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La Flama del Canigó i els Moixiganguers, poc després de la seva arribada a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada, dimecres. Foto: Manel Marimón.  Pàgina 8

Prop de la normalitat

Dijous comença el Festival de Llegendes 
de Catalunya a Sant Martí de Tous

La 12a edició delFestival de Llegendes de Catalunya s’adaptarà a la situació actual del Covid, i durarà quatre dies.  Pàgina 25



L’EDITORIAL

Amnistia!
L ’alliberament dels presos polítics a través 

dels indults promulgats pel govern de Pe-
dro Sánchez és una notícia benvinguda. 
Seria de molt mal demòcrata rebutjar una 

opció legítima de llibertat com la que vam veure 
dimecres. Malauradament, tots ells -tots- hauran 
de travessar el proper 29 de juny  les portes del sòr-
did Tribunal de Cuentas 
per veure com, ves per 
on, els poden embargar 
capitals i propietats fa-
miliars. Ells i molts més. 
L’aparell de l’Estat -que 
no vol dir el del “gobi-
erno”- segueix decidit a 
emprar l’estratègia de la 
por, de la repressió i de 
l’odi contra tot allò que 
no sigui la visió, retrò-
grada, de la seva Espa-
nya. Ni el PSOE pot amb això. I les decisions del 
Consell d’Europa són pessigolles per aquesta ma-
nera roïna de veure les coses... 
No és casual, doncs, que des de l’independentisme 
se segueixi avisant que el que va passar dimecres, 
revetlla de Sant Joan, no és el final de res. I tenen 
raó. Hi ha gent a l’exili, i hi ha milers de catalans, 

anònims molts ells, que senten al clatell l’esmolada 
presència d’algú que els vol mal, simplement per 
haver cridat “independència!”, a vegades en una 
manifestació. A la mateixa comarca de l’Anoia hi 
ha exemples. 
Davant aquest panorama, és lògic que des de tots 
els escenaris de l’independentisme es faci una crida 

a mantenir-se dem-
peus. I que l’única 
sortida és l’amnistia 
per a tothom. Que 
tothom tingui l’opor-
tunitat de defensar-se 
amb la força de les 
idees, siguin quines 
siguin. 
Ningú no sap en què 
acabarà tot això. Què 
passarà a partir d’ara, 
i en quins escenaris 

s’haurà de moure l’anomenat “procés”. El que sí que 
està clar és que, si algú creia que s’havia difuminat, 
o fins i tot mort, s’havia equivocat. Alguna cosa va 
despertar dimecres. Emoció i esperança. I el con-
venciment que les idees són indestructibles. Païm 
la benvinguda llibertat, i desitgem-la de seguida 
pels que encara no la tenen. 

L’única sortida és l’amnistia per 
a tothom. Que tohom tingui 

l’oportunitat de defensar-se amb 
la força de les idees, 
siguin quines siguin. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Pere Aragonès, president de la Ge-
neralitat, ha dit “defensarem la nostra 
posició sempre i a tot arreu, també 
en àmbits probablement d’ideologia 
molt allunyada.” 

Pedro Sánchez, president del govern 
de l’estat, explicava el dilluns al Li-
ceu la seva política envers els indults, 
dimarts consell de ministres apro-
vant-los i dijous Cimera Europea i di-
vendres no hi haurà sessió de control 
al Senat. “Tot un encaix de boixets”.

José Luis Ábalos, secretari d’Or-
ganització del PSOE i ministre de 
Transport, Mobilitat i Agenda Urba-
na,  ha defensat els indults dient “Que 
no hi ha penediment? ¿I això qui ho 
demana? Això no és un exercici de 

la confessió, és un Estat de Dret. Si 
ho tornen a fer, l’Estat de Dret ha 
demostrat fortalesa per no perme-
tre-ho una vegada i per descomptat 
per no permetre-ho la segona” 

Oriol Junqueras, president d’ERC, 
ha dit “L’indult és un triomf de l’in-
dependentisme perquè demostra 
les febleses dels aparells de l’Estat 
que intenta protegir-se i intenta fer-
ho revertint algunes de les mesures 
abusives que ha pres en tot aquest 
període.”

Jordi Puigneró, vicepresident de la 
Generalitat, considera que “els in-
dults no són en cap cas un triomf, 
que només serà la fi de la repressió 
amb l’amnistia.” 

Marcel Vivet, activista que va ser 
detingut durant la protesta per la 
manifestació de Jusapol, organisme 
de guàrdies civils i policies, ha estat 
“condemnat a cinc anys de presó i 
una indemnització de 1.511 euros a 
l’agent dels Mossos d’Esquadra que 
va haver d’estar 24 dies de baixa per 
un cop al braç”

Xavier Pellicer, diputat de la CUP,  

ha explicat que Adrià, amb un procés 
judicial obert al qual li demanen vuit 
anys de presó per colpejar de la ma-
teixa manera al mateix agent, que «al-
guns mossos dupliquen escrits.  Ar-
ribem a la conclusió inequívoca que 
no són fets casuals, sinó que és una 
pràctica en la qual els mateixos ins-
tructors i amb la mateixa minuta in-
tenten condemnar dos manifestants 
diferents pels mateixos fets”. El cos ho 
ha desmentit.

Alex Mas, fill d’Andreu Mas-Colell, 
va posar un missatge a les xarxes en 
anglès que ha aixecat molt polsegue-
ra, “D’ací a dues setmanes, la casa dels 
meus pares, la seva pensió i el seu 
compte bancari, poden ser embargats 
per les autoritats de l’Estat, sense el 
procés corresponent, per l’acció d’un 
tribunal polititzat i no judicial” 

El Consell d’Europa ha aprovat, per 
70 vots a favor i 28 en contra, l’in-
forme crític amb l’Estat espanyol per 
haver empresonat i perseguit a l’exili 
dirigents independentistes i exigeix la 
llibertat dels presos polítics catalans, 
el retorn dels exiliats i la fi de la re-
pressió. És un dur revés per a l’Estat 
espanyol. 

Comptes

El Tribunal de Cuentas espanyol (de 
vegades tens la sensació que les dis-
fresses de l’espanyolisme per agre-
dir els seus enemics són com les d’en 
Mortadel·lo, que no s’acaben mai) ha 
portat a primer pla un dels duets que 
més maldecaps ha dut als estudiants de 
català al llarg de la història. O més ben 
dit un triplet, perquè aquí la partida es 
juga entre compte, comte i conte.
Els professors de llengua s’han inven-
tat mil recursos per ajudar els apre-
nents a distingir la grafia de tres mots 
que en alguns dialectes sonen molt i 
molt semblants. Al central no són ho-
mòfons, però gairebé, mentre que per 
als valencians és més senzill perquè les 
pronúncies són més clares. I segur que 
cadascú activa el seu truc personal a 
l’hora d’evitar la confusió. Però la grà-
cia de la cosa és que n’hi ha dos que 
són néts de la mateixa àvia.
Es tracta del que avui ens ocupa, comp-
te, i de conte, que aparentment no hi 
hauria de tenir res a veure perquè l’un 
va de números i l’altre de lletres. Però 
sí. Anem a pams. El verb comptar, la 
mare de la criatura, és l’anostrament 
del llatí computare, ‘calcular, comptar’, 
i d’aquí en provenen termes tan quoti-
dians com comptable i incomptable, 
comptabilitat i comptabilitzar, i un 
parell de força més exòtics com són 
bescompte i bescomptar-se, sinò-
nims, respectivament, de descompte 
i descomptar-se, que naturalment 
també formen part de la família (i aquí 
sembla ben bé que l’etimologia hi hagi 
posat un pessic de perfídia, transfor-
mant la D en B com si volgués evocar 
bescompte i augmentar encara una 
mica més la confusió). Per la seva ban-
da, i alerta perquè ara ve la sorpresa, el 
verb contar també prové de comptar, 
perquè ja en temps de la crònica del 
rei en Jaume el sentit que computa-
re tenia d’enumerar coses va passar al 
“d’enumerar fets”, que si recordeu l’estil 
de les cròniques medievals, no us sor-
prendrà gens. En aquell temps, quan 
de novel·la ni se’n parlava i el concepte 
de literatura no podia ser més diferent 
del d’avui, les narracions on s’expli-
caven les proeses dels cavallers eren 
poca cosa més que simples llistes de 
fets d’armes (molt detallades, això sí) 
que tenien cop a intenció primordial 
enaltir la figura del cavaller en qüestió, 
amb el doble objectiu de pujar la moral 
de la plebs i alhora de mantenir-ne el 
sotmetiment, car darrere de tanta he-
roïcitat i tants caps de sarraïns tallats 
no hi podia haver ningú més sinó déu 
nostro senyor, origen i final de tota la 
moral i la política de l’època.

PAU VIDAL
AMIC
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Portem gairebé un any i mig des que 
van començar les primeres notí-
cies d’una nova malaltia i quinze 
mesos que l’OMS va declarar que 

es tractava d’una pandèmia. Hem vist com 
els països uns rere altres, després d’una fase 
de negació inicial, han anat sucumbint a la 
pandèmia. En unes zones amb més virulèn-
cia que en altres, hem vist diferents onades, 
i pocs són els països que han pogut evitar 
devastadors efectes per a la salut física, psí-
quica i espiritual de les persones, les rela-
cions familiars i socials, l’economia, el tre-
ball, la política, el pensament, etc.
Molts països han posat una confiança gai-
rebé cega en les vacunes perquè la societat 
en conjunt surti d’aquesta situació. No obs-
tant això, cal admetre que les vacunes no 
són la panacea, especialment si no es dis-
tribueixen equitativament a tot el planeta. 
Encara que alguns països hagin ja vacunat 
la majoria o gairebé la totalitat de la pobla-
ció, mentre hi hagi països i regions on les 
vacunes no arribin, i on a més les mesures 
de prevenció siguin ineficients i els mitjans 
sanitaris insuficients, seguiran produint-se 
infeccions massives. Un alt nombre de con-
tagis comporta noves mutacions de virus, 
augmentant les diferents soques i amb això 
les probabilitats que algunes siguin més 
contagioses, altres més letals, altres més 
resistents a les vacunes, o una combinació 
d’aquests tres vectors. Serà millor no con-
fiar en varetes màgiques que solucionin la 
situació gairebé sense canviar els nostres 
hàbits o comportament. La Covid requereix 

treball, planificació, tenacitat, autocontrol i 
una millor distribució mundial de recur-
sos sanitaris. Redistribució que requereix 
estructures supranacionals amb capacitaci-
ons i funcions que disten molt de les que té 
actualment l’OMS.

Si fem una ullada a l’escàs nombre de paï-
sos que han sabut evitar l’embat de la covid, 
a part d’algunes minúscules illes de Pacífic 
que van tancar tot contacte amb l’exterior, 
ens trobem amb tres països: Islàndia, Nova 
Zelanda i Taiwan. Els dos primers es trac-
ten d’illes remotes i de molt poca població. 
No obstant això, Taiwan, amb 24 milions 
de persones (segon país amb més densitat 
de població del món) i en continu contac-
te amb la Xina, l’epicentre de l’epidèmia, no 
deixa de ser un cas a part. Taiwan va pren-
dre totes les mesures des del moment zero. 
Senzillament estaven preparats, amb sani-
tat universal i un dels millors sistemes sa-

nitari del món, amb controls als aeroports, 
quarantenes, seguiment exhaustiu de cada 
cas… tot menys vacunes. El resultat: només 
1.200 casos i onze morts en aquests quinze 
mesos. Cal subratllar que aquests resultats 
s’han aconseguit sense cap tipus de confi-
naments ni tancar escoles o un altre tipus 
de centres. La vida –amb mascareta– ha 
seguit igual si exceptuem la limitació d’es-
deveniments multitudinaris, l’atur està en 
mínims i l’economia en alça i accelerant (ha 
pujat un 8,5% en el primer trimestre del 
2021). L’illa s’ha convertit en una bombolla 
de benestar de la qual ningú dels afortunats 
vol sortir.
Potser és Taiwan l’únic país que no per-
tany a l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS). Tot i haver-ho sol·licitat diverses 
vegades, a causa de la rivalitat de la Xina, 
sempre ha estat rebutjada. Taiwan ja en el 
moment zero, desembre del 2019, va enviar 
un equip de metges a Wuhan i va alertar 
l’OMS de la perillositat de la nova malaltia. 
Alerta que no va ser ni ben rebuda ni es va 
tenir en compte. Acabo de llegir que a la 
reunió de ministres d’exteriors del G7 rea-
litzada recentment, s’ha decidit demanar i 
recolzar l’entrada de Taiwan a l’OMS. Tant 
de bo això fos el primer pas per a una reno-
vació d’aquest organisme.
Les coses s’haurien pogut haver fet d’una 
altra manera, és cert, però de poc servirà la-
mentar-nos si no treballem decididament, 
personalment, local, nacional i, sobretot, 
també multinacional, perquè a partir d’ara 
les coses es facin d’una altra manera..   
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Es va poder fer d’una altra manera

Creus que l’Anoia s’està convertint en una comarca dormitori?

 Sí 83,8%  No 16,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

RAMON SANTACANA
Professor de la Universitat de Providence
Àmbit Maria Corral
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del lector

DAVID CACERES

Va aterrar l’IHC quan l’equip es trobava en una situació complica-
dísssima i va aconseguir remuntar-lo  fins a la salvació de la catego-
ria d’or. Gràcies David! 

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

AGRAÏMENT 
A L’HOSPITAL
Montserrat Genovès Cuadras

El passat dia 10 de juny vaig haver d’in-
gressar a l’Hospital d’Igualada. El que al 
principi semblava que no seria res greu, 
van acabar essent un ingrés i una difícil 
operació. Ara, quan ja he pogut tornar 
a casa, recuperada, tinc la necessitat 
d’agrair totes les atencions rebudes del 
personal de l’Hospital.
Deixant a part l’entrada a Urgències, 
que resulta fatigant per la incògnita i 
l’aglomeració de gent, que se’ls fa difícil 
de controlar, tota l’estada a l’Hospital es 
mereix un 10. Des del personal de ne-
teja, fins al cirurgià de quiròfan només 
puc dir-vos una paraula. GRÀCIES! Sí 
gràcies, per la humanitat i el bon fer, 
que demostren en tot moment, això fa 
que l’angoixa i la incògnita que generen 
el fet d’estar ingressat, esdevingui sere-
nitat i tranquil·litat.
Per tot això, moltes gràcies.

ESTAFA  MILIONARIA  
DE LA FUNDACIÓ CIBI  
PEL CÀNCER INFANTIL
Associació “Amics de Sant Joan 
de Déu d’Igualada”

Aquests dies ha sortit a la llum la de-
tenció a l’Hospitalet de tres membres 
d’una mateixa família per estafar un 
milió d’euros a través d’una fundació 
que pressumtament recaptava diners 
pel càncer infantil.
Aquests individus repartien guardioles 
per diferents establiments a fi de re-
captar diners, amb el nom de fundació 
CIBI.
Des de l’associació “Amics de Sant Joan 

de Déu d’Igualada” ens indigna molt 
que hi hagi persones sense escrúpols 
que s’aprofitin de la bona fe de la gent 
que fa una petita aportació pel càncer.
Demanaríem que ningú diposités ni 
un cèntim en aquestes guardioles i 
que els establiments que en tinguin 
alguna que la portin directament als 
mossos d’esquadra.
Recomanem que, quan algú fa un do-
natiu, tingui sempre present qui hi ha 
al darrere.
Si no hi consta cap hospital o entitat o 
associació pública reconeguda, doncs 
no s’ha de donar res.
És vergonyós que algú vulgui lucrar-se 
amb el pretext d’ajudar a nens malalts

AGRAÏMENT 
AL COS DE BOMBERS 
D’IGUALADA
Associació de Donants de Sang 
de l’Anoia. ADSA - Secretaria

El passat dimecres dia 16 de juny, re-
presentants de l’ADSA, presidits per 
la Sra. Pepita Còdol i acompanyats per 

la Sra. Marta Hernández, Tècnica de 
Promoció del Banc de Sang i Teixits, 
varen agrair i obsequiar amb un petit 
detall els components del Parc de Bom-
bers d’Igualada, que dirigeix  el Sr. Fer-
ran Beltran, per la seva desinteressada 
participació en la iniciativa, que baix el 
lema: “Bombers amb cor”, ha arranjat 
el col·lectiu solidari de Bombers de la 
Generalitat junt amb el Banc de Sang 
i Teixits. 
Per setè any consecutiu, més de 30 
parcs de bombers de tot Catalunya, 
han donat suport a les campanyes de do-
nació de sang, havent aconseguit sumar 
5.000 donacions.
Enguany no s’ha pogut fer la campa-
nya en el format habitual, on els bom-
bers de cada municipi dinamitzaven 
la campanya amb diverses activitats i 
exhibicions. 
No obstant i això, diferents parcs hi 
han donat suport, amb la difusió, en 
el seu entorn, de les campanyes de do-
nació de sang i han ajudat a omplir les 
lliteres disponibles.
L’acte d’agraïment culminà amb la vi-
sita a les instal·lacions i amb la foto-
grafia de grup.
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S’apropa la 
revetlla de 
Sant Joan. 
Els orígens 

són mil·lenaris i en 
realitat és una ce-
lebració al sol. El 

solstici d’estiu. Festa plena de mi-
tes, llegendes i supersticions. Les 
fogates es fan perquè se suposa 
que les flames allunyen i espan-
ten els mals esperits que ronden a 
la nit. Nit màgica per a demanar 
desitjos, per a fer conjurs i expul-
sar la mala sort de damunt. No 
entrarem a discutir la creença de 
cadascun quant a aquestes qües-
tions. Però si val la pena fer una 
reflexió. Està més que demostrat 
que només el fet de poder parlar 
sobre alguna cosa que ens preo-
cupa és alliberador. Només per 
compartir-ho ja sembla menys 
preocupant. Suposo que arran 
d’això apareixeria amb el temps la 
figura del psicòleg. Si explicar-ho 
ajuda, imagineu-vos explicar-ho a 
algú que a més pogués ajudar-nos a 
superar el problema. Diuen que du-
rant Sant Joan, escriure en un paper 
els teus problemes i llançar-los a la 
foguera acaba amb ells. Així doncs, 
si explicar les coses ens ajuda, 
aquest ritual que us explico a conti-
nuació d’alguna manera us ajudarà. 
Escriure en un paper tot allò que 
voleu allunyar o eliminar de la vos-
tra vida i cremar el paper durant la 
nit de Sant Joan. Fer una altra llista 
amb les coses que voleu a la vostra 
vida i portar-la amb vosaltres fins al 
pròxim Sant Joan. Ja m’explicareu 
l’any que ve que tal ha anat. 

JOAN JUNCOSA
AMIC

Revetlla 
de Sant Joan
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Canviem amb tu
per aconseguir
el món que tots
volem.

• Produeix la teva pròpia energia amb les nostres 
   plaques solars. 
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Tres anys després d’ar-
ribar al poder, gràcies 
als vots dels indepen-
dentistes, Pedro Sánc-

hez s’ha decidit a indultar als nou 
presos polítics catalans. Ho ha fet 
perquè per fi ha vist la injustícia 
de mantenir-los a la presó? No. 

Ho ha fet per evitar-se una ràpida condemna del 
Tribunal Europeu dels Drets Humans.
Que el judici del procés era una farsa des del co-
mençament, ho sabíem tots. Tot i que al principi no 
ens imaginàvem que el Tribunal Supremo s’atrevís 
a demostrar un nivell tan alt de prevaricació, els 
Llarena, Lamela i Marchena, a poc a poc ens han 
anat demostrant que sempre podien pujar un es-
glaó més en el càstig als independentistes catalans 
mentre li feien baixar cada vegada més, el nivell de 
la judicatura espanyola.
Les nou condemnes per l’1 d’Octubre són absolu-
tament injustes, però és que les de Jordi Cuixart, 
Jordi Sànchez i Carme Forcadell, són delirants. Els 
Jordis són líders socials -els organitzadors dels 11 
de setembre que han meravellat Europa- i Carme 
Forcadell ha estat condemnada per permetre el  de-
bat al Parlament.
Fins i tot abans de conèixer les sentències, sabíem 
que caldria recórrer a Europa, però abans calia es-
gotar la via judicial espanyola. Ara que ja està es-
gotada, han començat a arribar els recursos dels 
catalans al TEDH i Sánchez sap que l’Estat espa-
nyol rebrà nou cleques fortíssimes, com ja s’està 
apuntant en les darreres decisions que venen d’Eu-
ropa, siguin els tribunals o el Consell que, no ho 
oblidem, agrupa als 47 estats europeus.

L’alliberament dels nous presos retardarà la sentèn-
cia del TEDH ja que si els mantinguessin en presó, 
es resoldria en menys de nou mesos, però en es-
tar en llibertat, caldrà esperar gairebé dos anys. I 
és just per això que Pedro Sánchez els ha obert les 
portes de la presó. I com que vol que els seus can-
didats, sigui Illa o Iceta, tinguin alguna possibilitat 
de guanyar eleccions a Catalunya, manté la burrada 
d’anys d’inhabilitació per als líders independentis-
tes que no s’hi podran presentar.
I per la mateixa raó, la judicatura espanyola, amb 
els seus tribunals ordinaris, especials o extraordi-
naris, manté -de fet incrementa- la repressió contra 
tots els nivells de l’independentisme. Amb quin ob-
jectiu? Fer-nos por a tots.
La sentència ferma del tribunal belga en favor 
de Lluís Puig “perquè el Tribunal Suprem no és 
el competent per jutjar-los” és l’anunci de per on 
aniran les sentències del TEDH, i per això Pedro 
Sánchez les ha volgudes retardar. Mentre no arribin 
les condemnes a Espanya, el PSOE podrà comptar 
amb els vots d’una part de l’independentisme que li 
és imprescindible per seguir governant.
Pedro Sánchez ha tret un bon rendiment als in-
sults... perdó, al indults.  

L’alliberament dels nous presos 
retardarà la sentència del TEDH ja 
que si els mantinguessin en presó, es 

resoldria en menys de nou mesos

ALBERT ROSSELL
Periodista

Indults en defensa 
pròpia (1)

Conca d’Òdena, què vols ser de gran?

Aquest és l’aspecte de la part 
posterior del Cementiri Vell 
d’Igualada. 

La sensació d’abandonament 
és total. Dol veure com, tot 
i pagar impostos, l’Ajunta-
ment permet que el lloc de 
repòs dels nostres éssers es-
timats estigui en aquestes la-
mentables condicions.

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

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

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Un cop conclòs el pro-
cés participatiu del pla 
territorial parcial de la 
vegueria del Penedès, al 

rovell de l’ou de l’Anoia encara s’evi-
dencia el desacord amb les conclu-
sions del debat sobre el mal anome-

nat Pla Director de l’Activitat Econòmica de la Conca 
d’Òdena (PDAECO). L’inici del desori es remunta 
just abans de les eleccions municipals de 2019, quan 
va aparèixer la fotografia dels alcaldes i dels agents 
socioeconòmics per il·lustrar el consens al voltant 
del projecte de Can Morera. De seguida es va veu-
re que aquella harmonia era pura ciència-ficció (de 
fet, el posicionament del llavors batlle d’Òdena li va 
costar el càrrec). Per mirar de redreçar el nyap, es 
va obrir un procés participatiu, que va comptar amb 
129 implicats actius, sumant els assistents a les sessi-
ons telemàtiques i els qui van fer aportacions al web 
participa.gentcat.cat.
Les sessions telemàtiques van ser una cortina de 
fum. Era un debat induït per legitimar la decisió 
que després s’acabaria prenent (cosa que al final no 
va poder ser). Els moderadors amb prou feines van 
tocar una coma del guió previst. Volien obtenir res-
postes: quins són els millors indrets per ubicar la 
indústria que ha de venir, quins espais cal descartar 
per estalviar polèmiques (la defensa de Can Morera 
i Can Titó com espais naturals va ser ferma), quin 
tipus d’indústria acceptaria el territori... És per això 
que PDAECO és un nom inapropiat. Hagués estat 
més escaient PDAICO, amb I d’Industrial en comp-
tes d’E d’Econòmic.
Hi havia arguments de tots els signes, però mai es va 
donar prou ressò al fet que el rerefons del debat era 
sobre quina economia volem. Mentre els uns defen-
saven la industrialització, els altres la qüestionaven 
com a panacea i apostaven per un nou model eco-
nòmic més sostenible i realista: és impossible solu-
cionar els reptes del segle XXI amb les receptes del 
segle XX. 
Tothom estava d’acord en la necessitat de crear ocu-
pació de qualitat. En nombroses ocasions es va de-

manar que no es desenvolupés més sòl industrial si 
abans no hi havia el compromís de l’empresa que hi 
havia d’aterrar. També era generalitzada la idea que 
només es podia sacrificar territori si el nombre de 
llocs de treball ho justificava. 
On s’ha de signar perquè vinguin grans indústries 
capaces de crear centenars de llocs de treball de qua-
litat? No és tan fàcil. La realitat demostra que, d’ençà 
de la globalització, la fàbrica del món és la Xina. Es-
cassegen les corporacions que puguin obrir plantes 
de centenars -o d’un miler- de treballadors. Les in-
dústries de mà d’obra intensiva tenen una llista llar-
guíssima de països on el preu del treball és més barat 
que aquí. 
Els que diuen que l’Anoia és una comarca industrial 
menteixen expressament per acontentar les oïdes dels 
seguidors. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social al 
sector de la indústria és de 8.084, mentre que als ser-
veis és de 15.906 (Idescat, 2020). El nombre de llocs 
de treball a la indústria cau en un degoteig constant a 
l’Anoia i arreu. L’informe d’Adequa -l’empresa immo-
biliària que impulsava Can Morera- deia que una em-
presa industrial anoienca ronda els 45 treballadors de 
mitjana (dic la dada de memòria sense filar més prim, 
perquè el projecte de Can Morera ja no figura al web 
de l’esmentada firma), xifra fàcilment superable per 
centres educatius, centres de salut i ajuntaments de 
municipis mitjans, per posar alguns exemples.
La indústria és un sector en decadència al nostre 
entorn. Així és arriscat jugar-se totes les cartes a les 
empreses que han de venir de fora. Un error, vaja. 
La Conca d’Òdena necessita un model econòmic 
diferent. Aviat publicaré un altre article en el qual 
esbossaré un possible full de ruta amb alguns pas-
sos a seguir.  
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El rerefons del debat era sobre la ne-
cessitat d’un model econòmic més 
sostenible i realista. És impossible 
solucionar els reptes del segle XXI 

amb les receptes del segle XX
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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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Els Moixiganguers van tornar a actuar després d’un any i mig d’aturada.

La revetlla de Sant Joan es va viure intensament, i prop 
de la normalitat amb la disminució de restriccions

Igualada

Emotiu retorn dels 
Moixiganguers d’Igua-
lada, que van actuar 

a la plaça per primera 
vegada des de l’inici de 

la pandèmia

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a revetlla de Sant Joan 
es va viure intensament 
dimecres al vespre a 

Igualada i comarca. Només la 
pluja que, tal i com estava pre-
vist, va caure hores abans va 
poder esguerrar una mica les 
previsions, però el fet és que 
passades les nou del vespre la 
situació es va normalitzar ar-
reu de l’Anoia i la revetlla es 
va poder fer sense problemes. 
Això sí, les temperatures van 
baixar fins als 12-15 graus du-
rant la nit. Malgrat tot, gràcies 
a la disminució de les restric-
cions la revetlla va ratllar la 
normalitat, tot i que encara 
hi havia mesures de seguretat 
marcades pel Procicat.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Oficina Jove de l’Anoia 
del Consell Comarcal 
de l’Anoia, amb el su-

port de la Diputació de Barce-
lona, organitza una xerrada di-
rigida a pares i mares de joves 
adolescents dins del programa 
de suport a la funció educativa 
de les famílies.
‘Acompanyar els i les adoles-
cents en la presa de decisions’ 
és una xerrada virtual on es 

que feia un any i mig que no 
podien actuar en públic. Per a 
la colla igualadina -i per a tot-
hom present a la plaça- va ser 
molt emocionant.
L’entitat que presideix Oriol 
Solà va fer un petit comunicat 

que resumeix la importància 
d’aquest moment:
“Avui després d’un any i mig 
els Moixiganguers tornem a 
les places, conscients de que 
això no s’ha acabat i que queda 
molt camí per recórrer.

Puntualment, la Flama del Ca-
nigó va tornar a arribar, com 
cada any, a la plaça de l’Ajun-
tament d’Igualada, des d’on va 
ser distribuïda a diferents po-
bles en relleus, principalment 
de quitxalla de cada municipi.  
Una tradició ben nostra que 
segueix mantenint-se al pas 
dels anys. Aquesta vegada, 
tots els participants en la por-
tada de la Flama a Igualada 
van passar un test d’antígens i, 
com l’any passat, les restricci-
ons van obligar a encendre la 
flama al balcó de l’Ajuntament 
i no al bell mig de la plaça. 
L’any vinent ja es podrà recu-
perar.
El Club Atlètic Igualada, com 
també és tradició, va ser l’en-
carregat de portar la Flama 
del Canigó fins al monestir de 
Montserrat, on va ser rebuda 
pel Pare Abat.
Una de les “sorpreses” de l’ar-
ribada de la Flama va ser l’ac-
tuació dels Moixiganguers, 

Volem agrair a tots els que han 
lluitat i lluiten a primera lí-
nia de l’epidèmia perquè avui 
puguem fer aquesta tímida 
recuperació de l’activitat de la 
colla. Volem començar el camí 
que ens ha de portar a la ple-

na recuperació de tota l’activi-
tat castellera, seguint sempre 
les recomanacions de sanitat, 
però recordant que la cultura 
popular també és indispensable 
i que la parada l’ ha fet especi-
alment vulnerable.
Tornem a un acte que ens fa es-
pecial il·lusió, la recepció de la 
flama del Canigó a Igualada, 
un acte on hem actuat sempre 
menys l’any passat per motiu 
de la pandèmia i on sempre ens 

ha agradat participar.
També volem expressar l’agraï-
ment  a la ciutat d’Igualada i a 
tota la comarca pel suport a la 
colla d’aquest últim any i mig”.

La Flama del Canigó, arribant a la plaça de l’Ajuntament. Foto: Manel Marimón.

Anoia Jove organitza una xerrada a pares 
d’adolescents per ajudar-los a prendre decisions

pretén donar eines als pares i 
mares per acompanyar als seus 
fills i filles en la presa de decisi-
ons sobre la seva vida personal, 
professional i laboral. S’abor-
daran aspectes sobre com es 
posiciona la família, quin tipus 
de relació estableix, com és la 
comunicació o quins rols tenen 
adquirits quan acompanyen en 
la presa de decisions. Al llarg 
de les sessions s’avançarà cap 
a l’anàlisi i la reflexió de quin 
acompanyament es fa en la 

presa de decisions i com dur-lo 
a terme.
La xerrada tindrà dues sessions 
que es plantegen a partir d’una 
metodologia activa i partici-
pativa basada en dinàmiques 
i tècniques que afavoreixin un 
diàleg constructiu, intercanvi i 
expressió d’idees i experiències 
de les persones participants.
Es realitzarà els dijous, 1 i 8 
de juliol, a les 18:30h a través 
de Zoom. Es farà arribar l’en-
llaç als inscrits i anirà a càrrec 

d’Eines Serveis SocioEduca-
tius. Les persones interessades 
poden fer la seva inscripció 
omplint el formulari que tro-
baran al web www.anoiajove.
cat. Les places són limitades i 
es prioritzaran famílies amb 
fills i filles adolescents.
Per més informació es pot tru-
car a l’Oficina Jove de l’Anoia, 
al telèfon 93 805 15 85, exten-
sió 2, o enviar un correu elec-
trònic a anoia@oficinajove.cat.
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’igualadí Jordi Balsells 
deixarà de ser el res·
ponsable de l’estratègia 

mundial de distribució de De·
sigual per començar a formar 
part del FC Barcelona. Des·
prés de les eleccions de l’en·
titat blaugrana, celebrades el 
passat mes de març, s’està fent 
una profunda remodelació 
dels diferents organigrames 
del club i amb aquests canvi 
Balsells entrarà al club com a 
director general de Barça Li·
censing and Merchandising 
(BLM), una de les àrees clau 
del desenvolupament del ne·
goci de l’entitat.
Així doncs, el Barça incorpo·
ra a una persona que si ve la 
seva trajectòria professional 
dels darrers anys ha estat vin·
culada al món de la moda, on 
a més de Desigual també ha 
treballat per Sita Murt, està es·
tretament vinculada amb l’es·

L’igualadí Jordi Balsells, nou 
director general de Merchandising 
del FC Barcelona

REDACCIÓ / LA VEU 

E s parla molt de quin és 
l’ús del català entre els 
joves i, sovint, a par·

tir de dades contradictòries. 
Òmnium Anoia posa la llen·
gua dels joves a debat amb la 
participació dels propis joves 
que expressaran quin és el seu 
punt de vista sobre l’ús de la 
llengua en els seus espais de 
quotidianitat.
La taula rodona sobre l’ús del 
català entre els joves tindrà 
lloc dimarts que ve, dia 29 de 
juny, a les 19h al Kiosk del Rec 

(carrer del Rec 50, d’Iguala·
da), estarà moderada per Sofia 
Oliva i Martí Rossell i comp·
tarà amb l’actuació musical 
d’El Pa de Cada Dia. L’acte és 
gratuït però es requereix ins·
cripció prèvia al web https://
taquilla.kioskdelrec.com/om·
nium2106/
L’acte s’emmarca en el cicle 
d’activitats culturals que Òm·
nium Anoia celebra a la co·
marca amb motiu del seu 50è 
aniversari, la majoria en col·
laboració amb altres entitats, 
llibreries i equipaments cultu·
rals de la comarca.

Òmnium organitza una 
taula rodona sobre l’ús 
del català entre els joves

port igualadí, ja que és l’actual 
president del Club Bàsquet 
Igualada.
No és el primer anoienc que 
ocupa recentment un càrrec a 
l’staff del Barça. En la prime·
ra etapa de Jan Laporta com a 
president, l’avui alcalde de Ca·
laf Jordi Badia va ser el Direc·
tor de Comunicació. En l’etapa 
de l’anterior president Josep 

Maria Bartomeu, l’igualadí 
Pere Jansà ·fill del xef, amb 
el mateix nom, que va assolir 
una estrella Michelin al res·
taurant “El Jardí de la Gran·
ja Pla”· va ser el director de 
l’Àrea Social del Barça. Re·
centment va ser acomiadat, 
com molts altres càrrecs de 
l’anterior junta, sense donar 
explicacions.
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Comença la segona 
edició del curs, que 

acabarà formant 250 
professionals de la Ca-

talunya Central

REDACCIÓ / LA VEU 

E l curs de Suport Vi-
tal Immediat (SVI) és 
un projecte estratègic 

de formació impulsat des de 
l’Institut Català de la Salut 
(ICS) a la Catalunya Central, 
que té per objectiu principal 
formar el personal sanitari 
(de medicina i d’infermeria) 
en l’abordatge al pacient crític 
per evitar una aturada cardí-
aca o actuar en cas que esde-
vingui.
El curs està impulsat per 
l’Àrea de Formació de l’ICS a 
la Catalunya Central. Segons 
afirma Màrius Fígols, cap de 
l’Àrea de Formació: “Aquest 
és un projecte formatiu que 
ja ha permès salvar vides. Pot 
ser una afirmació agosarada 
perquè en la recuperació de 
les persones que són ateses 
d’aturada intervenen diversos 
factors, però podem demos-
trar que la formació aporta un 
coneixement que salva les vi-
des dels pacients”.

Curs de Suport Vital Immediat per 
actuar en casos d’aturada cardíaca

Lliurats els Premis 
Igualada Recerca Jove

REDACCIÓ / LA VEU 

E l 15 de juny es van lliu-
rar els Premis Igualada 
Recerca Jove, destinats 

a estudiantat de Batxillerat i FP. 
En total, reconeixen la tasca de 
10 joves de la comarca, 6 nois i 
4 noies. 
Pel que fa als millors treballs de 
recerca de batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Superior en 
l’àmbit científic i tecnològic, els 
guardons han estat per a dos 
estudiants de l’IES Pere Vives 
Vich. El primer premi se l’ha 
endut Josep Domènech Orga 
amb el treball “El cub de Rubik” 
i, el segon, Abimael Campillo 
Garcia amb “Estudi del com-
portament d’Escherichia coli i 
de Bacillus megaterium a l’in-
terior d’un camp elèctric. Valo-
ració de la resistència elèctrica i 
de la distribució d’ambdós bac-
teris dins del camp elèctric”.
En aquesta categoria també 
s’han atorgat dos accèssits: 
un per a l’estudiant Nil Puig-
gròs Cuadors, de l’Escola Pia 
d’Igualada, amb el treball “De-
terminació de resveratrol per 
HPLC en productes vinícoles 
locals i regionals” i l’altre per a 
Marc Colomer Xaus, de l’IES 
Joan Mercader, amb “Sudokus. 
Creació d’un mètode i un algo-
ritme de resolució”.
En la modalitat social i huma-
nística, els premis s’han con-
centrat a l’IES Joan Mercader. 
Aina Carriques Balcells, amb 
el treball “El llenguatge discri-
minatori envers les dones”, s’ha 
endut el primer premi i Elena 
Balici, MB “La tecnologia aug-
menta la felicitat?, el segon. I 

La segona edició del curs ha 
tingut lloc aquest mes de juny 
al CAP Osona i el mes d’octu-
bre està prevista una tercera 
edició, aquesta vegada al CAP 
Anoia. En total es formaran 
prop d’una cinquantena de 
professionals, que se sumen 
als més de 200 que s’han for-
mat en els darrers cinc anys. 
Els i les professionals adqui-
reixen una acreditació en 
SVI, que està certificada pel 
Consell Català de Ressuscita-
ció i l’European Resuscitation 
Council.
El curs consta d’una part teò-
rica en línia i una de presenci-
al, en què els i les professionals 
tenen l’oportunitat d’integrar 
els coneixements i habilitats. 
La part online aborda el tre-

ball en equip o el lideratge, 
rols rellevants a l’hora de 
tractar un pacient que ar-
riba en estat crític al centre 
d’atenció primària. La part 
presencial també consta de 
simulacions de casos pràc-
tics. El punt fort de la forma-
ció és que es treballa en un 
espai de simulació. En aquest 
espai s’integra la part teòrica, 
els tallers pràctics i les habi-
litats de lideratge i treball en 
equip.

La trajectòria del projecte 
formatiu
L’equip d’instructors i ins-
tructores d’SVI de la Ge-
rència Territorial Catalunya 
Central (GTCC) va comen-
çar el projecte de formació el 
2017. Llavors, es van formar 
vuit persones entre el per-
sonal, per promoure i oferir 
una formació de proximitat.
Durant el 2019 es van fer 
formacions als tres serveis 
d’atenció primària de la Ca-
talunya Central (Osona, 
Anoia i Bages-Berguedà) i, 
posteriorment, ja el 2020, es 
va realitzar una primera edi-
ció del curs, amb una estratè-
gia centralitzada a les depen-
dències de la GTCC, ubicada a 
Sant Fruitós de Bages. La pan-
dèmia va significar l’aturada 
de les formacions, que es van 
reprendre al març de 2021.

en l’àmbit artístic, Jordana Boet 
Solsona, de l’IES Joan Merca-
der, ha rebut el primer premi 
pel treball “Creació d’una col-
lecció de moda”.
Els premiats han rebut un ob-
sequi per valor d’uns 300 euros 
aproximadament pels primers i 
de 150 euros pels segons. Així 
mateix, Rotary Club regala una 
estada a un camp de treball in-
ternacional als que han quedat 
en primera posició.
Quant a la categoria de tre-
balls d’àmbit local, dotats amb 
150 euros, s’han atorgat els se-
güents guardons: a la modalitat 
científica i tecnològica, Ada 
García Rey de l’IES Pere Vives 
Vich, per “Desenvolupament 
d’un Pla de Mobilitat Sosteni-
ble per a Igualada”; en l’àmbit 
humanístic i social, Isaac Ca-
ballol Domingo, de l’IES Ale-
xandre de Riquer, amb “Projec-
te de Museïtzació de les mines 
de l’Alta Segarra”; i en l’artístic, 
Joel Vidal Alcaraz de l’Escola 
Pia, per “Francisco Alcaraz Pu-
jante i la deportació als camps 
nazis”.
Finalment, el Col·legi d’Engi-
nyers Graduats i d’Enginyeris 
Tècnics Industrial de Man-
resa-Catalunya Central ha fet 
entrega del premi Pere Carles 
al millor treball final de grau 
en l’àmbit de les enginyeries 
del Campus Universitari Igua-
lada-UdL. El premi, dotat amb 
1.000 euros, se l’ha endut Jose 
Antonio Bermúdez Garcia, es-
tudiant del grau en Enginyeria 
en Organització Industrial i 
Logística, pel treball “Sistema 
de detección y aviso de acci-
dentes de bicicleta”. 

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
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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



El director de Boxcom 
i president de la UEA, 

Joan Domènech, repas-
sarà les diferents eines 

de comunicació 
i màrqueting des d’una 
visió cinematogràfica
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Dins del programa de 
formació en digita-
lització “Digitalcom-

merce Conca”, la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena 
ofereix el proper dimecres dia 
30 de juny un seminari grupal 
sobre “Comunicació global 
estratègica per al teu establi-
ment”, obert a tots els em-
presaris i autònoms propie-
taris de comerços, parades de 
mercat o restaurants ubicats 
als set municipis de la Conca 
d’Òdena (Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, La Pobla de 
Claramunt, Jorba i Castellolí).
Es tracta d’una sessió de for-
mació gratuïta que oferirà el 
director creatiu i fundador de 
l’empresa Boxcom, Joan Do-
mènech, i que repassarà les di-
ferents eines de comunicació 
i màrqueting des d’una visió 
cinematogràfica, és a dir, aga-
fant els aprenentatges que uti-
litza el cinema per arribar al 
seu públic, de manera que les 
eines i accions que s’utilitzen 
per vendre al cine ens perme-
tin també donar a conèixer i 
comunicar un producte o una 

La Micod ofereix formació gratuïta sobre 
comunicació a comerciants i restauradors

REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada Comerç i la co-
missió de Sant Cristòfol 
s’encarregaran d’orga-

nitzar, una nova edició de la 
trobada de cotxes clàssics a 
la ciutat d’Igualada. L’esdeve-
niment serà el dissabte 17 de 
juliol i compta amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Com cada edició la trobada 
s’emmarca en les festes de 
Sant Cristòfol.
La participació està oberta a 
tot el públic, prèvia inscrip-
ció al www.trobadadeclas-
sics.info o bé per mail: mar-
queting@igualadacomerc.
cat (Nom, marca vehicles, 
matricula, any del vehicle, 
població de residència, telè-
fon de contacte). Les normes 
de participació són que els 
vehicles participants tinguin 
més de 25 anys d’antiguitat 
i que tinguin ITV en regla i 
assegurança. La inscripció és 
gratuïta i s’anima als partici-

empresa. 
Els prescriptors, els anuncis, 
tràilers, les xarxes socials, 
les webs, el “product place-
ment” o una simple notícia, 
són alguns dels elements que 
s’utilitzen per ajudar la venda 
dels films, però molts d’ells 
son igual d’aplicables a d’altres 
productes i comerços.
El seminari tindrà lloc di-
mecres 30 de juny de 15h a 
16:30h a la sala d’actes d’Igno-
va Empresa, i també es podrà 
seguir la sessió en format tele-
màtic. Tant per assistir-hi pre-
sencialment com virtualment, 
cal confirmació prèvia d’assis-
tència a la web micod.cat.

Digitalcommerce Conca, 
projecte dotat amb 250.000€
Digitalcommerce Conca és 

un ambiciós projecte de di-
gitalització del comerç local 
que s’emmarca en el pla de 
suport al comerç de la Man-
comunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena finan-
çat amb 250.000 euros per la 
Diputació de Barcelona.
El projecte està en marxa 
des del mes de maig, i dona 
una ajuda personalitzada a 
quaranta comerços per tenir 
presència internet, vendre 
on line, tenir una estratègia 

Igualada Comerç organitzarà la Trobada de 
Cotxes Clàssics per Sant Cristòfol

pants a esmorzar i dinar als 
establiments d’Igualada per 
donar suport a la restauració.
A partir de les 9 del matí la 
cèntrica Rambla d’Igualada 
acollirà l’arribada i exposició 
dels vehicles participants, 
que seran rebuts per l’orga-
nització per validar la seva 
participació. Fins a les 11.00 
h. es donarà l’oportunitat 
d’esmorzar en els diferents 
establiments d’Igualada.
A les 11.00 h. es donarà la 
sortida als participants i ins-
crits a la trobada i que ho 
desitgin per fer una ruta fins 
a Carme i Orpí d’una hora 
de durada. Podran conèi-
xer i gaudir d’una part de la 
comarca de l’Anoia. Durant 
el trajecte hi haurà un punt 
de re agrupació, on es farà la 
foto de família, es tornarà a 
engegar motors per tal d’ar-
ribar tots junts en la matei-
xa rambla, on es convidarà 
a una copa de cava a tots els 
participants.

Abans de finalitzar la troba-
da es lliurarà a tots els parti-
cipants un diploma i un ob-
sequi/record de la jornada. 
També es farà el lliurament 
dels següents premis:
- Al vehicle més antic.

- Al vehicle que ve de més 
lluny.
- Al vehicle més ben conser-
vat/restaurat.
També se sortejarà diversos 
menús de diferents restau-
rants d’Igualada.

de comunicació i màrque-
ting online i digitalitzar els 
processos de gestió interna 
de l’empresa. 
A banda dels establiments 
que segueixen les assesso-
ries individuals, el progra-
ma ofereix cada mes semi-
naris grupals de formació 
transversal en l’àmbit de 
la comunicació i la digita-
lització, en els que hi són 
presents diferents professi-
onals del sector.

L’Economia Circular és 
un nou model que es con-
traposa amb la clàssica 
economia lineal -comprar, 
consumir i gastar- i que 
busca la reducció de l’ús 
de matèries primeres. En 
aquest sentit promou la 
reutilització, la reducció i 
el reciclatge per afavorir 
l’optimització dels recur-
sos naturals que tenim. 

Allargar al màxim 
l’ús dels productes i 
minimitzar la generació 
de residus són aspectes 
bàsics pel desenvolupa-
ment d’una economia 
sostenible.

Aquest nou model s’està 
imposant com un canvi de 
mentalitat clau en aquest 
moment de transició, de 
reactivació econòmica 
després de la pandèmia i 
de transformació cap a un 
model econòmic i social 
més sostenible.

L’ECONOMIA  
CIRCULAR  
APLICADA  
A CASA
Moltes empreses, insti-
tucions, ciutats i entitats 
ja l’apliquen i en aquest 
sentit es pot implemen-
tar, també, a les nostres 
llars si incorporem una 
nova mentalitat al nostre 
consum:

 Allargar al màxim la 
vida útil dels productes 

 Fer compres reflexives 

 Consumir productes 
sostenibles

 Promoure la reutilitza-
ció 

 Aptar pel manteniment 
i la reparació 

Són petits canvis que ens 
ajudaran a generar menys 
residus, a reduir la nostra 
petjada mediambiental i a 
estalviar. 

L’ESPAI DE
L’ESTALVI
ECONOMIA  
CIRCULAR 
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El joves socialistes, 
liderats pel masquefí 

David Oliva, defensen 
projectes que 

permetin a les persones 
joves treballar i viure 
a la comarca, amb la 

indústria com a princi-
pal eina de desenvolu-

pament econòmic.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls regidors d’Igualada 
Som-hi han iniciat una 
ronda de visites setma-

nals als barris de la ciutat coin-
cidint en que s’han començat 
a relaxar les mesures de res-
triccions Covid-19. L’objectiu 
és conèixer quines són les de-
mandes dels diferents barris i 
presentar-les a l’Ajuntament i, 
d’altra banda, fer propostes en 
base el model de ciutat d’Igua-
lada Som-hi.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, explica 
que “la sortida de la pandèmia 
s’ha de fer escoltant a tothom i 
coneixent de primera mà quin 
és el panorama de la ciutat. Per 
això estem dedicant aquests 
dies a parlar directament amb 
les veïnes i veïns dels diferents 
barris d’Igualada per a saber 
quin és el batec de la ciutat. Hi 
ha una gran esperança en que 
el malson hagi passat i ganes 
de tornar a fer vida de barri en 
comunitat. També hem detec-
tat que moltes zones se sen-
ten poc escoltades pel govern 
de Junts i creiem que això cal 
capgirar-ho, perquè Igualada 
és la suma dels diferents bar-
ris i tots han de comptar per 
igual. Volem que tots els barris 
siguin de primera”.

Ronda de visites als barris dels 
regidors d’Igualada Som-hi

Impuls de les Joventuts 
Socialistes de l’Anoia, 
amb nova executiva

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Joventut Socialista 
de l’Anoia ha celebrat, 
aquest diumenge 20 de 

juny, el 5è Congrés de Fede-
ració amb prop d’un centenar 
de persones al Teatre Centre 
Unió Agrícola d’Òdena. Sota 
l’eslògan “Un nou impuls” 
s’ha renovat l’executiva de 
les joventuts amb el masque-
fí David Oliva al capdavant 
i s’han marcat les prioritats 
per aquest nou mandat amb 
l’objectiu de contribuir a que 
el PSC sigui primera força a 
l’Anoia per a donar solucions 
als problemes de la gent i, 
concretament, als dels joves.
En aquest sentit, durant el 
Congrés s’ha posat de mani-
fest la voluntat dels joves so-
cialistes de defensar projectes 
que permetin a les persones 
joves treballar i viure a la co-
marca, amb la indústria com 
a principal eina de desenvo-
lupament econòmic, i apor-
tar certeses al futur de la gent 
jove, que ha viscut moltes ve-
gades amb silenci però amb 
patiment les restriccions de 
la covid-19, davant la impos-
sibilitat de desenvolupar una 
vida social i acadèmica plena 
el darrer any i mig. D’altra 
banda, la Joventut Socialista 
de l’Anoia també s’ha marcat 
com a prioritat la necessitat 
de donar respostes a la tran-
sició digital i verda i que el 
feminisme i els drets LGTBI+ 
siguin transversals en qualse-
vol acció política.
El Congrés de les JSC ha es-
tat conduït pel vicepresident 
primer del Consell Comar-
cal i portaveu a l’Ajuntament 
Igualada, Jordi Cuadras, i ha 

REDACCIÓ / LA VEU 

M allart Artesans 
Xarcuters, la pro-
posta d’embotits 

socials arrelada al territori 
del Penedès i l’Anoia liderada 
per la Fundació Mas Albornà, 
està essent reconeguda en di-
ferents certàmens per la seva 
tasca social i la seva capacitat 
de generació de canvi i impac-
te. 
D’una banda, l’entitat ha es-
tat seleccionada com una de 
les 12 finalistes de la 5a edi-
ció de B-Value, un programa 
d’acceleració de projectes del 
tercer sector impulsat per la 
Fundació Banc Sabadell i la 
Fundació Ship2B que estimu-
la la transformació del sector 
social a través dels projectes 
d’innovació. 
D’altra banda, la Federació 
Empresarial del Gran Pene-
dès, en el marc de la Nit de 

Cuadras i el seu equip ja han 
visitat les barris de les Co-
mes, Fàtima, Sant Crist i la 
Masuca. En els propers dies 
seguiran per la resta de bar-
ris de la ciutat. Les demandes 
comunes fan referència a la 
manca de neteja, els dèficits 
de neteja i manteniment als 
parcs infantils, l’accessibilitat 
i la falta de manteniment de 
les voreres de carrers i places, 
la crescuda de males herbes 
que donen una imatge de dei-
xadesa, la necessitat de més 
policia per evitar infraccions 
de trànsit o aparcament o la 
necessitat de que els actes 

culturals i lúdics no només 
es facin al centre i arribin als 
barris. 
Les dificultats per accedir a 
un habitatge o per a trobar 
feina també són altres temes 
comuns en diverses veïnes i 
veïns. Amb tot això, Igualada 
Som-hi, vol aportar solucions 
que siguin útils i vehicular pro-
postes per presentar a l’Ajunta-
ment per millorar la vida de la 
gent i dels barris.
La formació que integren PSC, 
Comuns i el grup ciutadà Igua-
lada Oberta posa a disposició 
de la ciutadania el seu canal de 
Whatsapp, al 674 96 60 31.

Mallart Artesans Xarcuters, 
reconegut en diferents certàmens

l’Empresa i la Gala de Pre-
mis FEGP 2021 del darrer 
dijous, va fer entrega del Pre-
mi al Compromís Social a la 
Fundació Mas Albornà: uns 
guardons que reconeixen la 
trajectòria del projecte d’em-
botits Mallart que, en temps 
tan adversos com els actuals, 
ha sabut innovar amb una inè-
dita proposta de valor que ha 
llençat al mercat: uns embotits 
com a eina de transformació 
social i la capacitat de crear un 
nou producte com és el Paté 
Rústic de Gall del Penedès 
gràcies a l’aliança amb la IGP 
Gall del Penedès.
El reconeixement de Mallart 
Artesans Xarcuters es deu a 
la proposta de transformació 
social que impulsa el projecte 
Mallart. Situats a La Llacuna, 
el projecte ha estat guardonat 
per la seva proposta de creació 
de llocs de treball, de visibilit-
zació i de sensibilització cap a 

les persones amb discapacitat 
intel·lectual i trastorn mental 
i d’impacte social. 
Al llarg de més de cent anys, 
cinc generacions d’una famí-
lia s’han dedicat en cos i ànima 
a elaborar de forma artesanal 
embotits i altres productes de 
xarcuteria des del seu obrador 
de La Llacuna. Mallart reneix 
i pren un nou impuls de la mà 
de la Fundació Mas Albor-
nà convertint-se així també 
en una iniciativa social que 
aporta valor i compromís als 
productes que elabora. 
La Fundació Mas Albornà 
(www.masalborna.org) tre-
balla des de 1969 per millorar 
la qualitat de vida de les per-
sones amb discapacitat, tras-
torn mental i risc d’exclusió, 
oferint-los serveis i atenció 
integral a l’Alt Penedès. Ma-
llart és avui una iniciativa 
social de la Fundació Mas 
Albornà. 

comptat amb les intervenci-
ons de benvinguda del dipu-
tat socialista al Parlament, 
Jordi Riba, la primera secre-
tària del PSC-Òdena, Sandra 
Fernández, i el secretari d’or-
ganització de la JSC, Ferran 
Verdejo. Els principals mem-
bres de l’executiva sortint, 
Clara Casares i Roger Man-
zano, també han presentat els 
informes polítics i de gestió.
Posteriorment al reconeixe-
ment de la feina duta a terme 
al llarg de l’últim mandat, la 
Joventut Socialista de l’Anoia 
ha ratificat David Oliva com 
a nou primer secretari de l’or-
ganització, acompanyat de 
l’odenenc Oriol Almiron Ruiz 
com a Secretari d’Organitza-
ció, l’igualadí Víctor Recio 
Rodríguez com a Secretari de 
Comunicació i Política Mu-
nicipal i la igualadina Clara 
Casares Ortínez com a Secre-
tària de Formació i Acció Po-
lítica. Consolidar l’augment 
de la militància amb perspec-
tiva de gènere, fomentar la 
formació constant i de quali-
tat i treballar mà a mà amb les 
agrupacions són els princi-
pals propòsits orgànics d’una 
nova Comissió Executiva.



L’entitat Igualada pel 
Clima amb el suport de 
l’Ajuntament realitza 

aquesta campanya que 
ha pintat missatges a 

diversos embornals dels 
carrers d’Igualada
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E l passat 14 de juny va 
finalitzar la primera 
edició del curs de for-

mació d’Iniciació a la Inter-
pretació als Serveis Públics, 
adreçat als membres del Ser-
vei de Traducció i Interpre-
tació que gestiona el Consell 
Comarcal de l’Anoia.
La borsa d’intèrprets funciona 
des de l’any 2005 i és un recurs 
d’acollida dirigit a tot el per-
sonal dels serveis públics de 
la comarca, per tal facilitar la 
comunicació amb les persones 
nouvingudes que desconeixen 
les llengües oficials del país.
Una vintena d’intèrprets ha 
assistit a la formació de 10 ho-
res en línia, orientada a facili-
tar una base teòrica i pràctica 
per a la Interpretació als Ser-
veis Públics (ISP) en contextos 
com l’educació, els serveis so-
cials o la sanitat.

Acaba un curs amb vint assistents 
sobre les traduccions als serveis públics

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc del dia Mun-
dial dels Oceans, l’enti-
tat Igualada pel Clima 

amb el suport del departament 
de medi ambient de l’Ajunta-
ment d’Igualada ha començat 
la campanya de consciencia-
ció: “Aquí comença el mar”. 
Seguint la iniciativa d’altres 
ciutats, es pinta el lema en al-
guns dels embornals de la ciu-
tat, sobretot els més propers a 
bars i restaurants i a les zones 
més comercials i transitades 
de la ciutat, per tal de consci-
enciar a la gent que no s’ha de 
llençar res al terra, ni papers, 
ni plàstics, ni burilles perquè 
tot el que es llença o arriba a 
les clavegueres acaba arribant 
al mar. El text s’ha realitzat 
amb pintura efímera que aca-
ba desapareixent en unes set-
manes.
Cada any, 4,5 bilions de buri-
lles acaben a la natura en tot 
el planeta, una deixalla mas-
siva i tòxica que contamina 
rius, mars i oceans. Una sola 
burilla de tabac pot contami-
nar entre 8 i 10 litres d’aigua 
del mar i fins a 50 litres d’aigua 
dolça i són causa de mortalitat 
directa en aus, cetacis, peixos 
i rèptils.
La campanya acompanya el 

El curs s’ha completat amb 
dues sessions de dues hores 
dirigides per professionals 
dels principals àmbits amb 
els que col·labora aquest ser-
vei, amb la finalitat d’oferir 
informació específica sobre el 
funcionament dels serveis so-
cials bàsics i especialitzats, els 
centres educatius i els serveis 
sanitaris.
Aquesta acció formativa s’ha 

impulsat des de la Unitat de 
Ciutadania i Convivència del 
Departament de Benestar i 
Atenció a la Ciutadania del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
i ha estat impartida per Mi-
reia Vargas-Urpí, professora 
agregada a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) i 
doctora en Traducció i Estu-
dis Interculturals per la ma-
teixa universitat.

La contaminació del mar comença 
en els nostres carrers

lema ‘Aquí comença el mar’ 
amb el dibuix de diferents ani-

mals marins per conscien-
ciar de la responsabilitat de 
tots per mantenir íntegre el 
seu ecosistema.
Aquesta campanya es repe-
tirà els propers divendres 
fins a pintar tots els punts 
que s’han escollit. Si algú vol 
sumar-se a la iniciativa pot 
posar-se en contacte amb 
Igualada pel clima al correu 
igualadaxclima@gmail.com 
o a les xarxes socials.
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Diverses empreses pape-
reres de la comarca van 
participar en una jor-
nada de la UEA sobre 
innovació en el sector

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia va celebrar una 
jornada per posar so-

bre la taula la innovació que hi 
ha al sector del paper, un dels 
més tradicionals i represen-
tatius de la comarca, i que va 
comptar amb la presència de 
diverses empreses fabricants 
de paper de l’Anoia i de tot 
Catalunya.
Els objectius d’aquest punt 
de trobada varen ser, per una 
banda, exposar idees dubtes 
o inquietuds sobre tres àrees 
candents com l’aigua, l’energia 
i els residus; i per l’altra, que 
els experts presents a la jor-
nada, assessoressin i donessin 
consells a les empreses assis-
tents. 
En aquest sentit, durant la 
jornada, es va tractar el paper 
que juga la innovació en els 
àmbits de l’aigua, els residus, 
i l’energia. Per fer-ho possi-
ble, aquesta sessió va comptar 
amb Xavier Amores i Lucia 
Gusmaroli, del Catalan Water 
Partnership; Néstor Reque-
sens, director d’operacions i 
logística de l’empresa CGM 
(Centre de Gestió Mediam-
biental); Pilar López, repre-
sentant de l’empresa Ciments 
Molins; i Jordi Morera, de 
l’empresa EPS Enginyeria. 
Durant la seva intervenció, els 
representants del clúster de 
l’aigua van detallar els diversos 
casos d’èxit en la gestió de l’ai-
gua. A més, tant Amores com 
Gusmaroli van explicar que la 
demanda d’aigua en el sector 
paperer pot veure’s afectada 
per les problemàtiques que 
en un futur presentarà l’escas-
setat d’aigua.  Segons Xavier 
Amores degut a un augment 

El sector paperer de l’Anoia debat 
sobre aigua, energia i residus 

Una enquesta valora la 
senyalització dels espais 
a l’Hospital Universitari

REDACCIÓ / LA VEU 

U n total de 703 perso-
nes han participat en 
una enquesta que el 

centre hospitalari igualadí va 
posar en marxa en passat mes 
de maig i que en un període 
de 7 dies ha recollit diferents 
opinions sobre si els usuaris es 
desenvolupen bé per arribar 
als llocs on té una cita o visita. 
El 91 % dels enquestats no era 
la primera vegada que venia a 
l’Hospital i més del 60% ja sa-
bia on havia de dirigir-se. 
El 68 % ha vingut sol, men-
tre que el 32 % ha necessitat 
d’acompanyament. Recordem 
que fins ara es recomana, si 
no és per necessitat física del 
pacient, que les persones no 
vinguin acompanyades. 
Tot i havent visitat abans el 
centre, només un 16% es guia 

per la cartelleria, mentre que 
un 95% prefereix preguntar 
al personal; un 26% utilitza 
altres vies com preguntar a al-
tres usuaris. 
Un 88% reconeix que ha tro-
bat fàcilment el lloc on havia 
d’anar i un 72% considera que 
no cal millorar la senyalitza-
ció. Tant la ubicació com la 
quantitat i claredat de la se-
nyalització, ha rebut una valo-
ració de 4 sobre 5 com a bona. 

L’opinió dels usuaris compta
El Consorci Sanitari de l’Ano-
ia es proposa anar incorporant 
alguns canvis i ampliacions 
estructurals i millora d’alguns 
espais. És per això que treba-
lla per captar l’opinió dels seus 
usuaris perquè pugui opinar i 
dir com voldria que fossin o 
estiguessin senyalitzats alguns 
dels espais que utilitza. 

de l’estrès hídric en els propers 
anys, les empreses hauran de 
fer un treball molt més com-
petitiu per reduir el seu con-
sum d’aigua o valorar opcions 
de reaprofitament. 
Per la seva part, Pilar López 
va explicar com des de l’aposta 
inicial de Ciments Molins per 
l’economia circular el 2008, 
han anat incrementant pro-
jectes i solucions fins a encetar 
un projecte d’innovació i re-
cerca de la mà de diverses em-
preses del sector paperer per 
poder incorporar el llot de de-
puradora paperera com a ma-
tèria primera en la fabricació 
de ciment. La complexitat del 
procés, per humitats i diversi-
tat d’aquest residu convertit en 
recurs fa pionera la iniciativa 
de la cimentera que està en 
fase de desenvolupament.
D’altra banda, Jordi Morera 
va exposar diverses accions i 
projectes pel que fa a la ins-
tal·lació d’energia fotovoltaica. 
A més, també va explicar els 
diferents àmbits de l’eficiència 
energètica que poden afectar a 

les empreses i què poden fer 
aquestes per millorar, com 
per exemple l’estalvi elèctric, 
de vapor o l’energia verda, 
explicant amb més detall 
quines accions més concretes 
d’aquestes línies s’hi podrien 
implantar. L’expert també va 
concloure afegint que les so-
lucions immediates no són les 
més adients, sinó que s’hauria 
de pensar a llarg termini.
Els assistents van valorar 
molt positivament aquesta 
jornada d’innovació al sector 
paperer que no només els va 
permetre conèixer i posar en 
comú avenços, projectes i ca-
sos d’èxit en l’àmbit de l’ener-
gia, l’aigua i els fangs i valorar 
millores i opcions per les res-
pectives empreses, sinó que 
va tornar a posar en contacte 
les empreses un sector, el pa-
perer, que no només a l’Anoia 
té una important rellevància 
pel territori sinó que a nivell 
de Catalunya és un sector 
estratègic. Estrènyer llaços i 
mantenir el contacte intersec-
torial és també un dels valors 
que la patronal catalana vol 
seguir potenciant amb aquest 
sector, i s’espera que aquesta 
sessió d’innovació del sector 
es torni a repetir amb altres 
temàtiques, com  per exem-
ple, la transformació digital 
del sector del paper. 



L’Anoia, la Segarra, 
la Conca de Barberà, 
el Solsonès i el Bages 

afronten avui reptes si-
milars, com són el des-
poblament, la creació 

d’ocupació i la captació 
de Fons Europeus 
Next Generation

  IGUALADA  | 15Divendres, 25 de juny de 2021

REDACCIÓ / LA VEU 

L a delegació nord-est de 
Ximenez Iluminación, 
filial de la firma d’il·lu-

minació decorativa Ximenez 
Group, ha obert part de la 
seva línia de gestió logística al 
Centre Especial de Treball de 
la Fundació Àuria Fil, entitat 
membre de Àuria Grup.
La col·laboració entre Xime-
nez i Àuria neix amb l’objectiu 
de promoure noves habilitats 
professionals dins d’un sector 
en auge com és el de la il·lu-
minació decorativa, especi-
alment la nadalenca. Per a 
això, la companyia ha format 
i mentoritzat equips de Àuria 
en tasques de manteniment, 
classificació i revisió de peces 
d’il·luminació decorativa a les 
seves instal·lacions de Barce-
lona.
“La capacitació professional 
dins del nostre sector és una 
porta oberta a un nombre 
cada vegada més gran d’opor-
tunitats de futur” ha explicat 
Albert de Rei, director de Re-
cursos Humans de Ximenez 
Group. “Per això, aliances com 
aquesta són de gran impor-
tància per a desplegar el nos-
tre compromís amb la creació 

Entesa d’Àuria en el 
mercat de la 
il·luminació decorativa

El Consell organitza una jornada 
amb comarques veïnes per parlar 
d’accions postpandèmia

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha convocat els 
consells comarcals de 

les comarques veïnes del Baix 
Llobregat, la Segarra, la Con-
ca de Barberà, el Solsonès i el 
Bages, per a celebrar una jor-
nada virtual on posar en comú 
iniciatives per a la reactivació 
econòmica post pandèmia 
dels respectius territoris. Tots 
ells han coincidit a destacar 
que, en l’actual context, afron-
ten reptes similars: crear ocu-
pació en l’àmbit de la transició 
digital i verda, frenar el despo-
blament i captar els Fons Eu-
ropeus Next Generation, entre 
d’altres.
En la benvinguda a la Jorna-
da, el vicepresident primer del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, Jordi Cuadras, ha destacat 
com a aspectes claus en aquest 
moment “el deure que tenim 
les institucions públiques d’en-
capçalar la reactivació però, 
al mateix temps, la necessitat 
de fer-ho de manera propera 
i coordinada amb els agents 
privats de cada territori, per 
poder aconseguir que les in-

d’un impacte positiu en les zo-
nes en què operem” ha afegit.
Per la seva banda, Joan Hol-
gado, responsable comercial 
de la Fundació Àuria, ha co-
mentat que “és una oportuni-
tat única que ens enorgulleix 
protagonitzar i contribueix a 
la creació d’ocupació de quali-
tat per al nostre col·lectiu i que 
esperem ens porti a una rela-
ció de llarg recorregut”.
La sinergia entre ambdues en-
titats respon a l’estratègia de 
responsabilitat corporativa en 
la qual Ximenez Group treba-
lla des de dues línies concretes: 
el compromís social, a través 
de la qual promou col·labo-
racions amb agents del tercer 
sector i institucions sanitàries 
i fomenta els valors de l’esport; 
i la sostenibilitat mediambi-
ental, per la qual promou la 
lluita contra el canvi climàtic 
i desenvolupa actuacions per 
a la contínua reducció de l’im-
pacte dels seus projectes.
Per Àuria, la col·laboració re-
presenta un important impul-
sor del seu propòsit social a 
l’ampliar la cartera d’itineraris 
especialitzats amb els que con-
tribueix a la consecució de les 
metes de les més de 800 perso-
nes amb les quals treballa.

versions tinguin els efectes 
desitjats i que la reconversió 
que tots els territoris busquen 
avui sigui àgil i efectiva. Tots 
nosaltres volem que la sorti-
da d’aquesta crisi sigui la de 
la reconversió econòmica dels 
nostres territoris, perquè els 
reptes digitals i verds que ens 
planteja aquest segle XXI ens 
portin a la creació d’empreses 
i llocs de treball”.
En la seva exposició, l’ens ano-
ienc va posar sobre de la taula 
els reptes que té la comarca 
lligats amb la formació, ja que 
un 69% de les persones sense 
feina no tenen cap formació 
més enllà dels estudis bàsics; 
l’envelliment, que marca que 
d’aquí a cinc anys haurà cres-
cut un 20% la població major 
de 65 anys i s’haurà reduït un 
9% la població jove; i la manca 
de sòl industrial per a captar 
inversions industrials que do-
nin oportunitats laborals a les 
persones del territori. També 
es van exposar les línies en 
les quals el Consell Comarcal 
està treballant projectes amb 
el sector privat per optar als 
Fons Europeus Next Genera-
tion per a capgirar aquestes 

dades, ja sigui amb projectes 
en l’àmbit de l’economia de les 
cures, el transport, la transició 
verda, la digitalització i la re-
habilitació d’habitatges.
La jornada també va comptar 
amb la presentació dels plans 
de reactivació econòmica a 
càrrec de Susana Diaz, sub-
directora general de Políti-
ques Actives d’Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya; la 
xerrada Bones pràctiques de 
reactivació comarcal. Atracció 
i Retenció del Talent en el Sec-
tor TIC a càrrec de Jordi Solà, 
president de TIC Anoia; i la 
ponència Iniciatives per fre-
nar el despoblament a Catalu-
nya: @repoblem, a càrrec del 
seu impulsor, Ton Lloret.
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L’entitat, beneficiària 
d’un dels Projectes 

Singulars del Progra-
ma d’Economia Social, 
posa sobre la taula la 
necessitat d’un nou 

model agroalimentari 
basat en tres eixos: sos-
tenibilitat real, traçabi-

litat i justícia social

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Col·lectiu Eixarcolant 
ha impulsat una cam-
panya amb l’objectiu de 

demostrar que és possible de-
senvolupar un nou model de 
producció, distribució i con-
sum d’aliments, i de desen-
volupament socioeconòmic: 
més sostenible, ètic i just, que 
reverteixi positivament al ter-
ritori, i que empri amb nor-
malitat les espècies silvestres 
comestibles i les varietats agrí-
coles tradicionals.
Marc Talavera, president del 
Col·lectiu Eixarcolant, indica 
que “portem cinc anys expli-
cant que cal transformar el 
model agroalimentari, i ara ha 
arribat el moment de fer-ho 
realitat, de demostrar que tot 
allò que sempre hem explicat 
és possible i alhora necessari”. 
La campanya, plantejada a ni-
vell nacional i iniciada el 13 de 
juny, es perllongarà fins el 23 
de juliol. 
Com a principals accions in-
clou una campanya de mi-
cromecenatge, duta a terme a 
través de la plataforma Goteo, 
i una gira de presentació, amb 
una vintena d’actes arreu del 
país. El micromecenatge ha de 
fer possible obtenir els recur-
sos necessaris -a l’entorn dels 
100.000 euros- per posar en 
pràctica el nou model agro-
alimentari a partir de l’exem-

Campanya del Col·lectiu Eixarcolant per plantejar 
un nou model agroalimentari

ple concret del Forn de Jorba, 
com a actuació local a partir 
de la qual poder extrapolar el 
model arreu del país. 
Al seu torn la gira de presen-
tació, organitzada gràcies als 
nodes locals del Col·lectiu Ei-
xarcolant, i que farà parada en 
una vintena de pobles i ciutats 
de la geografia catalana, pre-
tén situar el debat sobre el mo-
del agroalimentari en el focus 
mediàtic i social. En paraules 
d’Albert Castells, coordinador 

de la giram “cal posar sobre la 
taula les incoherències i con-
seqüències de l’actual model, 
i al mateix temps cal mostrar 
quines són les alternatives que 
ens han de permetre cons-
truir, sempre en positiu, un 
model diferent.”
La recepta del Col·lectiu Ei-
xarcolant es centra en tres ei-
xos principals: la sostenibilitat 
real, la traçabilitat, i la justícia 
social. Són els elements que 
han de permetre fer realitat les 
potencialitats del territori en 
termes de desenvolupament 
socioeconòmic, generant una 
economia local forta, diversa, 
sostenible de debò, innovado-
ra, i que capti talent. 
Segons Jana Peters, responsa-
ble de dinamització territori-
al del Col·lectiu Eixarcolant, 
“l’emergència climàtica, el 
despoblament rural, la crisi 
de la biodiversitat, la manca 
d’oportunitats per als i les jo-
ves, l’increment constant de la 
mida mitjana de les explotaci-
ons agràries, l’elitització dels 
productes ecològics, la pèrdua 
de sobirania alimentària, la 
globalització agroalimentària, 
i uns preus en origen irrisoris 
fixats pel mercat global, són 
alguns dels molts factors que 
posen de relleu la necessitat 
de repensar el model agroali-
mentari a nivell de país”.

Un codi QR per saber 
què estem comprant
Un dels elements claus de la 
proposta del Col·lectiu Ei-

xarcolant és que permetrà 
conèixer amb tot detall què 
hi ha darrere de cada pro-
ducte. A nivell de producció 
i tracte amb els agricultors es 
podrà saber on s’han com-
prat les primeres matèries i a 
quin preu s’han pagat. A nivell 
econòmic, es mostrarà quin 
percentatge del preu de venda 
correspon a primeres matèri-
es, quin a l’elaboració i gestió, 
quin a la venda, i quin als be-
neficis. 
Aquesta informació es mos-
trarà en cada producte i tam-
bé al tiquet de compra mitjan-
çant un sistema de codis QR. 
Castells afirma que “d’aquesta 
manera generarem un nou 
criteri de decisió de compra. 
Com a consumidors podrem 
saber amb tot detall què hi ha 
darrere de cada producte i a 
què estem contribuint amb la 
seva compra. És un nou pa-
radigma, perquè les empre-
ses no només hauran de dir 
que quelcom és sostenible, ho 
hauran de demostrar amb da-
des objectives”.

Més de 500 espècies i 3.000 
varietats amb potencial
Amb les dades actuals es cal-
cula que a Catalunya hi ha 
més de 500 espècies i 3.000 
varietats que tenen el potenci-
al per generar una agricultura 
i ramaderia sostenible a tots 
els nivells. Seran crucials per 
transformar el model agroa-
limentari, i han de permetre 
generar economia i ocupació 

de qualitat lligada al territo-
ri. Canviar el model també 
implica diversificar el mosaic 
agroforestal.
Segons els càlculs dels que dis-
posa el Col·lectiu Eixarcolant 
només en termes d’ocupació 
agrària directa la transforma-
ció del model agroalimentari 
permetria multiplicar per set 
les xifres actuals. És per això 
que els seus responsables afir-
men que cal fer del sector pri-
mari un sector clau i vertebra-
dor del país, que alhora generi 
externalitats positives i aporti 
serveis ecosistèmics al conjunt 
de la població.  
Talavera conclou que “el rep-
te és majúscul però alhora 
imprescindible”, i que cal “la 
implicació del conjunt de la 
ciutadania per fer possible la 
ineludible transformació del 
model agroalimentari”. Afir-
ma que “ha de ser una prio-
ritat a nivell de país, perquè 
no només parlem de menjar. 
Parlem de benestar, parlem de 
salut, i parlem de què en fem 
del territori, i del territori en-
cara que no ens ho sembli en 
depèn pràcticament tot”. 
El Col·lectiu Eixarcolant 
compta amb el suport del Pro-
grama d’Economia Social del 
Departament d’Empresa i Tre-
ball de la Generalitat a través 
del programa de Projectes Sin-
gulars de foment de l’econo-
mia social i el cooperativisme. 
El Projecte Singulars és una 
eina per seguir desenvolupant 
les diferents línies d’actuació 
del Col·lectiu Eixarcolant, i 
en particular per treballar en 
la promoció del coneixement, 
cultiu, comercialització i con-
sum d’espècies silvestres co-
mestibles i varietats agrícoles 
tradicionals com a elements 
clau per a la dinamització ter-
ritorial, el desenvolupament 
rural sostenible, la resiliència 
al canvi climàtic, la sobirania 
alimentària i per una alimen-
tació de qualitat.

Es perllongarà fins el 
23 de juliol i inclou una 
campanya de microme-

cenatge i una gira de 
presentació amb actes 

arreu del país

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



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#171 Xavier Andrés #xavierandresarquitecte
FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Ricard de Copons @taxisigualada

Joan Mangues @jmangues

Blanca @bla_nca

IriaVi @iriavi

Pere Camps Oviedo @camps_oviedo

Carlota Cerón @carlotaceron

Poble Actiu @PobleActiu

Sempre que passi per davant la bodega de la Crta 
de Manresa, veure el teu somriure i la teva salutació 
com sempre feies Joan. Et trobarem a faltar

Quedaran lliures 9 persones que mai haurien d’ha-
ver passat una sola nit a una cel·la, bé. Però l’in-
dult no repara, el dany està fet. I són condicionats i 
parcials. I col·lectivament no són una resposta a la 
causa general. Queden més de 3.000 persones per-
seguides políticament.

Que no us agradi ni la revetlla de Sant Joan, l’inici 
de les coses bones…tanta amargor no és bona, eh

L’@anolia_igualada’21 bien per: gratuïtat des-
prés de molts anys de negoci i equilibri guai en-
tre grups locals i de fora. Mal per: 16 homes dalt 
l’escenari (6 grups) vs 2 dones (2 grups), la gran 
assignatura pendent; i obrir reserves un dia labo-
rable a les 10h del matí

40 projectes culturals del procés participatiu de 
la @igualadaccc2022 seran sotmesos a votació del 
28 de juny a l’11 de juliol, poden votar els majors 
de 16 anys empadronats a Igualada, tres projectes 
a la http://igualadaccc2022.cat

Avui es l’últim dia de curs, i no tinc paraules 
agrair tot el que he après aquest any amb els meus 
nens de 1r.

La prova pilot de vianalització del carrer Òdena, 
no funciona. Les tanques son permanentment re-
tirades i els cotxes -no només el veïnat- passen 
contínuament. Què fem @ajigualada?

www.veuanoia.cat

21 3 L’igualadí Jordi Balsells fitxa 
pel Barça per impulsar-ne el 
marxandatge

Stay Homas, Suu, Clara 
Peya i Blaumut són els caps 
de cartell de l’Anòlia

Els ciutadans de 30 a 34 anys 
podran començar a demanar 
cita per vacunar-se el proper 
dilluns

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

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

Sóc el Xavier Andrés, tinc 37anys, i som 
juntament amb la Laura, pares del Xavi. 

Sempre he viscut a Igualada, de petit 
compaginava l’hoquei amb el violoncel. De 
la mateixa manera actualment em toca fer el 
mateix i compaginar la professió d’arquitecte 
amb la de gestió del Somiatruites; el petit 
somni del Somiatruites, que amb els anys 
s’ha anat fent realitat i s’ha fet gran, i m’ha 
permès poder fer un projecte familiar al 
barri del Rec rehabilitant una antiga fàbrica i 
posant com a arquitecte una petita pedra en 
el barri que ha de ser el futur d’aquesta ciutat. 
 

  
@viuanoia   @igualadahc   @redperill

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
Igualada és exemple de la reconversió d’un barri industrial en una nova peça de ciutat, amb 
vitalitat i sostenible.

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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Danke shôn Angela MerkelLa gestió sostenible 
dels recursos marins

Diversas voces argumentan que sería beneficioso que los distintos órga-
nos administrativos del Estado se distribuyesen por diversas ciudades 
de ESP. En mi opinión pienso que sería más operativo crear un Distrito 
capitalino y que MAD dejase de ser una región.

Des de l’inici de la pandèmia el @govern ha desplegat 206 convocatòries 
d’ajuts directes (1.795 M€) per pal·liar els efectes de la #COVID19 en 
autònoms, pimes i treballadors.

Laura Ravés
www.lauraraves.com
Fundadora de HiHappiness

Bona notícia d’exportació: Més de 14.000 exportadors fan un nou rècord.
Les vendes a l’exterior dels 4 primers mesos de l’any marquen el pas de la re-
cuperació i ja superen les registrades el mateix període del 2019 d’un 4,4%.

“L’elevat potencial de biomassa ha suscitat 
l’interès per la seva explotació.”

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

Joan Roig 
Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga

Amb el bon temps aug-
menten les ganes d’anar 
a la platja i gaudir del 
mar, però, sabem com 

s’estructuren les diferents capes 
d’aigua que conformen els oceans? 
Abans d’entrar a comentar-vos 
una iniciativa pionera a nivell eu-
ropeu per a la gestió dels recursos 
marins de la capa mesopelàgica, 
convindria fer un breu incís en 
explicar què és aquesta capa. En 
oceanografia, la zona mesopelàgi-
ca són les aigües compreses entre 
200 i 1.000 metres de profunditat. 
Per sota d’aquesta zona estaria la 
zona batipelàgica i per sobre hi 
és la que coneixem com a zona 
epipelàgica, la zona amb més in-
cidència de llum natural, agitada 
per les onades i a on es troba la 
majoria del peix capturat pels pes-
cadors.  

El projecte europeu SUMMER 
(Horizon 2020) focalitza la seva 
investigació en la capa mesope-
làgica, doncs troballes recents 
suggereixen que conté el 90% de 
la biomassa de peixos del planeta 
(>10.000 milions de tones).

El projecte és una coŀlaboració de 
més de 20 entitats europees,  entre 
elles el centre tecnològic LEITAT. 
L’objectiu del projecte és avalu-
ar si i com es poden explotar els 
recursos mesopelàgics sense com-
prometre els serveis ecosistèmics 
essencials que proporcionen. Es 
pretén establir un protocol per 
estimar amb precisió la biomassa 
de peixos, quantificar els serveis 
ecosistèmics proporcionats per la 
comunitat mesopelàgica (aliment 
per a l’aqüicultura, per a humans, 
per a altres peixos salvatges, re-
gulació del clima i potencial per a 

compostos bioactius) i desenvolu-
par una eina de suport a la deci-
sió d’equilibrar les compensacions 
entre els diferents serveis per a 
qualsevol escenari d’explotació. 

L’elevat potencial de biomassa ha 
suscitat l’interès per la seva explo-
tació, principalment com a farina 
de peix, però són possibles altres 
vies d’explotació potencials per a 
compostos d’alt valor, com els nu-
tracèutics i els farmacèutics. Tot 
i això, si la biomassa és tan alta 
com s’estima, els peixos mesope-
làgics poden jugar un paper clau 
en els serveis ecosistèmics, com 
ara el manteniment d’altres espè-
cies comercialment rellevants i el 
segrest de carboni.

El projecte també contribueix als 
14 objectius ODS (Objectius de 
Desenvolupament Sostenible) de 
les Nacions Unides per regular 
eficaçment la recol·lecció marina, 
aturant la pèrdua de biodiversitat 
i serveis ecosistèmics.  Fomenta-
rà la innovació per a la seguretat 
alimentària i nutricional i altres 
cadenes de valor amb base biolò-
gica, la preservació de la biodiver-
sitat i la resistència climàtica.

Finalment, una sèrie d’interac-
cions amb els grups d’interès, els 
responsables polítics i el públic 
asseguraran que qualsevol estra-
tègia per explotar l’ecosistema 
mesopelàgic tingui en compte to-
tes les conseqüències.  

Com a europeista convençuda, figu-
res com la de Merkel són per mi de 
les que ens inspiren confiança quan 
tenim crisis en la zona euro. França 
es mostra dèbil i els anglesos se’n van 
a marxes forçades amb un Brexit que 
no convenç a tothom. I no ens inspi-
ra confiança pel sol fet del complex 
d’inferioritat que sovint tenim front 
als alemanys sinó perquè darrere de 
la seva figura es veu la fermesa de les 
seves conviccions, uns principis seri-
osos, fidel als seus valors i una orien-
tació al curt termini i al pragmatis-
me. Aquesta orientació a curt termini 
no és pròpia de polítics que sovint te-
nen el focus més posat en les properes 
eleccions que en l’acció que requereix 
un món que es mou tan de pressa. 

D’aquí també la seva relació amb 
la premsa. La premsa no ha de ser-
vir per fer-se publicitat a un mateix 
sinó com un mitjà per projectar les 
pròpies idees polítiques. No ens en-
ganyem, una dona poderosa en un 
món copat pels homes podria donar 
grans titulars si donés el més mínim 
peu a fer-ho. 

La seva ascendència és tal que també 
ha arribat al carrer. S’han creat ne-
ologismes vinculats amb el seu cog-
nom. Per exemple, de no tenir una 
opinió clara sobre un tema se’n diu: 
“zu merkeln”. O un altre: “Merkia-
velli” (una referència a Maquiavelo): 
una forma de fer política sense vacil-
lacions orientada a resultats. 

Acabo amb una frase que em fa pen-
sar en la relació de Merkel amb els 
problemes: “Estaven tan acostumats 
a viure junts, a mirar-se de prop, que 
si es veien pel carrer es torbaven” 
(Adolfo Bioy Casares. Guirnaldas 
con amores). 

Danke Shôn Angela Merkel.  

“Una dona poderosa en un món copat pels 
homes podria donar grans titulars si donés 

el més mínim peu a fer-ho”. 

A l’episodi sisè de la sèrie 
Emily in Paris, l’amiga 
xinesa de l’Emily li expli-
ca com el seu pare la vol 

subornar amb un cotxàs i una casa: 
“Només cal que torni a casa, fer el 
seu programa de capacitació i ves-
tir-me com Angela Merkel”. Una ca-
tàstrofe per la jove, vaja.

I és que sí, és inevitable pensar en 
Merkel i no veure-la amb qualsevol 
dels seus vestits jaqueta sobris i fora 
de tota sofisticació. Com ella diu, és 
empleada pública, no model. I com 
a empleada pública la seva imat-
ge també l’associem a credibilitat, a 
serietat, a lideratge, a influència i a 
consens. Paraules que haurien d’anar 
associades a tots els polítics però que 
no sempre és el cas.

Després de setze anys al capdavant 
del govern alemany, Merkel diu adeu 
deixant un llegat de marcada influ-
ència internacional i de disciplina, 
perseverança, cultura de l’esforç, 
pragmatisme i consens a Alemanya.
No han estat fàcils aquests setze anys 
per a la doctora en física quàntica. La 
crisi financera del 2018, la crisi exis-
tencial de la Unió Europea, l’onada 
migratòria i els refugiats i per aca-
bar-ho d’adobar, la pandèmia de la 
covid-19, han marcat el seu govern. 
La seva recepta? Fer allò que diu, en-
tre d’altres coses. Obvi?

La seva feina era reconeguda amb la 
portada de la revista “Time” el 2015 
i es convertia així en la primera dona 
que ocupava la portada en trenta 
anys. “El seu lideratge ha ajudat a 
preservar i promoure una Europa 
oberta, sense fronteres, davant de la 
crisi econòmica i la de refugiats”, as-
segurava “Time” per justificar l’elec-
ció.
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REDACCIÓ / LA VEU 

A mb els objectius de 
donar visibilitat, po-
sar en valor i desper-

tar vocacions químiques als i 
les més joves, la sectorial quí-
mica de la Unió Empresarial 
de l’Anoia (UEA Química) ha 
celebrat una nova edició del 
concurs “Química a l’Escola”, 
un fet que constata la impli-
cació de la patronal anoienca 
per seguir apostant pel com-
promís social de les empreses 
cap a les escoles, potenciant 
l’experimentació i les professi-
ons del futur. 
Aquest concurs -que enguany 
ha celebrat la seva segona edi-
ció- ha estat obert a tots els 
centres educatius de la co-
marca de l’Anoia i on els par-
ticipants han hagut d’utilitzar 
materials habituals o casolans 
i enregistrar l’experiment en 
un vídeo. Tots els vídeos han 
estat revisats pels membres de 
UEA Química que han patro-
cinat el concurs i han escollit 
els premiats per cadascuna 
de les categories de primària 
i secundària. Les empreses 
que han participat han sigut: 
Comercial Godó, Texcur, At-
las, ABC Leather, Waterolo-
gies, Labin, Proquip, Quim-
ser, Simar, Apliclor, Eminfor, 

Quinze centres educatius participen 
a “Química a l’escola”, de la UEA

Alquézar prén possessió 
com a nou Delegat del 
Govern al Penedès

REDACCIÓ / LA VEU 

E l president de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, 
va defensar dimarts la 

necessitat de “trencar” amb els 
vells esquemes socials i terri-
torials, i passar a “entendre el 
país com un tot, amb la seva 
diversitat i pluralitat”. 
El cap de l’Executiu, que va 
encapçalar l’acte de presa de 
possessió dels vuit nous dele-
gats i delegades territorials del 
Govern, va fer una crida als 
nous càrrecs perquè governin 
“pensant en la Catalunya sen-
cera“, i amb l’objectiu, ha dit, 
“d’oferir una mateixa qualitat 
de vida a tot el país, sense dei-
xar-nos a ningú, sense oblidar 
cap territori”.
Recordem que el nou Delegat 
del Govern al Penedès és l’al-
calde de Sant Martí de Tous, el 
republicà David Alquézar.
Pere Aragonès va lamentar 
durant la seva intervenció 
que aquesta diversitat “massa 
vegades va acompanyada de 
diferències, de desigualtats so-
cials i territorials que clivellen 
la nostra societat, i que ens 
empobreixen com a país i ens 
afebleixen com a nació”. Per 
això, va demanar als nous de-

legats que “ens ajudeu a pro-
vocar aquesta sacsejada que el 
país necessita i que ens ajudeu 
a fer-la arribar arreu”.
El president de la Generalitat 
va instar els nous càrrecs a ser 
“imaginatius i creatius” i a fer 
seves “la transformació social, 
verda, feminista i democràti-
ca que el país necessita per a 
avançar de nou”. I en aquesta 
línia va requerir també suport 
per “trencar amb la imatge del 
territori com un tot homoge-
ni” i “a deixar de veure Barce-
lona des d’altres parts del ter-
ritori com una capital girada 
d’esquena a la resta del país”.
El cap del Govern va cloure 
la seva intervenció insistint 
en la necessitat d’una gover-
nança “des d’una perspectiva 
integral del país” i “des de la 
màxima proximitat, al costat 
de la gent, escoltant a tothom, 
atenent les necessitats de la 
ciutadania amb eficiència i 
sense deixar de pensar en el 
bé comú”.
L’acte ha comptat amb la 
participació del vicepresi-
dent del Govern i conseller 
de Polítiques Digitals i Ter-
ritori, Jordi Puigneró, sobre 
qui recau la coordinació dels 
delegats del Govern. 

Robinson Ventures i Leather 
Química. 
Un total de 15 centres educa-
tius de la comarca han parti-
cipat en aquesta segona edició 
de “Química a l’Escola”: Emili 
Vallès, l’Escola Mare de Déu 
del Portal, Escola Mowgli, Es-
cola Les Passeres, Escola Ra-
mon Castelltort, Escola García 
Lorca, Escola Joan Maragall, 
Escola Maristes d’Igualada, 
Escola Guerau de Jorba, Es-
cola Escolàpies, IES Vallbona 
d’Anoia, Institució Igualada, 
Institut Escola Castell d’Òde-
na, IES Molí de la Vila i l’Es-
cola Apinas.
Els guanyadors han estat els se-
güents: Categoria 1 (3r i 4t de 
primària), el primer premi ha 
estat per l’Escola Ramon Cas-
telltort i el 2n premi per l’Es-
cola Mowgli. Categoria 2 (5è 
i 6è de primària): el 1r premi 
per l’Escola Maristes d’Iguala-
da, 2n premi per l’Escola Mare 
de Déu del Portal i el 3r premi 
per l’Escola Escolàpies. Cate-
goria 3 (1r d’ESO i 2n d’ESO): 
1r premi per a l’Institut Escola 
Castell d’Òdena, 2n premi per 
l’Institut Vallbona d’Anoia i 
la Categoria 4 (3r d’ESO i 4t 
d’ESO) el 1r i 2n premi, per a 
l’Escola Maristes d’Igualada. 
També es va fer una menció 
especial per a l’Escola Apinas 

d’educació especial. 
Els experiments han estat 
molt variats: diferenciar els 
elements de la taula periòdica 
pel color de la flama; compro-
var les reaccions d’oxidació al 
cremar un paper amb suc de 
llimona; la diferència entre 
canvis químics i físics; conèi-
xer els canvis de densitat; des-
cobrir el llevat com a ésser viu; 
els volcans amb bicarbonat i 
convertir el coure en or i plata, 
entre altres. 
Els membres del jurat han 
agraït la participació i la im-
plicació dels 15 centres edu-
catius, l’explicació de l’experi-
ment dut a terme, l’edició del 
vídeo i el bon comportament 
dels participants al realitzar 
l’experiment, demostrant que 
s’ho estaven passant bé. 
Les entregues dels premis 
s’han realitzat durant la set-
mana del 14 de juny, proporci-
onat a les escoles guanyadores 
un lot de material pel labora-
tori (provetes, pipetes Pasteur, 
vasos de precipitats, varetes 
de vidre, embuts, balances, 
productes químics, micros-
copis, entre altres). L’objectiu 
d’aquest premi és que les es-
coles puguin continuar treba-
llant la química i que aquesta 
es pot trobar a tot arreu i en 
tots els aspectes quotidians. 
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Les famílies interessa-
des poden fer el tràmit 
íntegrament on-line al 

web www.anoia.cat fins 
al proper 19 de juliol

Dues professores 
del Monalco, 
seleccionades per 
un projecte 
d’innovació

REDACCIÓ / LA VEU 

L es famílies residents 
en municipis de la co-
marca de l’Anoia que 

tinguin fills i filles estudiant 
en centres educatius d’altres 
municipis ja poden sol·licitar 
per al proper curs, si ho de-
sitgen, el servei de transport 
escolar que ofereix el Consell 
Comarcal.
L’ens comarcal té l’obligatori-
etat de garantir aquest servei 
als alumnes d’ensenyament 
obligatori, essent de manera 
gratuïta quan els alumnes ha-
gin d’escolaritzar-se fora del 
seu municipi de residència, és 
a dir, Transport Obligatori. En 
canvi, en els casos de Trans-
port No Obligatori, els alum-
nes no s’han de desplaçar fora 
del seu municipi i per tant, les 
famílies hauran de pagar el 
servei. El mateix passa amb el 
Transport Postobligatori per 
als estudis de batxillerat i ci-
cles formatius quan són fora 
del municipi de residència.
Per demanar el servei de 

Clàudia Miramunt i Gemma 
Morist,  docents de l’escola 
Monalco d’Igualada, han estat 
seleccionades per presentar el 
proper 1 de juliol,  el seu pro-
jecte d’innovació educativa 
“Els hologrames, una eina per 
cercar informació”, al Con-
grés Telemàtic de Pràctiques 
Docents de la Fundació Tr@
ms. Aquest congrés represen-
ta unes jornades internacio-
nals per compartir i aprendre 
sobre el desenvolupament de 
pràctiques innovadores en 
l’àmbit educatiu. 
Durant el confinament molts 
docents han actualitzat meto-
dologies i han utilitzat nous 
recursos que es podran con-
tinuar implementant en nous 
temps de normalitat presenci-
al, la Fundació vol reconèixer 
aquestes bones pràctiques do-
cents i compartir-les amb tota 
la comunitat educativa.
Per a l’escola igualadina “és 
una satisfacció representar 
una de les bones pràctiques 
docents,  considerades d’excel-
lència educativa, que es durà a 
terme en aquest congrés”.

Obert el termini per demanar el servei de 
transport escolar a tota la comarca pel curs 21-22

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls cònsols, Josep Ma-
joral i Mireia Codina, 
han viatjat a Igualada 

en el marc d’una visita ofici-

Visita institucional andorrana

dent de l’Associació d’Igua-
lada per la UNESCO, Mi-
quel Segura, i a l’Ajuntament 
han estat rebuts per l’alcalde 
Marc Castells i el regidor 

de Cultura Pere Camps. En 
nom del Comú, els cònsols 
han volgut reconèixer la tas-
ca de l’Associació d’Igualada 
per la UNESCO.

transport, les famílies inte-
ressades ho poden fer al web 
www.anoia.cat, del 17 de juny 
al 19 de juliol. El procediment 
es pot completar íntegrament 
de forma telemàtica, des d’un 
ordinador o dispositiu mòbil.
Aquesta tramitació l’ha de fer 
la família directament i, per 

això, el Consell Comarcal ha 
creat un manual d’instrucci-

ons molt entenedor, que per-
met resoldre dubtes i que es 
pot descarregar al mateix web. 
Tot i això, per a la resolució de 
qualsevol dubte, es pot con-
tactar al telèfon 93 805 15 85, 
extensió 327, o al correu elec-
trònic transport@anoia.cat.

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

 691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

Comarca 42, cant. Masquefa

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

al per estrènyer llaços cultu-
rals amb motiu de la candi-
datura de Sant Julià de Lòria 
a la Xarxa de Ciutats Creati-
ves de la UNESCO.
S’han reunit amb el presi-
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comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

CONCA / LA VEU 

Amb motiu del 28 de 
juny, dia de l’orgull 
LGTBI, els municipis 

de la Mancomunitat organit-
zen diversos actes per la visi-
bilització LGTBI i per seguir 
trencant estereotips vers el 
col·lectiu. Les activitats, que 
van arrencar el dia 1 de juny 
i s’allargaran fins al 12 de ju-
liol, van adreçades sobretot 
a joves i estan encarades a la 
prevenció de la LGTBIfòbia a 
través de dinàmiques i tallers 
vivencials. Un dels plats forts 
de la programació és l’exposi-
ció “El moviment en imatges” 
que es podrà veure a la sala 
d’exposicions a l’equipament 
MontÀgora i que repassa la 
trajectòria històrica dels 35 
anys del moviment LGBT a 
Catalunya a través del testi-
moni de cartells que mostren 
moments significatius i reflec-
teixen la importància que ha 
tingut el moviment associatiu 
LGBT al llarg d´aquests anys. 
També es podrà visitar una al-
tra exposició: “Talent Creatiu 
i Empresa. Disseny i compro-
mís social LGBTI” a l’Escola 
d’Art La Gaspar.

Per als joves dels diferents 
municipis de la Mancomuni-
tat s’han organitzat diversos 
tallers que tenen l’objectiu 
de visibilitzar el col·lectiu i 
lluitar contra la LGTBIfòbia. 
Tindran lloc als municipis de 
Santa Margarida de Montbui, 
La Pobla de Claramunt, Igua-
lada, Vilanova del Camí i Cas-
tellolí, i cal fer inscripció prè-
via. L’Ajuntament d’Òdena ha 
organitzat diverses accions a 
la plaça de la Font i també a la 

piscina municipal com la per-
formance teatral “De veu en 
veu”, el monòleg d’Ana Polo, 
una sessió de zumba i el con-
cert de Marina Freixas.
A més es penjarà la bandera 
LGTBI als balcons dels ajun-
taments que aquest 2021 in-
corpora també, a més del co-
lors de la bandera irisada de 
l’Arc de Sant Martí, les franges 
triangulars amb els colors de 
la bandera trans i els colors 
marró i negre. Es tracta d’una 

proposta de Daniel Quasar, 
activista nord-americà que 
s’identifica com a demisexu-
al, queer i no binari. Quasar 
ha agafat la bandera irisada, 
creada per Baker, i hi ha afegit 
els colors blanc, negre, marró, 
celeste i rosa, és a dir, els co-
lors de la diversitat racial i de 
la bandera trans. Aquest canvi 
no l’ha fet afegint franges ho-
ritzontals sinó que les ha col-
locat al lateral esquerra i de 
forma triangular, per aportar 
èmfasis d’inclusió i progrés.
A més de penjar la bandera, 
els Ajuntaments també propo-
sen per aquests dies diverses 
accions de visibilització amb 
pintades de bancs i pancartes 
amb els colors insígnia del col-
lectiu o també la decoració de 
carrers amb la bandera. D’altra 
banda, les biblioteques muni-
cipals facilitaran un expositor 
amb literatura especialitzada 
per al préstec.
El Servei d’atenció integral a 
persones LGTBI (SAI) d’Igua-
lada farà també la presenta-
ció del servei als equips de 
la OAC i Equipaments cívics 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Es tracta d’un servei públic i 
gratuït que dona cobertura al 
municipi d’Igualada. Es pot 
demanar cita a través del cor-

La Conca d’Òdena commemora el dia de l’orgull LGTBI

reu sai@aj-igualada.net
L’agenda completa amb totes 
les activitats, editada i coor-
dinada des de l’Àrea d’Igualtat 
i LGTBI de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena, es pot trobar a la 
web micod.cat, als webs mu-
nicipals i a les xarxes socials 
de la Mancomunitat.

L’origen del 28 de juny
El Dia de l’Orgull Lesbià, 
Gai, Trans, Bisexual i Inter-
sexual es commemoren els 
fets del 28 de juny de 1969 
a la ciutat de Nova York, 
coneguda com la revolta 
Stonewall, on per primera 
vegada es va denunciar la 
vulneració de drets i la re-
pressió social contra les per-
sones LGTBI. Aquests fets 
van propiciar que s’escollís 
aquest dia per commemo-
rar, reivindicar i reconèixer 
tant la diversitat en l’orien-
tació afectiva i sexual com 
en la identitat i expressió de 
gènere. A Catalunya hi va 
haver la primera manifesta-
ció LGTBI l’any 1977 i des 
de llavors els moviments de 
base han empès les adminis-
tracions per aprovar legislació 
i tirar endavant programes de 
prevenció i atenció al col·lectiu.

 

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha signat aquest 14 de 
juny l’acta d’acceptació 

de la finalització de les obres 
de la Torre de l’Homenatge 
del Castell d’Òdena que han 
durat 4 mesos i han tingut un 
import de l’adjudicació és de 
113.438,31 € + IVA. En con-
cret les obres han consistit 
en la construcció del mur de 

contenció per a la sustentació 
del basament de la Torre. Està 
format per la cara exterior de 
mur de pedra i per la part in-
terior de mur de formigó ar-
mat, amb una secció d’1 me-
tre de gruix de mitjana.
La torre de defensa es la prin-
cipal part del castell d’Òdena 
que encara es conserva en 
bon estat després de la des-
trucció de 1463. Sent un dels 
elements patrimonials més 

destacats d’Òdena, l’Ajunta-
ment segueix treballant per 
mantenir-la en les millors 
condicions possibles.
La consolidació estructu-
ral de l’extrem nord-est de 
la Torre de l’Homenatge del 
Castell d’Òdena ha estat un 
dels projectes que més s’ha 
beneficiat dels ajuts del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya (PUOSC) a l’Ajunta-
ment fins el 2024.

Finalitzen les obres del mur de 
contenció de la Torre de l’Homenatge 
del Castell d’Òdena

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

La Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l’Ajun-
tament de Castellolí el 

Pla director del castell que 
dona nom al municipi, un 
monument documentat des 
de mitjan segle X i que està 
catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN). 
El treball té com a objectiu 
analitzar el conjunt des dels 
punts de vista morfològic, 
històric constructiu, estruc-
tural i paisatgístic, amb pro-
postes d’actuació que assegu-
rin la pervivència dels seus 
valors històrics, arquitectò-
nics i significatius.
El Pla, que ha estat dirigit pèl 
Servei de Patrimoni arquitec-
tònic Local (SPAL), conté la 
valoració econòmica de les 
actuacions necessàries per tal 
de restaurar-lo, definides en 
fases successives acords amb 
les possibilitats pressupostà-
ries. Les propostes d’actuació, 
un cop efectuades, augmen-
taran el valor i la comprensió 
del monument facilitant la 
seva divulgació.
El treball preveu la consoli-
dació, restauració i conser-
vació de tots els elements que 
formen part del conjunt del 
castell amb una intervenció 
proposada que està dirigida 
a facilitar la lectura històri-
ca del monument com a part 
integrant del paisatge rural i 

natural i el condicionament 
del conjunt per fer possibles 
les visites públiques.
El Castell de Castellolí es tro-
ba situat a una altitud de 584 
metres, a uns 2,5 km escassos 
al sud del nucli de la població, 
i s’hi arriba per un camí asfal-
tat des de la mateixa població 
que s’uneix al camí principal 
de Cal Jaume. La seva ubi-
cació és òptima per a l’ús de 
defensa del territori que n’ha-
via de fer, ja que se situa a la 
cresta superior d’un turó que 
controla el pas natural entre 
la Conca d’Òdena i el coll del 
Bruc.
La configuració actual de 
les estructures del castell de 
Castellolí és el resultat arqui-
tectònic de construccions, 
addicions i restauracions fe-
tes en èpoques històriques 
diferents, al llarg d’un perío-
de que abasta més de nou se-
gles. Està documentat des de 
mitjan segle X, on es troben 
diverses mencions del “Cas-
trum Audelino”. Aquest an-
tropònim permet anar fins 
a l’origen del castell a finals 
del segle IX.

El castell ha estat reformat i 
ampliat durant els temps pels 
seus diferents propietaris, se-
gons necessitats del moment, 
fet que les diferents interven-
cions arqueològiques que s’hi 
han dut a terme en permeten 
conèixer les diferents fases 

Finalitzat el Pla director del castell de Castellolí

constructives.
L’evolució del paper dels cas-
tells al llarg de la baixa edat 
mitjana i l’edat moderna és un 
fenomen conegut que sembla 
haver deixat, també, la seva 
empremta al castell de Caste-
llolí. Així, l’element que es pot 

identificar amb més claredat 
entre aquestes refaccions tar-
danes és la torre de telegrafia 
òptica que s’eleva al centre de 
l’edificació i que correspon al 
punt número 8 de la línia pro-
jectada a mitjan segle XIX per 
enllaçar Barcelona i Madrid.

CONCA / LA VEU 

Des d’aquest mes de 
juny les empreses 
situades als Polí-

gons dels Plans de la Conca 
d’Òdena compten amb un 
nou servei de ciberseguretat. 
Això és gràcies al conveni 
que l’Associació que abraça 
els diferents polígons ha sig-
nat amb l’empresa EPSON a 
través de Remsa. La pandè-
mia de la Covid ha accele-
rat la necessitat d’implantar 
sistemes de teletreball a la 
majoria d’empreses, i aques-
ta tendència, tot i que aporta 
avantatges, també ha generat 
greus problemes en seguretat 
i protecció de dades. I és que 
el treball a distància ha incre-
mentat la circulació de dades 
des de les xarxes corporatives 

cap a dispositius particulars, 
deixant al descobert impor-
tants bretxes de seguretat.
Per l’Associació Polígons 
dels Plans l’objectiu de signar 
aquest conveni és “protegir a 
les empreses del territori dels 
ciberatacs que, des del confi-

nament, han crescut de forma 
exponencial”. Des de l’entitat 
empresarial també estan tre-
ballant en organitzar en els 
propers mesos diverses jorna-
des per “fer pedagogia i oferir 
formació en ciberseguretat al 
sector empresarial”. Epson és 
una companyia especialitza-
da en equipaments d’impres-
sió i material tecnològic molt 
compromesa amb la sosteni-
bilitat i la responsabilitat so-
cial. Una manera de treballar 
que va en línia amb la filoso-
fia de l’Associació empresa-
rial i que converteix a Epson 
“amb el partner ideal per a les 
empreses del territori”.

Nou servei de ciberseguretat per a les 
empreses dels Polígons dels Plans

El treball preveu la 
consolidació, restau-
ració i conservació de 
tots els elements que 

formen part del 
conjunt del castell

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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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Davant la millora regis-
trada en els indica-
dors epidemiològics 

i la corresponent relaxació 
de les restriccions establertes 
per a combatre la pandèmia, 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt celebrarà enguany 
la Festa Major del municipi 
després que l’any passat hagués 
de ser suspesa. Tot i mantenir 
les mesures de seguretat sani-
tària i les restriccions vigents, 
des del pròxim 29 de juny fins 
al 5 de juliol estan programa-
des una vintena d’activitats.
L’inici de la programació ani-
rà a càrrec del Cau Jove que 
organitza un sopar de carma-
nyola a la plaça dels Països 
Catalans i la projecció, en el 
mateix espai, de la pel·lícula 
“Playing with fire”.  Les activi-
tats prèvies al cap de setmana 
de Festa Major inclouran tam-
bé un concert de la Coral La 
Lira (dimecres 30 de juny) o 
les havaneres a càrrec del grup 
Les Anxovetes (dijous 1 de ju-
liol).

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha començat a treballar 
juntament amb l’Associ-

ació dels Plans, la Policia Lo-
cal i Mossos d’Esquadra noves 
mesures per aturar el ‘botellón’ 
i l’incivisme que es repeteix 
darrerament al Pla de les Ga-
varreres.
El Pla de les Gavarreres es 
tracta d’una zona bàsicament 
industrial, amb el polígon dels 
Plans on s’hi ubiquen unes 40 
empreses dedicades a diversos 
sectors. Els empresaris de la 
zona han denunciat a l’Ajunta-
ment amb què es troben passat 
el cap de setmana; ampolles, 
brutícia, males olors i altres 
restes fruit de l’activitat d’oci 
nocturn.
Per posar fi a aquesta situació, 
l’Ajuntament ha començat a 
posar fil a l’agulla, reunint-se 
amb l’Associació dels Plans per 
fer un balanç de la situació i 

determinar possibles mesures. 
També els comandaments de 
Policia Local i Mossos d’Es-
quadra han mantingut una 
trobada  per coordinar el dis-
positiu de seguretat d’aquests 
pròxims dies, el cap de setma-
na i la revetlla de Sant Joan.  
En aquest sentit, una de les pri-
meres línies d’intervenció serà 

L’Ajuntament d’Òdena pren mesures per evitar els 
botellons i actituds incíviques al Pla de les Gavarreres

evitar que les persones que 
arriben amb cotxe al polígon 
hi puguin accedir i consolidar 
concentracions per fer “bo-
tellón”. Així, es farà un reforç 
policial a la zona amb efectius 
de la policia local que es faran 
càrrec de que es compleixin les 
normes de trànsit, convivència 
i civisme, i els cos dels mossos 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La regidora de Solida-
ritat, Laura Pavón, ha 
fet una valoració molt 

positiva del cap de setmana i 
de la participació en conjunt, 
malgrat que com reconeix al-
guns actes es van veure afec-
tats per les pluges.
Divendres, per començar, no 
es va poder fer la camina-
da prevista, però la regidora  
avança que es buscarà nova 
data i que no es deixarà de fer 
aquesta activitat.
Els actes del cap de setmana 
han estat molt reeixits. Dis-
sabte, la música que va mar-
car tota una època amb can-
çons inoblidables, van formar 
part del repertori del grup 
de playback Teatro 60 de la 
Unión Cultural Extremeña 
Anoia que va fer una tarda 
molt divertida a tothom.
Diumenge, el dia va començar 
amb pluja i la sessió de cine-
ma també va quedar una mica 
passada per aigua. Van ser 
poques les famílies que es van 
animar a sortir, al matí, però 
a la tarda la gala artística va 
ser tot un èxit. Les escoles de 
dansa locals Artístic, Auntem-
po i Sweet India i el talent de 
Carlos Gómez, Sheila Grados, 

Amelia Sola, Gloria Carmona, 
Aroa Bermúdez i Marta Bossa 
van fer gaudir un públic jove. 
També els artistes s’ho van 
passar d’allò més bé i van rei-
vindicar la unitat, la lluita i el 
somriure.

Canvi de plans en el certa-
men de dibuixos infantils
El cap de setmana, com dè-
iem, només es va veure una 
mica més deslluït per la pluja, 
perquè va fer canviar els plans 
en alguns actes. Diumenge al 
matí va impedir que s’obrís la 
piscina i es poguessin fer les 
aportacions de les entrades 

Primers actes de 
la Festa Major 
de la Pobla de 
Claramunt

d’esquadra es desplaçaran en 
diverses unitats per garantir 
l’ordre públic.
El consum de begudes alco-
hòliques a la via pública està 
prohibit i així ho contempla 
l’ordenança de civisme de 
l’Ajuntament. L’incompliment 
de la norma està sancionat amb 
multes de fins a 3.000 euros.

a la causa solidària. Tampoc 
no es van poder entregar els 
dibuixos infantils al concurs 
“El somriure de la solidaritat”, 
però al llarg d’aquesta setma-
na s’anunciarà nova data de 
lliurament, segons afirma la 
regidora. 
Tal com s’havia anunciat, totes 
les aportacions econòmiques 
que s’han recollit al llarg del 
cap de setmana amb les entra-
des dels espectacles, es desti-
naran a l’entitat La sonrisa de 
Eric i a la investigació de l’epi-
lèpsia infantil. La regidora de 
solidaritat afirma que és una 
manera de sumar en la lluita 

Vilanova no es rendeix i ‘somriu’ en un cap de 
setmana de Festa Solidària

contra aquestes malalties in-
fantils i també en fer l’acom-
panyament a les famílies que 
les pateixen.
L’associació també va fer cap, 
dissabte i diumenge, a la Fes-
ta Solidària i van portar el seu 
marxandatge per vendre al-
guns articles i recollir diners. 
Segons afirma la regidora, la 
família de l’Eric va marxar 
molt contenta i agraïda per 
l’ajuda rebuda que servirà per 
continuar contribuint al Brain 
Project de l’Hospital Sant Joan 
de Déu en la investigació de 
malalties minoritàries neuro-
lògiques en la infància.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El veïnat del carrer Migdia, 
guanyadors del Carnestoltes 
2021, han donat una part de 
l’import del premi, 190 €, a 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí. Els veïns han decidit 
destinar aquests diners a la 
compra de productes d’alimen-
tació i d’higiene per al Banc de 
la Teca.
L’Esther, una veïna del carrer 
Migdia de Vilanova del Camí, 
en nom i representació de les 
famílies que van participar en 
el Carrestoltes 2021, feia en-
trega d’un sobre a l’alcaldessa, 
amb 190,80 €, amb la petició 
expressa del veïnat perquè 
s’utilitzi en favor de les famílies 
més vulnerables del municipi.
Des de l’Ajuntament, el regidor 
de Serveis Personals, Xavier 
Sala, va agrair el gest solidari 
dels veïns del carrer Migdia i 
va reconèixer que “petits gestos 
com aquests, són molt impor-
tants per Vilanova del Camí”.

El veïnat del carrer 
Migdia dona 190 € 
del premi del Car-
nestoltes 2021 per 
al Banc de la Teca 
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ÒDENA / LA VEU 

Els alumnes de 1r d’ESO 
de l’Institut-Escola Cas-
tell d’Òdena han treballat 

les últimes setmanes la poesia 
relacionant-la amb el terme 
municipal. Ho han fet a través 
de l’activitat ‘Conèixer i escriure 
haikus’, un tipus de composició 
d’estil japonès formada per tres 
versos amb 4, 6 i 4 síl·labes res-
pectivament en què moltes ve-
gades el poeta expressa els sen-
timents que li provoca la natura 
i l’entorn.
En el seu cas els alumnes del 
Castell d’Òdena han dedicat els 
seus haikus a 9 llocs dels nuclis 
del poble, del Pla d’Òdena i de 
l’Espelt. Cada un dels poemes 
es podrà veure en els respectius 
espais, reproduïts a una o dos 
rajoles. L’objectiu de la iniciati-
va també ha estat embellir amb 

aquests haikus llocs pels quals 
els odenencs/odenenques pas-
sen sovint.
L’activitat ve acompanyada de 
la proposta del repte de foto-
grafiar-se amb les 13 rajoles i 
compartir les imatges als comp-
tes d’Instagram amb l’etiqueta 
#poesiajuvenil_odena. Aquells 

Els alumnes de 1r d’ESO del Castell 
d’Òdena dediquen poemes curts a 
llocs del municipi

qui pengin fotografies de les 13 
i mencionin els comptes dels 
Joves d’Òdena (@jovedodena) 
i de l’Institut-Escola (@institu-
tescolacastelldodena) rebran un 
reconeixement de l’Ajuntament 
d’Òdena.
Les rajoles estan ubicades a: 3 al 
Teatre Unió Agrícola, 1 a la pis-
ta del pla d’Òdena, 1  al parc de 
la Font del nucli, 1 a les escales 
de color del barri de Sant Pere, 
1 a la façana de la piscina, 2 a la 
pista poliesportiva de l’Espelt,  2 
a la façana de l’institut escola a 
la plaça Mestre Vila Vell, 1 a la 
façana de l’ajuntament al costat 
la llar d’infants els Vailets i una 
darrera a la placeta de la Calç 
del barri Sant Pere

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquest dilluns l’Espai 
Jove Can Muscons ha 
acollit un taller culina-

ri pels més joves. Els tallers de 
“Cuina sense pares” estan pen-
sats perquè joves a partir de 14 
anys s’acostin al món culinari a 
través de receptes saludables i 
fàcils de dur a terme, amb l’ob-
jectiu d’animar-los a posar-se 
el davantal. 
L’activitat té una durada de 
dues hores, on es donen un se-
guit de consells sobre alimen-
tació i s’elaboren plats fàcils, 
ràpids, saludables i econòmics. 
Els joves que hi van participar 
van elaborar tres receptes: un 
primer i segon plat a base de 
verdures, peix i formatge feta 
i uns postres amb fruita i xo-
colata negra. L’experiència per 
a la Catalina Micu de 15 anys i 
per a l’Aarón Alcalá de 17 anys, 
ha estat molt positiva i creuen 
que s’hauria de repetir el taller.

Aquests tallers són una de les 
activitats que Salut Pública 
de la Diputació de Barcelona 
ofereix als ajuntaments per 
fomentar estils de vida saluda-
bles entre els joves. Una experi-
ència que a Vilanova del Camí 
ha anat a càrrec de Víctor Mar-
tos que va oferir un taller per 
mostrar als adolescents que 
cuinar plats saludables i sense 
perill, és una tasca fàcil.

Èxit del taller de cuina sense pares a 
Can Muscons 

Les inscripcions es van fer a 
través de les xarxes socials de 
l’Espai Jove Can Muscons i, se-
guint les normatives sanitàries 
de la situació actual, han acollit 
un total de set  joves.
Us recordem que l’Espai Jove 
Can Muscons actualment té 
obertes les inscripcions a les 
activitats d’aquest estiu, a tra-
vés del portal www.vilanova-
enlinia.cat

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha publicat 
les bases per a conces-

sió d’ajuts a les famílies dels 
alumnes dels centres d’educa-
ció infantil, primària i secun-
dària del municipi puguin 
adquirir llibres de text, mate-
rial escolar i llicències digitals 
per al curs 21/22. Les sol·li-
cituds per als ajuts es poden 
presentar de dilluns 28 de 
juny a divendres 30 de juliol a 
l’Ajuntament de Vallbona. La 
notificació de la resolució de 
les sol·licituds es farà com a 
molt tard dimarts 31 d’agost.
Poden optar a aquestes bene-
ficis les famílies que estiguin 
empadronades a Vallbona 
d’Anoia, tinguin una renta 
per càpita mensual (quanti-
tat de renda dels convivents 
menys l’import de l’arrenda-
ment o quota hipotecària fins 
a 600 euros dividit pel nom-
bre de convivents) no supe-
rior a 300 euros, i no ser ti-

tulars o copropietaris de més 
d’un habitatge.
A l’hora de concedir els ajuts 
es valorarà la capacitat eco-
nòmica de la unitat familiar, 
la composició familiar, la si-
tuació sociofamiliar, les pro-
blemàtiques de salut, la par-
ticipació activa en el procés 
formatiu i/o laboral i la par-
ticipació activa en el procés 
d’integració social, a banda 
d’altres criteris de caràcter so-
cial que valorarà l’educadora.
Per optar als ajuts cal pre-
sentar una instància amb 
el model normalitzat per a 
subvencions i adjuntar-hi un 
document d’identitat, el llibre 
de família, el total d’ingressos 
de la unitat familiar, el rebut 
del lloguer o de la hipoteca 
i l’extracte bancari dels úl-
tims tres mesos. Si s’escau, 
cal afegir la targeta de fa-
mília nombrosa, monopa-
rental, nombrosa especial o 
de discapacitat, el certificat 
de discapacitat o malaltia del 
convivent que la tingui i la do-
cumentació relativa a la situa-
ció de divorci o separació.

Vallbona publica les 
bases dels ajuts per a 
estudiants

Es poden sol·licitar 
del 28 de juny al 30 de 
juliol, i la resolució es 
notificarà el 31 d’agost 

com a tard

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

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

FRUITA I VERDURA
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El Festival de Llegendes 
de Catalunya celebrarà 
la seva dotzena edició 

de l’1 al 4 de juliol a Sant Mar-
tí de Tous  amb una trentena 
d’espectacles de teatre, música, 
dansa, titelles i narració. Una 
programació amb múltiples 
propostes, per a petits i grans, 
i una aposta important pels 
projectes de nova creació.
Després d’una onzena edició 
marcada per l’esclat de la pan-
dèmia i adaptada a ella amb un 
format molt reduït, enguany el 
DeLlegendes torna amb l’ob-
jectiu de recuperar plenament 
la seva essència. La companyia 
local Teatre Nu, que assumeix 
per segon any consecutiu la 
direcció del Festival, i l’Ajun-
tament de Sant Martí de Tous 
refermen un any més el seu 
compromís i responsabili-
tat per impulsar la cultura i 
consolidar el Festival de Lle-
gendes de Catalunya com un 
esdeveniment únic i referent 
als Països Catalans. Una edi-
ció més, el DeLlegendes serà 
possible gràcies a la col·labo-
ració de més de 135 voluntaris 
i voluntàries, que durant els 
quatre dies que duri el festival 
s’hi implicaran de ple repartits 
en diferents tasques d’organit-
zació, logística i/o participant 
del teatre comunitari a la po-
pular Apagada de Misteri.

La programació: diversitat 
de disciplines i públics
Entre la trentena d’espectacles 
programats que s’aniran de-
senvolupant durant els quatre 
dies que duri el Festival, des-
taca la gran varietat de dis-
ciplines escèniques: música, 

dansa, teatre, titelles i narració 
oral. D’entre el total, 17 són 
per a públic jove i adult, i 14 
per a tots els públics.
La programació començarà el 
dijous 1 de juliol a les 19h al 
Casal de Tous, on se celebrarà 
la inauguració de l’exposició 
de l’Any Tomàs, que acabarà 
al vespre amb l’espectacle mu-
sical Pedra foguera, de Jaume 
Arnella i Corrandes són cor-
randes a l’emblemàtic Castell 
de Tous.
El divendres 2 a les 18h es farà 
la cercavila Tous és llegenda, 
per primer any al DeLlegen-
des, en què hi participaran 
tots els elements de la cul-

tura popular de Sant Martí 
de Tous. Acabarà amb el ball 
de faixes i una exhibició dels 
alumnes de l’escola de circ. Al 
vespre serà el torn de l’obra te-
atral Iaia: memòria històrica, 
d’Alba Valldaura i L’Embarral. 
A la nit, a la plaça de l’Ajun-
tament, Elvira Prado-Fabregat 
presentarà el seu projecte Més 
lloc per a la fosca, i més tard 
el públic podrà veure la Cia. 
Pagans amb Paraules que tren-
quen ossos al bosc de La De-
vesa.
Dissabte 3 serà el dia amb més 
activitats. Al llarg del matí es 
podrà fer una visita guiada al 
Castell i descobrir El pont del 

diable, l’adaptació de la lle-
genda amb titelles de Micro 
Troupe. Al migdia, el públic 
podrà gaudir del concert de 
2princesesbarbudes, amb 10 
anys de Cançons i rimetes; el 
teatre de carrer itinerant Més 
enllà del bosc, de la companyia 
Campi qui pugui; el teatre i les 
titelles de La petita Capmany 
(Tanaka Teatre); i la dansa de 
LU’UM amb Dones d’aigua. 
Encara hi haurà temps per 
prendre el vermut amb en Llu-
ís Marmi, de la Tradillibreria, 
que explicarà les novetats lite-
ràries del món llegendari.
A la tarda, es podrà veure 
Dones en tota regla (Cia. La 
Remeiera) a la plaça Manel 
Girona o assistir a l’itinera-
ri narratiu de La maleta de 
les llegendes amb Llegendes 
de Girona. La narració oral 
tindrà espai també a la plaça 
Bató amb Racons de Llegenda 
del Montseny, dels narradors 
del Festival Gualba Mots. Al 
Casal hi actuarà la Cia. La Re-
forma amb Una flor no fa es-
tiu, i a La Casa del Teatre Nu 
la companyia Com un llum, 
que presentaran Safareig, anà-
lisi semàntica de l’amor en dos 
passis.
Al vespre serà el torn de Ba-
llaveu amb Ball de nit, les Kr-
regades de Romanços amb 
KR 3.0: de l’oblit a l’escenari 
i el Cabaret Pagès de l’Espe-
ranceta. La nit acabarà amb 
l’esperada Apagada de misteri, 
el moment en què Sant Martí 
de Tous queda només il·lu-
minat per milers d’espelmes 
que condueixen el públic per 
diferents racons on els habi-
tants del poble representen di-
ferents escenes inspirades en 
llegendes i històries obscures. 

El Festival de Llegendes celebra la 12a edició 
recuperant el seu format habitual

Un recorregut ple de misteri 
que acabarà al Castell amb el 
monòleg del periodista i ac-
tor convidat d’enguany, Xavi-
er Graset. De l’Apagada se’n 
faran set passis de mitja hora, 
de les 22:30h a les 01:30h de la 
matinada.
Finalment, diumenge 4 el dia 
començarà amb l’espectacle 
de titelles i música Matito i la 
grandíssima roda de fira, de 
la Cia. Matito; la contacontes 
Anna García, que explicarà 
als més petits Contes a la pell, 
i l’espectacle de carrer inspirat 
en la llegenda de Sant Jordi, 
Dragon ST, de JAM. Al mig-
dia, el Teatre de l’Aurora por-
tarà la seva versió d’El comte 
Arnau i Mondongo farà una 
improvisació musical a partir 
de cançons, romanços i lle-
gendes. A la tarda els infants 
podran veure l’actriu Nerea 
Mendia amb Manera de parlar 
i la Cia. Jordi Font amb Con-
tadors de llegenda, i els adults 
podran assistir al concert d’ar-
rel de Tecum Terra.
El punt i final al Festival el 
posarà el concert del duet Co-
canha, que presenta el seu nou 
àlbum Puput. Una oportunitat 
per sentir cançons en occità, 
des d’una una mirada jove, fe-
minista i reivindicativa.

Venda d’entrades
Els espectacles tenen un preu 
fixat de 2 euros (amb algunes 
excepcions, en què són gra-
tuïts) i les entrades es poden 
comprar de manera anticipa-
da i fins a una hora abans de 
la representació al web del 
festival www.llegendes.cat. Els 
preus dels espectacles són pos-
sibles a la important aportació 
privada que els patrocina.

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



26  |  COMARCA Divendres, 25 de juny de 2021

PIERA / LA VEU 

Piera torna a oferir un 
any més el Mercat de 
la Fruita Dolça, una 

iniciativa organitzada per 
la regidoria de Mercats de 
l’Ajuntament que es farà cada 
diumenge d’estiu. El Mercat 
vol promocionar les fruites 
de temporada i, principal-
ment, el préssec autòcton de 
la Fortesa, amb denominació 
d’origen Penedès, un produc-
te conreat a les vinyes dels 
pagesos pierencs i amb un alt 

valor qualitatiu des d’un punt 
de vista tant aromàtic com 
gustatiu.
Fins al 12 de setembre es po-
drà comprar i passejar per les 
parades instal·lades cada diu-
menge, de 9 a 14 h, a l’avingu-
da Carretera d’Igualada, a la 
rotonda de davant del Centre 
d’Atenció Primària.
La inauguració del mercat, 
previst per al passat 20 de 
juny, es farà el proper dia 27 
de juny, a les 10.30 hores, 
amb música d’ambient i un 
maridatge de fruita i cava.

Nova edició del Mercat 
de la Fruita Dolça

PIERA / LA VEU 

El dia 24 de juny obrirà 
la piscina d’estiu de Pi-
era, de la qual es podrà 

gaudir fins al dia 12 de setem-
bre en horari de dilluns a diu-
menge de 10 a 20 hores. Per 
tal de vetllar pel compliment 
de la normativa, es realitzarà 
un control d’accés i hi haurà 
un aforament limitat de 150 
persones, que es podrà vari-
ar segons determinin les au-
toritats sanitàries. Recordem 
que no es pot menjar en tota 
la instal·lació, no es pot fer 
ús de les gandules, tot i que 
es permet portar-ne de casa, 
i en cap cas es deixa material 
esportiu a les persones usuà-
ries.   
Com ja és habitual, s’hi podrà 
accedir adquirint entrades 
puntuals o amb abonaments 
mensuals i de temporada:
ABONAMENTS D’ESTIU
• Infantil (5 a 16 anys): 24,43 
€ (mensual) i 30,54 € (tem-
porada)
• Joves (17 a 24 anys): 30,79 € 

(mensual) i 35,63 € (tempo-
rada)
• Adults (25 a 64 anys): 34,61 
€ (mensual) i 40,72 € (tempo-
rada)
• Gent gran (a partir de 65 
anys): 19,34 € (mensual) i 
25,45 € (temporada)
ENTRADES PUNTUALS
• Infantil (5 a 16 anys): 3,40 € 
(laborables) i 4,50 € (festius/
caps de setmana)
• Joves (17 a 24 anys): 5,20 
€ (laborables) i 7 € (festius/
caps de setmana)
• Adults (25 a 64 anys): 5,20 
€ (laborables) i 7 € (festius/
caps de setmana)
• Gent gran (a partir de 65 
anys): 4,05 € (laborables) i 
5,30 € (festius/caps de setma-
na)
En el cas dels abonaments, 
hi haurà descomptes en el 
preu per al segon integrant 
d’una parella així com a par-
tir del tercer integrant d’una 
mateixa unitat familiar.
Podeu ampliar aquesta in-
formació al web lapiscina-
depiera.cat.

Comença la temporada 
de piscina

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia, amb 
el suport del Consell 

Comarcal de l’Anoia, ha or-
ganitzat als centres educatius 
del municipi una formació 
sobre l’assetjament entre 
iguals. 
Els claustres de l’escola Josep 
Masclans i de l’INS Vallbo-
na d’Anoia,  han participat 
en les dues sessions que van 
conduir Elisabet Guitart i 
Maria Sacasas el 12 de maig 
i el 16 de juny. Així, els cen-
tres amb aquesta formació 
han rebut el distintiu d’Espai 
lliure de bullying.
L’Ajuntament va començar a 
tractar aquesta problemàtica 
a l’institut del municipi dins 
dels actes de Sant Jordi amb 
la projecció als quatre cur-
sos de l’ ESO del curtmetrat-
ge documental ‘Cómplices’ 
del director Rubén Guindo 
Noba, germà d’una víctima 
de bullying, que va viure de 
primera mà una situació rei-
terada i molt dura durant 4 
anys. Al col·loqui posterior 
amb el director es va comen-
tar el curt i alguns alumnes 

van poder intervenir i expli-
car que també havien patit 
assetjament o situacions si-
milars, cosa que va obrir un 
debat molt enriquidor i inte-

Vallbona forma els claustres de 
mestres per treballar per uns centres 
lliures de bullying

ressant.
Arran de la programació 
d’aquest curt, la regidoria 
d’Ensenyament es va inte-
ressar pel programa ‘Stop 
bullying’, que era una prova 
pilot que el departament de 
Benestar Social del Consell 
Comarcal de l’Anoia tenia 
programada per fer a Calaf, 
i finalment es va decidir de 
fer a Vallbona també, amb 
molt bona rebut per part 
dels dos claustres.

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El passat dilluns 21/6, la 
presidenta i el secre-
tari de l’Associació de 

Donants de Sang de l’Ano-
ia (ADSA) foren rebuts pel 
M.I. Alcalde de Sant Martí 
de Tous, Sr. David Alquézar 
i la Regidora de Benestar So-
cial, Sanitat i Igualtat, Sra. 
Mercè Cantarell.
El motiu de la visita fou el de 
proposar al consistori la cre-
ació d’un signe extern, per 
homenatjar els donants de 
sang de Sant Martí de Tous i 
ubicar-lo en lloc visible.
Obsequiaren a les autoritats 
amb el llibre  “Monuments 
als donants de sang”, que ha 
promogut la Federació Ca-
talana de Donants de Sang 
(FCDS), on es recullen un 
centenar de monuments als 
donants de sang ubicats en 

diferents pobles de Catalu-
nya.
El propòsit és fer un home-
natge i un reconeixement a 
totes les ciutadanes i ciuta-
dans, entitats i organismes 
que d’una manera altruista i 

L’ADS Anoia proposa al consistori de 
Sant Martí de Tous La creació d’un 
monument dedicat als donants de sang

solidària donen sang i ajuden 
a salvar vides. A la vegada és 
una ensenya que ens recorda 
la necessitat de que la nostra 
comunitat segueixi creixent 
en aquesta vital labor que re-
presenta la donació de sang.

L’han fet els docents de 
l’escola i l’institut 
i els responsables 

d’extraescolars 
i casals també elsfaran.
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PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
va anunciar ahir diu-
menge que s’incorpora 

a la Xarxa de Viles del Llibre 
de Catalunya i que celebrarà 
el seu primer festival literari 
els dies 25 i 26 de setembre, 
fusionant-lo amb la trobada 
gastronòmica PieraDegusta 
en un nou format: el Degusta 
Llibres. La nova proposta cul-
tural s’integrarà en un festival 
ja consolidat a Piera i hi incor-
porarà un mercat d’editorials 
independents i un programa 
d’actes per a tots els públics 
que combinarà novetats lite-
ràries, una visió local i debats 
al voltant de la gastronomia.
L’alcalde de Piera, Josep Llo-
part, assegura que “és una 
aposta per posar en valor no 
només el nostre territori i els 
nostres productes, sinó tam-
bé per fomentar la cultura a 
través del llibre, i lligar-ho tot 
plegat en un esdeveniment 
que permeti situar a Piera al 
mapa dels pobles i ciutats que 
treballen per mantenir viu el 
seu passat, per fer millor el seu 

present i per impulsar el seu 
futur”. Al seu costat, el direc-
tor de la Xarxa, Enric Bono, 
va agrair al consistori pierenc 
l’acollida del festival Vila del 
Llibre i va tenir un record per 
l’origen de les viles, el poble de 
Bellprat, també a l’Anoia. Joan 
Fontanella, director de Vade-
foodies i encarregat del Piera 
Degusta, va destacar l’enriqui-
ment que provocarà la fusió 
dels dos festivals. Per acabar 
l’acte de presentació del De-
gusta Llibres, va prendre la 
paraula el comissari literari 
del festival, el cronista i expert 
en patrimoni pierenc, Antoni 
Escudero, que va destacar que 

El festival Degusta Llibres convertirà Piera en l’epicentre 
gastronòmic i cultural de l’Anoia

Aquesta nova propos-
ta, que es farà els dies 

25 i 26 de setembre, 
inclourà la celebració 
de la primera edició 
del festival literari 

Piera, Vila del Llibre 
i la quarta edició del 
festival gastronòmic 

PieraDegusta

el naixement del Degusta Lli-
bres “és una oportunitat per 
convertir-se en capital cultu-
ral-gastronòmica de l’Anoia, 
i fins i tot de la Vegueria del 
Penedès”.
El Degusta Llibres proposa-
rà als visitants endinsar-se en 
una colònia estiuenca revi-
sitada, on la cultura i l’oferta 
culinària de proximitat es do-
naran la mà, tal com ho feien 
els habitants de Piera a finals 
dels anys 40 i inicis del 50 del 
segle passat quan visitaven la 

vila i organitzaven trobades 
gastronòmiques i de caire social 
en què la cultura tenia un paper 
destacat.
A més de la part de programa 
centrada en el patrimoni mate-
rial i immaterial de Piera, que 
tindrà un pes específic impor-
tant, el Degusta Llibres oferirà 
els propers 25 i 26 de setembre 
un programa d’activitats per a 
tots els públics on destacaran 
els debats al voltant de la relació 
entre literatura i gastronomia i 
la reflexió sobre el menjar com 

a fet cultural indestriable de la 
nostra història i el desenvolupa-
ment de la nostra identitat. Així 
mateix, hi haurà temps també 
per a les presentacions de nove-
tats literàries de tardor i per a les 
activitats infantils i juvenils.
L’anunci de la incorporació de 
Piera a la Xarxa de Viles del Lli-
bre de Catalunya va tenir lloc 
en el marc de la inauguració 
de l’exposició ‘Una vila d’au-
tor’, que es podrà veure a la 
Sala d’Exposicions Municipal 
fins al 30 de setembre.

PIERA / LA VEU 

El passat dimecres, dia 
16 de juny, es va trobar 
el Consell d’Infants i 

Adolescents de Piera abans 
de les vacances d’estiu. Va ser 
la primera trobada presencial 
del consell des de que va escla-
tar la pandèmia. Els consellers 
i conselleres tenien moltes ga-
nes de retrobar-se i ells matei-
xos van ser els que van decidir 
com havia de ser aquesta reu-
nió. Finalment, va ser en un 
espai a l’aire lliure en el qual 
van poder fer dinàmiques de 

grup i valorar el treball realit-
zat en el darrer any.
El consell es va dividir en dos 
grups: infants i adolescents. 
En cadascun d’ells, els partici-
pants van fer diversos jocs on 
posaven a prova la seva agili-
tat, cooperació en equip i en-
giny. També van fer balanç del 
curs i van expressar com s’ha-
vien sentit respecte a la feina 
realitzada i sobre la seva parti-
cipació en el consell. Tots van 
considerar que havia estat una 
experiència molt enriquidora 
i divertida però amb la sen-
sació que les trobades virtuals 

El Consell d’Infants comença l’estiu 
amb una darrera trobada presencial

ho van fer tot més estrany i no 
van facilitar la comunicació.
Així doncs, tots ells  esperen 
que a partir de setembre les 
trobades siguin presencials, 
un fet que ajudarà a fer més 
dinàmiques participatives i de 
joc i que els infants i adoles-
cents pugin expressar les seves 
idees i treball de manera més 
fluida i profitosa.

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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CAPELLADES / LA VEU 

Des de fa un parell de 
setmanes els serveis 
municipals treballen 

a Capellades en tasques de 
neteja i desbrossament. Així 
s’ha netejat el Parc de la Font 
Cuitora on, a banda de treure 
herbes i branques, s’ha arre-
glat i pintat el mobiliari, amb 
les bancs i les taules que hi ha. 
També la neteja a fons ha ar-
ribat al pipi can.
La setmana passada es va 
netejar i desbrossar l’aparca-
ment del carrer de Sant Joan i 
també el de l’esplana gran del 
Capelló, on hi havia unes so-
ques que dificultaven l’apar-
cament. De cara a la foguera, 
les dues esplanades també es 
desbrossen a fons, per evitar 
incidències.
A banda dels serveis munici-
pals també aquests dies una 

empresa de neteja ha tret amb 
màquines a pressió les pintu-
res que embrutaven l’edifici 
de dotacions del NEAN Parc 
Prehistòric, les  parets del 
carrer del Carme i d’altres es-
pais de Capellades.
També gràcies a una subven-
ció de la Diputació de Barce-
lona s’ha pogut intervenir al 

Camí Ral, a la Font de la Rei-
na, on a banda de desbros-
sar els marges s’ha igualat el 
ferm, tapant els forats que 
hi havia en diversos trams 
del vial i s’ha reconstruït el 
torrent de la bleda que esta-
va intransitable, a més a més 
d’arranjar l’espai del costat de 
la Font de la Reina.

Els Serveis Municipals netegen i 
desbrossen diversos espais

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres s’ha 
presentat les activi-
tats per a joves que 

es faran aquest estiu, a par-
tir de la setmana vinent. En 
general totes han tingut molt 
bona acollida, amb algu-
nes activitats  –com el casal 

jove- amb més de 20 places 
ocupades. La resta de tallers 
també han començat amb un 
bon ritme d’inscripcions.
Recordem que les setmanes 
del 28 i del 5 de juliol es fa el 
Casal de l’Estiu Jove; el 6 de 
juliol la xerrada que presen-
tarà realitats LGTBIQ+; del 
12 al 23 “Teatre musical”; el 
12-13 i 14 de juliol el taller 
“Comunica com un YouTu-
ber”; el 15 i 16 de juliol per-
cussió i coreografia amb pi-
lotes de bàsquet” Basket Beat”; 
el 23-24 i 25 “Volei sorra” i els 
dies 2-4-6-9-11-13 d’agost es 
farà un taller per aprendre a 
produir música electrònica.
La programació està subven-
cionada al 100% i, per tant, les 
activitats que es proposen són 
gratuïtes.
Tota la informació de les activi-
tats es pot trobar a l’Instagram 
@capellades_joventut. Per a 
més dubtes es pot trucar a la 
tècnica de joventut, Alícia Be-
nito, al 679.964.684. 
Les inscripcions es poden fer en 
aquest enllaç: bit.ly/2U6wBd8

Les inscripcions per a les 
activitats joves avancen a 
bon ritme

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana 
comença l’estiu. A 
casa nostra s’acos-
tuma a celebrar 

aquesta data amb revetlles i 
petards. Aquest cap de setma-
na, però, hi ha hagut un petit 
ensurt amb uns menors que 
han tirat uns petards que han 
fet cremar una zona de matolls.
Cal anar amb molt de comp-
te ja que el nostre entorn, 
malauradament, està molt sec 
i el risc d’incendi, per tant, és 
molt alt. Recordem que s’ha 

ser molt curós a l’hora de tirar 
petards: s’ha d’estar allunyat de 
zones boscoses o amb matolls, 
seguir sempre les instruccions 
dels fabricants i els menors 
han d’anar acompanyats d’un 
adult.
Les revetlles i celebracions 
han de ser el màxim de segu-
res possibles. Recordem que 
aquest dilluns han entrat en 
vigor noves mesures que aixe-
quen les restriccions pel que fa 
als grups de més de 10 perso-
nes, però tot i així hem de mi-
rar de ser el màxim possible 
de responsables.

Comença l’estiu amb un 
petit foc provocat 

CAPELLADES / LA VEU 

Al Mirador del Museu 
Molí Paperer de Ca-
pellades aquests dies 

es pot visitar l’exposició “El 
Miracle. Pedra. Mort. Temps”.
El dia 30 de juny a les 6 de 
la tarda es farà la visita co-
mentada, “El Miracle. Pedra. 
Mort. Temps”.
Les peces presentades corres-
ponen a l’obra El Miracle que, 
alhora, s’inscriu dins del pro-
jecte Terra-lab.cat, un labo-
ratori obert de debat d’idees 
que convida diferents artistes 
visuals i de pensament a tre-

ballar conjuntament i coope-
rativa en una actualització de 
l’imaginari visual de Catalu-
nya.
La proposta El Miracle par-
teix de l’aplicació de la me-
todologia que en anglès s’ha 
definit com Art-Based-Re-
search, investigació basada 
en les arts, al voltant del fe-
nomen del megalitisme en el 
territori que ara anomenem 
Catalunya.
 Tal com es destaca a la pàgi-
na del Museu Molí Paperer 
de Capellades, “Noelia Pérez, 
Roger Guaus i Joan Pons ofe-
reixen una formalització ex-

positiva com un experiment 
col·lectiu, com un espai de 
trobades entre diferents cos-
sos lliures que interactuen 
entre ells (l’autoria, les perso-
nes que visiten l’espai, les pe-
ces mateixes i l’espai concret 
d’aquesta Sala Mirador del 
Museu Molí Paperer de Ca-
pellades) i que generen nous 
coneixements. Es tracta d’una 
col·lecció de peces autòno-
mes conformada a partir de 
la necessitat creativa de l’au-
toria, de caràcter més aviat 
poètic i personal, i allunyat 
de qualsevol intenció il·lus-
tradora o educativa”.

Nova exposició al Museu Molí Paperer

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

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

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!
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MASQUEFA / LA VEU 

Al llarg de les pròximes 
setmanes finalitzaran 
ja les obres d’asfaltatge 

de carrers al Maset, en el marc 
del projecte d’urbanització 
d’aquest sector que ha impul-
sat l’Ajuntament de Masquefa 
des del passat 2018. Els pro-
pers mesos, doncs, es posarà 
el punt i final al pla urbanístic 
més important de la història 
recent del municipi, tant pel 
que fa a la inversió econòmica 
que hi ha destinat el consistori 
com al desplegament de ser-
veis que s’han habilitat.
Així, les obres d’asfaltatge 
clouran els pròxims dies un 
cop quedin executats els dar-
rers asfaltats pendents en els 
carrers Barcelona, Principat 
d’Andorra, Igualada, Maset, 
Gran Via Diagonal i avinguda 
Masquefa. I posteriorment, es 
repassaran les franges peri-
metrals de protecció contra 
incendis i es durà a terme la 
prolongació del carrer Piera; 
actuació amb la qual es posarà 
el punt i final al projecte d’ur-
banització del Maset.

El pla d’urbanització del Ma-
set és un projecte estratègic 
i llargament reivindicat pels 
veïns del sector amb l’objec-
tiu de resoldre les mancances 
-com ara la falta d’un servei 
de clavegueram o el mal estat 
de diferents vials- que pre-
sentava la urbanització des 
de feia anys. Enrique Gómez, 
regidor d’Urbanisme, explica 
que “malgrat l’impacte que ha 
tingut la pandèmia de la Co-
vid-19 en el nostre dia a dia 
i en el funcionament de les 
administracions públiques, 
clourà amb prop d’un any 
d’antelació sobre el calendari 

Els treballs d’asfaltatge del Maset 
encaren el seu tram final

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El diumenge 20 de juny 
va tenir lloc l’últim 
concert dels cent qua-

ranta-quatre que l’entitat 
‘Els Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola’ ha ofert 
al poble. Han estat 15 anys 
d’una gran voluntat i d’un es-
forç per contribuir en la cul-
tura, especialment la musical, 
amb varietat de modalitats i 
gèneres (sarsueles, cant líric, 

solistes, cant coral, etc) i una 
aposta, present en cada tem-
porada, per a la gent jove.

Des de la direcció de l’entitat 
es van explicar les raons del 
final d’aquesta etapa amb el 
lògic cansament dels anys per 
part de la junta, la resposta 
sovint insuficient de la gent 
del poble i les dificultats dels 
darrers mesos on també s’hi 
ha sumat la pandèmia.
La regidora de Cultura de 

l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola, Àngels Lorés, va 
fer un gran agraïment i un 
fort reconeixement a la junta 
dels ‘Amics de la Música’ per 
tota la tasca i aportació en 
l’àmbit cultural als Hostalets 
de Pierola. També va pren-
dre el compromís d’agafar el 
relleu des de l’administració 
local, en la mesura que si-
gui possible, per seguir amb 
l’aposta i l’oferta musical de 
qualitat al nostre municipi.

Els Amics de la Música dels Hostalets 
tanquen una etapa

HOSTALETS DE P / LA VEU 

Aquest mes comença la 
temporada d’estiu de 
la piscina municipal 

dels Hostalets de Pierola amb 
les condicions i preus dels 
serveis ja disponibles. L’ac-
cés està disponible de del 19 
de juny, ja es poden adquirir 
els abonaments i les reserves 
dels cursets de natació que es 
faran el mes de juliol.
Cal recordar que els menors 
de 14 anys només poden acce-
dir a la piscina acompanyats 
d’un adult i que, d’acord amb 

la normativa vigent, s’haurà 
de seguir el protocol establert 
per les autoritats sanitàries 
d’accés i estada que estarà ac-
tualitzat en tot moment.
Per altra banda, l’horari és 
d’11.00 a 20.00 hores i es re-
servarà l’hora prèvia per a les 
persones que vulguin fer ús 
dels carrils habilitats per a la 
pràctica de la natació. S’esta-
bleix també que els cursets 
per a infants a partir de 4 
anys tindran lloc del 5 al 30 
de juliol i cal fer reserva del 
18 al 24 de juny a les mateixes 
instal·lacions.

Comença la temporada 
de la piscina

previst inicialment”.
El projecte ha suposat una 
inversió de més de vuit mili-
ons d’euros i han estat possi-
ble gràcies a la col·laboració 
al llarg del procés de tots els 
veïns residents, assumint les 
quotes d’urbanització corres-
ponents. Així doncs, el projecte 
aconseguirà millorar la qualitat 
de vida dels seus veïns i garan-
tir un estat òptim dels serveis 
que es presten a la urbanitza-
ció. “I és per això que l’esforç i 
els sacrificis fets per tots en els 
darrers anys estem convençuts 
que hauran valgut la pena”, afe-
geix Enrique Gómez.

CARME / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana, els veïns i 
veïnes de Carme van 

poder veure el resultat de les 
obres de remodelació del vas 
gran de la piscina municipal. 
Una obra molt esperada pel 
municipi i que ha durat va-
ris mesos, degut, sobretot, a 
l’efecte de la pandèmia.
Va ser una jornada de portes 
obertes passades, en alguns 
moments, per aigua, però que 
van donar l’oportunitat de 
donar a conèixer les millores 
que s’han fet en aquest espai 
municipal.
En aquest sentit, a banda de 
l’adequació del vas gran, tam-
bé s’ha enjardinat l’entrada 
al recinte, s’ha col·locat més 
superfície de gespa artificial 
i nous    para-sols i s’han fet 
algunes inversions pel que fa 
a la piscina infantil, l’equi-
pament del bar i el servei de 
fibra òptica, dotant a l’equipa-

ment d’un punt wi-fi per als 
usuaris.
Cal dir, que la brigada mu-
nicipal i d’altres operaris han 
treballat de valent des de fa 
dies per tenir-ho tot enllestit 
de cara a la nova temporada.
El resultat és una piscina mo-
derna que recull vàries millo-
res sensibles a la normativa 
actual. D’altra banda, també 
li dona un vessant recreatiu a 
l’equipament com a espai d’es-
barjo i de trobada familiar.
Amb aquesta actuació finalit-
za la fase 2 de remodelació de 
la piscina municipal. La dar-
rera fase suposarà, quan s’exe-
cuti, l’ampliació de la zona 
verda, la reubicació i cons-
trucció d’un nou espai de bar 
i millores en l’accés al recinte. 
La piscina obrirà les seves 
portes aquest dijous 24 i fins 
al 12 de setembre, en horari 
de 2/4 de 12 a 8 del vespre. 
Tota la informació es pot 
consultar a la web de l’ajunta-
ment: carme.cat

Carme inaugura la 
remodelació de la piscina 
municipal
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VECIANA / LA VEU 

En les darreres setma-
nes s’han realitzat les 
obres de millora de di-

versos camins del municipi 
de Veciana inclosos dins del 
Pla de Prevenció d’Incendis. 
Amb aquest pla cada any 
s’arrangen diversos camins 
que discorren per zones fo-
restals i agrícoles per tal de 
tenir-los en bon estat durant 
els mesos d’estiu i poder evi-
tar incendis com el del 6 de 
juliol de 1986 el qual va de-

vastar bona part del munici-
pi.
Els camins millorats aquest 
any són els que enllacen Se-
canella i els plans de l’ermi-
ta, el Pla de les Àligues amb 
Sant Salvador de Miralles, 
Cal Brunet fins Cal Sala de 
Miralles, Can Vidal des de la 
creu de Poltera i Cal Daniel 
fins el parc eòlic.
Les obres, amb un cost de 
11.197 euros, han estat pro-
mogudes per l’Ajuntament de 
Veciana amb el finançament 
de la Diputació de Barcelona

Veciana arranja diversos 
camins dins del Pla de 
prevenció d’IncendisSTA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Aquest dissabte es va 
celebrar a Santa Co-
loma una bicicletada 

solidària, per recollir fons per 
la Lliga Contra el Càncer del 
Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre i la seva lluita contra 
aquesta malaltia. El recorregut, 
organitzat per BTT Queralt 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, va ser: Plaça Major, 
portal del Sanou, Passeig de la 
Muralla, carrer Francesc Mo-
ragues, carrer Verge del Pilar, 
Convent, Passeig Mossèn Joan 
Segura, Carrer Major, Carrer 
del Mig i de nou s’arribava a la 
Plaça Major.
Relleus Solidaris és una activi-
tat intercomarcal que té com a 
objectiu recórrer, amb un “tes-
timoni”, les 123 Delegacions 
de la Lliga Contra el Càncer 
al Camp Tarragona i Terres de 
l’Ebre. L’activitat va començar 
a mitjans de mes de juny, re-
corrent les deu comarques de 

la demarcació i aquest cap de 
setmana s’ha fet el recorregut 
pels diversos municipis de la 
Conca de Barberà.
Dins de cada Comarca, la de-
legació fa l’activitat que consi-
dera més adient a la població, 
bé sigui una cursa, una cami-
nada, una bicicletada, una ne-
dada, etc.

Bicicletada per recollir fons en la lluita 
contra el càncer a Santa Coloma

L’objectiu d’aquesta acció soli-
dària és, per una banda recap-
tar diners en benefici de la llui-
ta contra el càncer i, per l’altra, 
realitzar una acció conjunta 
involucrant totes les delega-
cions de la Lliga i que acabin 
formant un tot, ja que la suma 
de tots és el que ens fa ser qui 
som.

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Aquest proper dissab-
te, 26 de juny, es ce-
lebrarà el 14è Aplec 

de la Capelleta de Sant Magí, 
un acte organitzat per l’Asso-
ciació d’Amics de la Capelleta 
que ja s’ha convertit en tra-
dicional a aquestes altures de 
l’any. L’esdeveniment comen-
çarà a 2/4 de 6 de la tarda, 
amb l’acollida de tots els as-
sistents. Mitja hora més tard, 
a les 6 de la tarda, es farà la 
tradicional missa a càrrec de 
Mossèn Joan Francesc Ami-
gó. El duet Carla&Laia acom-

panyarà la cerimònia amb els 
cants. Un cop acabada la mis-
sa es donarà berenar als assis-
tents, al preu de 3€ i actuaran 
el grup d’havaneres Penjats 
de l’Ham i rom cremat. 
L’aplec d’aquest any arriba 
unes setmanes després que 
el ple municipal del mes de 
març aprovés el projecte per 
arranjar el camí que va de 
la part alta de la piscina a la 
Capelleta. En total son uns 
500 metres pels quals actual-
ment només s’hi pot accedir 
per carretera. Aquest espai 
entre el nucli de Santa Co-
loma i la Capelleta és força 

transitat per aquella gent que 
surt a fer una passejada i amb 
el camí que s’ha projectat es 
pretén augmentar la seguretat 
dels vianants que hi passegen. 
La Capelleta de Sant Magí va 
ser construïda originalment 
l’any 1698 i l’edifici actual és 
fruit d’una reconstrucció de 
l’any 2006, promoguda per 
l’Associació d’Amics de la 
Capelleta de Sant Magí. És 
un edifici senzill, de plan-
ta rectangular, sense basis, 
amb coberta de canó rebai-
xat. El portal és de llinda 
recta i està coronat per una 
petita espadanya.

Aquest dissabte, 26 de juny, 14è Aplec 
de la Capelleta de Sant Magí

FOTO: startap.cat/Ajutnament de Santa Coloma de Queralt

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

L’Ajuntament de Pon-
tils i l’Oficina Jove de 
la Conca organitzen 

la ‘Passejada nocturna amb 
constel·lacions’, que tindrà 
lloc el dissabte, dia 3 de ju-
liol, a les 22.45h. L’activitat, 
destinada al públic familiar, 
combina la introducció a l’as-
tronomia amb un recorregut 
naturalista nocturn i anirà a 

càrrec d’Alexandre Bonanit, 
divulgador astronòmic i mes-
tre naturalista.
El punt de trobada serà a Sant 
Magí de la Brufaganya (da-
vant del Santuari) i està pre-
vist fer una passejada durant 
el transcurs de la qual es par-
larà de les diferents espècies 
de rapinyaires nocturns pre-
sents en el territori, així com 
dels ratpenats i altres espècies 
de fauna salvatge que es po-

den trobar durant la nit. Amb 
l’ajut d’un punter làser, les 
persones participants podran 
reconèixer els tipus d’estrelles 
i les constel·lacions i la mito-
logia, contes i llegendes que 
aquestes porten associades. 
Durant l’activitat es parlarà 
sobre els diferents objectes 
presents a l’univers i es resol-
dran dubtes i preguntes que 
puguin anar sorgint. Les ins-
cripcions ja estan completes.

“Passejada nocturna amb constel·lacions’ 
a Sant Magí de la Brufaganya

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L’àrea d’Ocupació de 
l’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola s’ad-

hereix al projecte Reempresa 
que gestiona l’Ajuntament 
d’Igualada. Es tracta d’una 
iniciativa totalment subven-
cionada que pretén ser el 
mercat principal de compra-
venda de petites i mitjanes 
empreses de Catalunya.
El projecte Reempresa ofereix 
un servei que es divideix en 
dues actuacions principals:
Mercat de compra venda 
d’empreses i comerços
Assessoria i consultoria per 
fer tot el procés de cessió
Per tant, és un projecte que 
cerca i dona suport tant a em-
preses i/o comerços que tenen 
previst tancar (per jubilació, 
per canvi de domicili, per al-
tres motius familiars, etc.) i 
que valoren un traspàs; com 
per possibles reemprenedors 
(que estan a l’atur, que tenen 
previst obrir un negoci, que 
volen capitalitzar l’atur, fer un 

canvi de domicili, etc. ). Com 
el negoci encara es troba en 
funcionament, és molt més 
senzill fer-ne la continuació.
Des del Servei d’Ocupa-
ció s’encarreguen d’acollir 
aquests possibles casos: tant 
d’empreses com de persones 
emprendores, explicar-los 
l’existència del servei i deri-
var-los als referents de l’Ajun-
tament d’Igualada on se’ls 
farà l’acompanyament inte-
gral.
Aquest servei és possible 
gràcies a l’adhesió de l’ajun-
tament dels Hostalets de Pi-
erola al projecte. Persones 
interessades només cal que 
demanin hora amb el Servei 
d’Ocupació.

Els Hostalets s’adhereix 
al projecte Reempresa
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CALAF / LA VEU 

La cooperativa ASCA-
LAF de la classe de 5è A 
de l’Escola Alta Segarra 

ha guanyat el Concurs Kahoot 
Cueme. El certamen s’ha cele-
brat per primera vegada aquest 
any i és una iniciativa del Con-
sell Comarcal de l’Anoia. D’en-
tre les 9 cooperatives, 168 in-
fants i 5 escoles de la comarca 
que han participat, la coopera-
tiva calafina ha estat la que ha 
obtingut la primera posició.  
El dimecres, 9 de juny, l’Al-
calde de Calaf, Jordi Badia, i 
la cap de l’Àmbit d’Estratègies 
per a l’Ocupació del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Sílvia 
Biosca, van entregar un obse-
qui als socis de la cooperativa. 
Cada infant va rebre una bos-
sa de roba amb una llibreta, 
un boc&rool, un llibre de re-
ceptes, un mapa de la comarca 
i material escolar.

Per a participar en el concurs, 
les cooperatives van editar un 
vídeo on presentaven el pro-
jecte i explicaven, entre altres 
aspectes, l’ONG escollida, 
amb el percentatge d’aportació 
triat, els productes que es fa-
bricaran i la forma en què s’or-
ganitzarà la venda. Posterior-

ment, cada escola va rebre un 
enllaç amb els kahoot, un joc 
en línia en què els participants 
responen una sèrie de pregun-
tes tipus test a través del mòbil 
o l’ordinador. D’entre totes les 
cooperatives, ASCALAF va 
ser la que va obtenir la màxi-
ma puntuació.

La cooperativa de la classe de 5è A 
de l’Escola Alta Segarra guanya el 
Concurs Kahoot Cueme

CALAF / LA VEU 

La Setmana de la Gent 
Gran, que es va cele-
brar entre el 7 i el 13 

de juny, arriba aquest any a 
la cinquena edició. Durant 
aquests dies, les persones de 
més de 65 anys van gaudir 
d’un programa replet d’acti-
vitats gratuïtes de tota mena.
El ‘Taller de Cuina Saludable’ 
va donar el tret de sortida. 
L’activitat va comptar amb 
una trentena d’assistents, 
que van tenir l’oportunitat 
de conèixer noves receptes i 

maneres de cuinar de forma 
sana.
La programació d’enguany 
va incloure un gran nombre 
d’activitats físiques que van 
tenir molt bona rebuda per 
part de les persones partici-
pants. D’una banda, es van 
realitzar diferents caminades, 
com la passejada ‘Caminem’, 
que va recórrer diferents in-
drets dels voltants del muni-
cipi amb bastons de marxa 
nòrdica, o la sortida per des-
cobrir l’itinerari que donarà 
lloc a la ruta saludable. D’al-

Gran participació en la cinquena 
edició de la Setmana de la Gent Gran

tra banda, les persones grans 
van poder moure’s, relaxar-se 
i aprendre amb classes de dis-
ciplines tan diverses com la 
zumba o el taitxí.
Una de les propostes que va 
tenir més èxit va ser l’exposi-
ció ‘Qui és Qui’, conformada 
per les imatges de prop d’una 
trentena d’avis i àvies de la 
localitat quan eren infants. A 
través d’una pista de cadas-
cun dels participants, els visi-
tants van tractar d’endevinar 
qui eren les persones que apa-
reixien a les fotografies.

ELS PRATS DE REI / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na es va celebrar als 
Prats de Rei l’edició 

virtual del GroundUP Music 
Festival, un esdeveniment 
organitzar pel músic mul-
tipremiat Michael League. 
Això sí, els veïns del munici-
pi sí que van poder veure els 
concerts en directe. Michael 
League és un músic estatuni-
denc, compositor, productor 
i baixista del grup de jazz 
novaiorquès Snarky Puppy, 
amb el qual ha estat guardo-
nat en quatre ocasions amb 
els premis Grammy. Va ser el 
2013 quan League va visitar 
per primera vegada el muni-
cipi de l’Alta Anoia, on hi viu 
una amiga seva i va aprofitar 
per desconnectar i concen-
trar-se en composar cançons 
per un nou disc. Segons sem-
bla, després de visitar-lo fre-
qüentment, en el darrer any 
ja ha decidit instal·lar-se de-
finitivament al poble i ser un 

pradenc més.
A l’edició d’enguany del 
GroundUp hi han participat 
només músics de la penínsu-
la per raons de la mobilitat 
pandèmica. Músics professi-
onals fora dels circuits més 
comercials, entre els quals 
Bill Laurance, el mateix Lea-
gue tocant el baix, Gisela 
João i Justin Stanton, Rita 
Payés i Elisabeth Roma.
A més, el festival també in-
corpora la promoció de la 
cultura i gastronomia cata-
lanes, una de les aficions de 
Michael League. Des dels ra-
cons de Prats de Rei, i entre 
actuació i actuació, alguns 
veïns del poble han ensenyat 
les seves receptes de cuina.

Els Prats de Rei va acollir 
el GroundUP Músic

El festival és organitzat 
per Michael League, un 

famós artista veí del 
municipi premiat amb

 4 Premis Grammy
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’IHC RIGAT va caure 
eliminat divendres pas-
sat en els quarts de final 

de la WSE Cup i ja no es va 
poder classificar per les semi-
finals de la WSE CUP. Els de 
David Càceres van perdre per 
3 a 2 contra el Sarzana italià 
en partit disputat al Polies-
portiu Comunal d’Andorra. 
D’aquesta manera van tancar 
oficialment la temporada i 
també l’etapa del miracle Cà-
ceres que va portar l’equip a la 
salvació en un treball increï-
ble del cos tècnic (amb Fran-
cesc Fernàndez i Marc Mun-
tané) i els jugadors.
L’IHC va començar molt bé el 
partit contra els italians. Els 
rigats es van arribar a posat 
0 a dos amb dos gols de Ton 
Baliu. El primer en una con-

tra de llibre amb una assis-
tència de Sergi Pla i el segon 6 
minuts després amb una bola 
recuperada pel mateix Ton 
que Bars va habilitar amb un 
toc lleuger i màgic… Baliu va 
aixecar la bola a l’escaire.
Amb el 0 a 2 els igualadins 
van tenir una FD que podria 
haver sentenciat el partit però 
Corona li va aturat a Sergi 

Pla. En canvi els ligurians van 
reduir diferències amb un tir 
exterior de l’argentí Ipinazar.

Canvi de domini
I així com a la primera part 
els arlequinats havien estat els 
clars dominadors, a la segona 
van canviar les tornes. El Sar-
zana va empatar amb un altre 
remat exterior d’Ipinazar. I a 

falta d’11 minuts el golejador 
Rossi va aprofitar un rebot 
en una aturada de l’Elagi per 
avançar a l’equip de la Ligu-
ria. L’IHC va buscar l’empat 
insistentment. El va poder 
aconseguir amb una FD que 
Roger bars va enviar al pal. 
En la continuació de la ju-
gada el mateix Bars va rebre 
un cop d’estic a la cara dins 

L’Igualada Rigat cau a quarts de la WSE Cup i dona la temporada 
per acabada

de l’àrea (que el va obligar a 
deixar la pista ensangonat) i 
que va ser penalitzada amb 
targeta blava però no amb 
penal. Els igualadins van 
jugar amb superioritat i van 
disposar d’alguns bon remats 
exteriors però Corona va 
protegir molt bé al seu equip. 
També ho van provar els de 
David Càceres jugant els 
últims segons sense porter 
però no van trobar porteria. 
Amb el marcador a zero Bars 
va veure una targeta blava 
que els italians no van acabar 
llençant a porteria. I així va 
acabar la temporada, la del 
miracle Càceres.
L’equip italià, de fet, va arri-
bar a la final de la competi-
ció, que va perdre contra el 
Lleida Llista Blava, que s’ha 
alçat amb el trofeu per tercer 
any consecutiu.

Foto: Xavi Garcia

HOQUEI PATINS / LA VEU 

El passat cap de setma-
na, després de l’èxit en 
el Campionat de Cata-

lunya celebrat a Igualada en 
les categories d’hoquei feme-
ní FEM13, FEM15 i FEM17, 
on el conjunt que entrena 
Manel Cervera en la catego-
ria de FEM15 es va proclamar 
Campió de Catalunya, l’equip 
FEM17 ‘B’ es va proclamar 
aquest diumenge campió de 
la Copa Catalana en partit 
d’anada i tornada.
En la semifinal, les iguala-
dines ja eliminaren al totpo-

derós CP Voltregà. La final 
contra el Vila-sana, l’anada 
jugada a terres lleidatanes el 
guanyaven per un gol a dos i 
la tornada a Les Comes l’em-
pat a 4 gols va fer possible 
assolir un nou èxit pel club 
igualadí.
Com a anècdota, la FCP no 
va poder desplaçar a cap re-
presentant per fer entrega de 
la pertinent copa i les jugado-
res van improvisar aixecant 
un pot de Cola Cao.
A menys de deu dies per clou-
re la temporada 2020-21 amb 
el primer equip consolidat a 
l’OkLiga, l’ascens del segon 

equip a Nacional Catalana i 
els títols dels FEM15 i FEM17 
‘B’ clou amb satisfacció una 
temporada històrica per al 
club.
Ara ja és moment de posar fil a 
l’agulla per vestir amb garan-
ties la temporada 2021-22 i ja 
es treballa per assegurar-se el 
bo i millor per l’hoquei patins 
femení a casa nostra a la pro-
pera temporada.

El Juvenil B de l’Igualada 
HC, subcampió d’Espanya
El Juvenil B de l’Igualada 
Hoquei Club no va poder 
aconseguir l’or als Campionat 

Nous èxits per les categories inferiors de l’hoquei patins igualadí

d’Espanya celebrat a Alame-
da de Osuna el cap de setma-
na passat. Els nois entrenats 
per Moisés Cervera van fer 
una fase de grups excel·lent, 
superant al CH Compostela 
(6-0), al CD Mundaiz (9-0) i 
al Alameda de Osuna (0-3), 
i es van classificar per a la 
fase final invicte.
A semifinals, l’equip igua-
ladí es va creuar amb el 
Deportivo Liceo, el qual va 
superar per la mínima amb 
un únic gol d’Eloi Cervera, 
en un partit d’infart que els 
va plantar a la final del tor-

neig. Allà van trobar-s’hi al 
CP Alcobendas, equip que 
també venia invicte i que va 
avançar-se al marcador per 
partida doble a la primera 
meitat, fet que va complicar 
molt el partit pels arlequi-
nats.
De nou, un gol d’Eloi Cer-
vera va apropar el seu equip 
al marcador, però aquest ja 
no es va moure. Una meda-
lla de plata que recompensa 
una temporada espectacular 
del Juvenil B, que va procla-
mar-se, ara fa dues setma-
nes, Campió de Catalunya.

Més info: clubbasquetigualada.cat 

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

El primer campus amb pernoctació fora de la ciutat
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ATLETISME / LA VEU 

L’Estadi Atlètic d’Igua-
lada acollirà, aquest 
dissabte 26 de juny, 

el Campionat de Catalunya 
d’Atletisme sub 10 sub 12 i 
sub 14 al aire lliure. Aquesta 
competició suposa una nova 
fita del Club Atlètic d’Iguala-
da que s’encarrega de l’orga-
nització d’aquesta final de les 
categories més joves de l’atle-
tisme.
La tinenta d’alcalde i regidora 
d’Esports, Patrícia Illa ha es-
tat l’encarregada de presentar, 
conjuntament amb diversos 
membres del Club Atlètic 
Igualada: Ramon Mir, Josep 
M. Lagunas i Santi Ramos, 
aquest campionat. Illa ha fe-
licitat al CAI per “organitzar 
un Campionat d’aquestes ca-
racterístiques que demostra 
la vàlua i la bona tasca duta a 
terme pel CAI des de fa molt 
temps i que ha permès que 

l’estadi Atlètic d’Igualada hagi 
acollit importants esdeveni-
ments esportius en les finals 
de l’atletisme català”.
Ramón Mir, membre de la 
junta directiva del CAI, ha 
posat en valor les instal·la-
cions de l’Estadi Atlètic, “la 
pista coberta i el bon estat del 
tartan han premés que la fe-
deració hagi escollit Igualada 
per acollir aquestes finals, ha 
estat un reconeixement a la 
feina ben feta del club i tam-

bé de l’Ajuntament”. Mir ha 
explicat que ha estat la matei-
xa Federació la que va decidir 
que Igualada es mereixia aco-
llir, també, aquesta final de 
promoció.
El campionat es farà encara 
seguint les mesures de segu-
retat i aforament que marca el 
protocol per la prevenció de 
la covid. Tot i així els mem-
bres participants podran anar 
acompanyats d’algun familiar 
durant la competició.

Igualada acull el Campionat 
de Catalunya sub10, sub12 i sub 14

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Promesa del C.A. 
Igualada Petromiralles 
Eloi Santafé, va assolir 

la medalla d’Argent i el sots-
campionat d’Espanya en la 
prova del Decatló, en la seva 
participació  al 36è Campio-
nat d’Espanya Sub-23, que es 
va dur a terme a les pistes de 
Nerja (Màlaga) en doble jor-
nada de dissabte i diumenge. 
Les proves comptaren amb la 
participació dels atletes esta-
tals capdavanters nascuts els 
anys 1999/2000/2001, i tin-
gueren les mesures de segure-
tat habituals per la covid-19. 
Els cinc atletes del CAI Pe-
tromiralles participants, as-
soliren 1 medalla d’Argent i 2 
llocs de finalista en les proves 
respectives, amb el 26è lloc 
per clubs per al CAI amb 15 
punts assolits pels seus atle-
tes, entre    100 equips parti-
cipants, amb una brillant ac-
tuació global. 
Va sobresortir  Eloi Santafé, 

sots campió d’Espanya - Ar-
gent - en el Decatló, amb 
6.722 punts i els següents re-
gistres en les 10 proves: 100 
m.ll.: 11”21 / llargada: 6,69 m. 
/ Pes: 11,78 m. / alçada: 1,80 
m. /400 m.ll.: 50”72 / 110 m. 
tanques: 14”92 / disc: 33,92 
m. / perxa: 4,20 m. /ll. javeli-
na: 40,81      m./1.500 m.ll.: 
4’47”05, amb el 1r lloc en 110 
m.t. i els 2ns en 100 m.ll. i salt 
de perxa,  com a posicions in-
dividuals més rellevants.
Cal ressaltar també els 5ens 
llocs de Theo Ruiz en el salt 
de perxa, amb un millor in-
tent de 4,85 m., marca perso-
nal, i d’Héctor Ramos en el 
salt d’alçada, amb 2,05 m.
Naima Ait Alibou era 10a a 
la final dels 1.500 m.ll., amb 
4’44”12, després de domi-
nar dissabte la 1ª s/f. amb 
4’34”24.                
Gerard Bou era  7è a la final 
“B” dels 5.000 m.ll., el que li 
donava la 15ª posició global,  
amb un registre de 14’51”57, 
marca personal.                  

Eloi Santafé (CAI), 
sotscampió d’Espanya 
Sub-23 en Decatló

ATLETISME / LA VEU 

Els 8 atletes del Club At-
lètic Igualada Petromi-
ralles aconseguiren un 

total de 6 medalles: 3 d’or, 2 
d’Argent  i 1 de bronze, i diver-
sos llocs de finalista,  als Cam-
pionats de Catalunya Sub-20, 
diumenge, al Serrahima de 
Barcelona.  El CAI va ser 5è 
amb 61 punts en la  classifica-
ció per puntuació global dels 
seus atletes, entre 52 clubs 
participants.

Entre la brillant actuació glo-
bal dels atletes del CAI Pe-
tromiralles, sobresortiren les 
victòries d’Alex González en 
llançament de javelina, amb 
un millor intent de 57,31 m., 
prova en la que era 6è David 
Muñoz, amb 47,58 m.  Marta 
Gallo assolia també l’Or en la 
llargada, amb un millor salt de 
5,75 m.
David Muñoz s’imposava en 
la llargada, amb 7,04 m., se-
guit d’Aitor Caldito, segon i 
Argent amb 6,68 m.  Roger 

Suria assolia igualment l’Ar-
gent en els 3.000 m. obstacles, 
amb 9’54”40.
Pol Roca assolia el Bronze en 
el salt d’alçada, amb 2,00 m. 
David Muñoz era 4t en els 
110 m. tanques, amb  15”55 
a la final, després d’assolir un 
registre de 15”36 en la s/f. cor-
responent.  Laia Planas era 4a 
en el salt d’alçada, amb 1,57 m. 
i Aleix Llorens 5è en el llança-
ment del disc, amb 38,17 m.  
Carla Elías era 12a en el salt de 
perxa, amb 2,75 m.

Sis medalles per als atletes 
del CAI Petromiralles al Campionat                          
de Catalunya  Sub-20

 

Aparells de fitness
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Dissabte es va dur a 
terme a les pistes de 
l’Hospitalet el Con-

trol Absolut, amb la partici-
pació de diversos atletes del 
CAI Petromiralles, assolint 
bons registres en les proves 
respectives  i algunes míni-
mes per als diferents campio-
nats catalans i estatals.
Van sobresortir les actuaci-
ons de Carla Bisbal, 4a a la 
final A dels 400 m.ll., asso-
lint amb 57”25 un nou rècord 
d’Igualada Absolut, superant 
els 57”6 de Maria Àngels 
Solà, del 7 de febrer de 1988 
al Serrahima.
Mar Planas era 3a en el triple 
salt, amb 11,13 m., seguida 
d’Andrea Gil, 7a amb 10,37 
m. Ian Alves era 3r en el salt 

de perxa, amb 3,95 m. An-
drea Gil era a més 4a a la final 
C dels 400 m.ll. amb 1’03”64.  
Gerard Suriol era 12è a la fi-
nal B dels 1.500 m.ll., amb 
4’19”01.

Lahcen Ait Alibou (CAI 
Petromiralles), 2n en 5.000 
m.ll. al Miting d’Ordizia
L’atleta del CAI Petromiralles 
Lahcen Ait Alibou va partici-
par dissabte en la prova dels 
5.000 m.ll. de la 5a edició del 
G.P. d’Ordizia, Memorial José 
A. Peña, assolint un registre 
de  13’55”88,  fregant la mí-
nima estatal absoluta de la 
prova.

Victòries dels llançadors del 
CAI Petromiralles, al Me-
morial Julio Álvarez 
Quatre atletes del C.A. Igua-

lada Petromiralles van par-
ticipar dijous, 17 de juny, al 
12è Memorial Julio Álvarez, 
que es va dur a terme a l’Es-
tadi del Congost de Manresa, 
amb organització de l’Avinent 
Manresa, i amb la participa-
ció de destacats llançadors de 
l’atletisme català.  
Van sobresortir les actuaci-
ons de l’atleta Sub-18 Aleix 
Camats, 1r en el disc 1,5 kg., 
amb un millor intent de 51,60 
m. Dels Veterans Josep Mª 
Lagunas, 1r en el Disc Ab-
solut amb 36,66 m., seguit 
de Ramon Sánchez, 3r amb 
35,62 m.  El mateix atleta era 
2n en el pes Absolut, amb 
12,57 m. 
El Veterà Josep Agustí Ca-
mats era 4t en el disc 1,5 kg.  
amb un millor llançament de 
27,88 m.

Carla Bisbal (CAI), rècord d’Igualada 
Absolut en 400 m.ll

ATLETISME / LA VEU 

Els tres atletes veterans 
del C.A. Igualada Pe-
tromiralles partici-

pants al 56è Campionat d’Es-
panya Màster de Màlaga van 
assolir 3 medalles, 1 d’Or i 2 
de Bronze, a més de 3 llocs 
de finalista en les proves cor-
responents. Els campionats es 
disputaren els dies 18, 19 i 20 
de juny, amb la participació 
de 1.367 atletes estatals ins-
crits en les diferents especia-
litats. Les proves comptaren 
amb les mesures de segure-
tat corresponents, per la co-
vid-19.
Ramon Sánchez Piqué era 

Campió d’Espanya - Or - en 
el llançament del Pes M-40, 
amb un millor intent de 12,15 
m., prova en la que era 5è Jo-
sep Mª Lagunas, amb 11,04 
m.
Josep Mª Lagunas era 3r i 
Bronze en  llançament del 
disc, M-40 amb 37,30 m., 
prova en què era 4t Ramon 
Sánchez, amb 34,48 m.   Joan 
Sánchez Bergadà era 3r i 
Bronze en el llançament  de 
disc M-45, amb un millor in-
tent de 31,63 m. 
Ramon Sánchez era 6è en 
martell M-40 amb 35,48 m., 
prova en la que Josep Mª 
Lagunas va efectuar nuls els 
seus intents amb l’artefacte.  

Tres medalles per al 
CAI als Campionats 
d’Espanya Màster

ATLETISME / LA VEU 

Els nois i noies de cate-
goria Sub-16 del CAI 
Petromiralles/Jocnet 

tingueren una gran actuació 
en la Jornada classificatòria 
del Campionat de Catalunya 
disputada dissabte a les pistes 
d’Ascó, assolint pràcticament 
tots els participants la seva 
classificació en les diferents 
proves, per a la final del pro-
per 27 de Juny a Lleida.    
Pel que fa a les Sub-16 feme-
nines, assoliren la classifica-
ció per a les finals respectives: 
Elsa Alías, primera en Mar-
tell amb 44,73 m. i classifica-
da directament en disc. Jana 
Planell, 1a en salt de perxa 
amb 2,85 m., i 3a en llargada 
amb 4,96 m. Clara Enrich, 1a 
en 3.000 m.ll. amb 10’37”97. 

Laia Alonso, 2a en 1.500 m. 
Obstacles amb 5’32”45.
Júlia Tomàs, 3a en disc amb 
31,42 m. i classificada en Pes, 
amb 10,02 m.  Mar Buchaca, 
4a en 100 m.ll. amb 12”90. 
Míriam Serra en disc, amb 
20,49 m. i Irene Solsona en 
perxa, amb 2,35 m..
Pel que fa als Sub-16 mas-
culins, van assolir la classi-
ficació els atletes següents: 
Ferran Sagrera, 1r en martell, 
amb 39,26 m. i 4t en pes, amb 
11,40 m. Marc Aguila, en 300 
m.ll. amb 39”12. Hamza Ze-
roual en 1.500 m. obstacles, 
amb 5’18”17. Iván Bermúdez 
en 3.000 m.ll. amb 10’35”51 
i Arnau Pinet, classificat en 
llançament de pes, amb 8,90 
m. i participant també en 
Disc, amb 11,71 m., que no li 
donaren accés a la final. 

Gran actuació dels 
cadets del CAI en les 
jornades classificatòries

BTT / LA VEU 

La passada setmana va 
tenir lloc la Transpyr 
Coast to Coast MTB, 

cursa de 7 etapes per bicicle-
ta de muntanya que va de la 
costa cantàbrica a la costa me-
diterrània, travessant tota la 
serralada del Pirineu.
La primera etapa es va situar 
a Saint Jean de Luz, al Pirineu 
francès. Després de 7 dies de 
pistes, corriols i senders, l’eta-
pa final fou a Roses, entrant a 
Pirineu català per Vielha.
La Transpyr MTB està consi-
derada per National Geogra-
phic una de millors 10 curses 
MTB del món. El quilome-
tratge acumulat en les 7 eta-
pes és de 750 km. i el desnivell 
positiu total de 18.000 m. La 
mitjana diària és de 110 km. i 
2.500 m+.
Els tracks no estan marcats i es 
segueixen sempre amb dispo-
sitiu GPS. A cada etapa es si-
tuen 1 o 2 trams cronometrats 

que són els que decideixen la 
classificació de cada etapa i la 
final.
La resta de recorregut s’ha de 
fer a ritme sostingut per tal 
d’entrar en els temps fixats a 
cada control de pas.
Per participar és necessària 
una condició física excel·lent i 
tenir força mental per superar 
els obstacles que sorgeixen. La 
climatologia extrema, tant en 
calor com fred, els a vegades 
llargs trams no ciclables, els 
ports de muntanya intermi-
nables per pistes i senders, el 
desgast acumulat en rampes 
del 15 al 25%, les avaries me-
càniques que poden sorgir... 
converteixen la cursa en un 
exigent repte, en que la majo-
ria de participants volen tant 
sols ser Finishers.
Enguany l’etapa de Vielha a 
La Seu d’Urgell va ser espe-
cialment èpica, des de la sor-
tida a les 8,00 del matí, fins a 
l’arribada dels corredors entre 
les 5,00 i les 7,00 de la tarda, 

pràcticament no va parar de 
ploure, a voltes amb calamar-
sa i tempesta elèctrica. La 
temperatura al Pla de Beret a 
mig matí estava al voltant dels 
5 graus positius. Els bombers 
van haver d’actuar en rescat, 
en produir-se alguns casos 
d’hipotèrmies.
Els igualadins Joan Badia i 
Joan Castells van participar 
per segona vegada en aquest 
repte. Ambdós van completar 
la prova amb èxit, accedint a la 
titulació de Finishers.
Un prova que reflecteix la du-
resa és l’alt nombre d’abando-
naments o de desclassificaci-
ons per entrada fora temps als 
controls de pas.
D’un total de 226 participants, 
van acabar la cursa 139.
Castells i Badia van participar 
en la categoria MTB SOLO 
(82 participants), quedant 
Castells 3r i Badia 24è. En 
aquesta categoria van com-
pletar el recorregut només 58 
participants.

Podi igualadí a la Transpyr Gran Raid 
MTB 2021
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CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

El dissabte 19 de juny, va 
tenir lloc el Berga Trail, 
que en la modalitat de 

25 kms i 1774 metres de des-
nivell, s’anomena Trail Figue-
rassa.
Hi va prendre part l’Al-
bert Bascompte, un dels run-
ners del Club Natació Iguala-
da i l’Eloi Noguera, exjugador 
de waterpolo del mateix club.
Va ser una cursa molt dura i 
difícil, sobretot pel desnivell, 
però amb unes vistes espec-
taculars dels paisatges de la 
muntanya del Berguedà.

El temps apuntava que plou-
ria, però va aguantar i els 
últims quilòmetres va sortir 
el sol.
Tant l’Eloi com l’Albert van 
avançar moltes posicions a 
la pujada i les van mantenir 
baixant.
La cursa la van fer junts i 
l’arribada també. L’Eloi va 
entrar el 63 de la general i 
el 41 dels sèniors i l’Albert el 
64 de la general i el 15 dels 
veterans, d’un total de 250 
participants, amb un temps 
de 3 hores 45 minuts i 8 se-
gons.  
Cal destacar una organitza-
ció i ambient molt bons.

Dos corredors del CNI 
Running participen a la 
Berga Trail

NATACIÓ / LA VEU 

E ls dies 12 i 13 de juny 
de 2021, els esportis-
tes màsters del Club 

Natació Igualada van par-
ticipar als XXXVI Campio-
nats de Catalunya “OPEN” 
MASTERS Natació, que es 
van celebrar a la piscina 
olímpica del Club Esportiu 
Mediterrani a Barcelona.
El veterà nedador Ernest 
Parcerisas, un dels nedadors 
catalans amb més partici-
pació, va aconseguir 3 me-
dalles d’or en les proves de 
50m, 100m i 200m de la seva 
especialitat, la braça. A més, 
té 20 rècords 75-79, 80-84, 
85-89 de Catalunya i Espa-
nya piscina 25-50 mts.
La Sara Bensiali va guanyar 

els 50m esquena, i va quedar 
2a en 50m papallona i 100m 
lliures.
El jove nedador Dani Ortiz 
va guanyar els 50m braça i 
va aconseguir dues meda-
lles de plata en les proves de 
100m i 50m papallona.
Per finalitzar, el nedador 
Dani Grados va quedar 2n 
en els 100m papallona, 3r en 
200m lliures i una 4a posició 
en els 50m papallona.
Amb un total d’11 medalles, 
el Club Natació Igualada va 
quedar en la 24 posició dels 
55 clubs participants.
Uns bons resultats tot i que 
les marques obtingudes te-
nen un ample marge de 
millora que esperem que la 
propera temporada es pu-
guin realitzar.

11 medalles per als 
veterans del CNI als 
Campionats de Catalunya

PATINATGE / LA VEU 

E l cap de setmana pas-
sat va ser especial per 
al Club Patinatge Ar-

tístic Igualada. Com cada 
any per aquestes dates van 
oferir les exhibicions de final 
de temporada. Aquesta vega-
da i per culpa de la pandè-
mia ho van fer en dos espais 
i dies diferents.
El dissabte va ser el torn de 
Santa Coloma de Queralt i el 
diumenge d’Igualada.
Els gairebé 70 patinadors/es 
del club van oferir diferents 
actuacions, des de les indivi-
duals de les categories júni-

or, cadet, certificat, iniciació 
A i iniciació B, passant pels 
duets de les iniciació C i les 
actuacions grupals de les 
iniciació D i les promocions 
(especialment aplaudides 
aquestes últimes ja que mol-
tes de les participants era la 
primera vegada que actuaven 
en públic).
A destacar també l’actuació 
de la parella promocional 
cadet del club, celebrant la 
tercera posició aconseguida 
al recent Campionat de Ca-
talunya.
La Junta del Club va desta-
car que tot i haver viscut un 
any molt complicat per les 

contínues interrupcions dels 
entrenaments degut als conse-
qüents confinaments, el club 
ha continuat creixent, i per 
tant van agrair la confiança 
que les famílies han dipositat 
en el club.
Tot i que arriba l’estiu l’activi-
tat al club no s’atura i durant 
tot el juliol continuaran els en-
trenaments. A part, a principis 
de mes participaran al nou i 
innovador Trofeu Catalunya 
Iniciació organitzat per la Fe-
deració Catalana de Patinat-
ge durant tota una setmana a 
Riudoms i que serà una autèn-
tica festa del patinatge base de 
Catalunya.

Cap de setmana d’exhibicions del 
CPA Igualada

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El diumenge 13 de juny 
es va disputar la final de 
CCEE a Santa Coloma 

de Farners (Girona) on hi van 
participar les gimnastes del CE 
Montbui: Eira Caballé, Natalia 
Poch, Irene Elvira, Mónica Filip 
i Ainoa Payán. Va ser una gran 
actuació per part d’elles i van 
brillar a la pista com sempre, tot 
i haver-hi petits errors que cor-
regirem de cara a la temporada 
següent.
Des del club són conscients que 

aquesta última temporada no 
ha estat fàcil, i mantenir la il-
lusió i les ganes té molt de mè-

El CE Montbui tanca la temporada
rit! Les entrenadores estem 
molt orgulloses de totes les 
gimnastes.

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA

I ET PREPAREM LA 
COMANDA PERQUÈ 
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MÚSICA / LA VEU 

Igualada celebrarà del 10 
al 17 de juliol la 33a edi-
ció del Festival Anòlia 

que aquest any recupera una 
proposta artística que com-
pagina artistes locals emer-
gents amb altres de més re-
nom de l’àmbit català. Tots 
els concerts se celebraran al 
Pati del Museu de la Pell, un 
ampli espai exterior, a excep-
ció del concert de l’European 
Balloon Festival, que es durà 
a terme al Parc Central.
Un dels grups revelació nas-
cuts durant el confinament, 
els Stay Homas, seran els 
encarregats d’iniciar l’Anòlia 
d’aquest any. Ho faran dissab-
te 10 de juliol al Parc Central 
a les 23h en el marc de l’Euro-
pean Balloon Festival. El grup 
Stay Homas s’ha convertit en 
el boom de la temporada amb 
tres premis Enderrock 2021 
per votació popular a grup 
revelació, millor cançó per 
“The Bright Side” i millor di-
recte. Les seves anomenades 
‘Confination Songs, amb lle-
tres juganeres i enginyoses, 
plenes de ritmes vibrants, han 
tingut la col·laboració d’El 
Kanka, Judit Neddermann i 

Sílvia Pérez Cruz, entre d’al-
tres, i han estat lloades per 
Rubén Blades, versionades 
per Michael Bublé i emeses a 
grans mitjans com la CNN o 
la BBC.

Concerts amb artistes locals 
i de fora
Dimecres 14 de juliol, ja al 
pati del Museu de la Pell, serà 
el torn del grup El pa de cada 
dia a les 22h. Es tracta d’un 
duet igualadí que combina 
el rap, la cançó i el reggae. El 
grup combina lletres de críti-
ca social i esperit constructiu 
com “Em pregunto” amb sàm-
plers de “Què volen aquesta 
gent?”. 
A les 23h actuarà la pianista 
Clara Peya. L’empordanesa 
serà una de les apostes més 
reflexives, personals i íntimes 
del cartell. La revolucionà-
ria pianista protagonitzarà la 

primera nit presentant “Peri-
fèria”, un àlbum d’onze peces 
que explora els espais buits a 
través del pop electrònic mi-
nimalista i detallista en què 
reivindica els marges de la 
societat, amb una banda de 
luxe i la veu d’Enric Verda-
guer ‘Henrio’.
Dijous 15 de juliol, també 
al pati del Museu de la Pell, 
arribarà el torn del cantant 
igualadí Paunezz que, a les 
22h, presentarà “EP#1”, un àl-
bum curt i que amb un estil 
situat a mig camí entre el pop 

L’Anòlia tindrà els Stay Homas, la Clara Peya, Suu i 
Blaumut com a caps de cartell

El festival recupera la 
proposta artística que 

combina artistes de 
renom amb artistes lo-
cals com Paunezz, Red 

Pèrill, Henrio o el Pa de 
cada dia

d’autor i la música electrònica 
evoca la nostàlgia i fins i tot 
la tristesa, amb arranjaments 
lànguids i una especial cura 
pels sons subtils. A les 23h el 
seguirà Suu que pujarà a l’es-
cenari de l’Anòlia per mostrar 
el seu peculiar univers musi-
cal, en el qual cobraran força 
alguns dels temes de l’últim 
disc, “Ventura”.
Divendres 16 de juliol a les 
22h hi haurà l’actuació de 
l’artista Red Pèrill, pseudò-
nim de l’igualadí Marc Ma-
teu. Aquesta és una de les 
propostes que confirmen 
l’aposta pels artistes de l’esce-
na local. Tot i que va anunciar 
el final de la seva etapa amb 
l’EP Suau, que incloïa “Home 
llop” i “De les tristors en farem 
flow”, ara es reinventa en for-
mat de quartet amb atmosfe-
res psicodèliques fusionades 
amb pop i electrònica. Segui-
dament, a les 23h, arribarà 
el torn del grup barceloní El 
Pony Pisador, una de les pro-
postes més fresques i diver-
tides de l’escena actual, amb 
una fórmula d’esperit coral 
que beu de l’ambient taverna-
ri, el bon humor i una llarga 
llista de referents musicals del 
folk. Un repertori encapçalat 
pels rítmics sea shanties però 
també pels cants guturals de 
Tuva, les havaneres, la rumba, 
el bluegrass i el que més con-
vingui per fer ballar el perso-
nal.
El punt i final de l’Anòlia 
d’aquest any el posarà el grup 
barceloní Blaumut, també al 
Pati del Museu de la Pell. El 

quintet liderat per Xavi de la 
Iglesia presentarà el disc con-
ceptual 0001. L’àlbum gira al 
voltant de l’existència de la 
condició humana a través de 
lletres amb un punt entranya-
ble i fascinant i la sonoritat 
d’un pop elegant i madur amb 
reminiscències de la clàssica 
i el folk. Deu anys després 
d’haver irromput a l’escena 
amb èxits com “Pa amb oli i 
sal”, la nova aposta fa un salt 
amb cançons sobre reflexions 
personals des dels vessants 
racional, emocional i físic.
En cas que s’exhaureixin les 
localitats, es farà una segona 
sessió del concert a les 24 h. 
i les entrades es posaran a la 
venda el dimecres 14 de juliol 
a partir de les 10 h.

Entrades a preu simbòlic 
d’1€
Les entrades es posaran a la 
venda a partir del dimecres 
dia 30 de juny a les 10 h del 
matí al web www.tiquetsigua-
lada.cat.  Per tal de garantir la 
presencialitat, totes les entra-
des tindran un preu simbò-
lic d’1€ i tant sols es podran 
adquirir 6 entrades simultà-
niament, sempre que siguin 
persones del mateix nucli fa-
miliar o de bombolla de con-
vivència.
L’aforament màxim del pati 
del Museu és de 500 localitats 
i del concert de d’Stay Homas 
al Parc Central és de 3.000 
localitats aproximadament. 
Caldrà portar mascareta en 
tot moment: durant l’entrada, 
el concert i la sortida.

TELEVISIÓ / LA VEU 

CIMA (Asociación de 
mujeres cineastas y de 
medios audiovisuales) 

i el Zoom Festival internacio-
nal de continguts audiovisu-
als de Catalunya han decidit 
crear aquest premi, que reco-
neixerà la mirada d’igualtat 
de gènere en els formats te-
levisius o per a plataformes 
OTTs. 
Zoom Festival se celebrarà 
del 23 a el 28 de novembre a 
Igualada, Barcelona i online, 
una edició que incorpora per 
primera vegada els videojocs 
a la secció oficial de festival. 
El certamen dona visibilitat 

als continguts audiovisuals de 
qualitat, en diversos formats i 
creats per a tot tipus de pla-
taformes, des de la televisió 
fins a espais digitals. La sec-
ció oficial del festival recull, 
a més, propostes de ficció, 
programes d’entreteniment, 
informatius, culturals i divul-

Neix el Premi CIMA-Festival Zoom 
al millor format de TV per la igualtat 
de gènere

gatius o esportius que opten 
als Premis Zoom. El Festival 
Zoom també premia els con-
tinguts audiovisuals a les xar-
xes socials, amb la creació de 
el nou premi Millor Streamer, 
a més d’altres guardons com 
el Premi d’Honor o el Premi 
a l’Millor Pilot de Ficció que 
organitza juntament amb 
SerielizadosFest.
CIMA (Asociación de Mu-
jeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales) té l’objectiu 
de fomentar una presència 
igualitària de les cineastes i 
professionals de sector con-
tribuint a una representació 
equilibrada i realista de la 
dona en els continguts.
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CULTURA / LA VEU 

Ja ha acabat la fase de va-
loració tècnica i 40 pro-
jectes culturals presentats 

al procés participatiu per part 
de les diverses entitats i em-
preses culturals d’Igualada, 
han estat validats per sotme-
tre’s a votació. La comissió 
tècnica formada per personal 
tècnic del Departament de 
Promoció Cultural, Serveis 
Jurídics, Entorn Comunita-
ri i Cooperació de l’Ajunta-
ment d’Igualada ha treballat 
conjuntament per estudiar la 
viabilitat dels projectes i re-
visar que compleixin tots els 
requisits.
L’informe de valoració es pot 
trobar al web www.iguala-
daccc2022.cat, on hi ha de-
tallades totes les propostes 
presentades. Pràcticament la 
totalitat d’activitats presenta-
des han estat acceptades per 
formar part a la fase de vo-
tació popular. La validació o 
desestimació de propostes ha 
estat comunicada a les enti-
tats i empreses culturals que 

hagin presentat els projectes.

Fase de votació
Aquesta fase oberta per la 
ciutadania té per finalitat la 
selecció de les propostes que 
finalment s’executaran durant 
el 2022 en el marc de la Capi-
tal de la Cultura Catalana, per 
votació.
Es podrà votar del 28 de juny 
a l’11 de juliol i ho podran fer 
les persones empadronades a 
Igualada majors de 16 anys.
Cada persona haurà de vo-

tar 3 projectes dels 40 que hi 
haurà per escollir. La votació 
s’efectuarà a través del web de 
l’esdeveniment www.iguala-
daccc2022.cat identificant-se 
amb el DNI o NIE.
Per tal de facilitar la localit-
zació de les activitats per les 
votacions, estaran agrupades 
en els diferents àmbits de la 
cultura: Patrimoni, recerca, 
pensament, amb un total de 
5 propostes; Cultura Popular 
i Tradicional, amb 8 propos-
tes; Teatre, dansa, i musicals, 
també amb 8 propostes; Mú-
sica, la més nombrosa amb 
15 propostes i finalment Art 
i fotografia amb 4 propostes a 
votar.
En el cas de no disposar dels 
mitjans tècnics per accedir 
al web, es podrà votar a tra-
vés dels punts de votació que 
estaran ubicats a la Sala d’Ex-
posicions Municipal, al ves-
tíbul de l’Ajuntament d’Igua-
lada i a la Biblioteca Central 
d’Igualada.
Els horaris dels punts de vo-
tació presencials seran: Sala 
d’Exposicions Municipal, de 

dimarts a dijous de 18 a 20h, 
divendres de 17:30 a 20:30h, 
dissabtes d’11 a 14h i de 17:30 
a 20:30h i diumenge d’11 a 
14h i de 18 a 20h; vestíbul de 
l’Ajuntament d’Igualada de 
dilluns a dijous de 8 a 18h, i 
divendres de 8 a 14h; Bibli-
oteca Central d’Igualada, de 
dilluns a divendres de 10 a 
13h i de 16 a 20h, excepte el 
dilluns al matí que la Biblio-
teca està tancada.
Un cop acabat el període de 
votació, les activitats que pre-
sentin un major nombre de 
vots seran les que s’executa-
ran fins a esgotar la partida 
pressupostària de 75.000 €, 
destinada a cobrir els costos 
dels projectes. Les propostes 
guanyadores passaran a for-
mar part de la programació 
cultural per l’any 2022.
La setmana següent de les vo-
tacions es publicaran les pro-
postes guanyadores al web de 
la capitalitat i l’Ajuntament 
contactarà amb les entitats i 
empreses culturals d’aquestes 
perquè formin part de la pro-
gramació cultural del 2022.

40 projectes culturals presentats al procés 
participatiu seran sotmesos a votació popular

MÚSICA / LA VEU 

L’Agrupació Sardanista 
d’Igualada i la Regidoria 
de Promoció Cultural 

de l’Ajuntament d’Igualada or-
ganitzen un concert de cobla 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
ja que enguany no es podrà 
celebrar l’Aplec de la Sardana 
al passeig. El proper diumen-
ge dia 27 de juny, a les 12 del 
migdia la cobla La Principal 
de Cassà oferirà un concert 
que, a més, servirà per home-
natjar totes les persones que 
ens han deixat. Les entrades, 
que tenen un preu de 5 euros, 
es poden comprar al web tea-
tremunicipalateneu.cat i una 
hora abans de l’espectacle a la 
taquilla.

Història de la Cobla Princi-
pal de Cassà
Com recorda Josep Loredo 
i Moner: Aquesta Cobla-or-
questra va néixer l’any 1910 
a Cassà de la Selva, essent, 
en un principi, una evolució 
de la Cobla-orquestra Or-
feó Cassanenc; després s’hi 
van afegir dos “dissidents” de 

la Cobla-orquestra La Unió 
Cassanenca: Enric i Ricard 
Gruart, juntament amb Ra-
mon Rosell i Mestres, Josep 
Barceló, Robert Rich, Lluís 
Julià, Francesc Ferrer, Recared 
Oliveras, Miquel Roca i Julià, 
Emili Figueras i l’altre fill de 
l’Enric Gruart, en Francesc. 
La veu popular batejà la nova 
formació amb el nom dels 
“Enriquets” (fent referència al 
capdavanter, Enric Gruart). El 
primer director en fou el fill de 

l’Enric, en Ricard. I una vega-
da reestructurats, van adoptar 
definitivament el nom de La 
Principal de Cassà.
La seva primera actuació 
d’aquest període va tenir lloc 
el 27 de Març de 1910, diada 
de Pasqua, al local del Centre 
Republicà de Cassà de la Sel-
va, amb notable èxit, que es 
repetiria pocs dies després al 
Centre Econòmic. Hi ha do-
cumentades actuacions amb el 
nom de La Principal de Cassà 

l’any 1907 tant en la vessant 
d’Orquestra com en la de 
Cobla, tot i que per aques-
ta darrera funció prenien el 
nom de La Nova de Cassà de 
la Selva. L’any 1910 van pren-
dre el nom definitiu que, amb 
un parèntesi d’un canvi de nom 
obligat (temporades 1988-89 a 
2009-2010 en que van haver de 
treballar com a Cobla-orques-
tra Selvamar), ha perdurat fins 
els nostres dies.
Encara dins de la temporada 

El Teatre Municipal l’Ateneu acollirà un concert de la Cobla 
Principal de Cassà, diumenge

1923-1924, el mes de gener de 
1924 els contracta el Centre 
Català de Madrid, on actu-
en a la Casa de la Ciutat i al 
Palau Reial. Paradoxalment, 
una de les sardanes que in-
terpreten en aquella ocasió és 
La Santa Espina, d’ Enric Mo-
rera, aleshores rigorosament 
prohibida per la dictadura 
de Primo de Rivera, essent la 
primera ocasió en què aques-
ta emblemàtica sardana es 
pot escoltar per una emissora 
de ràdio. Entre 1939 i 1943 
havien actuat amb el nom de 
Cobla-orquestra Hispània. 
Per qüestions de la propie-
tat intel·lectual del nom de 
la formació, La Principal de 
Cassà va prendre el nom de 
Cobla-orquestra Selvamar el 
dia 1 de Gener de 1988, re-
cuperant el nom la tempora-
da 2010-2011. Recentment, 
l’historiador Jordi Gallegos 
i Córdoba, de l’Escala, ha fet 
una recerca i ha trobat que 
els inicis de la principal de 
Cassà es remunten a l’any 
1897, fent doncs, que el 125è 
aniversari de la formació si-
gui el proper any 2022.

POESIA / LA VEU 

El poeta igualadí Lleonard del 
Rio C. ha participat en el poe-
mari “P.2021” editat a benefici 
dels afectats per el síndrome 
de Down. Es tracta d’un llibre 
exclusiu, publicat en ocasió del 
centenari del naixement de la 
pintora i poeta Felícia Fuster Vi-
ladecans (Barcelona 1921 – Pa-
rís, 2012) presentat per Francesc 
Forcades Vives, president dels 
“Homes i Madones del Paratge 
de Lleida”, i prologat per Josep 
Tort Bardolet, president de l’As-
sociació d’Amics de la UNESCO 
de Lleida. El treball del nostre 
compatrici porta per títol “El 
tresor de l’amistat”. 

Lleonard del Rio en 
un poemari per al 
Síndrome de Down
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MÚSICA / RAMON ROBERT 

A resultes de les restric-
cions de mobilitat, en 
els darrers setze me-

sos gairebé no hem pogut vi-
atjar enlloc. Aquest preestiu, 
gràcies a les prevencions i les 
vacunes,  la incidència del co-
ronavirus va apaivagant-se i 
el contagi remet. Ja no tenim 
tocs de queda ni restem con-
finats dins de les ciutats. Però 
com el problema pandèmic 
encara no està completament 
resolt, els viatges a alguns pa-
ïsos estrangers segueixen sent 
una mica complicats. D’aques-
ta manera, sense gastar ni un 
sol euro ni córrer riscos de sa-
lut, proposem un petit viatge 
virtual amb una selecció de 
músiques variades, cançons  
que ens transportaran a dis-
tints indrets del món. 

Lenny Kravitz – New York 
City
Gairebé tots els grans com-
positors i intèrprets musicals 
nord-americans han escrit o 
cantant a la magnífica i mul-
tiracial ciutat  de Nova York. 
Potser seria massa obvi des-
tacar al notori compositor 
George Gershwin o al cantant 
icònic Frank Sinatra, així que 
anirem una mica més enllà. 
Visitarem la ciutat de la mà 
d’un artista nascut precisa-
ment a Nova York, a l’any 
1964. Aquest ens explica que 
“Nova York és un lloc encan-
tador, la ciutat reina, la millor 
ciutat que pots trobar”. 
h t t p s : / / y o u t u . b e / W R -
3Mhe_1Eq8 

Nat King Cole – Arrivederci 
Roma
Nascut a Alabama el 1919, 
Nat Cole molt aviat destaca-
ria com a pianista i cantant 
de swing jazz. A la seva audi-
ència no li importava massa 
el seu color de pell, però ell 
també fou víctima del racis-
me del seu temps. Seria atacat 
tant pels supremacistes blancs 
com pels activistes dels drets 
civils, que l’acusaren de no 
implicar-se en la seva causa. 
Sigui com sigui, Cole va tenir 
una de les veus més expressi-
ves i privilegiades de tota la 
història de la música popular. 
En aquesta melodiosa cançó 
ens proposa un comiat de la 
meravellosa ciutat de Roma. 
https://youtu.be/gZ9L9OUll4k 
  
HK Gruber & Daniel Bare-
boim - Berlin Im Licht
Berlín és una ciutat impo-
nent. A l’any 1928, el músic 
Kurt Weill i l’escriptor Ber-
told Brecht foren els pro-
motors d’un gran festival de 
música, balls i focs artificials, 
Berlin Im Licht. 
Al llarg d’una setmana, la ca-
pital imperial fou presentada 
como una ciutat de llums ori-
entada al futur. Setanta anys 
després, en la celebració de la 
vigília d’Any Nou, el cantant 
HK Gruber i el en aquella 
ocasió pianista Daniel Ba-
renboim van recrear aquelles 
“llums sobre Berlín”, en què 
es festejava el pas de la il·lu-
minació amb gas al enlluer-
nat elèctric. 
https://youtu.be/vGlbkkfafXo 

Ismaël Lo – Jammu Afrika
Àfrica, el continent més bonic 
del món. De pare senegalès i 
mare nigeriana, Ismael Lo va 
néixer a Níger a l’any 1956. 
Va aprendre música escoltant 
la ràdio, formant molt jove la 
banda musical Super Diano-
mo. El 1988 iniciaria la seva 
carrera en solitari i pocs anys 
després ja seria considerat el 
millor compositor i cantai-
re d’Àfrica, assolint reconei-
xement internacional. Molt 
conscienciat en temes sanita-
ris i socials, ha participat ac-
tivament en la sensibilització 
i informació sobre  problemes 
que castiguen Àfrica. “Encara 
que el cel plori, nosaltres llui-
tarem pels nostres germans”, 
canta Ismaël Lo. 
https://youtu.be/035WIWKn-
4cA 

Zaz – Paris sera toujours Pa-
ris  
Tots els grans artistes musi-
cals francesos li  ha cantat a la 
bonica ciutat de París.  La for-
midable Zaz (Isabelle Geffroy) 
li va dedicar un disc sencer i 
imprescindible a l’any 2014. 
Fusionant tradicional cançó 
francesa amb gipsy jazz, Zaz 
recupera una antiga cançó del 
chansonnier Maurice Cheva-
lier i ens convida a un recorre-
gut gairebé màgic per la ciutat 
de la llum. París serà sempre 
París!. 
https://youtu.be/tmiI98EG1Fo 

Quartiere Coffee – In Jamai-
ca
La illa  caribenya de Jamaica 
fa 240 kilòmetres de llarg i 
80 d’amplada. Té una frondo-
sa topografia de muntanyes, 
boscos pluvials i platges amb 

esculls. La seva capital i ciutat 
més poblada és Kingston. L’ex-
plosió de la música jamaicana 
en general i la difusió interna-
cional del reggae en particular 
es va produir a partir de  l’any 
1969, quan Bob Marley & The 
Wailers van irrompre a les llis-
tes d’èxits musicals de tot el 
món. Des de llavors, s’ha fet 
música reggae en molts llocs, 
fins i tot a Itàlia, d’on és ori-
ginari l’anomenat Quartiere 
Coffee. 
https://youtu.be/VWTkPHN-
lsiU 

Fito Paéz - Buenos Aires
“A Buenos Aires, tot vola. 
L’alegria, l’anarquia, la bondat 
i la desesperació. A Buenos 
Aires hi viuen Borges, Déu i 
el rock and roll” va cantar l’ar-
tista contracultural, sarcàstic 
i rocker de mena Fito Paéz 
en aquest tema, sent especi-
alment crític amb alguns as-
pectes de la capital portuària. 
Però Buenos Aires ( 3 milions 
d’ànimes dins una província 
de 17 milions) és quelcom 
més que una gran capital. És 
una ciutat icònica i cosmopo-
lita, cantada també per l’ino-
blidable Carlos Gardel.
https://youtu.be/BFxGpQRJE-
HE 

Morrisey – Istambul
El sempre enigmàtic Morri-
sey, qui fou líder de The Smit-
hs, inclou aquest líric i eteri 
tema en el seu disc World 
Peace is none of your business 
(2014).  Amb ell ens trasllada 
als carrers d’Istambul per a 
recrear la tonalitat musical de 
la també vaporosa ciutat tur-
ca. Pel que fa a la lletra, s’hi 
relata la història de la recerca 

Fent turisme sense portar maletes
Músiques i cançons per a viatjar arreu del món

d’una persona enmig d’una 
zona de prostitució i crim de 
la transcontinental Istambul,  
suggestiva herència de Bizan-
ci i Constantinoble. 
ht tps : / /youtu .be /wB8cR-
ziNeu0 

Agustín Lara – Veracruz 
Veracruz, també conegu-
da com Heroica Veracruz, 
és una ciutat portuària de la 
costa del Golf de Mèxic, situ-
ada a l’estat del mateix nom. 
Va ser fundada al segle XVI 
pels colons espanyols, sent un 
dels ports més grans i antics 
del país. S’han escrit algunes 
cançons dedicades a aquesta 
localitat atlàntica, però cap 
d’elles és comparable amb 
la que va composar Agustín 
Lara a l’any 1936. “Yo nací con 
la luna de plata, y nací con 
alma de pirata, Veracruz, son 
tus noches diluvio de estrellas, 
palmera y mujer”.
ht t ps : / / youtu . be / f 9 H No -
huiKRU 

The Clash – London Calling
Fundada pels romans a la 
riba del riu Tàmesis, Londres 
és ara per ara, si el Brexit no 
ho canvia, la capital i ciutat 
més gran d’Anglaterra. Ciutat 
global i multiracial, ha estat 
cantada per trobadors medi-
evals i per cantants contem-
poranis, cas de Ralph McTell 
a Streets of London. Possible-
ment però, la cançó moderna  
més reconeguda sigui London 
Calling, registrada pel grup 
punk rock The Clash, en la 
que trobem les famoses frases 
“Londres trucant a l’infra-
mon, sortiu de l’armari nois 
i noies”. 
https://youtu.be/6_GLjFOpG5w



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 1915.
ANTIGA ESCOLA I TALLER TÈXTIL UBICAT AL 
PAVELLÓ GARCIA FOSSAS, AL COSTAT ESQUE-
RRE DE L’EDIFICI DE L’ATENEU IGUALADÍ DE 
LA CLASSE OBRERA.

Aquest recinte d’ensenyament teòric i pràctic sobre 
les tècniques del teixit va estar instal·lat a l’antic Pa-
velló dels Germans Jaume i Artur Garcia Fossas, a 
iniciativa i suport econòmic d’ells mateixos; essent 
una valuosa oferta formativa i complementària, du-
rant uns anys, de les pròpies competències acadè-
miques que oferien les Escoles de l’Ateneu Igualadí 
de la Classe Obrera.

Atès que totes les fotografies, per a una bona conserva-
ció, en el seu moment van ser cedides o donades a l’Ar-
xiu Comarcal de l’Anoia; se us facilitarà -sempre que sigui 
possible- el número de registre de la imatge en qüestió; en 
aquest cas el 02651.

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

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

TEATRE / LA VEU 

Mostra Igualada ja 
té dates per la 33a 
edició. La fira d’es-

pectacles infantils i juvenils se 
celebrarà del 31 de març al 3 
d’abril del 2022. Les compa-
nyies professionals ja poden 
sol·licitar actuar-hi a partir 
d’aquest dilluns 21 de juny i 
fins al 15 d’agost a través d’un 
formulari disponible a la pàgi-
na web www.mostraigualada.
cat on es detallen els requisits 
artístics i les condicions de 
participació.
La convocatòria artística està 
oberta a companyies professi-
onals  que presentin especta-
cles de qualsevol gènere (tea-
tre, dansa, música, circ, etc.) 
adreçats a un públic familiar, 
infantil o juvenil, tant si han 
estat creats per ser represen-
tats en espais tancats com a 
l’exterior. Les propostes poden 
ser de petit, mitjà o gran for-
mat i també poden combinar 
diversos gèneres. Es tindrà es-

pecialment en compte la con-
temporaneïtat de la proposta, 
la innovació en el llenguatge 
escènic, l’aportació en el for-
mat, i la dramatúrgia. S’hi 
poden inscriure companyies 
d’arreu: catalanes, de la resta 
de l’Estat espanyol i interna-
cionals. 
Amb l’objectiu de fomentar 
la creació, ser un referent per 
a les companyies d’arts escè-
niques per a tots els públics i 
marcar el camí de les línies de 

Mostra Igualada anuncia les dates del 
2022 i obre la convocatòria artística

programació del país, Mostra 
Igualada obrirà a la tardor la 
segona edició del programa de 
Suport a la producció i exhibi-
ció, unes línies de suport a la 
producció per a companyies 
en els àmbits del gran format, 
l’escena per a joves, les noves 
dramatúrgies i la cooperació 
entre companyies de diferents 
territoris. La convocatòria 
s’obrirà la propera tardor i les 
propostes seleccionades s’ex-
hibiran a la Mostra 2023.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Com ja ve a ser tradició 
any rere any, els tallers 
de Gravat i Fotografia 

exposaran treballs d’alumnes 
a la Sala Municipal d’exposi-
cions d’Igualada. 
Es podrà visitar del 17 de 
juny al 4 de juliol, gaudint de 
dues exposicions simultànies:
- “Cadàver exquisit: descons-
trucció del Gernika, del taller 
de fotografia”. Guiats pel pro-
fessor del monogràfic, l’Aureli 

Sendra, l’alumnat ha triat una 
obra d’art ben reconeixible 
per tothom per reinterpre-
tar-la en fotografia. 
- “El gravat amb imagina-
ció, del taller de serigrafia i 
gravat”. Amb el suport del 
professor del monogràfic, el 
Josep M. Rosich, l’alumnat 
ha hagut de sortejar les limi-
tacions que suposava el no 
poder assistir a les classes de 
manera presencial a causa 
de les normatives arran de la 
pandèmia. 

Exposicions de La Gaspar 
a la Sala Municipal
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LITERATURA / LA VEU 

Una cinquantena de 
persones van assistir 
dimarts 15 de juny 

al quart acte del Cicle Lec-
tures Universals organitzat 
per Òmnium Anoia i dedi-
cat a l’obra de l’escriptor seu 
d’origen grec Theodor Kalli-
fatides, un autor de prestigi 
internacional que ha estat 
traduït a més de vint llen-
gües i que ha escrit, entre 
d’altres, les novel·les “Una 
altra vida, encara” i “Mares 
i fills”.
L’acte, que va tenir lloc a la 
Biblioteca Central, va comp-
tar amb una presentació 
del perfil del Kallifatides a 
càrrec de Salvador Oliva, 
i amb una conversa entre 
l’escriptora igualadina Ma-
ria Enrich i la traductora al 
català de l’autor, Montserrat 
Camps. Ambdues van ex-
plorar la tècnica narrativa 
del novel·lista, una literatu-

ra pròpia de l’emigrant que 
acaba sentint-se part de dos 
mons –en el seu cas Suècia i 
Grècia- i que reflexiona so-
bre allò que dona sentit a la 
vida. La narrativa del grec 
Kallifatides es considera se-

Òmnium Anoia celebra una experiència grega 
literària, musical i gastronòmica en homenatge a 
Theodor Kallifatides

miautobiogràfica de madu-
resa, ja que es mira les coses 
des de la perspectiva del 
retorn: no només un retorn 
físic cap a Grècia sinó so-
bretot un retorn a l’interior 
d’un mateix.

L’acte va comptar també amb 
música en directe a càrrec 
d’Aimar Redolad i Albert 
Puig, que van interpretar 
dues peces gregues i una 
adaptació d’Abba amb resso-
nància grega per fer explícit 
el caràcter suec i grec alhora 
de Kallifatides.
Perquè l’experiència fos 
completa, els restaurants 
igualadins Bitok, Cord Verd 
i Cafè de l’Ateneu han ofert 
plats grecs com a part del ci-
cle i en homenatge a Theo-
dor Kallifatides.
Òmnium Anoia segueix 
oferint, en el marc del seu 
cinquantè aniversari, una 
completa agenda d’activitats 
culturals en col·laboració 
amb llibreries i equipa-
ments culturals de la co-
marca. El proper acte serà 
una taula rodona sobre la 
salut del català entre els jo-
ves que tindrà lloc dimarts 
29 de juny a les 19h de la 
tarda al Kiosk del Rec.

LLIBRES / LA VEU 

El proper dia 30 de juny al Jar-
dí Prohibit de l’Ateneu Igualadí 
es farà la presentació del llibre 
“Fer de mestre” de Jaume Fu-
nes. L’acte, que serà a les 7 de la 
tarda, comptarà amb la presèn-
cia de l’autor. Jaume Funes és 
psicòleg, educador, periodista i 
en el llibre reflexiona sobre l’es-
sència d’un ofici que ens ajuda 
a construir-nos com a persones. 
Les respostes s’han de buscar en 
aquella pàgina que s’ha perdut 
en molts manuals pedagògics, 
la que connecta l’aprenentatge 
amb la vida de cada infant.

Presentació del lli-
bre “Fer de mestre” 
de Jaume Funes

Dijous,  8 de juliol a les 19:00h 

Estrena del documental 

“UNA LUZ EN LA OSCURIDAD “ 
de Josep Mª Borrell    

protagonitzat per  Marta Borrell 

Organitza : l’Associació  d’Igualada per a la UNESCO   

Amb la presència del director i la protagonista 
 

Entrada gratuïta-reserves a :info@unesco-audiovisual-ep.org 



CULTURA  |  41Divendres, 25 de juny de 2021

MÚSICA / LA VEU 

El Pati del Museu de la 
Pell d’Igualada acolli-
rà, aquest dissabte 26 

de juny a les 20h, la 15a edició 
del Certamen de Música Jove 
d’Igualada. L’edició d’aquest 
tindrà dues parts: una prime-
ra per la categoria de solistes 
i una segona per grups musi-
cals. En la categoria de solis-
tes hi actuaran Rita Bosser, 
Marina Freixas, Àlex Almirall 
i Ariadna i Xavi. La part de 
grups musicals comptarà amb 
l’actuació dels grups: El pa de 
cada dia, Limboth, Inic i Llu-
na plena.
Per tal de respectar les mesu-
res sanitàries vigents, l’afora-
ment serà limitat i les entrades 
numerades es poden aconse-
guir de forma anticipada a la 

La 15a edició del Certamen de Música 
Jove d’Igualada, dissabte 26 de juny, al 
Pati del Museu

EXPOSICIONS / LA VEU 

Aquest diumenge, 27 
de juny a les 12h, 
l’artista igualadina 

Patrícia Carreño Picón pre-
sentarà l’exposició que duu 
per títol Patternalism a tra-
vés d’una visita guiada amb 
entrada lliure i aforament 
limitat. Patternalism és un 
joc de paraules entre pattern 
design (disseny d’estampats) 
i paternalisme.
El visitant s’endinsarà en 
l’univers íntim de l’artista i 
compartirà el camí de supe-
ració d’un trastorn d’ansie-
tat amb la plasmació d’una 
sèrie de dibuixos que mos-
tren el resultat d’una cerca 
de patrons de comportament 
conscient, en substitució de 
patrons de comportament 
automatitzats: aquells que 
hem heretat i hem fet propis.
Els dibuixos van ser estam-
pats a Tinda Europa, empresa 
d’estampació igualadina, i 

posteriorment intervinguts 
amb encoixinat per l’artista 
Cecília González, dotant a 
les peces de volum i textura.
Per la visita guiada d’aquest 
diumenge, cal reserva prè-
via al telèfon del Museu: 93 
804 67 52 per tal de poder 
controlar l’aforament. L’ex-
posició es pot visitar amb 
entrada gratuïta de dimarts 
a divendres, de 10 a 14 h, les 
tardes de dijous i divendres, 
de 16 a 20 h i dissabtes, diu-
menges i festius d’11 a 14 h.
Patricia Carreño Picón va 
nèixer a Igualada l’any 1985, 
és artista plàstica, professora 

Visita guiada a l’exposició Patternalism de les igualadines 
Patrícia Carreño Picón i Cecília González

a l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny La Gaspar i cofun-
dadora d’Incòmoda. Cecília 
González és, també, iguala-
dina, mestra artesana, artista 
tèxtil i cofundadora de Dese-
damas, actualment està estu-
diant un Grau d’arts.

L’esdeveniment, que es 
podrà seguir en directe 
també per Youtube, tin-

drà una primera part 
de solistes i una segon 

de grups musicals

web www.tiquetsigualada.cat. 
A més, per facilitar el segui-
ment del certamen els con-
certs es retransmetran en di-
recte a través de Youtube.

L’exposició es pot veure 
al Museu de la Pell i 
s’endinsa en l’univers 
íntim de l’artista que 

comparteix el camí de 
superació d’un 

trastorn d’ansietat

Un jurat professional dona-
rà el premi als guanyadors 
i el premi de jurat popular 
serà escollit per votació en 
línia via Instagram.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

50 anys de Drac Màgic, la cultura cinematogràfica 
com a eina de coneixement, crítica i reflexió

E nguany, Drac Màgic celebra mig 
segle de la seva fundació com a 
cooperativa que va ser pionera 

en la difusió educativa de la cultura au-
diovisual àdhuc de la divulgació cine-
matogràfica amb perspectiva de gènere 
i atenta a les diversitats socials.
Drac Màgic va néixer a l’any 1971, amb 
una resolta iniciativa de fomentar l’edu-
cació i formació dels i les escolars en 
l’univers cinematogràfic; això és –enca-
ra durant les darreres cuades del fran-
quisme- aquesta cooperativa va aven-
turar-se en l’ensenyament de les noves 
generacions d’escolars encaminant-los 
en un visionat i descoberta fílmica 
deslligats del simple acte de lleure o 
entreteniment, amb la finalitat d’intro-
duir-los en una veritable comprensió 
fílmica. A resultes d’aquesta decidida 
vocació d’ensenyar tants i tants contin-
guts  audiovisuals, avui, després d’anys i 
anys, i generació rere generació, resulta 
incomptable el nombre d’apassionats i 
apassionades per al mon del cinema. 
Tot un mèrit del que es pot felicitar 
aquesta cooperativa, endemés d’haver  
fet promoció del cinema en català i de 
conquerir objectius tan agosarats com 
promoure la diversitat educativa, ga-
rantir una formació inclusiva i la igual-
tat d’oportunitats; i, el que és més, cons-
truir un llenguatge educatiu allunyat 
de qualsevol forma de discriminació 
sexista. Precisament, és en aquest sentit 
que Drac Màgic ha arribat a desenvolu-
par nombrosos projectes en els camps 
de la pedagogia cinematogràfica, de la 
difusió del cinema infantil i l’exhibició 
del cinema de dones amb una fita exi-
tosament conquerida: la construcció 
d’imaginaris lliures i capaços de fer trontollejar les 
estructures més conservadores i reaccionàries de la 
societat.
La celebració d’aquests 50 anys ha posat el focus, des 
del passat mes de març, en una sèrie d’esdeveniments 
a la ciutat de Barcelona i al món virtual, a base de  

l’organització de diverses activitats paral·leles que es 
complementen –o resumeixen- en una extraordinà-
ria i completíssima exposició virtual “50 Anys d’His-
tòries de Cultura Audiovisual”. De fet, una mostra 
que és tota una revisió de la seva magnànima trajec-
tòria i –com no- de totes les persones que l’han fet 

possible, no sense considerar els més 
destacables recursos didàctics –fitxes 
tècniques, suggeriments, valors, etc.- 
de què s’han nodrit un ingent nombre 
de pel·lícules clàssiques i contemporà-
nies, o bé tantes i tantes cintes infantils 
i juvenils; un valuós material que, des 
d’ara, és possible de revisar o descobrir 
de casa estant gràcies a la plataforma 
Filmin.
Al capdavall, tot el fons documentat 
de Drac Magic evidencia el paper fo-
namental que ha jugat aquesta coope-
rativa en l’educació audiovisual, en el 
cinema infantil i en el cinema feminis-
ta -Mostra Internacional de Films de 
Dones- des de la dècada dels 70’ fins 
als nostres dies. Tanmateix, darrere 
d’aquesta laboriosa i certificada tasca  
hi ha equips de treball, persones amb 
noms i cognoms que han estat les ar-
tífexs al decurs d’aquest mig segle, ma-
joritàriament, dones, des dels dies de 
les pioneres Dolors Manté, Marta Selva 
o Anna Solà, fins a noves i nous inte-
grants tant en l’esfera de l’organització 
com de la col·laboració. 
Amb tot, des de l’àmbit d’actuació ter-
ritorial de la comarca de l’Anoia, els 
serveis educatius, altrament i popu-
larment coneguts com a Centre de 
Recursos Pedagògics, atès que des de 
fa dècades vénen col·laborant i donant 
suport a l’activitat pedagògica dels cen-
tres acadèmics, també s’ha contribuït 
a vehicular les diferents ofertes de ma-
terial audiovisual de Drac Màgic per a 
les diferents àrees curriculars de tots 
els centres d’ensenyament. Així és, to-
tes les persones que són o bé hem estat 
docents;  personalment m’atreveixo a 

sumar-les -des de les nostres contrades- en aquest 
festeig del 50è Aniversari de Drac Màgic per a un 
modest reconeixement però del tot merescut que vol 
agrair aquest intercanvi d’experiències educatives 
orientat a fomentar una profunda reflexió i un salu-
dable pensament crític sobre el nostre alumnat.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Periodista.  

Núm. de Col·legiació: 20.196
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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



AGENDA

DIVENDRES 25 

MÚSICA  
Calaf 

Vespres d’estiu al Casal.  ‘Presentació del 
cicle i concert amb: Les pastes de la iaia’
Divendres a 2/4 de 9 del vespre al Casal

DISSABTE 26

VISITA GUIADA 
Igualada 

Els mercats d’Igualada. Naixement i con-
solidació d’una vila comercial. Organitza 
Igualada Comerç
Dissabte a  les 6 de la tarda des de la seu 
d’Igualada Comerç.

CERTAMEN DE MÚSICA JOVE 
Igualada 

15a edició del Certamen de Música Jove 
d’Igualada. L’edició d’aquest tindrà dues 
parts: una primera per la categoria de so-
listes i una segona per grups musicals.
Dissabte a  partir de les 8 del vespre al 
pati del Museu de la Pell

DIUMENGE 27  

VISITA GUIADA  
Igualada 

L’artista igualadina Patrícia Carreño Picón 
presentarà l’exposició que duu per títol 
Patternalism a través d’una visita guiada 

amb entrada lliure i aforament limitat.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell

MÚSICA  
Igualada 

La Cobla la Principal de Cassà oferirà un 
concert en homenatge a totes les persones 
que ens han deixat per la covid-19. Orga-
nitza l’Agrupació Sardanista d’Igualada.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CINEFÒRUM  
Calaf 

Projecció de la pel.lícula “Pride” i poste-
rior col.loqui sobre aquesta pel.lícula ba-
sada en fets reals en què dues comunitats 
diferents s’uneixen en un front comú.
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal.

MÚSICA  
Calaf 

Concerts a la plaça. Aquesta setmana amb 
Duo Mediterraneo.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça 
Barcelona 92.

DIMARTS 29

TAULA RODONA
Igualada 

 Òmnium Anoia organitza una taula rodo-
na sobre l’ús de la llengua entre els joves.
L’acte comptarà amb l’actuació d’Andreu 
Penya i El Pa de Cada Dia..

Dimarts a les 8 del vespre al Kiosk del Rec

DIMECRES 30

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Fer de mestre” de 
Jaume Funes. Acte organitzat per CCOO 
Educació i Llibreria Aqualata.
Dimecres a les 7 de la tarda al jardí Pro-
hibit de l’Ateneu

DIJOUS 1

PRESENTACIÓ
Igualada 

Presentació d’elements divulgatius de les 
Guixeres d’Igualada. La visita s’iniciarà 
amb una petita caminada des de Can Roca 
fins al mirador de Montserrat i el punt on 
es troben situats els elements divulgatius.

Dijous a les 8 del vespre a Can Roca

MÚSICA
Igualada 

Cesk Freixas presenta Memòria, el disc 
més representatiu de la seva trajectòria 
musical, on hi evoca tota la maduresa po-
ètica i l’essència d’un so més càlid i proper, 
situant-lo com un dels principals artistes 
de la cançó d’autor del nostre país..
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Kiosk del 
Rec

FESTIVAL DE LLEGENDES
Sant Martí de Tous 

Inauguració de l’exposició de l’Any Tomàs
Dijous a les 7 de la tarda al Casal

FESTIVAL DE LLEGENDES
Sant Martí de Tous 

Espectacle musical “Pedra foguera”, de Jau-
me Arnella i Corrandes són corrandes
Dijous a les 9 del vespre al Castell de Tous

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

TALENT CREATIU 
I EMPRESA: DISSENY
I COMPROMÍS SOCIAL 

   EXPOSICIONS
LGBTI
Cartells dissenyats per alumnes de 
primer curs, en el programa Talent 
creatiu i empresa organitzat pel De-
partament d’Educació, per visibilitzar 
el col·lectiu LGBTI.
Fins el 30 de juny a la sala d’exposici-
ons de la Gaspar

EDUCACIÓ MENS-
TRUART
L’abril del 2020, en ple confinament, 
Artemeia* inicia un concurs d’edu-
cació menstrual artística. L’objectiu: 
visibilitzar i reivindicar els cossos 
menstruants a través de l’art. Però 
també aprofitar aquesta situació per 
apropar-nos al nostre cos ..

Fins el 28 de juliol a l’Espai Cub del 
Museu de la Pell

90 ANYS DE LA PRO-
CLAMACIÓ DE LA RE-
PÚBLICA 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 
trobareu revolucions minúscules i ín-
times, però també algunes de majús-
cules 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 en-
tre 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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Una història de solidaritat
A Tous •  Bajo las estrellas de París

REDACCIÓ/ 

En els últims temps, Christine 
no ha tingut una vida fàcil. La 
seva solitària rutina està di-

vidida entre les visites als bancs de 
menjar per a gent sense recursos i 
deambular pels carrers de París. En 
una freda nit d’hivern es troba a Suli, 
un nen de 8 anys que plora davant 
del seu refugi. Christine s’adona que 
està perdut i que ha estat separat de 
la seva mare. Units per la seva con-
dició marginal, tots dos s’embarquen 
en un viatge emocionant en la cerca 
de la progenitora del petit dins del 

món subterrani de la ciutat parisenca. 
‘Bajo las estrellas de París’ comença 
on acabaria el film ‘Adú’, quan després 
de travessar mil dificultats, petits ab-
solutament desprotegits s’enfronten 
a la realitat cruel i hostil d’una ciutat 
que els dóna l’esquena. Probablement 
Drexel es queda curt a l’hora de des-
criure aquest sofriment, però pre-
fereix mantenir-se en un to que no 
resulta ni miserabilista ni sentimen-
taloide, plasmant la supervivència 
diària d’aquesta estranya parella que 
s’embarca en la missió de descobrir el 
parador d’una dona que està a punt 
de ser deportada.

Una història d’amistat
Estrena •  Spirit: indomable

REDACCIÓ/ 

En el barri de Washington 
Heights a Manhattan, Usna-
vi de la Vega (Anthony Ra-

mos) s’enfronta a la difícil decisió 
de tancar el seu negoci a la ciutat 
novaiorquesa i tornar a República 
Dominicana. En aquest barri ma-
joritàriament hispanoamericà els 
carrers estan fets de música. Però 
Usnavi té un somni, i encara que 
arribar a aconseguir-lo és difícil, 
perquè el món no té en compte als 
somiadors, aconseguirà posar-lo 
en pràctica amb la música per a 
demostrar que ni ell ni els seus ve-
ïns de The Heights són invisibles. 
Adaptació cinematogràfica del mul-
tipremiado musical de Broadway In 
The Heights, de Lin-Manuel Miran-

da. ‘En un barri de Nova York’ és 
una pel·lícula romàntica i ardent, 
exuberant i embriagadora, optimis-
ta i plena de vida i, per tant, idònia 
per a ajudar-nos a deixar enrere el 
sofert durant els últims 15 mesos. 
Transcorre en una versió idealitzada 
de Washington Heights, veïnat po-
bre i habitat per immigrants llatins 
que el director Jon M. Chu conver-
teix en un immens pati d’esbarjo ple 
d’activitat, i de sons i colors que xo-
quen i es confonen; un lloc en cons-
tant canvi.
L’acció avança de la mà de les can-
çons compostes per Miranda, un as-
sortiment que conté rap, salsa, me-
renga i soul i transmet una energia 
contagiosa, i per un enginyós catàleg 
de coreografies en el qual es detecten 
homenatges a Jacques Demy, Fred 
Astaire, Bob Fosse i Busby Berkeley.

Una pel·lícula exhuberant
Estrena •  En un barrio de Nueva York

REDACCIÓ / 

Quan l’obstinada Lucky Pres-
cott es veu obligada a mu-
dar-se de la seva casa de la 

gran ciutat a una petita localitat 
fronterera, es converteix en un peix 
fora de l’aigua. Però la seva vida can-
via per sempre quan fa nous amics, i 
forma un vincle indestructible amb 

un cavall salvatge anomenat Spirit. 
Quan el ramat de Spirit és captura-
da per cuatreros, Lucky i el seu grup 
d’amics, juntament amb els seus ca-
valls, emprendran una èpica aventu-
ra per a alliberar-los.
Aquesta pel·lícula d’animació està 
basada en la sèrie original de Netflix 
produïda per DreamWorks Animati-
on titulada Spirit Riding Free.



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. 

   BAJO LAS  ESTRELLAS DE PARÍS
França. Drama. De Claus Drexel. Amb Catherine Frot, 
Dominique Frot, Mahamadou Yaffa,
En els últims temps, Christine no ha tingut una vida fàcil. 
En una freda nit d’hivern es troba a Suli, un nen de 8 anys 
que plora davant del seu refugi. Christine s’adona que està 
perdut i que ha estat separat de la seva mare. Units per la 
seva condició marginal, tots dos s’embarquen en un viatge 
emocionant en la cerca de la progenitora del petit dins del 
món subterrani de la ciutat parisenca.

  EN UN BARRIO DE NUEVA YORK
Estats Units. Musical  De Jon M. Chu. Amb RAnthony Ra-
mos, Corey Hawkins, Melissa Barrera,
En el barri de Washington Heights a Manhattan, Usnavi de 
la Vega (Anthony Ramos) s’enfronta a la difícil decisió de 
tancar el seu negoci a la ciutat novaiorquesa i tornar a Re-
pública Dominicana. En aquest barri majoritàriament his-
panoamericà els carrers estan fets de música. Però Usnavi 
té un somni, i encara que arribar a aconseguir-lo és difícil, 
perquè el món no té en compte als somiadors

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 BARRIO DE NUEVA 
YORK 
Dv: 19:30
Ds: 17:00
Dg: 19:30
Dc: 17:00

EL OTRO GUARDAESPALDAS 2 
Ds: 20:00
Dg: 17:00
Dc: 20:00
Dj: 19:30 (VOSE)

1/OPERACION CAMARON
Dv a Dj: 17:00/19:15/21:30

2/EXPEDIENTE WARREN 
Dv a Dj: 17:40/20:15/22:35

4/ OPERACION CAMARON
Dv a Dll i Dc: 16:00/18.15/20:30
Dll i Dj: 18:15
Dt: 18:15
4/ EN UN BARRIO DE NUEVA YORK
Dll i Dj: 20:30
4/ EN UN BARRIO DE NUEVA YORK 
(VOSE)
Dt: 20:30

5/SPIRIT: INDOMABLE (CAT)
Dv a Dg: 16:05
5/SPIRIT: INDOMABLE 
Dv a Dt i Dj: 18:00/20:00
Dc: 16:05/18:00/20:00
5/ SPIRAL: SAW
Dv a Dj: 22:00

6/CRUELLA 
Dv a Dg i Dc: 16:30/19:10/21:50
Dll Dt i Dj: 18:20/21:00

7/UPSSSS! AHORA DONDE ESTA 
NOÉ? 
Dv a Dg i Dc: 16:40
7/UN LUGAR TRANQUILO: PARTE 2
Dv a Dj: 18:35/20:40/22:45

8/SPIRIT: INDOMABLE  
Dv a Dg i Dc: 17:05
Dll Dt i Dj: 17:15
8/EL OTRO GUARDAESPALDAS 2
Dv a Dg i Dc: 19:00/21:00
Dll Dt i Dj: 19:15/21:15

BAJO LAS ESTRELLAS DE 
PARIS
Ds: 17:30
Dg: 19:15
EL FOTOGRAFO DE MINAMATA
Dg: 17:30

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



El primer èxit de 
la sèrie és la seva 

encertada ambien-
tació, aconseguint 
transportar l’es-

pectador al sud-est 
asiàtic a mitjan anys 
70, una cosa que es 
percep en tots els 
apartats tècnics 

de la sèrie, des de 
l’acurat vestuari fins 

a la fotografia

Miniserie de vuit 
episodis a Netflix. 
Fent-se passar per 

un comerciant de gemmes 
francès, Charles Sobhraj (Ta-
har Rahim) i la seva nòvia 
Casa-Andrée Leclerc (Jenna 
Coleman) van viatjar per Tai-
làndia, Nepal i Índia el 1975 
i 1976, duent a terme una sè-
rie de crims en diferents llocs 
freqüentats per hippies, i con-
vertint-se tots dos en els prin-
cipals sospitosos d’una sèrie 
d’assassinats de joves occiden-
tals que viatjaven a el Sud-est 
Asiàtic. 
Quan Herman Knippenberg 
(Billy Howle), un diplomà-
tic subaltern de l’ambaixada 
holandesa a Bangkok, sense 
saber-ho, detecta aquesta in-
tricada xarxa de crims, desen-
cadenarà amb ajuda de la seva 
esposa Angela (Ellie Bamber), 
una sèrie extraordinària d’es-
deveniments que faran que 
Sobhraj es converteixi en l’ho-
me més buscat per la Interpol, 
amb ordres d’arrest en diver-
sos continents.
L’èxit de diversos true crime 
durant els últims anys ha dei-
xat clar l’interès de el públic 
cap a les històries d’assassins 
reals. Aquí La Serpiente s’abor-
da com una ficció, coproduc-

Les millors Sèries

La serpiente, policies i lladres al sud-est asiàtic
Sèrie “true crime” ficcionada sobre la història de Sobhraj, un assassí en sèrie que durant els anys 70 va aconseguir 
burlar durant un temps a les autoritats gràcies a la seva astúcia, en països com Tailàndia, la Índia o el Nepal

ció de BBC i Netflix. Explica la 
història de Sobhraj, un assassí 
en sèrie que durant els anys 70 
va aconseguir burlar durant 
un temps a les autoritats grà-
cies a la seva astúcia. 
El primer èxit de la sèrie és la 
seva encertada ambientació, 
aconseguint transportar l’es-
pectador al sud-est asiàtic a 
mitjan anys 70, una cosa que 
es percep en tots els apartats 
tècnics de la sèrie, des de l’acu-
rat vestuari fins a la fotografia, 
essencial per donar un toc vi-
sual característic que marcarà 
en tot moment La Serpiente. 
Tot això resulta clau per po-
der diferenciar-la d’altres pro-
postes similars, deixant de pas 

clar que el cas de Sohbraj és 
d’allò més especial...
Una pega és que es donen 
salts en el temps constant-
ment. Això és una cosa que 
es remarca en tot moment per 
evitar que l’espectador s’acabi 
perdent, però en més d’una 
ocasió dóna la sensació de 
servir per complicar la sèrie 
sense aconseguir res realment 
vital a canvi.
Això es percep més durant 
els primers episodis i sembla 
una conseqüència de la forma 
de plantejar la història, ja que 
d’entrada es tendeix a jugar 
més amb el costat més seduc-
tor del personatge, la seva for-
ma de entabanar a tots aquells 
que l’envolten, cap de ells sa-
bedor de fins on està disposat 
a arribar el personatge inter-
pretat per Rahim, gairebé co-
quetejant amb la idea de veu-
re-ho com un antiheroi en lloc 
d’un criminal insaciable.
Una altra cosa destacable de 

La Serpiente és que en paral·lel 
a l’activitat criminal de Sob-
hraj, on la sèrie sap com anar 
fent créixer de forma gradual 
i orgànica aquesta sensació 
d’amenaça que transmet el 
protagonista, sorgeix una ine-
vitable investigació. A priori, 
una cosa molt menys estimu-
lant, però a l’hora de la veritat 
sap captar molt bé l’obsessió 
que sorgeix per intentar cap-
turar algú tan esmunyedís.
Val la pena destacar que La 
Serpiente fuig de tot efectis-

me, de manera que la majoria 
dels crims es cometen en off, 
mentre que Rahim tendeix a 
donar un enfocament de tran-
quil·litat al seu personatge que 
reforça aquesta constant sen-
sació de control. Òbviament, 
això és una cosa que es va es-
querdant a poc a poc a mesu-
ra que passen els episodis i el 
setge sobre ell s’estreny, però 
fins i tot llavors segueix fidel a 
la seva forma de ser.
La Serpiente no arriba a ser 
una sèrie imprescindible per 
no acabar de fer funcionar  
sobretot la narrativa escollida 
per explicar la història, però 
això no treu que sigui un no-
table drama criminal amb la 
suficient personalitat per des-
tacar dins d’un subgènere de 
què potser s’ha abusat més del 
compte. El gran treball del seu 
repartiment i la fiabilitat amb 
la que capta l’època en què 
transcorre l’acció són segura-
ment les millors bases.

 
El gran treball del 

seu repartiment 
i la fiabilitat amb la 

que capta l’època 
en què transcorre 
l’acció són segu-
rament les seves 

dues millors bases
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Tota la informació de la teva comarca en un clic



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@calzadaadvocats.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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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

ERMITA DE SANT MIQUEL

El municipi d’Òdena

El terme municipal 
d’Òdena està ubicat al 
centre de al comarca 

amb una extensió de 52,20 
km2. El cap de municipi és 
el poble d’Òdena, i el terme 
comprèn també el poble de 
l’Espelt i altres agrupacions i 
veïnats de masies disperses, 
com les caseries de Can Sa-
bater, Can Soler, Samuntà, les 
Casetes d’en Mussons, el Ra-
val d’Aguilera, el Bosc Gran, 
la Font de Can Masarnau, el 
barri de Santa Olga i el Pla 
(lloc que comprèn els ravals 
o barris de les Manyoses, Sant 
Pere i Sant Ramon), a més del 
barri de Sant Pere i el Pla de 
la Masia.
La història d’Òdena va lligada 
a la del seu castell, el qual a 
la vegada marca la història de 
tota aquesta part de la comar-

ca que coneixem com la Con-
ca d’Òdena. 
L’ocupació humana s’inicia 
els segles II i I aC, i la roma-
nització va canviar el territori 
per l’explotació agrícola en 
vil·les. Els repobladors cris-
tians es van organitzar en 
castells termenats i un fort 
control aristocràtic del terri-
tori pel perill musulmà. Es té 
constància del Kastro Muro 
de Odena des del 957,for-
mant part d’un ampli sistema 
defensiu amb els castells de 
Tovos (Tous, 960), Monteboi 
(Montbui, 970), Claramonte 
(Claramunt, 986), Auripini 
(Orpí, 987), Audelino (Cas-
tellolí, 990) i Iorba (Jorba, 
1012), tots ells comunicats 
visualment.
Aproximadament la meitat 
del territori és ocupada per 

conreus. Dominen principal-
ment els cereals, però també 
hi ha vinya, oliveres i amet-
llers.
Ha estat tradicional l’explo-
tació de pedreres de guix. 
La indústria, que comprèn 
bona part de la població, és 

Sant Miquel està documentada des de l’any 
1074 per deixa testamentària de Folc. Hi ha 
autors que afirmen que en aquest mateix 
segle XI, Ramon Aguilera va fer aixecar la 
capella en sufragi de l’ànima del seu pare 
Guillem
És un edifici d’una sola nau culminat amb 
un absis semicircular amb volta d’un quart 
d’esfera que arrenca de la nau a partir d’una 
arcada de mig punt que uneix els dos cos-
sos de la capella. L’absis està decorat segons 
l’art llombard amb arcs cecs i lesenes. El 
presbiteri s’alça en un nivell superior amb 
un altar construït amb pedra. Una fornícu-
la construïda durant la restauració de l’any 
1976, allotja una imatge moderna de Sant 
Miquel. S´hi accedeix per una porta d’arc 

de mig punt adovellat orientada a migdia 
i les obertures es complementen amb tres 
finestres de doble esqueixada, cobertes amb 
arcs de mig punt adovellats. 
Segons Josep-Vicenç Mestre: “L’any 1936 
Sant Miquel, sufragània de Sant Pere Apòs-
tol del castell d’Òdena, fou profanada i in-
cendiada. Fou restaurada definitivament 
gràcies a la iniciativa popular el 1976 sota 
el projecte de Joan Bassegoda. El dia 2 d’oc-
tubre del 1977 s’inauguraren la restauració i 
obres d’agençament pel culte”.

Emplaçament:  A la banda sud del nu-
cli antic d’Òdena, al costat de la carretera 
d’Òdena a Can Macià

EL CASTELL
El castell d’Òdena està situat en un turó de 
guix al bell mig de la conca d’Òdena, dominant 
la fondalada del riu Anoia i comunicat visu-
alment amb els castells veïns de Claramunt, 
Montbui, Castellolí, Orpí, Tous, Jorba i el desa-
paregut de l’Espelt.  En resten visibles una peti-
ta part del perímetre de la muralla, uns quants 
vestigis constructius dispersos irregularment 
pel turó de guix, un jaciment arqueològic amb 
estructures visibles d’època ibèrica. Sembla ser 
que la torre que avui encara presideix el nucli 
d’Òdena pertany al castell origen de la pobla-
ció. Es tracta d’una construcció poligonal regu-
lar, d’onze cares d’uns 7 metres d’alçada.

Emplaçament: dalt del turó de guix del castell 
d’Òdena

Ajuntament 
d’Òdena

Visita Express a 
Caves Bohigas
De dijous a diumenge a les 20h (de Juny a Setembre) 
Preu: 5€
Reserves al  tel. 608 503 486 o al e-mail enoturisme@bohigas.es.

L’estiu és a Bohigas!

I després pots quedar-te a 
sopar al Bohigas Pop Up Bar. 
Et gestionem la reserva!

força diversificada. S’hi tro-
ba representat el gènere de 
punt, les fibres sintètiques i 
texturitzades, la fabricació 
d’embalatges i envasos de pa-
per i cartó, la metal·lúrgia, 
la fabricació de materials de 
transports, etc. Hi ha també 

una empresa dedicada a la 
fabricació de globus aerostà-
tics, única al país. Al polígon 
industrial de les Gavarreres 
s’han anat concentrant un 
bon nombre d’empreses. La 
masia de Can Macià és la seu 
de les caves Bohigas.
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CAN MACIÀ
Es tracta d’una casa pairal catalana que data 
possiblement del segle XVI. És de planta 
rectangular, de construcció sòbria, pròpia 
de les masies catalanes, amb cantoneres i 
obertures de pedra treballada. La casa se-
nyorial de Can Macià és de forma basilical 
amb tres crugies juxtaposades.
L’edifici es composa de planta baixa, plan-
ta primera o noble i planta sota coberta. A 
la planta baixa, a la crugia nord, es troba el 
celler, que ocupa l’espai dels antics corrals 
amb un accés directe des del pati. Des del 
celler, unes escales comuniquen amb la cru-
gia central de la casa, on se situa, en plan-
ta baixa, el vestíbul del casal i a sota l’antic 

Explotació agrícola, bastida se-
guint les recomanacions fetes pels 
arquitectes de l’època (posició 
dominant, arrecerada, propera a 
una via de comunicació i propera 
a un corrent d’aigua), que fou ha-
bitada des dels segles II-I aC fins 
al primer terç del segle VI dC, en 
etapes de desigual activitat. Tam-
bé hi ha indicis d’ocupació me-
dieval. Es tracta d’una residèn-
cia senyorial d’època romana alt 
imperial de model allargat o de 
corredor, transformada, en una 
fase posterior, en una vil·la amb 
pati de planta interior rectangu-
lar, al voltant del qual s’articulen 
les diferents estances, i que uneix 
la pars urbana i la pars rustica en 
una mena de bloc irregular. 
La vil·la romana de l’Espelt és 
coneguda des d’abans del 1934 i és 
una de les més extensament exca-
vades de l’interior de Catalunya, 
més d’un 60 % de la superfície 
total del jaciment, que ha posat 
al descobert les dues pars d’una 

VIL·LA ROMANA DE L’ESPELT

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

Ajuntament
d’Òdena

ESPORT & OCI & NATURA

Demana informació  

Un entorn a la natura

per viure noves experiències

649 992 255

celler, construït l’any 1542, des d’on s’accedeix 
a les diferents galeries iniciades l’any 1929, 
que configuren la instal·lació on reposen les 
ampolles per elaborar el cava. Des del pati 
s’accedeix al vestíbul a través del portal prin-
cipal de la casa i des del vestíbul s’accedeix a
la crugia de tramuntana on hi ha un antic 
menjador, la sala dels homes i la sala de les 
dones, totes elles amb mobiliari i ornamenta-
ció de l’antiga casa pairal. 
La finca també disposa d’una capella dedica-
da a la Mare de Déu de la Mercè, construïda 
l’any 1927.

Emplaçament: Camí de Can Macià

vil·la amb diverses estances, unes de 
caire residencial i altres destinades a 
l’activitat agropecuària.

Emplaçament: Prop del veïnat de 
l’Espelt, en un indret anomenat el 
Pla de la Torre, pel camí de Sta.Mag-
dalena

L’antiga església de Sant Pere 
d’Òdena, documentada des del 
període medieval, estava situada 
a la part més alta del turó. Malau-
radament en el decurs de la guer-
ra civil, el 26 de juliol de 1936 
fou incendiada La nova església 
parroquial, inaugurada el 1955, 
està orientada a sud i s’estructura 
a partir de tres naus amb els cor-
responents absis semicirculars i 
campanar de torre de planta qua-
drada. Un cimbori de forma pris-
màtica al creuer descansa damunt 
d’unes petxines i dóna claror a 
l’interior. L’accés principal al tem-
ple es produeix a través d’una 
porta d’arc de mig punt de carreu 
de pedra picada situada a la fa-
çana de migdia. Un rosetó dóna 
llum al cor i una petita obertura 
a eix acaba de composar la faça-
na principal de l’edifici. L’esglé-
sia mostra un conjunt de vidrie-
res instal·lades als finestrals del 

ESGLÉSIA DE SANT PERE 
APÒSTOL

temple. El campanar disposa d’un 
rellotge i a la part superiors quatre 
obertures als quatre vents on està 
instal·lada la campana major, cons-
truïda l’any 1698.

Emplaçament: plaça Major

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



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Celebració per recordar en companyia i acabar en oració / 2. Mas-
cota de la dona d’en Miró. Sòcia secreta i amb consciència elitista / 3. Al cul del món. De 
l’òrgan encara més partit que la llengua. Rus tot alterat / 4. Socis d’Amics i Enemics. És al 
xèrif com a l’apòstol l’apostolat / 5. Celestial escorrim que caient fa xim-xim. Mal de ronyó 
d’elevat contingut alcohòlic / 6. Al cor del fill. Celestial escorrim, també, però de lírica. Al 
cor de la filla / 7. Atxa convencional. Carnissera reclamant un taller per a ella / 8. Costums 
que el temps ha fet passar de mà. Dret i tibat com un homus / 9. Escandalós i antinatural 
com l’ocultació d’en Bertrana. Simbòlica virtut teologal / 10. Germà que no comparteix 
gonom. Tan rebec que ha pispat un tros del Discòbol / 11. Dimarts a migdia. Brut de sang 
(de gos?). Amics de Negar els Límits / 12. Per Nadal, una porció de loteria. Febrada que 
gairebé em va fer campió / 13. Coqueteria de capità. Líricament humitejat per les ones.

VERTICALS: 1. Té aspecte de conspirador i en canvi és eminent. De color entre groc i roig 
/ 2. Dins de la boca. Llevar les arrugues d’una pallissa. Metall que causa febre / 3. Introduïu 
una intersecció entre en Mateu i en Prometeu. Banda de cuir que subjecta la sella per sota 
la cua / 4. Molar que impedeix vocalitzar. Una gallega assajant al Llobregat. La trencadissa 
/ 5. Beuratge per a aspirants a joves. Ni grenya ni clenxa: cim de muntanya molt espadat / 
6. Un primer del menú. Arreplega fems perquè sap què n’ha de fer. Un francès de còmic / 
7. Faig versos en rima ascendent. Aparell per fer de l’aigua gasosa / 8. Extremista com un 
suc de fruita. Posin els fonaments dels fonaments estant / 9. A l’ànima de tota raça. Corren 
pel bosc perquè estan tocats del bolet. De la meitat un terç / 10. El que més l’atreu de la mar 
són les barreres. Dictaminen la quantitat de barrets / 11. Sol·liciti al centre de secundària. 
Tornava a compondre el reng de la simfonia / 12. Vocalitzen en moldau. Amical aproxima-
ció paterna al nou tall de cabells del fill.

passatemps
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Troba les 7 diferències

C O M M E M O R A C I O 

O C E L L   M A Ç O N A 
N   T R I F I D   R S I 

S A E   X E R I F A T   

P L U G I M   C O L I C 
I L   A R A G A L L   L 

C I R I   T A L L E R A 
U S A T G E S   E R E T 

  A B E R R A N T   F E 

F R A R E   D I S C O L 

A   S A N G O S   A N L 
L O T   X A R A M P I O 

B R A Ç A L   B E S A T 
            

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

1                         
2                        
3                      
4                        
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7                      
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9                      
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Juny/Juliol
25: Pròsper d’Aquitània; Guillem; Oròsia.

26: Pelai; Joan i Pau (Joanipol); David; Perseveranda
27: Ciril d’Alexandria; Mare de Déu del Perpetu Socors.

28: Ireneu; Pau I, papa; Argimir; Marcel·la  
29: Pere de Betsaida i Pau de Tras, apòstols; Maria; Cir.

30: Marçal de Llemotges; Emiliana  
1: Domicià; Aaró; Elionor 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Igualada, juny de 2021

CARMINA MARTÍ I SÁNCHEZ
1973-1996

Carmina, passen els anys però et 
seguim recordant cada dia.

Trobem a faltar la teva alegria i el 
teu somriure.

Sempre estaràs entre nosaltres.
                                                                                                              
                                                           
Igualada, a 12 de juny de 2018

Elisa Corona Martí
Que ens va deixar el 23 de juny de 2012

9è Aniversari de

La seva família preguem que la tingueu
 present en les vostres oracions.

Els qui t’hem estimat i t’estimem, mai t’oblidarem

MÚSICA / LA VEU 

La Basílica de Santa Ma-
ria de Montserrat aco-
llirà aquest estiu un nou 

cicle de concerts d’orgue -per 
segon any es fa en format de 
proximitat-, que estarà prota-
gonitzat per intèrprets de pro-
jecció internacional d’àmbit 
local. Els quatre concerts del 
Festival Internacional Orgue 
de Montserrat 2021 (FIOM 
2021) partiran de la música de 
Johann Sebastian Bach fins a 
compositors contemporanis.
El FIOM 2021 va començar el 
passat dissabte amb el concert 
titulat “Del Barroc al Classi-
cisme organístic”, protagonit-
zat per l’Escolania i la Capella 
de Música de Montserrat, i 
l’Orquestra Simfònica del Va-
llès, sota la direcció de Xavier 
Puig i acompanyat a l’orgue 
per Álvaro Carnicero, que van 
interpretar el Concert en Si be-
moll major, op. 4 núm. 6, de G. 
F. Händel, el Magníficat d’An-
selm Viola, mestre de l’Esco-
lania, per a orgue i orquestra, 
i la gran Missa in honorem B. 
V. M. en Mi bemoll major Hob 
XXII: 4, de Joseph Haydn. Els 
solistes van ser els antics esco-
lans Xavier Mendoza, baríton, 
i Roger Padullés, tenor.
El Festival Internacional Or-
gue de Montserrat. Cassià M. 
Just, in memoriam (FIOM) 
es podrà gaudir en directe 
els dissabtes 24 de juliol i 7 i 
21 d’agost (21h), a la Basílica 
de Santa Maria –l’entrada és 
gratuïta, però cal fer reserva 
prèvia de localitat a https://
abadiamontserrat.cat/FIOM, 
perquè l’aforament està redu-
ït seguint les indicacions del 
Procicat-, i també a través de 
la ràdio i la TV: la Xarxa de 
Comunicació Local l’oferirà 
en directe per les ràdios locals 
i TV locals (el primer concert, 
per això, serà en diferit, el ma-
teix dissabte, a les 22.30h, per 
les TV locals, i pròximament 
per les ràdios locals). Si es vol 
seguir en directe: Montserrat 
Ràdio i TV (https://abadia-
montserrat.cat/TV) –tant per 

ràdio com per TV en strea-
ming-.
Els altres concerts del FIOM 
2021 seran el dissabte 24 de 
juliol, amb l’organista José 
Luis Echechipía París, orga-
nista titular del Monestir de 
Leyre i promotor del món or-
ganístic de Navarra, acompa-
nyat pel també navarrès Pello 
Ruiz Huici a l’oboè. Serà una 
mostra de la música de Bach 
en diàleg amb l’òboè. Inter-
pretaran obres de Domenico 
Scarlatti, Johann S. Bach, Jo-
sep Pla, Jesús Guridi i Ralph 
Vaughan Williams.
El dissabte 7 d’agost se ce-
lebrarà el tercer concert del 
Festival, en el que l’organis-
ta coreà resident a Madrid 
Riyehee Hong interpretarà 
un programa centrat en les 
variacions per a orgue que 

començarà pel Passacaglia de 
Bach, obra de referència del 
P. Cassià M. Just, fins a la di-
nàmica contemporània de les 
variacions per a orgue. Tocarà 
peces de Claude Balbastre, Jo-
hann S. Bach, Eugine Gigout, 
Charles-Marie Widor, Dudley 
Buck i Alexandre Guilmant.
El darrer concert del FIOM 
2021 serà el dissabte 21 d’agost 
i anirà a càrrec de l’asturiana 
Susana García Lastra, actual-
ment és l’organista titular de 
l’església de Los Venerables 
de Sevilla, que interpretarà a 
l’orgue de Montserrat músi-
ca de J. S. Bach fins a Henry 
Mulet, passant per autors 
com ara J. Gabriel Rheinber-
ger, Luis Mariani, John Cage, 
Jan Zwart, M. Hélène Bonis, 
René Louis Becker i Domin-
go Arquimbau.

Festival Internacional d’Orgue de 
Montserrat

La fortalesa és una de les 
virtuts anomenades car-
dinals. En el Catecisme 

de l’Església Catòlica trobem 
aquesta definició: «La fortalesa 
és la virtut moral que assegu-
ra en les dificultats la fermesa 
i la constància» (núm. 1808). 
Aquesta virtut és necessària per 
a la vida de fe: enfront de les difi-
cultats i entrebancs, mantenir-se 
ferm en el camí del seguiment 
de Crist. Aquest seguiment 
comprèn tots els aspectes de 
l’existència humana. La vida de 
fe no és pas una bombolla dins 
la multiplicitat d’aspectes que 
comprèn la trajectòria dels hu-
mans. Tanmateix, la fe té molt a 
dir en la realitat política i social.
La fortalesa en els principis i op-
cions polítics és un valor a pon-
derar positivament. En el diàleg, 
que està en la base de la política 
i en tota realitat social, s’han de 
posar com a premisses la clare-
dat i la fortalesa de les posici-
ons. No hi ha res pitjor en una 
persona o una organització que 
el canvi en els principis a l’hora 
del diàleg. Ara bé, en el sistema 
democràtic -en què la pluralitat 
d’opcions i principis és possible 
i en el qual no hi ha cap posició 
hegemònica que, per principi, 
pugui menysprear les altres- el 
diàleg a partir de la diversitat 
d’opcions ha de dur a l’entesa, no 
pas a la confrontació.
Hem de tenir present que la fi-
nalitat de tota opció política és 

el bé comú, la qual cosa implica 
que el treball fonamental del po-
lític és el bé dels ciutadans. Per 
raó d’aquesta finalitat, l’entesa 
entre els diferents és una obli-
gació que demana cercar punts 
d’acord, encara que això signifi-
qui una pèrdua en les seves op-
cions inicials.
La fortalesa, quan s’ha d’aplicar 
al bé de tothom, pren la forma 
de l’entesa per a la governabilitat 
en la pau i en la justícia.
La virtut de la fortalesa fa néixer 
en el cor del creient la magnani-
mitat, la grandesa d’ànima per a 
emprendre grans coses. La for-
talesa, doncs, va unida a la mag-
nanimitat, a la grandesa de cor 
per a saber veure camins nous. I 
això ho podem aplicar a la vida 
política i social.
És evident que Catalunya està 
en un atzucac institucional que 
té implicacions en el món social 
i econòmic.
Hem de demanar als nostres po-
lítics que sàpiguen combinar la 
fortalesa amb la magnanimitat; 
i això ho ha de fer tothom. Re-
cordem que en democràcia no 
hi ha cap posició hegemònica 
que estigui dispensada de valo-
rar el que altres aporten i, des de 
la mirada al bé comú, cercar vies 
que ens ajudin a sortir del carre-
ró sense sortida on ens trobem.

Romà Casanova
Bisbe de Vic 

La fortalesa unida a la 
magnanimitat



Truca’ns!
93 804 24 51

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

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

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

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

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
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Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

El dolor cervical és 
una afecció fre-
qüent. S’estima 
que un 30-40% 

de la població presentarà 
aquest tipus de dolor en 
algun moment de la seva 
vida.

Portar un pes a les espatlles 
moltes vegades deixa de ser 
una expressió metafòrica i 
es converteix en una do-
lorosa realitat física. I és 
que aquesta zona es pot 
considerar com la més 
sensible de la nostra co-
lumna vertebral a causa de 
la gran mobilitat a què està 
sotmesa, a la seva escassa 
protecció i al gran volum i 
pes del cap.
El dolor cervical, tècnica-
ment conegut com a cervi-
càlgia, pot ser agut o crò-
nic i se sol irradiar cap a 
zones properes: espatlles, 
braços i mans. De fet, mol-
tes vegades, aquest dolor 
és tan intens que fins i tot 
impedeix descansar cor-
rectament a la nit.

Causes del dolor cervical: 
ordinadors, telèfons i bos-
ses de la compra
Una bona part dels dolors i 
les molèsties a la zona cervi-
cal estan produïts pel ritme 
de vida actual, que fa que 
s’acumuli tensió a tota l’àrea 
del coll, especialment als 
músculs trapezis.
Els principals factors cau-

sants d’aquesta sobrecàrrega 
muscular estan perfecta-
ment identificats:
▶El temps que passem da-
vant l’ordinador en què 
s’agafen postures incorrectes 
que repercuteixen en la ten-
sió cervical.
▶La inclinació del cap que 
fem a l’hora de parlar per te-
lèfon forçant els músculs de 
la zona cervical.
▶Les professions especial-
ment sedentàries se’n res-
senten fàcilment a l’hora de 
fer un treball més dur de 
l’habitual.
▶Els oficis que exigeixen 
una gran sobrecàrrega en 
treballar moltes hores amb 
el coll inclinat cap endavant 
(modistes, mecanògrafs i 
persones que treballen en 
cadenes de muntatge), ja 
que se sotmet aquesta mus-
culatura a un esforç major 
que la seva resistència.
▶Transportar bosses d’un 
o dos quilos durant uns 
quants minuts es tradueix 
en molèsties al coll i formi-
gueig a les mans. Una cosa 
tan quotidiana com fer la 
compra pot repercutir nega-
tivament.
▶Problemes de caràcter 
emocional, especialment 
en individus sotmesos a 
una situació d’estrès o a cir-
cumstàncies traumàtiques, 
o en persones que presen-
ten dificultats per relaxar els 
músculs fins i tot durant les 
hores de son.

Dolor cervical? Què po-
dem fer des de casa?
El tractament terapèutic, 
sigui rehabilitador o farma-
cològic, té l’objectiu d’elimi-
nar el dolor i disminuir la 
rigidesa del coll. En general, 
el 80 % de les cervicàlgies 
milloren en menys de tres 
setmanes, independentment 
del tractament aplicat.

Si el dolor cervical és recent, 
localitzat i no va acompa-
nyat de cap senyal que ens 
faci sospitar que necessitem 
el diagnòstic d’un especialis-
ta, el que podem fer és:
▶REPÒS- En el dolor cer-
vical agut, fer repòs és fo-
namental per alleujar el pes 
del cap damunt la columna 
cervical i evitar moviments 
que puguin exacerbar el 
problema. En aquest sentit, 
és important procurar que 
elements fonamentals per 
a la recuperació, com ara el 
matalàs, el coixí o el seient 
en el qual es passa la ma-
jor part del dia, tinguin les 
condicions adients. A més, 
és necessari evitar qualsevol 
activitat enèrgica.
▶CALOR LOCAL- Aug-
menta el flux sanguini en 
zones concretes, articulaci-
ons rígides o contractures. 
L’aplicació d’escalfor local 
durant uns 15 minuts és un 
remei molt efectiu per alleu-
gerir el dolor, sempre que 
la temperatura no sigui gai-
re alta, perquè si no l’efecte 

Dolor cervical
pot ser el contrari. Es pot fer 
per mitjà de mètodes tradi-
cionals, com la bossa d’ai-
gua calenta, o amb els més 
moderns, com els pegats, 
que proporcionen escalfor 
contínua durant vuit hores, 
relaxen la zona i ajuden a 
alleujar el dolor.
▶FÀRMACS- Els analgèsics, 
antiinflamatoris i relaxants 
musculars per via oral o tò-
pica són els fàrmacs d’elecció 
en cas de dolor agut. Quan 
és crònic, les vitamines del 
grup B i altres preparats 
naturals poden ser un bon 
complement del tractament.
▶ E S T I R A M E N T S - L e s 
males postures, l’estrès o el 
sedentarisme produeixen 
dolor d’esquena, de coll i de 
cap. Estirar els músculs és el 
millor remei per evitar-ho i 
guanyar flexibilitat.

El teu coll fora de perill. La 
prevenció del dolor cervi-
cal passa sempre per l’edu-
cació postural:
▶A l’oficina o si s’està teletre-
ballant, cal aixecar-se cada 
hora i fer rotacions cervicals 
i moviments suaus d’esque-
na.
▶A l’hora de llegir o estudi-
ar, en lloc de fer-ho amb el 
llibre damunt una taula molt 
baixa, convé utilitzar seients 
amb reposabraços o posar 
els llibres en un faristol da-
munt la taula. Evitar postu-
res de flexió o rotació del 
coll durant molta estona.

▶En aixecar pes, subjec-
tar-lo a prop del pit i fer la 
força amb les cames. Si s’ha 
de carregar, cal repartir el 
pes i evitar mantenir-lo du-
rant molt de temps. Per aju-
pir-se, mantenir l’esquena 
recta i doblegar els genolls.
▶Els aparells electrònics, 
com els mòbils, tauletes i 
ordinadors ens fan adoptar 
postures que repercuteixen 
negativament en la ten-
sió cervical. És important 
col·locar la pantalla de l’or-
dinador a l’altura dels ulls 
i la cadira a una altura que 
permeti recolzar els peus a 
terra.
▶La millor postura per dor-
mir és de costat o panxa en-
laire, en lloc de boca avall. Es 
recomana descansar en un 
matalàs ferm, però no rígid, 
i utilitzar un coixí tou i prim, 
d’uns 20 centímetres de dià-
metre i aixafat del mig.

Tensió al pis de Dalt
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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

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 25: 
ADZET

Av. Barcelona, 9

DISSABTE 26:  
SECANELL

Òdena, 84

DIUMENGE 27:  
MISERACHS
Rambla Nova, 1

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 28:
BAUSILI

Born, 23

DIMARTS 29:  
CASAS V.
Soledat, 119

DIMECRES 30:  
PILAR

A. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 1:  
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25
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          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts a diumenge 

de 13 a 16 h
Divendres i dissabte 

de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

Sopars totes les nits 
de 20.30 a 22.45 h

I dinars dissabtes 
i diumenges 

de 13.30 a 17.00 h

Entregues a domicili 
totes les nits si es

 fa la comanda 
abans de les 19.00h

938 03 18 64

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

G
U
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E
 R

E
S
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U

R
A

N
T

S

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

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

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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



Marta Sánches Sugranyes /  
Presentadora d’El Vespre, informatiu de TVE Catalunya

Soc Marta Sánchez Sugrañes, presento i dirigeixo El Vespre de TVE Catalunya 
a la 2. Vaig ser l’única periodista de televisió que va informar del confinament 
des d’Igualada. M’apassiona el periodisme i la tele, tinc una feina que em permet 
explicar històries i apropar l’actualitat als espectadors. Vaig descobrir el periodisme 
de casualitat treballant a 8TV i RAC1 i ara no sabría fer res més. TVE ha estat 
la meva escola. Crec en el servei públic i TVE Catalunya té talent suficient per ser 
referent del panorama audiovisual català. Algun dia vull ser corresponsal.

Com arriba una noia que ha estudiat física al periodisme, 
més concretament a Televisió Espanyola? 

Una mica per casualitat. Vaig començar fent el temps i 
reportatges, sempre vinculats a la meteorologia i vaig descobrir 
el món de la premsa que és molt apassionant. Curiosament quan 
estudiava, en arribar a casa posava les notícies de La 2 i pensava 
que havia de ser molt divertit treballar-hi per això quan em varen 
trucar oferint-me feina, vaig acceptar de seguida. I ja hi porto di-
vuit anys!.

Televisió Espanyola és un mitjà public amb tots els condicio-
nants que això comporta. Hi pots treballar amb total llibertat?. 

No sé com es treballa en una televisió privada, però el rigor i la 
pluralitat que té TVE l’he tinguda clara des del minut zero. Mal-
grat els intents de politització que sovint pateixen les televisions 
públiques, els professionals de TVE sempre hem lluitat per defen-
sar la nostra funció pública i deslligar-nos d’etiquetes. Puc dir que 
sempre he treballat amb llibertat.

Dins del periodisme, quina és l’especialitat que més t’agrada? 

Sempre he treballat a informatius que és el gènere que més m’agra-
da i especialment la política. Quan entens com funciona la políti-
ca, l’estratègia política, ho relativitzes més tot… Les intrigues po-
lítiques són apassionants. Quan fas un informatiu tens la pressió 
del temps però un cop s’ha emès marxes a casa molt tranquil. En 
canvi quan fas un reportatge que et pot tenir ocupat una setmana, 
quan marxes a casa t’emportes la feina. Això sí, quan s’emet  la 
satisfacció és immensa.

També has fet reportatges per al mític programa de TVE “In-
forme semanal”. 

Encara recordo el primer que hi vaig fer.  Tractava sobre la llei del 
matrimoni homosexual, pendent de la decisió del Constitucional. 
Va ser un repte, pel contingut i perquè, acostumada a fer videos de 
poc més d’un minut, de cop tenia 15 minuts. 

El vespre, és un informatiu que emet TVE  Catalunya pel segon 
canal de vuit a tres quarts de nou. És un bon horari o en preferi-
ries un altre de millor?. 

El nostre és el tancament de la programació en català del segon 
canal de TVE i amb la pandèmia tots ens hem acostumat a horaris 
més europeus, les 20h és l’hora de sopar. És una bona hora per 
repassar l’actualitat i analitzar-la. Sí que és veritat que competim  
amb programes d’entreteniment  de molta audiència. Però qui es 
vol informar ja sap on trobar-nos. Potser no som un programa 
majoritari però tenim un públic fidel que va creixent i aspirem a 
seduir més espectadors.

Col·laboreu entre programes de la casa?

Molt. Si no col·laboréssim no podríem fer el que fem… Penseu 
que a TVE Catalunya  fem molts programes pel circuit català i per 
Madrid amb una plantilla molt justa.  

Vius a Igualada, la teva ciutat. Com vares passat els dos mesos 
de confinament?

Com per a tothom, va ser molt dur. Vaig viure tot el confinament 
tancada a Igualada i treballant cada dia. Necessitava explicar el 
que estàvem vivint… Des del  primer dia vaig estar informant de 

la situació. Durant les primeres hores gravava amb el mòbil i la 
meva filla m’ajudava, després va arribar un càmera de TVE, en 
Jordi Sànchez -que també viu a Igualada- i vam constituir l’equip 
confinament. Informàvem per tots els programes de TVE i RNE. 

Els mitjans catalans es queixen que els ministres no hi van gai-
re. A TVE Catalunya us venen ministres quan els convideu?

No n’hem convidat cap, però farem la prova la temporada vinent. 
Sí que hem entrevistat consellers i ens ha costat que accedissin… 
Al nostre programa  fem entrevistes de deu minuts, és un hàndi-
cap per aprofundir en una entrevista. Els polítics tenen altres pre-
ferències a Catalunya, sembla que s’hagi volgut invisibilitzar TVE, 
tot i que va ser la primera televisió en emetre en català.

Fas el teu programa somniat o el faries diferent?

Faig el programa que m’agrada amb el temps que tenim. Si tingués 
més temps m’agradaria fer entrevistes més llargues. L’actualitat és 
el que m’agrada.

Quan passen coses com el que va passar a Tenerife tens dubtes 
sobre la professió periodística?

En aquest cas he intentat fer pedagogia. Tenerife ens queda lluny, 
però la violència vicària també la tenim aquí i hem d’explicar què 
és perquè se’n prengui consciència i erradicar-la. He vist exemples 
lamentables, de llenguatge masclista i morbo en la premsa escrita 
seriosa. Hem de fugir d’això i posar el nostre granet de sorra per 
informar i conscienciar. 

“TVE va ser la primera
 televisió en emetre en català”

  Jaume Singla Sangrà @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

Baralla entre maximalistes de la dinàmica de governar i de la gestió de les emocions. Uns defensen que el president ha de dirigir el país ne-
gociant amb l’estat els diners pels pressupostos i els altres que si no hi ha confrontació no ens en sortirem. Els gàngsters de pel·lícula diuen 
que “no és res personal”. Així poden pactar després de matar-se entre ells. Així es vol construir “la convivència” després d’apallissar-nos, 
robar-nos i engarjolar-nos amb jutjats “aporellos”. En temps de representativitat discutida, tot s’aprofita per atacar el contrari. Costa tenir 
criteri propi i diferenciar els ideals, del que es fa pel control de “la manija”, estri que diuen tenen els que manen i que tots volen. Fa anys els 
“Ideals” era una marca de tabac i pel que es veu se’ls van fumar, perquè ja no en queden. Ara parlen de magnanimitat i de perdó pels nou, 
sempre que s’estiguin quietons i facin bondat. Però segueixen amb “tot el demés”. No es parla dels dèficits fiscals, ni del Tribunal de Comp-
tes, ni dels d’Ordre Públic (diuen que els TOP ja es van dissoldre, però ací encara no ens hem adonat). I es parla d’un pla per Catalunya oi?


