a la final D dels 
800 m.ll., amb 2’02”89.                          

Bronze i rècord 
d’Igualada pels relleus 
del CAI

FRONTENNIS / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
el jugador del Club 
Frontennis Igualada, 

Marc Esteve, juntament amb 
el seu company Rafa Cum-
plido, del Club Frontennis 
Abrera, van quedar tercers en 
el Open de la Vall d’Hebrón. 

Després de guanyar 3 partits 
de la fase de grups, es va clas-
sificar per quarts de final on 
van guanyar, classificant-se 
per la semifinal. En una semi-
final contra Albert Domín-
guez i Cristian Viñarás del 
Frontennis CNTerrassa van 
caure en finalitzar el temps en 
una partida molt disputada. 

Tercers a l’Olímpic de la 
Vall d’Hebron

 IGUALADA3X3
                   Dissabte 3 DE JULIOL 

Inscripcions a la nostra web: www.clubbasquetigualada.cat     

Complex Esportiu Les Comes
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CURSES DE MUNTANYA /    
LA VEU 

Una de les travesses 
clàssiques del mun-
tanyisme català, l’Olla 

de Núria que enllaça tots els 
cims que rodegen el Santuari 
de Núria, es va convertir en 
una cursa de muntanya l’any 
2007 i per ella hi han passat 
grans noms de l’Skyrunning 
com Kilian Jornet, Pere Au-
rell, Agustí Roc, Ricardo Me-
jía, Mónica Ardid o Teresa 
Forn entre d’altres.
Aquest passat cap de setmana 
va tornar a omplir les munta-
nyes de Ribes de grans espor-
tistes del país i de tot Europa 
ja que enguany estava inclosa 
per una banda de les Golden 
Trail Series de Salomon i per 
l’altra el Campionat de Ca-
talunya de curses verticals i 
de curses de muntanya de la 
FEEC (Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya).
A la primera de les proves, la 
cursa vertical que es va dis-
putar dissabte a la tarda, van 
prendre la sortida 4 corredors 

de la UECANOIA. Marc Ollé 
va aconseguir una meritòria 
10a posició arribant al cim 
del Puigmal amb 50 minuts. 
Darrera seu Georgina Ga-
barró amb 57’ i aconseguint 
la quarta posició, Pere Marsé 
amb 1 hora i Emili Soler ar-
ribant amb 1:08  essent el pri-
mer Màster 60 de la cursa.
Diumenge va tenir lloc la cur-
sa de muntanya de 21,5km i 
1940m de desnivell positiu 
acumulats i que inicia amb 
l’ascenció de nou del Puig-
mal, Pic Segre, Finestrelles, 
Eina, Noufonts, Noucreus, 
Puig de Font Negre i Pic de 
l’Àliga. El Marc Ollé va fi-
nalitzar la cursa aturant el 
crono amb 2:39 i per la seva 
banda, Georgina Gabarró 
creuava la meta en segona 
posició del Campionat de 
Catalunya amb un temps de 
3:02.
Pel què fa a l’Olla Júnior, 
dos membres de l’Escola Es-
portiva de l’entitat anoienca 
van prendre sortida, en Lluc 
Torné que va arribar en 12a 
posició i Nil  Alonso 18è.

La UECANOIA a l’Olla 
de Núria 2021

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Pels voltants de la pobla-
ció italiana de Tolmez-
zo es va donar inici al 

campionat del món de trial a 
l’aire lliure. Es van disputar 
dos trials amb puntuació in-
dependent cadascuna, un el 
dissabte i l’altre el diumenge.
El pilot pierenc Toni Bou 
amb Honda, encara no recu-
perat totalment físicament de 
l’operació a la qual es va sot-
metre fa poc més d’un mes, 
va guanyar el primer dia i es 
classificà segon en el trial del 
diumenge.
A la categoria Trial2 hi par-
ticiparen dos pilots anoiencs, 
Àlex Canales de la Pobla 
de Claramunt amb Sherco, 
aconseguí els llocs 12è i 15è 
i el pierenc Pol Medinyà amb 
TRRS es classificà en els llocs 
32è i 23è.

Lucio Álvarez i Armand 
Monleón guanyen el Ral.li 
Kazajistán 
L’anoienc Armand Monleón, 
copilot del pilot bagenc Ge-
rard Farrés amb buggis, ha 
disputat el Ral.li Kazajistán 
copilotant a l’argentí Lucio 
Álvarez amb un Toyota Hilux 
de l’equip belga Overdrive.
Aquest ral·li constava de cinc 
etapes i era la segona prova 
puntuable per la Copa del 
Món de Ral.lis Cross Coun-
try. Álvarez i Monleón amb 
la seva victòria demostraren 
ser molt efectius pels camins 
i dunes d’aquest país de l’Àsia 
central.

Nani Roma i Àlex Haro tor-
nen a fer equip
A mitjans de setembre de 
l’any 2019, en aquestes pà-
gines de La Veu dèiem que 
havia arribat l’hora dels adéus 
a la parella formada pel pilot 

osonenc Nani Roma i el co-
pilot anoienc Àlex Haro, ja 
que l’odenenc havia fitxat per 
Toyota.
Després de participar en els 
Dakar del 2020 i 2021 amb el 
pilot sud-africà Giniel de Vi-
lliers, ara Àlex Haro tornarà 
a competir amb Nani Roma 
dins l’equip BRC, Bahrein 
Raid Xtreme.

Albert Martín s’emporta la 
Baja Extremadura d’enduro
La primera prova puntua-
ble pel campionat estatal de 
ral·lis tot terreny va tenir per 
marc els camins extremenys. 
Hi va participar el pilot Al-
bert Martín de Valls amb 
Husqvarna 450Rally dins 
l’equip Twin Trail Racing amb 
la seu a Castellolí. 
Martín es va imposar a la res-
ta de rivals a la categoria d’en-
duro, continuant així la seva 
preparació pel proper Dakar.

Toni Bou arrenca amb bon peu el 
mundial de trial a l’aire lliure

BÀSQUET / LA VEU 

El passat diumenge, 
l’equip sènior del Club 
Bàsquet Piera es va 

proclamar campió de lliga 
al poliesportiu municipal. 
Els pierencs van aconseguir 
la seva novena victòria en 9 
partits, guanyant al Bàsquet 
Berga al poliesportiu mu-
nicipal per 69 punts a 55. A 
falta encara d’una jornada, 
que s’ha de disputar el proper 
diumenge dia 20 de juny, els 
jugadors locals van aconse-
guir matemàticament el títol i 
han demostrat que han sabut 
dominar una categoria a la 
qual just acabaven d’ascendir.
El club vol felicitar els seus 

jugadors i tècnics per aquesta 
fita i vol agrair a l’afició la seva 
implicació a la grada, sempre 
al costat de l’equip local.
L’equip ha competit aquesta 
temporada al Campionat Ter-
ritorial de Barcelona, però les 
estranyes circumstàncies en 
què s’ha disputat la tempora-
da, que va començar al març 
i només ha durat dos mesos 
i mig, fan que la Federació 
Catalana de Bàsquet no con-
cedeixi ni ascensos ni descen-
sos per la propera temporada. 
Així doncs, el bàsquet pierenc 
haurà de tornar a repetir una 
temporada com l’actual si vol 
aconseguir l’ascens a Tercera 
Catalana de cara a la tempo-
rada 2022/2023

L’equip sènior del Club Bàsquet Piera aconsegueix el títol de lliga
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat 13 de juny es 
va celebrar al Vendrell 
la final de gimnàstica 

rítmica individual CCEE. 
En categoria aleví 2 (mans 
lliures), Clàudia Pérez es pro-
clamava campiona de la cate-
goria, Abril Quintana assolia 
el bronze, Lucía Rodríguez 
aconseguia la quarta posició 
i l’Èlia Muñoz la vuitena po-
sició.
En categoria Junior 2, amb 
aparell de pilota, Berta Tiana 
es proclamava campiona de 
la categoria, Ainara Busquets, 
subcampiona, Gemma Ro-

dríguez assolí el bronze, Julia 
Rodríguez aconseguí la vui-
tena posició i Judith Guillén 
assolí la dotzena posició.
I per finalitzar la jornada, 
en la categoria sènior 2, amb 
aparell de cèrcol Duna Mon-
roy es va proclamar campio-
na, assolint l’or i Judit Vitoria 
aconseguí la segona posició.
Amb aquesta competició les 
gimnastes igualadines han 
finalitzat una gran tempora-
da on han sigut capaces de 
superar-se a base d’esforç i 
dedicació. Des del club volen 
felicitar-les per tot el que han 
aconseguit, i donar les gràcies  
per la seva entrega.

D’altra banda, a Palafrugell es 
va celebrar el trofeu Garoina, 
organitzat pel Club Rítmica 
Palafrugell, on es van despla-
çar dues de les gimnastes del 
club. En la categoria infantil 
nivell 6, Martina Quintana es 
va proclamar campiona i en la 
categoria Junior 6, Jana  Pérez 
va assolir la quarta posició 
amb la tercera millor nota.
Des del volen club felicitar a 
gimnastes i cos tècnic per la 
gran feina , constància i dedi-
cació en aquest gran esport, i 
fer possible lluitant  per una 
pels valors amb esforç, tre-
ball, evolució i creixement 
com a gimnastes i persones.     

EL CG Ballerina campió a la Final de 
CCEE de Gimnàstic Rítmica

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge, es va 
celebrar a Barcelona, el 
Campionat de Catalunya 
de gimnàstica artística per 
les categories de Base 2, de 
l’Anoia Club Gimnàstic, van 
participar dues gimnastes, 
Arlet Vives Garreta i Carla 
Maria Jordan Doncel. Les 
dues gimnastes competien 
per primera vegada en un 
Campionat de Catalunya, i 

van obtenir bons resultats. 
Competint amb un total de 
55 gimnastes, van quedar 
Arlet 26 i Carla 10, en la 
classificació individual ge-
neral. En la classificació per 
aparells cal destacar, a terra, 
la quarta posició de la Carla 
i la dècima quinta de l’Arlet, 
i a salt a la sisena posició de 
la Carla. Moltes felicitats a 
les gimnastes i a les seves en-
trenadores, Alícia Borrega i 
Juliana Botelho.

Bons resultats de l’Anoia 
CG Campionat de 
Catalunya

HOQUEI PATINS / LA VEU 

El passat dimecres, 16 de 
juny, a les 7 de la tarda 
va finalitzar el període 

per presentar candidatures 
per accedir a la presidència 
de l’Igualada Hoquei Club, 
amb només una candidatura 
vàlida que ha estat certifi-
cada i aprovada per la Junta 
Electoral. Aquesta nova junta 
l’encapçala Manel Burón com 
a president, Óscar Torrents 
com a vicepresident, Anna 
Piernas com a tresorera, Mar-
tí Ollé com a secretari i Car-
me Bernaus com a vocal.
La junta és de caire conti-
nuista en la presidència, però 
té moltes cares noves i amb 
més quota femenina. En els 
propers dies es reuniran els 
integrants d’aquesta nova 
junta per elaborar un orga-

nigrama i començar a donar 
forma al projecte, que té data 
de caducitat, segons marquen 
els estatus del club, el 16 de 
juny de 2027.
Així doncs, finalment, des-
prés de més d’un any amb una 

junta gestora i fins a tres pro-
cessos electorals tancats sense 
que es presentés cap candida-
tura, a la quarta ha anat la 
vençuda i s’acaba la situació 
d’inestabilitat al capdavant de 
l’Igualada HC

Després de més d’un any, l’Igualada 
HC torna a tenir junta directiva
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MÚSICA / LA VEU 

El DesFOLCa’t, Festival 
de Música Popular i 
Tradicional de Calaf i 

l’Alta Segarra arriba aquest any 
a la 29a edició. El festival, que 
se celebrarà avui divendres i 
demà dissabte, reunirà els mi-
llors grups de folk i convertirà 
Calaf, un any més, en la capital 
catalana de la música popular i 
tradicional amb les actuacions 
de diferents artistes i grups.

A banda de la programació, 
també es duran a terme els Es-
pais Off, una iniciativa que té 
com a objectiu afavorir la co-
existència entre músics Off i 
la programació oficial. Durant 
el matí de dissabte, el festival 
habilitarà un espai escènic a la 
Plaça dels Arbres del municipi 
amb una pissarra, on els mú-
sics i les formacions musicals 
no incloses al programa ofici-
al es podran apuntar i actuar.
Una de les novetats de l’edi-
ció d’enguany serà que tots 
els concerts del festival es 
concentraran en una matei-
xa ubicació, la Plaça Gran 
de Calaf, a diferència d’altres 
anys, quan els concerts esta-
ven distribuïts en diferents 
localitzacions del municipi.

A més, per tal de complir 
amb la normativa covid-19 i 
les recomanacions sanitàries, 
aquesta edició l’aforament 
de les activitats estarà limi-
tat i caldrà comprar entrada 
prèviament. Les entrades es 
podran comprar a través de 
la pàgina web del festival: 
https://desfolcat.fila12.cat/

Una programació de luxe
La programació d’enguany 
combina grups i artistes de 
gran rellevància dins l’escena 
de la música popular en un to-
tal de quatre concerts.
Inaugurarà el festival l’actua-
ció de l’artista i activista Alidé 
Sans, que tindrà lloc el diven-
dres 18 de juny. Combinant 
cant, acordió i guitarra, Alidé 
baixa de les muntanyes de la 
Vall d’Aran per abraçar l’esce-

nari i portar una sinergia na-
tural entre dues llengües: mú-
sica i occità-aranès. Habitual 
en l’escena musical occitana, i 
cada vegada més en la catala-
na, Alidé ha portat el seu mis-
satge arreu de França, Itàlia, 
Alemanya, Bèlgica, Luxem-
burg i els Estats Units (Was-
hington i New York).
La seva carrera musical s’ini-
cia el 2012 quan és descoberta 
amb el videoclip ‘Esperança’, 
projecte que denuncia la vi-
olència de gènere. Després 
d’haver debutat amb el disc 
‘Eth paradís ei en tu’, publica 
el seu segon llarga durada ‘He-
nerècla’ (Hètaman, 2018), tota 
una revelació musical de rit-
mes mestissos i influències de 
músiques del món.
A continuació, serà el torn del 
cantautor Feliu Ventura. L’au-

tor xativí de cançons meridi-
onal de llarga distància i vol 
rasant, va presentar el 2019 
‘Convocatòria’, un treball que 
conté 11 noves perles i que des-
taca per haver estat totalment 
confegit a la seva estimada Xà-
tiva. Aquesta ‘Convocatòria’ 
d’himnes xicotets, domèstics i 
assemblearis està acompanya-
da de textos creats per a cada 
cançó de la mà de Santiago 
Alba Rico, Jordi Cuixart (des 
de la presó), Natza Farré, Da-
vid Fernàndez, Josep Vicent 
Frechina, Marc Granell, Özgür 
Günes, Sònia Moll, Martxelo 
Otamendi, Gemma Pasqual, 
Maribel Servera, Carlos Taibo, 
Júlia Taurinyà i Mateu Xurí.
El dissabte 19 de juny obrirà 
la programació el concert de 
El Pony Pisador, un grup de 
cinc joves de Barcelona que 

Alidé Sans, Feliu Ventura, El Pony Pisador i Joan Garriga i 
el Mariatxi Gal·làctic, conformen el cartell del DesFOLCa’t

El Festival de Música 
Popular i Tradicional 

que se celebrarà avui di-
vendres i demà dissabte, 

arriba a la 29a edició

barreja música folk i tradici-
onal d’arreu del món en un 
equilibri perfecte entre sentit 
de l’humor i virtuosisme. Al 
seu concert es podrà gaudir 
de melodies folk, harmonies 
vocals i jocs amb el públic en 
un ambient agradable per a to-
tes les edats. El grup ha explo-
rat i combinat gèneres com el 
yodel, creant la primera cançó 
en català d’aquesta modalitat, 
i també han estat els primers 
de la península en interpretar 
sea shanties, cançons de tre-
ball marineres, i en enregistrar 
cants harmònics tuvans.
Tancarà el festival l’actuació de 
Joan Garriga i el Mariatxi Gal-
làctic. El fundador de Dus-
minguet i ànima de La Troba 
Kung-Fú és una figura clau per 
entendre l’evolució de la músi-
ca popular del segle XXI feta 
a Catalunya. Després de com-
pondre i interpretar en directe 
la banda sonora dels dos dar-
rers espectacles teatrals d’Oriol 
Broggi, el co-descobridor de la 
Rúmbia, una barreja de rum-
ba i cúmbia amb denominació 
d’origen vallesana, acaba de 
debutar al seu nom amb un àl-
bum. Gravat entre 2019 i 2020 
i mesclat en ple confinament, 
‘El ball i el plany’ (2020) és un 
viatge apassionant per tots 
els mons que caben a l’acor-
dió de Joan Garriga: el Medi-
terrani de l’havanera i el raï, 
el Carib llatí, la Jamaica del 
reggae i el dub evidentment, 
el nord de Mèxic que inspira 
la seva nova formació.
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FOTOGRAFIA / LA VEU 

L’Hospital Universita·
ri d’Igualada acull una 
proposta artística que ha 

canviat la fisonomia del vestí·
bul del centre. Es tracta d’una 
fotografia de gran format en 
blanc i negre (2,90 x 5,00 me·
tres) que s’ha instal·lat al celo·
bert del vestíbul.
Aquesta és la tercera de les 
quatre propostes artístiques 
que han creat artistes locals 
de la Catalunya Central en el 
marc del projecte Art+Salut. 
Els departaments de Cultura i 
Salut de la Catalunya Central 
han unit esforços des de fa qua·
tre mesos per deixar empremta 
als hospitals del treball i la col·
laboració de tothom per com·
batre la Covid.
Miquel Bardagil i Pep Espelt, 
que han comptat amb la col·la·
boració d’ACVic i la TAVCC, 
han estat els comissaris de·
signats per Cultura que han 
coordinat el projecte i han 
seleccionat quatre artistes lo·
cals del territori. La gestació 
del projecte arranca al pas·
sat mes de febrer. A Igualada, 
Pau Corcelles va visitar l’espai 
amb el comissari del projecte 
i responsables del centre i del 
departament de Salut per va·
lorar quina intervenció podia 
ser la més adient.  Per això es 
va decantar per una propos·
ta fotogràfica que simbolitzés 
un missatge d’esperança  “Una 
mirada cap al futur”  ha expli·
cat el mateix Pau Corcelles a 
l’acte de presentació que s’ha 
celebrat avui a l’hospital.
En la fotografia, tal com ens 
descriu el comissari Miquel 
Bardagil, “es veu gent asseguda 
en un banc, d’esquena, amb la 
bicicleta en primer terme. El 

públic s’identifica amb el punt 
de vista dels personatges que 
apareixen a la imatge: una pla·
ça que miren expectants, amb 
la llum que va apareixent  i que 
es pot interpretar com l’inici 
d’un nou temps més lluminós. 
Sembla que els personatges 
asseguts al banc esperen la im·
minent entrada d’altres grups 
de persones. La presència del 
gos afegeix naturalitat i espon·
taneïtat a l’escena. La bicicleta 
espera algú que hi pugi, també 
com una invitació al públic”.
A l’acte de presentació, hi 
ha participat el director dels 
serveis territorials del depar·
tament de Cultura a la Cata·
lunya Central, Lluís Cerarols 
que ha elogiat la feina feta pels 
comissaris del projecte i pels 
artistes locals. També ha in·
tervingut la gerent de la Regió 
Sanitària Catalunya Central, 

Teresa Sabater que ha posat 
l’accent en el treball conjunt 
per empènyer aquest projecte i 
que reflecteix també el treball 
conjunt que es va fer durant la 
pandèmia. El gerent de l’Hos·
pital Universitari d’Igualada, 
Ferran Garcia ha volgut agrair 
la proposta artística que que·
da ara al centre i s’ha unit al 
reconeixement dels professi·
onals de la sanitat. I  l’alcal·
de d’Igualada, Marc Castells 
que ha agraït la tasca de tots 
els professionals sanitaris i 
al projecte Art i Salut. Com 
ell mateix ho ha expressat, la 
fotografia en blanc i negre li 
evoca “el negre, el patiment, i 
el blanc l’esperança”.

Una fotografia de gran format de Pau Corcelles al 
vestíbul de l’Hospital Universitari d’Igualada

Un projecte amb l’ADN Cata-
lunya Central
El projecte Art+Salut ha comp·
tat amb un doble comissariat 
amb Miquel Bardagil i Pep 
Espelt que han estat els en·
carregats d’estudiar els espais 
i pensar en artistes locals que 
podessin crear una interven·
ció a cadascun dels 4 hospitals 
d’aguts de la Regió Sanitària 
ajustada a cadascuna de la idi·
osincràsia. Juntament al  Pau 
Corcelles, hi participen l’ Anna 
Benet per a projectar una pro·
posta per a Manresa, l’Anna 
Dot que va presentar la seva 
instal·lació el passat 31 de maig 
a Vic i el Berni Puig ho va fer el 
passat 10 de juny a Berga.

Es tracta d’una peça 
artística que el fotò-

graf igualadí ha fet en 
el marc del projecte 

Art+Salut que lideren 
els departaments de 

Cultura i Salut

LLIBRES / LA VEU 

L’Associació de Familiars 
d’Alzheimer i demències 
de l’Anoia (AFADA) ha 

volgut que aquest curs escolar el  
conte “El Tresor més Gran del 
Món” arribi també tots els in·
fants de l’Anoia. Aquest any no 
ha estat possible fer visites pre·
sencials als centres i per aquest 
motiu s’ha fet arribar el conte 
com a obsequi a totes les escoles 
de primària.
L’objectiu del conte és sensibilit·
zar els infants en el tracte vers les 
persones grans, específicament 
amb les persones amb deterio·
rament cognitiu i demència. 
En el conte, els tres personatges 
principals, la princesa, el cava·
ller i el drac, han envellit i ja no 
tenen les facultats que tenien 
de joves, però amb les capaci·
tats que encara conserven són 
capaços de viure una fantàstica 
aventura. Es vol reforçar la idea 
que les capacitats es poden anar 
perdent, però no les emocions, 
que són les que perduren al llarg 
de la vida de totes les persones.
Aquest ha estat un projecte re·
alitzat per l’AFADA, l’Hospital 
de dia Sant Jordi del Consorci 
Sociosanitari d’Igualada (CSSI) 
i la Diputació de Barcelona, i ha 
rebut el suport de la Comissió 
de treball preventiu intergene·
racional de la Guia Territorial 
dels Maltractaments de l’Anoia.

El conte “El Tresor 
més Gran del Món” 
arriba a totes les 
escoles de l’Anoia

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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ART / LA VEU 

La gran obra d’homenatge 
a la solidaritat col·lectiva 
per la Covid-19 “Mira-

des des del Confinament” que 
van impulsar durant el confi-
nament l’artista internacional 
Joan Fontcuberta i Òmnium 
Cultural, amb la col·laboració 
del Festival Cruïlla i l’Ajunta-
ment d’Igualada, s’inaugurarà 
a Igualada el proper 17 de juliol 
amb un gran acte d’homenatge 
a l’esforç col·lectiu derivat de la 
pandèmia.
Divendres passat Òmnium 
Cultural i l’Ajuntament d’Igua-
lada han desvelat l’espai que 
acollirà l’obra: la plaça de Cal 
Font d’Igualada, un espai cèn-
tric de la ciutat, molt transitat 
per vianants, a tocar dels car-
rers més comercials de la capi-
tal de l’Anoia i d’equipaments 
culturals com la Biblioteca 
Central.
El mosaic estarà construït 
amb plaques de gres cuites i 
impreses amb tintes ceràmi-
ques, i tindrà una amplada de 
42 metres. Així ho va explicar 
el president d’Òmnium Anoia, 
Pere Joan Vinós, que va do-
nar les gràcies a l’Ajuntament 
d’Igualada per fer possible la 
reconversió urbanística de 
l’espai que permet acollir una 
obra d’aquestes dimensions.
L’alcalde de l’Ajuntament 
d’Igualada, Marc Castells, des-
tacava la importància que una 
obra d’art d’abast internacional 
com la de Joan Fontcoberta 
s’instal·li de forma permanent 
a Igualada. Castells ha assegu-
rat que “serà un emblema de la 

post-COVID, de com vam ser 
capaços de mirar cap al futur, 
en homenatge als que s’hi han 
deixat la pell.” L’alcalde d’Igua-
lada espera que el dia 17 de 
juliol “sigui una festa de retro-
bament, d’agraïment i també 
de record a la gent que ens ha 
deixat.”
El president d’Òmnium Ano-
ia, Pere Joan Vinós, va explicar 
que l’acte inaugural de l’obra se 
celebrarà el dissabte 17 de ju-
liol; durant tot el dia s’organit-
zaran activitats de cultura po-
pular i infantils a Igualada i a 
la tarda tindrà lloc un gran acte 
inaugural amb la presència de 
diverses autoritats. Serà pre-
cisament en el marc de l’acte 
institucional en què es donarà 
a conèixer el resultat final del 
mural, i es realitzaran diversos 
parlaments. L’acte, que serà un 
record a les víctimes de la pan-
dèmia i un homenatge a totes 
aquelles persones que van llui-
tar contra el virus des de pri-
mera línia, també donarà veu a 
personal sanitari, d’emergènci-
es i serveis essencials.
Un dels plats forts de l’acte 
inaugural serà l’estrena de la 
peça musical “Mirar endavant”, 
creada expressament per l’oca-
sió pel compositor igualadí 
Carles Prat Vives i l’escriptora 
Anna Marsal Riera. Es trac-

ta d’una cançó dedicada a les 
víctimes de la covid-19 i tam-
bé a totes les persones que han 
treballat i lluitat per superar la 
pandèmia. La interpretaran la 
Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia sota la direcció de Jo-
sep Miquel Mindan, els solistes 
Pau Sastre i Judit Robles i els 
cors Exaudio, Coral Xalest, 
Cor Omnes, Coral Gatzara i 
Coral Els Verdums.
El compositor, Carles Prat, ex-
plicava que: “Amb la peça vo-
lem donar tres missatges: un 
reconeixement a les víctimes 
de la covid, un altre als que 
han treballat dur per lluitar-hi 
i el missatge d’esperança a la 
població per tirar endavant.”
L’acte del dia 17 de juliol serà 
gratuït i en els propers dies 
es donarà a conèixer el pro-
cediment per poder confir-
mar l’assistència. L’aforament 
es determinarà en funció 

del protocol sociosanitari i 
la normativa vigent el dia de 
l’acte.

Micromecenatge per apadri-
nar l’obra
L’obra de Joan Fontcuberta serà 
una realitat gràcies a la col·la-
boració de milers de ciutadans 
que van enviar 64.000 imatges 
durant el confinament, però 
també gràcies als padrins que, 
amb les seves aportacions, fi-
nançaran part del mural. En 
aquest sentit, a partir d’aquest 
divendres comença una cam-
panya de micromecenatge, en 
què es convida la ciutadania a 
fer un donatiu per a la cons-
trucció d’aquesta obra per-
manent situada a la capital de 
l’Anoia. El mural, que plasmarà 
la paraula solidaritat en llengua 
de signes, té l’objectiu de trans-
metre que la força d’un país és 
la seva gent. Pere Joan Vinós 

El mosaic “Mirades des del Confinament” de l’artista Joan 
Fontcuberta i Òmnium serà una realitat a Igualada el 17 de juliol

demana la col·laboració de la 
ciutadania amb aquest projec-
te que “vol reforçar la idea de 
que la força d’un país es la seva 
gent.”
En el disseny del mosaic es 
pot veure una metgessa, una 
persona de la tercera edat, 
una mare amb la seva filla, 
uns infants, un comerciant, 
una conductora d’ambulànci-
es, una botiguera, un artesà, 
una infermera, una mestra i 
un empresari i activista cul-
tural. Aquesta última perso-
na -l’única que transcendeix 
l’anonimat- és el president 
d’Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart, empresonat des de fa 
més de tres anys i mig per de-
fensar drets fonamentals.
Tothom qui vulgui fer una 
aportació per fer possible la 
construcció de l’obra ho pot 
fer a través del web mirades-
desdelconfinament.cat.

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge vinent dia 
20 de Juny, a les 12h 
del migdia, la Coral 

Juvenil Xalest realitzarà un 
concert a l’Ateneu Igualadí. 
Aquest concert dona el tret de 
sortida a l’estiu, alhora que fa 
de cloenda d’un any ben es-
trany, afectat per les mesures 
restrictives entorn la pandè-
mia, que han afectat de ple les 
corals.
S’interpretarà el repertori que 
havia de ser per al concert 
d’estiu passat, i que fa més 

d’un any que espera per a sor-
tir de la pantalla i saltar a l’es-
cenari. Un repertori que viatja 
per la península amb cançons 
tradicionals d’arreu, arranja-
des per compositors contem-
poranis. També es cantaran 
les cançons que s’han preparat 
per grups reduïts els mesos en 
què la coral no es podia trobar 
sencera per a assajar. Final-
ment, s’interpretarà una obra 
molt especial, composada per 
un igualadí durant la pandè-
mia en honor a aquelles que 
n’han patit les circumstànci-
es més cruents i estrenada el 

passat 30 de maig al concert 
d’aniversari de Corals Joves de 
Catalunya. Tot això amb una 
posada en escena d’allò més 
especial.
Caldrà reservar les entrades 
a la pàgina web de l’Ateneu 
(https://teatreateneu.tiquet-
sigualada.cat), o bé amb el 
link o el codi qr que podeu 
trobar al seu instagram (@
coralxalest) i als cartells pen-
jats per la ciutat. L’entrada es 
podrà pagar mitjançant la ta-
quilla inversa.
Una bona manera d’acabar la 
setmana i donar peu a l’estiu!

La Coral Juvenil Xalest presenta el seu 
concert d’estiu

Comença una campan-
ya de micromecenatge 
per apadrinar aquesta 

obra emblema de la 
solidaritat col·lectiva a 

la capital de l’Anoia



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.

ANY 1920.
ENSENYANCES AL PATI 

DE LES ESCOLES DE L’ATENEU IGUALADÍ.

Aquí, la pràctica del Sistema Montessori, amb la mestra 
Mercè Prat. 

Dades d’Arxiu de l’Ateneu Igualadí:
Les Escoles van començar a funcionar amb la creació de 
l’Entitat, el mes de setembre de l’any 1863. L’ensenyament 
era per a adults i es feia als vespres, amb diferents escoles 
de tipus professional. El 1864 es va inaugurar l’Escola de 
Dibuix. A l’any 1871 es van iniciar les classes de música.
Després, a l’any 1873 l’Ateneu va ser cremat a causa de la 
Guerra carlina, i les activitats escolars es van aturar fins al 
1877.

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

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

I... molta història més, que és als llibres, a l’Arxiu Comar-
cal, al de l’Ateneu i a la Biblioteca Central.

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

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

MÚSICA / MONTSE RUMBAU 

De nou tenim davant 
nostre un grup de 
músics joves d’un ni-

vell increïble. Són bons, real-
ment molt bons. 
Dos quartets de corda inter-
preten una obra de Mendels-
sohn que va escriure quan 
tenia 16 anys, era el 1825. Tot 
i que aquesta data està ja tan 
allunyada a nosaltres, la músi-
ca que sentim ens arriba tant 
que fins i tot ens desconcerta. 
En uns quartets de corda t’es-
peres un classicisme que se-
gueix unes pautes molt estu-
diades, una música tancada en 
uns cànons establerts. Però el 
que sentim sembla que tren-
qui justament tots els cànons 
clàssics i vulgui transgredir 
amb la seva impetuositat, for-
ça, coratge i atreviment, tot 
lo establert fins aleshores, per 
poder anar justament molt 
més enllà de tot formulisme i 
regles instituïdes. La força de 

la música se t’endú, i t’adones 
que salta i corre d’uns instru-
ments als altres amb molta 
rapidesa, i sembla que tin-
gui vida pròpia, i que estigui 
plena d’energia, de vitalitat i 
d’alegria. Potser la vitalitat i 

l’alegria dels 16 anys. 
La vida de Mendelssohn és la 
d’un geni de la música, i de 
petit ja va ser un nen prodigi. 
Era de família jueva, fill d’un 
banquet i net d’un famós filò-
sof. A 9 anys ja va actuar en 

públic i entre els 12 i els 14 va 
compondre 12 simfonies per a 
orquestra de corda. Per què hi 
ha tants jueus que han desta-
cat d’una manera tan rellevant 
en tants camps i han guanyat 
tants Premis Nobel? 
Aquesta meravella composta 
a 16 anys, ha estat interpre-
tada pel Quartet Teixidor i 
el Quartet Altimira. De ma-
nera que escoltàvem a qua-
tre violins, dues violes i dos 
violoncels. I el conjunt dels 
vuit instruments de corda era 
impressionant, destacant la 
violinista Maria Florea, del 
Quartet Altimira, el seu vi-
olí donava la pauta a tots els 
altres, i el paper reservat per 
aquest violí a l’obra era d’un 
virtuosisme i d’una força in-
creïble.
Va agradar tant la interpre-
tació dels dos quartets, que 
quan van acabar el públic no 
parava d’aplaudir. La música 
ens havia interpel·lat a molts 
nivells a tots els que està-

Un Octet de Mendelssohn impressionant, a la Brufaganya
vem allà. Realment la música 
aconsegueix transmetre tan-
tes sensacions i tants impac-
tes emocionals, que l’emoció 
t’acaba  guanyant. 
El Quartet Teixidor, a la pri-
mera part, ha interpretat una 
obra de Mozart, un altre nen 
prodigi, una obra molt dife-
rent de la de Mendelssohn, 
segurament més dins dels 
cànons establerts. L’excel·lent 
actuació dels músics va fer 
que aviat poguéssim connec-
tar amb la música de Mozart. 
Potser el que ens diferen-
cia dels animals, és la nostra 
capacitat d’anar sempre més 
enllà de nosaltres mateixos, 
a través de la música, a través 
de l’escriptura, a través de la 
pintura, a través de la bellesa 
... La nostra capacitat de crear 
i d’admirar el nostre entorn, 
i la nostra capacitat d’emoci-
onar-nos no té límits. Aquí 
potser rau la nostra grandesa. 
Sorprenent i molt impactant 
el concert d’aquest dissabte



Llibres inacabats

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

L’any 1908 el prohom igualadí, 
Joan Bas i Jordi, fou el patroci-
nador de l’edició de La Història 

d’Igualada (2 volums), que va escriure 
el sacerdot de Santa Coloma de Que-
ralt, Mn. Joan Segura. Fou una edició 
basada en manuscrits d’arxius muni-
cipals, eclesiàstics, diocesans (parro-
quials) i altres de civils. És una peça 
de gran servei per als historiadors, que 
tenen en dits volums una font de refe-
rències locals. Ara, però, des del segle 
XX la història d’Igualada s’ha diversi-
ficat. Això ha donat peu a que moltes 
entitats, organismes, clubs, societats... 
hagin editat el seu historial: La coral La 
Llàntia, l’Igualada H.C., els Traginers, 
els exalumnes dels Germans Maris-
tes, l’Escola Pia, la UCI, els Gegants 
d’Igualada, i un llarg etc. que podem 
trobar en el Fons Local de la Biblioteca 
Central d’Igualada.
Tots aquests llibres que ja s’han publi-

cat són com capítols de la moderna 
història de la ciutat i formen part de 
la Història (en majúscula) d’Igualada.
He titulat aquestes línies amb l’ex-

pressió “llibres inacabats”, referint-me 
a que gairebé tots ells són publicats 
abans d’acabar el segle passat. D’aquí 
a quatre anys (2025) aquelles històries 
tindran un quart de segle més de vida. 
Crec que seria bo que els seus respon-
sables recopilessin aquest temps afegit, 
en algun opuscle, on constés els últims 
25 anys, o continuessin allí on els va 
deixar el seu text. D’aquesta manera 
els seus respectius volums no quedari-
en inacabats.
També falten, però, alguns llibres d’al-
tres entitats que estant, encara, espe-
rant que algú redacti la seva història, 
vida i miracles. Per exemple, l’Ajunta-
ment d’Igualada ha deixat de tenir el 
Cronista Oficial de la Ciutat, tot i que 
ara disposi del seu cap de comunica-
ció. Tinc entès que el polifacètic Lle-
onard del Rio està escrivint la història 
de la Coral Santa Maria, que ell presi-
deix. Serà una bona aportació al gruix 

històries que ja s’han escrit.
Convidaríem a les entitats que a ho-
res d’ara encara no tenen el seu llibre 
miressin de tenir-lo abans del 25è any 
d’aquest segle. Podem recordar que 
ja al 2022, tindran ocasió de publicar 
quelcom de la seva vida, donat que 
l’any vinent Igualada serà Capital de la 
Cultura Catalana.
Segurament que alguns dossiers de la 
“Biblioteca de la Memòria” també po-
drien estar inacabats. Caldria que els 
seus autors hi donessin una ullada.
Altres llibres poden tenir algun capítol 
per afegir i completar el text original.
Uns i altres haurien de deixar cons-
tància de com han viscut, o viuen, el 
tema de la pandèmia. Entre tots deixa-
rien constància de com els ha afectat la 
covid-19. Llegit-los hom podria fer-se 
una idea de com ho ha viscut Igualada.
Esperem que aquest tema, al 2025, si-
gui ja només un record! 
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HISTÒRIA / LA VEU 

El catedràtic emèrit d’His-
tòria Moderna de la UB 
Josep M. Torras i Ribé 

va rebre aquest dimarts 15 de 
juny el XXXVI Premi Ferran 
Soldevila de Biografia, Me-
mòries i Estudis Històrics pel 
llibre “Misèria, poder i corrup-
ció a la Catalunya borbònica 
(1714-1808)” (Rafael Dalmau, 
editor) que atorga anualment 
la Fundació Congrés de Cultu-
ra Catalana. L’acte, carregat de 
simbolisme, va tenir lloc justa-
ment al jardí Ferran Soldevila 
de l’Edifici Històric de la UB. El 
periodista Antoni Batista també 
va ser distingit amb una menció 
especial per l’assaig “ETA i no-

saltres” (Ed. Pòrtic).
Torras i Ribé va ressaltar que 
després de la victòria borbòni-
ca de 1714, el nou règim es va 
dedicar a destruir sistemàti-
cament tota la documentació 
existent més enllà de l’oficialis-
ta: “Després de 1714 hi ha una 
esporgada documental. Dels 
dominants ho sabem absoluta-
ment tot. En canvi, dels domi-
nats en sabem molt poc. I sense 
documents no hi ha història. Ja 
ho diuen, que la història l’escri-
uen els vencedors, i aquí el con-
trast entre fonts oficials i fonts 
del territori permet adonar-nos 
que la Nova Planta va ser sot-
metiment, misèria i corrupció.”
L’obra guardonada, que el jurat 

L’historiador Josep M. Torras i Ribé 
rep el Premi Ferran Soldevila de la 
Fundació Congrés de Cultura Catalana

va decidir premiar per unani-
mitat, precisament destaca per 
una acurada anàlisi de multitud 
de documentació que treu a la 
llum pública, descrivint així la 
situació política, econòmica i 
social de la Catalunya borbòni-
ca del segle XVIII, centrant-se 
en les conseqüències que va 
tenir la implantació del Decret 
de Nova Planta, i especialment 
en les penúries que va suposar 
el cobrament del cadastre i la si-
tuació de desgovern i corrupció 
política generalitzada. El llibre 
tanca, a més, una excel·lent tri-
logia, formada per les obres “La 
Guerra de Successió i els setges 
de Barcelona” (1999) i “Felip V 
contra Catalunya” (2005).

ART / LA VEU 

Diumenge dia 20 de 
juny es lliuraran els 
Premis de les Arts. 

L’acte de lliurament dels 
premis, dirigit pel director 
de cinema i guionista Lluís 
Danés, tindrà lloc el diumen-
ge 20 de juny i es lliuraran en 
sis indrets destacats d’interès 
cultural i patrimonial de Bar-
celona, Palma, València, Per-
pinyà, Andorra i l’Alguer.
Es tracta d’uns guardons que 
reconeixen la participació i 
les iniciatives sorgides de tots 
els territoris de parla catalana 
i que compten amb la col·la-
boració d’Acció Cultural del 
País Valencià, Obra Cultural 
Balear, Òmnium Cultural, 
Xarxa d’Universitats Vives, 
entre d’altres. Els premis te-
nen l’objectiu d’estimular la 
cultura d’innovació a tots els 
territoris de parla catalana i 
reconèixer el talent de crea-
dors i projectes realitzats en 
sis àmbits artístics: Arquitec-
tura, Patrimoni, Arts Visu-
als, Arts Escèniques, Música 
Clàssica i Música Popular.
Els Premis es dirigeixen a 
persones, projectes i inici-
atives, tant públiques com 

Diumenge es lliuren els 
Premis El Temps de les 
Arts

privades, del nostre territori, 
relacionades amb les arts vi-
suals contemporànies en totes 
les seves disciplines i facetes. 
Entre els mesos de setembre 
i desembre del 2020 s’han 
recollit propostes i candida-
tures d’artistes, comissaris, 
associacions, fundacions, en-
titats i institucions públiques 
que poguessin optar als pre-
mis. La convocatòria ha estat 
un gran èxit, ja que ha reunit 
més de 500 projectes pro-
vinents de tots els territoris 
de parla catalana: 39 d’arqui-
tectura; 66 de patrimoni; 182 
d’arts visuals, 114 d’arts escè-
niques; 56 de música clàssica, 
i 75 de música popular. 
Tots ells opten a un guardó 
molt especial dissenyat i con-
ceptualitzat per l’artista i poe-
ta Perejaume, i a una dotació 
econòmica de 3.000 euros.
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DISSENY / LA VEU 

Quartada, l’agència de 
publicitat i marketing 
d’Igualada, s’emporta 

el bronze i se situa entre el top 
3 a la categoria de disseny grà-
fic als Premis ADG Laus 2021. 
La gala es va celebrar el passat 
dijous 10 de juny en format 
virtual, presentat per l’Oscar 
Dalmau.
Quartada es va presentar a 
la categoria de disseny gràfic 
amb el cartell de la 25a Calço-
tada Popular d’Igualada, que 
finalment no es va poder dur a 
terme a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. La idea del 
cartell pretenia ser original i 
sostenible, i d’aquí va néixer el 
resultat final. Es van elaborar 
més de 400 cartells serigra-
fiats sobre papers de diari de 
l’any 1995, cortesia de l’Arxiu 
Comarcal, per commemorar 
l’efemèride d’aquella primera 
calçotada. A més, els cartells 
tenien una altra funció més 
enllà de la que comunicar l’es-
deveniment, aquests servirien 
per embolicar el manat de cal-

çots que es donava a cadascun 
dels comensals.
Els ADG Laus promouen el 
disseny i la creativitat a través 
de cinc categories diferents: 
Disseny gráfic, digital, publi-
citat, audiovisual i estudiants. 
Promouen i intenten projectar 
la importància cultural i eco-
nòmica per la societat i donar 
suport a l’entorn professional 
d’aquest àmbit. L’any 1964, la 
junta d’aquell moment sota el 
nom Asociación de Grafistas 
FAD crea aquests premis. El 

Quartada en el top tres als premis de 
disseny ADG Laus

trofeu original és obra del dis-
senyador i membre fundador 
de l’associació, Tomas Vellvé. 
En el llarg del temps, l’associa-
ció s’ha anat adaptant així com 
afegint noves categories per 
així atraure més públic. En-
guany s’ha celebrat la 51 edi-
ció de la seva història aconse-
guint ampliar la seva projecció 
internacional i es consoliden 
com els premis professionals 
més importants en el món del 
disseny i la comunicació visu-
al, en l’àmbit nacional. 

MÚSICA / LA VEU 

L’Estival de Jazz encara la 
recta final de la seva no-
vena edició. El festival va 

començar el dijous 10 de juny 
amb un pati de l’Ateneu ple per 
gaudir del cineclub amb la pel-
lícula “Miles Ahead”. Divendres 
11 la banda Inhumandkind, al 
rec On fire, va sorprendre al pú-
blic amb la seva proposta trans-
gressora i diferent. El virtuosis-
me dels 4 músics va fer gaudir 
a un públic ben heterogeni, 
mescla de d’amants del jazz, 
curiosos, i amants de la música 
“metal”, tot un èxit. Van tancar 
la primera ronda del festival els 
Bop Collective, amb una vetlla-
da històrica per la ciutat donat 
que s’inaugurava un nou espai, 
el Fortí de Sant Magí. La Banda 
va fer gaudir amb els seu jazz i 
la seva alegria al públic, que va 
exhaurir totes les entrades.
Avui divendres 18, l’Estival de 
Jazz encara la recta final a l’Ate-
neu Igualadí amb el trio de la 
pianista i cantant Lucía Fume-
ro, que ens oferirà la seva mú-
sica original plena de vitalitat 
i aire fresc. Com a cloenda del 
festival, sessió doble el dissabte 
19 de juny amb la presentació 
de la Josa Jazz Band a les 13h 
al pati del Museu de la Pell i el 

clàssic Carta Blanca, que tindrà 
lloc com sempre al Teatre de 
l’Aurora a les 20h. Aquest any la 
protagonista serà la jove i sor-
prenent pianista Clara Lai.
Les entrades s’hauran de re-

L’Estival de Jazz encara la recta final 

servar i comprar prèviament 
per poder controlar els afo-
raments. Podreu trobar més 
informació a la pàgina web 
www.estivaldejazz.cat o a les 
xarxes socials del festival.

XERRADA / LA VEU 

AUGA ha organitzat aques-
ta sessió conjuntament amb 
l’Aula de Cervera. L’objectiu 
és recordar el viatge que Jo-
sep Maria Espinàs va fer  per 
la Segarra ara farà prop de 60 
anys i del qual en va sortir el 
llibre “A peu per la Segarra”.  
Farem un recorregut per al-
guns dels pobles i llocs on ell 
es va aturar i va comentar en 
el llibre.
El dimarts dia 7 d’agost de 
1962 un jove Espinàs, de 
trenta-cinc anys, arriba a 
Cervera, a quarts de vuit del 
vespre, disposat a emprendre 
un recorregut a peu pel que 

ell anomena la Segarra ‘estric-
ta’ i que durarà fins el dia 15 
d’agost, dia en que retorna a 
Cervera.
L’originalitat d’Espinàs i allò 
que ens fa més proper el seu 
treball és el mitjà de locomo-
ció: el barceloní recorrerà el 
trajecte no en calessa, ni a 
lloms d’un èquid ni dins d’un 
cotxe, sinó amb el “tren espar-
denyal” -com li diuen a Torà-, 
és a dir: a peu. Equipat només 
amb una boina i un vell sar-
ró on hi carrega poc més que 
la llibreta d’apunts, una pipa, 
una càmera de retratar i, a 
voltes, un grapat d’ametlles i 
un bocí ressec de pastís.

Viatge a la Segarra de Josep 
Maria Espinàs, a l’AUGA



AGENDA

DIVENDRES 18 

ESTIVAL DE JAZZ  
Igualada 

Concert: “Lucia Fumero Trio”. Estils d’ar-
reu han influenciat la pianista i cantant 
Lucia Fumero. Ara estrena disc i projecte 
propi, amb música original que va d’un 
lloc a l’altre plena de vitalitat i aire fresc. .
Divendres a les 8 del vespre al Teatre MU-
nicipal l’Ateneu

DESFOLCA’T  
Calaf 

El Festival de Música Popular i Tradicio-
nal de Calaf arriba enguany a la seva 29 
edició.
Divendres en diversos espais de la vila de 
Calaf

L’HORA DEL CONTE  
Els Hostalets de Pierola 

Hora del conte al biblio@cces a càrrec del 
la companyia La Mama i la Padrina.
Divendres a les 6 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres

VILANOVA SOMRIU  
Vilanova del Camí 

Caminada musical solidària “Quan es pon 
el sol”.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la zona 
de barbacoes del Parc Fluvial

DISSABTE 19

ESTIVAL DE JAZZ 
Igualada 

JOSA Jazz Band. Assaig obert com a pre-
sentació d’aquesta nova secció de la Jove 
Orquestra Simfònica de l’Anoia dedicada 
al jazz.
Dissabte a  la 1 del migdia al pati del Mu-
seu de la Pell

ESTIVAL DE JAZZ 
Igualada 

Carta Blanca a Clara Lai. Pianista i com-
positora. Interessada en la exploració de 
ponts subtils existents entre improvisació 
i composició. 
Dissabte a  les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

TEATRE 
Capellades 

“La importància de ser Frank”. La Compa-
nyia Teatre del Talion de Lleida ens pre-
senta un dels retrats més àcids i divertits 
d’Oscar Wilde sobre la hipocresia social 
d’una societat cada cop més  conservadora 
i controladora sobre la intimitat dels seus 
ciutadans.
Dissabte a  les 7 de la tarda al Teatre la 
Lliga

DESFOLCA’T  
Calaf 

El Festival de Música Popular i Tradicional 
de Calaf arriba enguany a la seva 29 edició.
Dissabte en diversos espais de la vila de 
Calaf

TROBADA DE PUNTAIRES  
Calaf 

26a Trobada de puntaires Vila de Calaf
Dissabte durant tot el matí a la plaça dels 
Arbres.

VILANOVA SOMRIU  
Vilanova del Camí 

Espectacle de PlayBack amb el Grupo te-
atro 60.
Dissabte a les 6 de la tarda a Can Papas-
seit

DIUMENGE 20  

CONFERÈNCIA  
Igualada 

Conferència “Decide ser feliz en tu vida” 
David Salgado. En David arriba per trans-
metre la seva energia positiva a tothom 
que la vulgui rebre, ve per explicar com 

podem enfocar la vida des de la positivitat 
i ser feliços
Diumenge a les 12 del migdia al Kiosk del 
Rec.

MÚSICA 
Igualada 

Da Souza. Boleros. Els mallorquins visi-
taran LaBastida amb un nou disc sota el 
braç, l’ep Boleros, una altra demostració 
del seu pop lluminós i de segell ja incon-
fusible. 
Diumenge a les 12 del migdia a la Bastida

MÚSICA 
Igualada 

Concert d’estiu de la Coral Xalest. Ence-
tem l’estiu amb un concert refrescant, amb 
una posada en escena que us sorprendrà i 
amb un excel·lent repertori. 
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA 
Els Hostalets de Pierola 

L’Orquestra Simfònica del Vallès oferirà la 
5a Simfonia de Beethoven sota la direcció 
de Xavier Puig. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre del 
Casal Català

TEATRE  
Calaf 

“Mamaaaa!!!” Una obra de Teiatròlics de 
Banyoles. De mare només n’hi ha una, 
però quan aquesta passa dels 100 anys i no 
té cap intenció de morir-se, la cosa canvia. 
I si a més té un patrimoni que pot resoldre 
la vida dels fills...l’espera es fa eterna
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal de 
Calaf.

VILANOVA SOMRIU  
Vilanova del Camí 

Cinema infantil solidari amb la projecció de 
la pel.lícula “Zog y los doctores voladores”.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a Can Pa-
passeit

VILANOVA SOMRIU  
Vilanova del Camí 

Gala solidària amb  l’actuació de Carlos 
Gómez, Sheila Grados, Amelia Sola, Glo-
ria Carmona, Aroa  Bermudez i Marta 
Bossa i les acadèmies de  ball Artístic, Au-
ntempo i Sweet India..
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre a Can Pa-
passeit

DIMARTS 22

XERRADA
Igualada 

“Viatge a la Segarra de Josep M. Espinàs”,  
L’objectiu és recordar el viatge que Josep 
Maria Espinàs va fer  per la Segarra ara 
farà prop de 60 anys i del qual en va sortir 
el llibre “A peu per la Segarra”. Organitza 
AUGA.
Dimarts a 2/4 de 4 de la tarda pel Canal 
Taronja

HORA DEL CONTE
Igualada 

“Dones Inventores”, a càrrec de Mònica 
Torra. A través d’un conte farem un repàs 
interactiu a les dones inventores més relle-
vants. Enfocat a nens i nenes..
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

DIMECRES 23

ARRIBADA DE LA FAMA DEL CANIGÓ
Igualada 

Un any més la Flama del Canigó arribarà 
puntualment a Igualada per encendre el 
peveter que hi haurà al balcó de l’ajunta-
ment.
Dimecres a les 8 del vespre a la plaça de 
l’Ajuntament

CADÀVER EXQUISIT: 
DECONSTRUCCIÓ DEL 
GERNIKA / EL GRAVAT 
AMB IMAGINACIÓ
Els tallers de fotografia i gravat de 
l’Escola Oberta de LaGaspar pre-
senten una exposició en temps de 
restriccions pel Covid-19.
Del 17 de juny al 4 de juliol a la 
Sala Municipal d’Exposicions

PETITS PAISATGES 
PINTATS
de Montserrat Oliva i Segura
Paisatges de petit format pintats 
en algun moment de les passeja-
des al voltant d’Igualada o en al-
tres petites sortides. 

   EXPOSICIONS
Fins al 22 de juny al Punt de Lec-
tors de la Biblioteca Central

TALENT CREATIU I 
EMPRESA: DISSENY I 
COMPROMÍS SOCIAL 
LGBTI
Cartells dissenyats per alumnes de 
primer curs, en el programa Ta-
lent creatiu i empresa organitzat 
pel Departament d’Educació, per 
visibilitzar el col·lectiu LGBTI.
Fins el 30 de juny a la sala d’expo-
sicions 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 vestí-
bul de la Teneria

90 ANYS 
DE LA PROCLAMACIÓ 
DE LA REPÚBLICA A 
IGUALADA
Mostra fotogràfica i documental dels 
moments més representatius des de la 
proclamació de la II República  fins 
a la fi de la Guerra Civil a Igualada. 
Amb fotografies i documentació de 
l’època de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia 
i altres arxius.
Del 10 de juny al 23 de juliol a la sala 
polivalent de la Teneria

VISCA LA REVOLUCIÓ
Exposició de llibres amb personatges 
que decideixen revolucionar-se. Hi tro-
bareu revolucions minúscules i íntimes, 
però també algunes de majúscules i col-
lectives.
Fins el 23 de juny a la Biblioteca Central

PATTERNALISM
Patrícia Carreño Picón i Cecília Gon-
zález. Patternalism és un joc de paraules 
entre pattern design (disseny d’estampats 
en anglès) i paternalisme (llegit com una 
sèrie de conductes o patrons que hem fet 
propis, però que no ho són).
De l’11 de juny a l’11 de juliol a la sala 
d’exposicions del Museu de la Pell
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10 anys d’història d’uns populars, magnífics i 
generosos “Músics del Parc”

V a ser tot una delícia el passat dijous, 3 de 
juny, poder participar de l’últim concert 
d’aquest curs dels “Músics del Parc”, en un 

acte en què més enllà del plaer i la satisfacció de 
poder compartir una bona estona amb ells, podies 
sumar-te a la il·lusió de la presentació en viu i en di-
recte de les seves més recents composicions, enregis-
trades en un molt festiu i animat CD.
Justament coincidia amb aquesta data quan se cele-
braven els 10 anys d’història dels populars “Músics 
del Parc”: aquest grup de músics que, al llarg de tota 
una dècada i totes les tardes de cada dijous, han ame-
nitzat l’entorn del paisatge urbà igualadí, emmarcat 
pel parc de Garcia Fossas i l’escola del mateix nom, 
amb unes peces musicals summament populars; 
unes cançons que s’han consolidat com a un autèntic 
reclam per als nens i nenes de l’Escola Garcia Fossas 
i els seus familiars, quan puntualment tots els dijous 
han anat concorrent a la cita.
La història d’aquesta sol·lícita convocatòria va co-
mençar fa 10 anys, en un dia memorable en què tot 
va ser diferent. Alguns d’aquests músics, si bé avui 
en són més, en l’habitual acte de recollir les criatures 
a la sortida de l’escola, portant -uns- els seus instru-
ments musicals a les motxilles, com tantes vegades 
es van desplaçar cap al parc per a acompanyar en el 
berenar i en el joc a fills i filles ... i aquell dia la situ-
ació va resultar ser especialment peculiar i original; 
això és, mentre la mainada jugava, ells de forma es-
pontània es van posar a tocar els seus instruments 
orientant-se envers un relat fantasiós compartit amb 
boniques cançons. Ells mateixos van fer una presen-
tació de cada un dels instruments descobrint a aquell 
expectant públic infantil el significat i la funció de 

cada artefacte musical.
Molt aviat, i amb l’ànim de donar a 
conèixer aquells aspectes que més ca-
racteritzaven a aquests instruments i 
les seves diferències en relació als al-
tres, serien -diguem que- oficialment 
presentats aquests i els músics que 
els tocaven. Aquesta va ser, doncs, 
la primera escenificació i detallada 
narració de l’acte d’estrena del primer 
concert, pas a pas: “Amb tots vosal-
tres nens i nenes, el Ramon, que és 
qui toca l’instrument més gran, un 
instrument de corda, el contrabaix; 
l’Albert, que toca un instrument de 
quatre cordes, de forma rodona, que 
es diu bongo, el Sergio, que toca un 
instrument de sis cordes que es diu 
guitarra; el Salva, que toca un ins-
trument de vent, que no es bufa i es 
manxa, anomenat acordió; el Jordi, 
que toca moltes cordes tot i que aquí 
es maneja amb un instrument petit 
anomenat ukulele (ukelele) però que 
avui ens acompanya amb la guitarra; 
i el Pep, que fa màgia amb el que toca 
i toca molts instruments, si bé de ve-
gades toca un instrument de corda 
que es toca amb un arquet i es diu vi-
olí, però que al parc sempre s’acom-
panya d’un instrument de vent, la flauta”.
I, així, des dels més petits fins als no tan i -com no- 
la gent gran, tots van començar a gaudir d’aquelles 
típiques composicions tan conegudes a les festes po-
pulars, no sense algunes de collita pròpia; cantant i 
també ballant unes melodies que aquí, al parc, mol-
tes vegades, tenien aquell gust dolç dels caramels, o 
bé eren enganxes com la regalèssia o feien l’olor dels 
bombons de xocolata, tot ambientant en una amara-
da i fresca albada i -perquè no- els salts d’aigua dels 
rierols camí de la mar. I a través d’aquest embolcall 
d’aromes, sabors i sons s’endevinaven unes belles his-
tòries de fades, de dracs màgics i d’aquelles famoses 
bruixes que es pentinen... Tot això tots els dijous de 
la primera temporada d’escola, els dijous de tardor; 
seguidament tots els freds i gairebé gèlids dijous 
d’hivern; tots els dijous de les alegres primaveres; i 

-com no- tants altres dijous d’estiu.
Tanmateix si hi ha una peça que majorment fa gran 
el missatge d’uns músics que han enamorat a tot el 
món podria ser és aquesta, una alegre melodia amb 
una lletra que més o menys diu així: “Aquesta escola 
és la nostra escola, des del pati fins al terrat, amb tots 
els mestres que ens fan a tots més savis ... i amb tot 
el que aprenguem que ens servirà des d’avui fins al 
demà. Garcia Fossas és la nostra escola, tots junts la 
fem de veritat”.
Definitivament, l’acte va quedar brodat amb l’apassi-
onant presentació d’aquest recull de 10 cançons del 
nou CD, que magnifiquen els inoblidables moments 
de totes aquestes trobades compartides; arribant a 
un final de festa i unes emotives seqüències de comi-
at, en què es regalava -una vegada més- una vitalitat 
i energia que mai no s’apagaran.
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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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Una història per ser explicada
A Tous •  El fotógrafo de Minamata

REDACCIÓ/ 

Nova York, 1971. Després 
dels seus celebrats dies com 
un dels fotoperiodistes més 

coneguts de la Segona Guerra Mun-
dial, W. Eugene Smith se sent des-
connectat de la societat i de la seva 
carrera professional. La revista Life 
l’envia a la ciutat costanera japonesa 
de Minamata, la població de la qual 
ha estat reduïda per l’enverinament 
per mercuri, resultat de dècades de 

negligència industrial. Allà, Smith se 
submergeix en la comunitat i recu-
pera la il·lusió per la seva professió i 
amb el seu objectiu capta les imatges 
que donaran la volta al món. 
El camaleònic Johnny Depp canvia 
una vegada més de pell per a donar 
vida a William Eugene Smith en 
un biopic que reconstrueix l’última 
gesta professional del mític repor-
ter gràfic qui va aconseguir atreure 
l’atenció del món cap al poble pes-
quer de Minamata.

Acció i humor
Estrena •  El otro guardaespaldas 2

REDACCIÓ/ 

Edee Mathis (Robin Wright) aca-
ba de patir un gran cop personal 
en la seva vida. Després de sofrir 

aquesta dura tragèdia, la protagonista 
decideix buscar refugi en la muntanya 
i aïllar-se en una cabana. Per primera 
vegada haurà de fer front a grans difi-
cultats quotidianes del dia a dia, fins i 
tot viure una experiència pròxima a la 
mort per les condicions extremes a les 
quals se sotmetrà. Però, en aquest re-
tir personal també hi haurà espai per a 
començar una nova amistat i descobrir 
com pot tornar a sentir-se viva.
L’òpera prima de Robin Wright (que 
també s’atreveix a col·locar-se davant 
de la càmera) s’havia d’estrenar l’estiu 
passat, estava més que acabada quan va 
començar el confinament, però estre-

nada avui ens insisteix en tot en el que 
hem reflexionat aquests últims mesos: 
la solitud, el duel, la connexió amb la 
naturalesa, la cura egoista però neces-
sària d’un mateix i desinteressada pels 
altres. 
Wright és Edee, una dona que sabem 
que ha perdut al seu marit i fill, encara 
que no com, i decideix aïllar-se en una 
cabana enmig del no-res, sense mòbil, 
sense cotxe, moltes llaunes de menjar, 
una escopeta, algunes fotos… Un rep-
te que només supera amb l’aparició de 
Miguel (Demián Bichir), un caçador 
solitari. Wright com a directora ha triat 
una història de supervivència, gairebé 
literal, un drama gairebé mut que es va 
obrint en color i bellesa segons el seu 
personatge és capaç d’obrir els ulls a la 
seva realitat, a la seva triada solitud, és 
capaç de sentir i agrair més.

La lluita contra els dimonis interiors
Estrena •  En un lugar salvaje

REDACCIÓ / 

D eqüela de El otro guardaes-
paldas (2017). El guardaes-
patlles Michael Bryce (Ryan 

Reynolds) i l’assassí a sou Darius 
Kincaid (Samuel L. Jackson) tornen 
a la càrrega en una nova missió per 
a garantir la pau i estabilitat a Eu-
ropa. Bryce, encara sota recerca i 

sense llicència, es troba gaudint del 
seu any sabàtic, quan Sonia Kincaid 
(Salma Hayek), la impulsiva i pe-
rillosa esposa de Darius, reapareix 
perquè l’ajudi a alliberar al seu marit 
i lluitar contra un complot mundial 
en el qual estan implicats un malvat 
grec (Antonio Banderas) i un cèle-
bre exagent (Morgan Freeman).



EXPEDIENTE WARREN
Estats Units. Terror. De Michael Chaves. Amb 
Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sterling Jerins,
Retorn del matrimoni de canviats de nom demonòlegs for-
mat per Ed (Patrick Wilson) i Lorraine Warren (Vera Far-
miga) 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 dimo-
nis 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. 

     Y LLOVIERON PAJAROS
Canadà. Drama. De Louise Archambault. Amb Kenneth 
Welsh, Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte,
Aquesta és la història de tres ancians que han triat retirar-se 
del món i viure en els boscos del Canadà. Al mateix temps 
que un gran incendi amenaça la regió, algú arriba fins al seu 
amagatall: una jove fotògrafa que busca a un tal Boychuck. I 
no és l’única. Poc després, una dona de més de 80 anys apa-
reix com una brisa lleugera que esvalotarà les seves vides.

     EN UN LUGAR SALVAJE
Estats Units. Drama  De Robin Wright. Amb Robin Wright, 
Demian Bichir, Kim Dickens, Warren Christie 
Quan la seva vida es veu sacsejada per una sèrie d’inesperats 
esdeveniments, Edee perd l’habilitat de connectar amb el món i 
la gent que una vegada la va envoltar. Enfastidida de la seva vida, 
decideix retirar-se a un bosc a les Muntanyes Rocalloses amb 
uns pocs queviures. Malgrat que la bellesa de la seva nova llar és 
incontestable, Edee sofreix per a aconseguir ajustar-se a la seva 
nova vida i especialment al dur hivern que li espera.

EL FOTOGRAFO DE MINAMATA
Regne Unit. Drama. De Andrew Levitas. Amb  Johnny Depp, 
Bill Nighy, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano,
Nova York, 1971. Després dels seus celebrats dies com un dels 
fotoperiodistes més venerats de la II Guerra Mundial, W. Euge-
ne Smith se sent desconnectat de la societat i de la seva carrera. 
La revista Life ho envia a la ciutat costanera japonesa de Mi-
namata, la població de la qual ha estat devastada per l’enveri-
nament per mercuri, resultat de dècades de negligència indus-
trial. Smith se submergeix en la comunitat i les seves imatges li 
donen al desastre una dimensió humana esquinçadora.

EL OTRO GUARDAESPALDAS 2 
Estats Units. Acció. De Patrick Hughes. Amb Ryan Rey-
nolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas
El guardaespatlles Michael Bryce i l’assassí a sou Darius 
Kincaid tornen a la càrrega en una nova missió per a garan-
tir la pau i estabilitat a Europa. Bryce, encara sota recerca i 
sense llicència, es troba gaudint del seu any sabàtic, quan 
Sonia Kincaid, la impulsiva i perillosa esposa de Darius, 
reapareix perquè l’ajudi a alliberar al seu marit i lluitar con-
tra un complot mundial en el qual estan implicats un malvat 
grec i un cèlebre exagent.

     UN LUGAR TRANQUILO PARTE 2
Estats Units. Terror. De  John Krasinski. Amb  Emily Blunt, 
Cillian Murphy, Millicent Simmonds 
Després dels fatals esdeveniments succeïts en la primera 
part, la família Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds 
i Noah Jupe) ha d’enfrontar-se als perills del món exterior 
mentre lluiten en silenci per sobreviure. Forçats a aventu-
rar-se en el desconegut, aviat s’adonen que les criatures que 
cacen orientades pel so no són l’única amenaça que aguaita 
més enllà del camí de sorra

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

EN UN LUGAR SALVAJE 
Ds: 19:30
Dg: 17:00
Dj: 17:00

EXPEDIENTE WARREN: OBLI-
GADO POR EL DEMONIO 
Dv: 19:30
Ds: 17:00
Dg: 19:30
Dc: 18:00
Dj: 19:30

1/UN LUGAR TRANQUILO (parte 2)
Dv a Dll i Dc: 17:15/19:25/21:35
Dt: 17:15/21:35
1/UN LUGAR TRANQUILO (parte 2) 
(VOSE)
Dt: 19:25
1/OPERACION CAMARON
Dj: 17:00/19:20/21:40

2/EL OTRO GUARDAESPALDAS 2 
Dj: 17:05/19:15/21:30
2/EN UN BARRIO DE NUEVA YORK
Dv a Dll i Dc: 18:00/21:00
2/EN UN BARRIO DE NY (VOSE) 
Dt: 21:00
2/UPSSS! AHORA DONDE ESTA NOE? 
Ds i Dg: 16:00

4/ EXPEDIENTE WARREN
Dv a Dc: 17:00/19:25/21:40
4/ UN LUGAR TRANQUILO. PARTE 2
Dj: 17:30/19:45/22:00

5/EL OTRO GUARDAESPALDAS 2
Dv Dll i Dc: 17:05/19:15/21:30
Ds i Dg: 16:10/18:20/20:30
Dt: 17:05/21:30
5/EL OTRO GUARDAESPALDAS 2 
(VOSE) 
Dt: 19:15
5/ OPERACION CAMARON
Dj: 18:20/20:40

6/CRUELLA 
Dv Dll i Dc: 17.30/20:15
Ds i Dg: 16:25/19:15
Dt: 17:30
Dj: 21:00
6/CRUELLA (VOSE)
Dt: 20:15
6/SPIRAL SAW
Ds i Dg: 22:00
6/SPIRIT: INDOMABLE
Dv: 18:00/21:00
Dj: 17:00/19:00

7/EXPEDIENTE WARREN 
Dv a Dll i Dc: 18:45
7/EXPEDIENTE WARREN (VOSE) 
Dt: 18:45
7/EL OTRO GUARDAESPALDAS 2
Ds i Dg: 21:15
7/CRUELLA
Dv Dll a Dc: 21:10
7/LA CASA DEL CARACOL
Ds i Dg: 16:35
7/EN UN BARRIO DE NUEVA YORK
Dj: 18:10/21:15

8/EXPEDIENTE WARREN  
Dj: 17:10/19:30/21:45
8/UN LUGAR TRANQUILO: PARTE 2
Dv a Dc: 18:15/20:30

EL FOTOGRAFO DE MINAMATA
Ds: 17:30
Dg: 19:25
Y LLOVIERON PAJAROS
Dg: 17:30

Menú de dilluns a diumenge per 7,70€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA



En una època en 
què tothom busca 

el gran thriller que 
ens mantingui en-
ganxats sense que 
ens oblidem d’ell a 
la setmana, Mare of 

Easttown aconse-
gueix funcionar 

a la perfecció

Minisèrie de 7 episo-
dis, ara mateix con-
siderada una de les 

millor de l’any. Es pot veure 
a HBO. Mare Sheehan (Kate 
Winslet) és una detectiu d’un 
petit poble de Pennsylvania 
que investiga un assassinat lo-
cal mentre intenta que la seva 
vida personal no s’ensorri.
Feia temps que es necessita-
va una empenta pel que fa a 
la ficció televisiva i HBO ho 
procura amb la seva nova mi-
nisèrie. Mare of Easttown su-
posa el retorn de Kate Winslet 
a la cadena anys després de 
triomfar amb Mildred Pierce 
amb una ficció que, vistos els 
primers episodis, és un thriller 
que domina la narrativa del 
gènere de suspens.
Winslet interpreta Mare, una 
detectiu d’una petita locali-
tat de Pennsilvània (la típica 
en la qual tothom es coneix) 
que lluita per mantenir la seva 
vida a la superfície en el ter-
reny familiar. Mentre investi-
ga la mort d’una jove, veurà 
com la seva vida es va esfon-
drant al seu voltant.
Entre aquestes coses que li 
passen hi haurà l’amenaça de 
perdre la custòdia del seu nét, 
la qual cosa recorda perfec-
tament a les recents declara-

Les millors Sèries

Mare Of Easttown, un potent drama emocional
La sèrie de moda del moment -de fet és una minisèrie- amb una espectacular Kate Winslet, té un suspens increïble i 
aconsegueix captivar a l’espectador amb un potent drama d’emocions que salta de capítol en capítol

cions de Carrie-Anne Moss 
sobre la discriminació per 
l’edat. Més gràcia fa que el que 
el personatge de Winslet sigui 
àvia converteixi a Jean Smart 
en besàvia. Però bé, coses de la 
història.
Al costat de Winslet i Smart, 
la minisèrie compta en el re-
partiment principal amb Evan 
Peters, Guy Pearce, Cailee 
Spaeny, David Denman, John 
Douglas Thompson, Patrick 
Murney, James McArdle, Sosie 
Bacon, Joe Tippett i Neal Huff, 
entre d’altres en una minisèrie 
escrita per Brad Ingelsby ( The 
Way Back) i dirigida per Craig 
Zobel ( The Leftovers).
Des del minut u, Mare of East-
town aposta per un to lúgubre, 
de zona deprimida que no està 
per a moltes celebracions. Fins 
i tot quan n’hi ha, semblen 

meres obligacions. Per exem-
ple, Mare té un homenatge a 
l’institut (amb l’efemèride del 
seu triomfal equip de bàs-
quet) però està fins a dalt de 
les circumstàncies amb les 
que li toca viure dia a dia, in-
cloent al seu exmarit que viu 
al costat de casa seva o que 
no hagi superat la mort del 
seu fill.
Aquí tenim una dada molt 
a tenir en compte i és que el 
guió té la saviesa suficient 
com per no presentar al seu 
protagonista com algú en un 
sender d’autodestrucció o es-
pecialment esquerp i solitari 
sinó com una persona medi-
ocre (en el sentit correcte de 
la paraula), sense un glamur 
especial i sense res a desta-
car realment, ni per bé ni per 
mal. Un personatge tan reco-
neixible com difícil de clavar, 
però Winslet el domina a la 
perfecció.
Potser sigui aquest propòsit 

de no destacar el que fa que 
costi entrar. El primer epi-
sodi, en aquest sentit, és més 
costumista del que pogués-
sim esperar en una sèrie que 
en principi es presenta com 
d’intriga i suspens. El guió 
d’Ingelsby es preocupa con-
tínuament que coneguem 
tot el que envolta a Mare i el 
lloc on viu fins que se’ns re-
vela com és el cas que traurà 
a la protagonista de la seva 
tediosa vida.

No obstant això, segons va 
avançant la sèrie, Mare of 
Easttown va agafant millor 
forma i, sense allunyar-se mai 
d’aquest ambient lúgubre, es 
torna més interessant com 
més es furga en qui és la víc-
tima i què ha passat. Però, 
sobretot, el context local de 
la tragèdia i les dinàmiques 
entre els habitants fan encara 
més interessant la proposta 
d’HBO.
En una època en què tothom 
busca el gran thriller que ens 
mantingui enganxats sense que 
ens oblidem d’ell a la setmana, 
Mare of Easttown aconsegueix 
funcionar a la perfecció. Si bé 
a estones es desvia per on no 
deu, la sèrie d’HBO domina 
el suspens i ens va mantenint, 
episodi a episodi, volent saber 
més de el cas, dels seus girs, i de 
les circumstàncies de la nostra 
protagonista. Tota una de les 
grans sorpreses del 2021. Un 
seriòfil no se la pot perdre.

Des del minut u, Mare 
of Easttown aposta 

per un to lúgubre, de 
zona deprimida que 
no està per a mol-

tes celebracions. Un 
lloc avorrit, en plena 
campinya dels Estats 
Units, en un poble on 

tots es coneixen
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Tota la informació de la teva comarca en un clic



Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

ESGLÉSIA 
DE SANTA MARIA

El municipi de Montmaneu

El terme municipal de 
Montmaneu està situ-
at a l’extrem de ponent 

de la comarca, limitant amb 
la Segarra. Té una extensió de 
13,55km2 i el cens del 2020 
comptava 151 habitants. El 
municipi comprèn el poble de 
Montmaneu, cap de municipi, 
el raval o caseria de la Pana-
della i l’antic priorat de Sant 
Jordi de Riquer.
Travessa el terme en direcció 
E-W l’antiga carretera N-II de 
Madrid a França per la Jon-
quera, la qual salva el port de 
la Panadella, i l’actual autovia 
A-2, finalitzada el 2004.

Per la seva situació estratègica 
en el camí Ral de Barcelona a 
Madrid, Montmaneu ha estat 
sempre una vila que ha basat 
part de la seva economia en 
els hostals.
A partir del segle X es té cons-
tància del castell de Montma-
neu que va ser destruït durant 
la Guerra de Joan II. Anys més 
tard es va reconstruir i el se-
nyoriu de Montmaneu va sub-
sistir fins a la seva abolició en 
el segle XIX.
Amb aquesta situació geo-
gràfica Montmaneu va ser un 
punt estratègic de guerres i re-
voltes i consta que l’any 748 hi 

hagueren forts combats entre 
sarraïns i el comte de Barce-
lona en el lloc anomenat de 
“Monmeneu”. També se sap 
que els bandolers s’aprofita-
ven d’aquest lloc. A la Pana-
della podem visitar l’Hostal 
Vell que juntament amb el 
Baiona, són els més antics de 
la zona. Es creu que l’Hostal 
Vell és l’hereu de l’antic Hostal 
Marçal en el qual va fer estada 
l’herald del Rei d’Anglaterra 
en el segle XV.
La Guerra del Francès i els 
altres esdeveniments bèl·lics 
del segle XIX van fer estralls a 
Montmaneu.

Es tracta d’un edifici de tipus renaixentista 
però amb certes característiques gòtiques 
procedents, segurament, d’una edificació 
anterior. El campanar i part dels elements 
ornamentals, com són les gàrgoles, així ens 
ho indiquen. Pel que fa a l’interior cal fer 
constar que ha estat restaurat de poc i pre-
senta una estructura de nau única amb dos 
altars laterals.
És de destacar la creu processional gòtica, 
situada en el presbiteri, i la barana del cor, 
treballada amb guix. Hi podem observar les 
siluetes d’un anyell, representació simbòlica 
de Crist. Els arcs i les voltes són apuntats, 
algunes finestres han estat tapiades i a la 
façana es conserva un rosetó. L’edifici fou 
restaurat els segles XIX i XX.
Aquest temple apareix documentat des de 
l’any 1065, quan Alemany Onofred, castlà 
del castell d’Òdena amb importants propi-
etats en aquesta zona, deixa una copa de 
plata per fer un calze per aquesta església

Emplaçament: al carrer Major

Aquesta està composada per un espai on trobem, a part 
de la font pròpiament, un recipient on l’aigua s’hi dipo-
sitava i que servia per fer la bugada. Aquesta font d’aigua 
fresca va ser protagonista d’uns fets que succeïren l’any 
1818, amb motiu d’una gran sequera que va estroncar 
moltes fonts de la comarca. A la font Mussa, que encara 
hi rajava, hi havia cues dia i nit per a proveir d’aigua. 
A més, el lloc es convertí en un centre de pelegrinatge. 
L‘aigua d’aquesta font abastia els safareigs que els mont-
maneuencs utilitzaven en aquelles èpoques per fer la bu-
gada.

Emplaçament: 
Desviament a la dreta després de la masia Cal Baiona

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 Copons

FONT DE MUSSA

Autovia A-2, km.532 
08717 LA PANADELLA

Tel. 93 809 20 11 
bayona@lapanadella.com
e.servei@lapanadella.com

Ajuntament 
de 

Montmaneu
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UN PASSEIG 
PEL POBLE
El poble s’articula al voltant de la plaça i al 
llarg del carrer Major. Conserva algunes ca-
ses amb elements antics i alguns carrerons 
coberts, molt poc alterats pel pas del temps.
D’entre les cases més antigues del poble en 
destaca la que hi ha davant de l’església, al 
carrer Major. La façana és de feta de pedra 
irregular i el portal és adovellat, de punt 
rodó, amb les dovelles molt desgastades. 
Podria haver format part del recinte forti-
ficat de Montmaneu, destruït en gran part 
durant la guerra civil catalana del segle XV.
Al mateix carrer Major però a un dels ex-
trems del poble, prop del cementiri es va 
construir la capella de la Mare de Déu de 
la Creu, la imatge de la qual La imatge de 
la Mare de Déu de la Creu va ser trobada, 
segons la tradició, al lloc conegut com el 
Pontarró. Té planta rectangular, amb absis, 
i està adossada a una casa que, fins el segle 
XVIII, havia estat un hospital on s’acollien 
viatgers i pelegrins.

Emplaçament: Nucli antic de Montmaneu

FOTO: Pobles de Catalunya



Juny
18: Marc i Marcel·lià; Marina; Ciríac i Paula.

19: Romuald; Gervasi; Protasi,; Aurora. 
20: Àgata; Calamanda.

21: Lluís Gonzaga; Ramon de Roda; Adolf; Demètria.  
22: Joan Fischer; Tomàs More; Paulí de Nola .

23: Zenó; Josep Cafasso; Agripina 
24: Naixement de sant Joan Baptista 

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 98Igualada, a 12 de juny de 2021

Carmina Martí i Sánchez
1973-1996

Recordant la nostra estimada Carmina.
 Sempre t’estimarem.

                                                                   
                                                           

ESGLÉSIA / LA VEU 

Mossèn Lluís Vidal i Buxeda, diaca igualadí, serà 
ordenat sacerdot el proper diumenge 4 de juliol, 
en una celebració presidida pel Sr. Bisbe a la Ca-

tedral de Vic a les 5 de la tarda.
La Parròquia de la Sagrada Família facilita el transport en 
autocar per assistir a tan joiós esdeveniment des d’Iguala-
da, preneu nota:
Sortida: a les 15h (estació autobusos) i a les 15,15h (carrer 
Pierola).
Preu: 10 euros
Inscripcions (fins al 30 de juny): a la sagristia de la Sagra-
da Família després de les misses i al despatx parroquial 
(dimarts i dijous de les 18h a les 19,30h). Més informació 
als telèfons 93-803-04-27 i 633-92-72-90 (whatssap)

L’igualadí Lluís Vidal serà 
ordenat sacerdot a Vic
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RELIGIONS / LA VEU 

E l proper dilluns, 21 
de juny, a les 18.00 h, 
tindrà lloc la 2a sessió 

virtual del cicle Religions, 
espirituals i feminismes, que 
la Direcció General d’Afers 
Religiosos del Departament 
de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya organitza du-
rant l’any 2021 amb l’objec-
tiu de visualitzar i dignificar 
el paper rellevant de les do-
nes i de la feminitat en les 
tradicions religioses.
El cicle es va inaugurar el 

20 de maig passat amb la 
realització d’una conversa 
virtual entre dones joves de 
tres tradicions religioses: is-
lam, catolicisme i sikhisme, 
que van reflexionar sobre el 
rol de les dones en les seves 
tradicions, el moviment fe-
minista, els estereotips cap a 
la dona religiosa i les seves 
experiències amb el sistema 
educatiu. L’acte va comptar 
amb l’assistència de més de 
60 persones.
La segona sessió virtual, que 
començarà a les 6 de la tarda 
serà una tertúlia entre dones 

de diferents tradicions religio-
ses: protestantisme, budisme, 
islam i judaisme, Hare Krisx-
na, Fe bahá’í i Brahma Kuma-
ris
Per formalitzar la inscripció 
podeu fer-ho a través del for-
mulari: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQL-
S e M _ SI 0 T U 9 - m z xc c Nv -
d c q t N l x d j Tw S 8 y 8 Q i 2 L -
xps6k05m0h0A/viewform
També trobareu tota la infor-
mació del cicle en aquest enllaç: 
http://justicia.gencat.cat/ca/
detalls/Noticia/Religions-espi-
ritualitats-i-feminismes.

2a sessió del Cicle Religions, 
espiritualitats i feminismes

Amb un nombre tan 
elevat de defuncions 
de persones de tota 

edat, principalment d’anci-
ans i d’afectats per alguna 
patologia, a causa de la pan-
dèmia de la covid-19; i, d’al-
tra banda, amb una natalitat 
molt baixa al nostre país; 
amb aquestes dues premis-
ses, doncs, semblaria quel-
com impossible però és una 
realitat: el dia 25 d’aquest 
mes de juny entrarà en vigor 
la llei d’eutanàsia. Els legis-
ladors, votats per nosaltres, 
van aprovar una llei que re-
coneix com un dret procu-
rar-se la mort a un mateix o 

a un altre en cas de malaltia 
greu incurable. A més, l’àm-
bit d’aplicació d’aquesta acció 
contra la vida humana serà el 
sanitari, el qual per definició 
ha de procurar la salut i la 
vida de tothom.
Enfront d’aquest fet els cristi-
ans no podem plegar-nos de 
braços com si això no tingués 
res a veure amb nosaltres.
Ens interessa tota vida hu-
mana, la qual té una dignitat 
rebuda de Déu i que ningú 
no li pot prendre, com tam-
poc no la pot obviar el ma-
teix subjecte d’aquesta vida. 
Hem de vetllar, doncs, tant 
per la nostra vida com per 

la de les persones que esti-
mem i per les quals tenim el 
deure de vetllar sempre, tot 
acompanyant-les. Que nin-
gú dels qui són a prop nos-
tre no arribi a desitjar la seva 
mort pel fet d’experimentar 
soledat i abandonament! Les 
cures palliatives, que s’han 
practicat en la història dels 
nostres pobles i ciutats amb 
el mitjans que es tenien a 
l’abast en cada moment, han 
de tenir el nostre suport i han 
de ser demanades per nosal-
tres. Aquestes cures sí que 
són una opció per la vida, 
dedicades a suprimir el dolor 
i el sofriment. L’eutanàsia, en 

canvi, és clarament una op-
ció per la mort i constitueix 
una derrota per a tots.
Per això mateix, ens hem de 
defensar contra la cultura 
de la mort que, per desgrà-
cia, sembla que ha guanyat 
una altra batalla; però la 
victòria definitiva és de la 
vida, perquè Crist ha mort i 
ha ressuscitat. Aquesta és la 
nostra gran esperança que 
ens llança a la batalla a favor 
de la vida humana. Tenim 
una arma que, amb la legis-
lació actual, ens permet de 
defensar-nos d’aquesta cul-
tura imperant: el «testament 
vital», que és un document 

d’últimes voluntats fet amb 
anticipació i que es farà efec-
tiu en el moment d’una llarga 
malaltia incurable. El testa-
ment vital -que arribarà a les 
vostres mans segons el mo-
del preparat pels encarregats 
d’aquest tema en l’Església- 
demana explícitament: «que 
no se m’apliqui la prestació 
d’ajuda a morir en cap de les 
seves formes, sigui l’eutanà-
sia o el “suïcidi assistit”, ni 
que es prolongui de manera 
abusiva i irracional el meu 
procés de mort».

ROMÀ CASANOVA
Bisbe de Vic

Opinió: “I ara, què? Doncs el testament vital”



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

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

 Tel. 603603030  info@aylagasabogada.com 
www.aylagasabogada.com

Advocada de família ( divorcis, separa-
cions, ruptures de parella, modi�cacions 
de mesures, execucions de sentències), 

mediació familiar per arribar acords en els 
processos de divorci, separació o ruptura 
de parella i formadora en comunicació no 

violenta en la família i empresa.

Tel. 688 750 641 
info@alcantaramoreno.com 
www.alcantaramoreno.com 

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

c/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edi�ci Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Mercantil · Laboral · Civil · Internacional

Tel. 643079618      mpenagonzalez@icab.cat

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família. 
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i 

Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.

    Av. Barcelona,  56 ·  08700 · Igualada
    Tels. 93 804 61 00 -  93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93-8055686  Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

Víctor Morera Sandiumenge
Rambla General Vives, 11-13, 1º 1ª  08700 Igualada (Barcelona)
Telf/Fax. 93.803.41.65      victor.morera@advocatsmorera.com

Contractes, Arrendaments (rústics i urbans), Dret 
Successori (herències i testaments), Dret de Família, 

Reclamacions de Quantitat, Dret de la Circulació.

BUFET MATAMALA, advocats
 Jordi Matamala Cunill
Blanca Solano Dalmau

C/ Cardenal Lluc, 9, 3r - 08242 - Manresa 
Tel. 93 872.35.67   -  Fax. 93 872.8742

 

 
 · Advocats i assessors. 

· Dret Civil i Penal. 
· Gestoria Fiscal, 

Laboral i Comptable. 
· Especialistes en gestió 
de deutes i impagats.

 info@calzadadvocats.com
 622.485.660

www.calzadaadvocats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

 Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL 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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certificat eficiència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el 
certificat d’eficiència energètica quan es ven un habi-
tatge davant Notari, derogant la normativa anterior 
de 2013. Només es podrà renunciar en casos en què el 
comprador no sigui consumidor/usuari, o bé l’objecte 
de la venda no sigui un habitatge, i en el cas de no apor-
tar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori 
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Amenaçadora i coartadora, si més no per l’art de la combinatòria 
/ 2. Ciutadana en versió guardiana. De la contraportada a la capçalera / 3. Delimiten la 
longitud. I aquesta és sa cosina, la més pròxima a l’actitud. Una d’un / 4. Per pujar a Mont-
serrat per darrera. Sabatots, que ni a la mili us van voler! / 5. Entre la ventada i l’huracà. 
Citació abreujada / 6. La quinta a forca. No es tracta de desobeir, ans de mancar al respecte 
/ 7. Solos de la banda sonora de la pel·li del far west. Cosí germà de la trilita, el petit / 8. 
Escampi la boira. Constel·lació amb motor de combustió / 9. Al cor del còmic. Durin insò-
litament en horari de llum natural. Principi i final de mes / 10. Canyardos contra els micos. 
Eines per fer barques de rebaixes / 11. Centre històric de Buda. La fècula preferida del co-
ronel. Abunda en l’espècie / 12. El mític jugador africà del Barça?: no, un bàltic. Narrador 
a sou de l’assemblea / 13. Per ser bona ha de conèixer bé les lleis. Anàtids de cos deforme.

VERTICALS: 1. Tan ajupit encara en sortirà amb el cul escalivat. Celat a la vista / 2. Si aquí 
no n’hi hagués, per exemple, podria sortir el roder. Té una feina bestial / 3. Molt Bé. Com 
a mal no esdevindrà mai una epidèmia. Dues d’una tacada / 4. Massís pirinenc d’aparença 
no gaire positiva. És petit petit però d’allò més explosiu / 5. Un final sense cap ni peus. 
Està considerada habitual. Converteix l’or en un horror / 6. I aquesta està considerada una 
local. Varietat ponentina de nespre / 7. L’únic d’avui que perviurà en el demà. No és que 
sigui apàtic, és que no està en ús. Ties decapitades / 8. Com que surt des del primer minut 
el diari en fa notícia. L’arbust de la Pilar, tal com sona / 9. Un pujol vist des de la plana. 
Anava carregada de sofre, tio, la Costa! / 10. Els extremistes del laboratori. Téns un gust 
d’escarola i bacallà, rei... / 11. Un parell de dos. Tirada a versificar sobre els lirons. Sí, que 
no és poc / 12. Seriós i eixut de rostre. Sastres reconvertits en ceramistes per prendre el te.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                         
2                        
3                       
4                         
5                       
6                       
7                       
8                      

9                      
10                        
11                       
12                         
13                       

 

C O M M I N A T O R I A 
U R B A N A   I R A I D 
L D   L A T I T U D   U 

I R E A   I N U T I L S 

V E N D A V A L   C I T 
A   D E S A C A T A R   
T R E T S   T R I L I T 

  A M A I N I   O S S A 

O M I   D I U R N   M S 
 C A C A U S   A I X E S 
 U D   T A P I O C A   E 
 L E T O   R E L A T O R 
 T R A M P O S A   O C S 
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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
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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 18: 
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DISSABTE 19:  
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 20:  
BAUSILI

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

 LA CREU
P. de la Creu, 7
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 21:
MR SINGLA

Pujadas, 47

DIMARTS 22:  
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIMECRES 23:  
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 22:  
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H
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Tot allò que ingerim 
té un efecte sobre el 
nostre sistema diges-

tiu, i en conseqüència sobre 
la nostra salut. Cuidar l’ali-
mentació és essencial per te-
nir una bona salut intestinal 
i per a que l’organisme pugui 
realitzar totes les seves funci-
ons. El ritme de vida que por-
tem i la quantitat d’aliments 
processats que ingerim po-
den afectar el nostre intestí 
per això és important conèi-
xer quins aliments seran els 
nostres aliats per mantenir 
una bona salut intestinal i 
quins ens poden ajudar a mi-
llorar-la.

GERMINATS
Els germinats són aliments rics 
en enzims, vitamines i minerals. 
Es tracta de llavors germinades 
d’hortalisses, cereals i llegums. 
Tenen un efecte prebiòtic ja que 
contribueixen a enfortir la flora 
intestinal, desinflamen l’intestí 
i ajuden a l’equilibri del ph. Es 
consumeixen crus, són ideals per 
afegir a les amanides.

PAPAIA 
La papaia és una fruita molt rica 
en fibra soluble i enzims digestius. 
És un gran antioxidant,  conté be-
tacarotè, àcid fòlic i vitamines C i 
A, a més de minerals com ara po-
tassi i magnesi.
Consumir-ne ens ajuda en casos 
de diarrea i estrenyiment, a digerir 
millor els aliments, a la reducció 
dels gasos i protegeix el sistema 
digestiu. També és bona per cui-
dar la pell.
En casos en que es necessita 
tractament, menjar papaia no 
és suficient i hem de recórrer a 
concentrats d’enzim de papaia (la 
papaïna) el qual podem trobar en 
càpsules o pols.

ALIMENTS FERMENTATS 
RICS EN PROBIÒTICS
Els probiòtics són microorganismes 
que ens ajuden a conservar la mi-
crobiota intestinal. La seva ingesta 
redueix la distensió abdominal i els 
gasos intestinals. Com més diversa 
sigui la microbiota intestinal, més 
salut tindrem.
Trobem probiòtics en aliments fer-
mentats com ara el kèfir, el miso o 
les hortalisses fermentades com 
ara el kimchi o el xucrut. Aquests 
aliments ens ajudaran a repoblar la 
microbiota, millorar les digestions, 
l’assimilació dels nutrients i ens pro-

tegeixen d’infeccions i altres agents 
externs.
També es poden prendre en càp-
sules o en pols, aquests contenen 
diverses soques en molta quantitat 
(10.000 milions) i poden ser útils 
en casos de candidiasi, diarrees o 
restrenyiment, després d’una tem-
porada on s’han pres antibiòtics, etc.

GINGEBRE
El gingebre és una arrel d’origen 
asiàtic que té moltes propietats 
que ens ajuden a millorar la salut. 
Conté àcid oxàlic, gingerol, olis 
essencials , aminoàcids i mine-
rals. Pel que fa a les afeccions in-
testinals és molt útil per tractar 
problemes digestius. Estimula el 
pàncrees i augmenta la produc-
ció d’enzims que afavoreixen la 
digestió. També és un gran remei 
per combatre les nàusees.

PSYLLIUM
La closca de les llavors de psy-
llium o saragatona conté mucí-
lags, una substància densa amb 
propietats emol·lients, demul-
cents i laxants. La fibra soluble 
que conté en contacte amb l’aigua 
augmenta de volum i un cop in-
gerit ajuda al trànsit intestinal. 
Cal tenir en compte que abusar 
del seu consum pot arribar a ir-
ritar l’intestí.

ALOE VERA
L’Aloe Vera és molt coneguda 
pels seus beneficis per a la pell 
però també presenta beneficis a 
nivell gastrointestinal. Contri-
bueix al trànsit en les deposici-
ons, millora l’absorció dels nu-
trients i protegeix i desinflama 
l’estómac. Tot això és gràcies a 
les seves propietats antiinflama-
tòries, antisèptiques, antibiòti-
ques i antioxidants. Es pren en 
forma de suc i es sol comercia-
litzar en format d’ampolles de 
litre.

També hi ha plantes que poden 
ser les nostres aliades en afecci-
ons gastrointestinals com ara la 
melissa, el boldo o el marduix.

La melissa facilita la digestió i 
evita la formació de gasos i és 
útil en casos en que hi ha dolor 
abdominal causat per nervis ja 
que també té efectes relaxants i 
ajuda a conciliar el son.
El boldo ens serà útil per evitar 
una mala digestió. Els favonoi-
des, tanins i l’oli essencial que 
conté desinflamen l’aparell di-
gestiu i afavoreixen el bon fun-
cionament del fetge i la vesícula. 
Al tenir un efecte calmant també 
serà útil en casos de dispèpsia. 
Finalment el marduix ens serà 
molt útil en casos de dispèpsia 
nerviosa, té efectes sedants, contri-
bueix a una bona digestió dels ali-
ments, ajuda a combatre els gasos 
i protegeix les mucoses digestives.

Aliments per millorar la salut intestinal



Pol Tarrida Aribau /  
President de l’entitat Flama del Canigó

Actualment soc el president de l’Associació Flama del Canigó d’Igualada. Vaig 
començar en aquesta associació quan tenia 16 anys com a corredor, després hi 
he fet tasques de coordinació i de gestió i avui la presideixo.

Qui sou l’entitat Flama del Canigó d’Igualada?

Som una entitat constituïda per jovent de la ciutat i 
molts de nosaltres portem molts anys col·laborant 
en aquest esdeveniment. Per una banda perquè ens 

agrada la natura i la muntanya i per l’altra perquè ens agrada col·
laborar en un esdeveniment cultural i de país com és la portada de 
la  Flama, no únicament a la ciutat d’Igualada i a la comarca sinó 
també a tots els pobles per on passem durant el recorregut.

La majoria de les persones que som a l’entitat en el seu moment 
havíem estat corredors, atletes populars que participen fent els re·
lleus i amb els anys ens hem anat implicant en l’organització. Actu·
alment els que formem la junta som igualadins d’entre vint i trenta 
anys i compten amb el suport, en moments concrets, de persones 
que havien estat dins la junta, que ens aporten la seva experiència 
i que són qui ens van passar el relleu.

Qui són els portadors de la Flama?

En els anys que tot era normal (abans de la covid), els corredors els 
cercàvem fent ressò a través de les xarxes, i a la vegada tenim una 
base de dades amb la gent que s’inscriu cada any i a qui se’ls torna 
a proposar. Sempre hi ha hagut força corredors fidels a l’esdeveni·
ment. Es tracta de corredors joves, que puguin fer els relleus.

Després que l’any passat es fes una versió reduïda a causa de la 
covid, com es presenta l’edició d’enguany?

L’any passat es va fer una versió molt reduïda de l’esdeveniment i 
només hi vam anar la junta, no hi va haver corredors. Aquest any  
ho farem amb un grup reduït de 15·20 corredors per poder·ho fer 

tot corrent, però adequat als moments que estem vivint. L’any pas·
sat vam haver d’improvisar molt a última hora, però des de l’Ajun·
tament ens van donar el seu suport per fer l’acte d’una manera ex·
cepcional. Aquest any des del departament de Cultura se’ns va dir 
que féssim el projecte com si fos un any normal i que ens aniríem 
adaptant a les circumstàncies de cada moment. Si abans teníem 
30·35 corredors, aquest any els hem reduït a la meitat. I a causa 
de la covid hem decidit que totes les persones que participin en la 
portada de la Flama, o bé hagin rebut la primera dosi de la vacuna 
o hauran de realitzar un test ràpid el dia 21. I això és possible grà·
cies a la col·laboració del Centre Assistencial Anoia. A Igualada, 
com l’any passat, el peveter estarà ubicat al balcó de l’Ajuntament, 
on serem rebuts per l’alcalde i els regidors municipals i les entitats 
que vulguin recollir la Flama, la donarem des del vestíbul.

La Flama del Canigó surt des del cim de la muntanya del ma-
teix nom. Com és la tradició de la festa?

La Flama del Canigó es guarda durant tot l’any al Castellet de Per·
pinyà i des d’allà es puja al cim del Canigó la nit del 22 al 23 de 
juny. En condicions normals, es puja a peu i allà es fa la cerimònia 
de regeneració de la Flama. En aquesta regeneració Igualada hi 
juga un paper important perquè som qui s’encarrega de gestionar 
i organitzar la cerimònia. L’entitat d’Igualada, que des de fa més de 
30 anys que existeix, juntament amb les entitats de la Catalunya 
Nord, és l’única entitat catalana que aquest any puja al Canigó de 
la Catalunya Sud. Dalt del cim també s’hi pugen feixos de llenya 
(en condicions normals se sol fer el cap de setmana anterior) i a 
les 12 de la nit, aquest feixos s’encenen amb la Flama. És simbòli·
cament la regeneració. Es fan uns parlaments per part d’algunes de 

les entitats i a partir d’aquí els grups agafen la Flama,  individual·
ment cada entitat va marxant cap al seu lloc d’origen i durant el dia 
23 es reparteix arreu dels Països Catalans. Aquest any, nosaltres, 
juntament amb alguns agents rurals i amb els companys del Casal 
de Conflent, el que farem serà pujar al Canigó a peu, portant la 
Flama, el dia 22 a partir de les 6 del matí; pararem al refugi de 
Portalets a menjar una mica i arribarem al cim cap allà la 1 del 
migdia. Farem la cerimònia, que no podem fer a mitjanit, perquè 
a França encara hi ha toc de queda. Un cop acabada la cerimònia 
nosaltres baixarem cap al costat català fins al refugi dels Estables, 
on arribarem a les 8 del vespre. Allà ja hi haurà dos corredors que 
faran un relleu a peu des del refugi fins a Prats de Molló on farem 
nit i dimecres 23 al matí ja és previst començar amb els relleus.

Com s’organitza tot el recorregut dels relleus?

A dos quarts de 6 del matí començaran els relleus i anirem des de 
Prats de Molló fins al Coll d’Ares, en una esplanada on les diver·
ses entitats de la Catalunya Sud que vulguin recollir la Flama ho 
podran fer. Nosaltres tindrem esperant·hi un autocar amb 15·20 
corredors, que seran qui faran els relleus fins a Igualada. Seran 
relleus curts, de prop d’un quilòmetre: d’aquesta manera cada un 
dels corredors farà un total aproximat de 10km. A les 8 del vespre 
la Flama arribarà a Igualada. I des d’allà es repartirà cap als diver·
sos municipis de la comarca de la mà de les entitats que la dema·
nin. També la Flama arribarà a Montserrat gràcies al Club Atlètic 
Igualada, els atletes del qual, tradicionalment, la porten corrent 
fins al Monestir, on nosaltres també assistim a la rebuda.

“La portada de la  Flama del 
Canigó és un esdeveniment 

cultural i de país”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67

Divendres, 18 de juny de 2021

Espai patrocinat per:

El dia en que van començar a parlar d’indults van incrementar-se els insults. I proclames contra “els putos catalanes” a  la plaça Colon 
dels que volen tornar a descobrir les Amèriques i enviar forces de reforçament a les províncies rebels. Piolins per apallissar els que no 
fan el que els diuen. Un dels Sánchez busca un nou nosaltres i l’altre retreu que la tutela presidencial que no es volia del Consell de la 
República ara es faci des de Lledoners. Tots diuen la seva. Un de nom bergant, comenta que sempre ha dit el mateix i alguns es recor-
den de les trenta monedes. Costa saber si és de la ceba, autonomista o arribista. Tot segueix pel pedregar. Tots volen tenir munició per 
tirar-se pel cap tan aviat com es pot. I al davant hi ha mestres en això de dividir l’enemic. Un líder gens cortès, va conquerir Mèxic amb 
cinc cents soldats, dividint els exèrcits locals de milers de soldats amb bones promeses, fent aliats entre els que se’l creien. I va fer una 
nova “província” de l’Imperi. Alguns parlen de la cervesa de El Águila i aquell eslògan: “sempre igual”.  Parlen d’àliga i no del pollastre.
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