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40.000 anoiencs ja tenen la
pauta de vacunació completa

El ritme de
vacunació a
l’Anoia ja fa
setmanes que
va a velocitat
de creuer i ahir
dijous ja hi
havia 39.087
persones amb la
pauta completa
de vacunació
administrada

La Pobla de
Claramunt
celebra la
seva Festa
Major
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El rime de vacunació a la comarca està consolidant el risc de rebot en nivells baixos
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Els alcaldes de la Conca d’Òdena demanen
al Ministeri de Foment la millora de l’A2

Comencen
els vespres
de música en
viu a Piera
Pàgina 25

Xavier
Graset serà a
l’Apagada del
Misteri del
DeLlegendes
Els alcaldes demanen que les obres de millora entre Jorba i Castellolí comencin el més aviat possible

Anoia Motor
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L’EDITORIAL

L

Anar-hi anant

a vida segueix, siguin quines siguin les circumstàncies personals i socials i, qui més que
menys, intenta retornar a la “normalitat”, aquella entelèquia fugissera on creiem que podrem
desenvolupar-nos sense ensurts. Però hi ha molts fets
que s’escapen de la nostra voluntat i capacitat d’actuació
i, malgrat les iniciatives que tractem d’endegar, ens adonem que no podem modificar el que ens ve, però sí
com serà la nostra actitud
per enfrontar-nos-hi. Preparen amb renovada energia la propera trobada de
globus, les llegendes de
Tous i les iniciatives per la
reforma de l’A-2, com els
exemples més propers de
l’afany de refermar aquells
referents i projectes que reforcin la il·lusió d’una comarca que encara el seu futur amb objectius poc clars
i dubtes en com posicionar-se en la Vegueria, la nova
divisió administrativa catalana, tenint ara un anoienc,
David Alquézar, com a delegat del govern.
No acaben de desaparèixer ni les diferents formes de
repressió, ni les variants dels virus. No deixen de sorprendre’ns el degoteig de notícies que arriben a diari
per recordar-nos la situació que ens ha tocat viure. No

hi ha manera de retornar a aquella normalitat passada
que hem idealitzat i fet homogènia per a tothom. Com
si abans a moltes llars no els arribessin sorpreses en
forma de malalties i accidents, o com si aleshores tothom hagués tingut feina i ningú hagués patit per res.
Recordem selectivament el passat i ens guardem el que
ens sembla més rellevant. Sovint critiquem els altres per
així evitar reconèixer
les nostres mancances
o per descarregar-nos
de les penes que ens
arriben. Però en tots els
canvis, siguin de la naturalesa que siguin, hi
deixem la nostra petjada. Cadascú des de
la seva responsabilitat.
I així es pot construir
una societat més potent i solidària on cadascú ha de
contribuir en la mesura de les seves capacitats, perquè
el col·lectiu no deixa de ser una suma d’individualitats, on la felicitat sempre va lligada amb la llibertat i el
compromís. Hem encetat el mes de juliol omplint-nos
la boca de paraules com represa, vacances, diàleg i política, per deixar enrere la falta de feina, els tancaments,
la incomprensió o la judicialització. I en això tots hi
estem cridats i ningú en pot quedar exclòs.

No hi ha manera de retornar a
aquella normalitat passada que
hem idealitzat i fet homogènia
per a tothom

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Jordi Sánchez va assegurar en el
moment de sortir de la presó de
Lledoners, que “no acceptarem cap
silenci a canvi de cap indult”. Joaquim Forn “No hem canviat d’opinió, continuarem pensant el mateix
i lluitant per la independència”; Jordi Cuixart “No existeix l’indult que
farà callar el poble de Catalunya”;
Oriol Junqueras “Sortim amb el
compromís de seguir treballant des
de la política per fer tot allò que
mai n’hauria d’haver sortit”; Raül
Romeva, “seguim treballant, construint, sumant en aquest camí irreversible que culminarem”; Josep
Rull, “els que han de demanar perdó són els que varen picar la nostra
gent per voler expressar en pau el
seu dret a ser lliures”; Jordi Turull

“el nostre compromís per culminar
l’1-O ni és parcial, ni és reversible
ni és condicionat”; Carme Forcadell “sense victòries electorals
a Catalunya i judicials a Europa i
les mobilitzacions ara no estaríem
ací,” i Dolors Bassa, “els nostres
ideals són els mateixos”.
Pablo Casado, líder del PP, acostumats a fer encaixos amb les lleis,
ha anunciat que té intenció de recórrer els indults i sol·licitarà “la
legitimació al tribunal com a part
afectada” justificant-ho amb un
informe de la Guàrdia Civil que
diu que alguns membres dels CDR
pensaven atemptar contra ell i
“podem dir que si els CDR són la
continuació de l’1-O, aquells que
reportaven amb les seves accions
el president de la Generalitat, podrem dir que som part perjudicada”
Juan Carlos Campo, ministre de
Justícia espanyol, ha declarat que
“seran detinguts Carles Puigdemont, Toni Comín o Clara Ponsatí
si decideixen trepitjar l’estat espanyol.”.

Benet Salellas, advocat de Jordi
Cuixart, ha dit “El context polític i
judicial espanyol permet de manera
clara que el poder judicial continuï
fent política per sobre de la política.
Si hem arribat on som perquè el poder judicial fa política, entenc que la
política tant la pot fer la sala segona
com la sala tercera del Suprem. I per
tant, és possible la revocació. Amb
un poder judicial tan colonitzat per
la dreta i la ultradreta espanyolista,
és possible que la reacció a la decisió
del govern espanyol acabi portant a
una revocació.”
Arantxa Gonzàlez Laya, ministra
d’exteriors, ha estat contestada pel
ministeri de Relacions exteriors de
Nicaragua recomanant que “apliqui la democràcia que exigeixen
als altres i alliberin els seus presos
polítics per a obrir camí a les lluites i reclamacions d’independència“
també li han recordat que “fa segles
que no som sota el domini espanyol
i que mai no hem reconegut cap
bondat als furibunds crims hispànics, crims de la humanitat. Culturalment Nicaragua mai no ha estat
súbdit d’Espanya.”
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@MiquelSaumell

Uns indults ben
estranys
Espanya ha intentat transmetre al món
un missatge conciliador sobre el conflicte català, però no se n’ha sortit. Han tirat
endavant de pressa i corrents uns indults
tramposos, abans que el Consell d’Europa els obligués a fer-ho. Formalment
Espanya ha indultat els presos polítics
que estaven tancats a la presó des de feia
gairebé quatre anys, després d’un judici i
una sentència injustos tal com es va poder constatar en el seu moment. I molta
gent d’esquerres -comuns i socialistess’ho ha cregut, fins al punt que alguns
han donat les gràcies a Sánchez pel seu
gest magnànim. Doncs bé, primer de tot
s’ha de dir que aquí no s’han concedit
indults tal com normalment s’entenen
els indults. Uns indults tan condicionats
com aquests (parcials, reversibles, limitats) deixen de ser indults per ser llibertats condicionals. Condicionals, sí, perquè la mesura està tan condicionada que
anomenar-la indult sembla una broma
de mal gust. Així, en qualsevol moment
un jutge podria decretar el reingrés a la
presó d’un o més dels polítics alliberats
la setmana passada.
Se’ns ha volgut vendre el relat que s’han
perdonat uns fets presumptament delictius, tot i que sota els paràmetres democràtics europeus els fets enjudiciats no
justificaven les altes condemnes de presó. Els fets de fa quatre anys de criminals
no en tenien res. S’han volgut transformar uns episodis de desobediència en
fets criminals. Així ho han acreditat els
tribunals de més amunt dels Pirineus,
aquests sí, independents del poder polític, així com els diversos organismes
internacionals que s’han pronunciat al
respecte. A més a més, tractant-se de
polítics, se’ls manté la pena d’inhabilitació per poder exercir càrrecs públics.
I tot plegat, més que un perdó, sembla
una presa de pèl. És a dir, per treure’m
un problema de sobre et deixo sortir de
la presó, però no et permeto seguir fent
política i m’asseguro que durant molts
anys no em tornaràs a molestar. Alguns
ho han comparat amb pràctiques habituals de règims poc amables amb les
normes democràtiques, i no sembla que
vagin desencaminats.
A Espanya comencen a ser perfectament
conscients que la sentència del Tribunal
Supremo de l’1-O farà aigües a Estrasburg, i la portada de diumenge passat de
l’influent diari El Mundo era prou significativa: “Batalla en Europa. El Tribunal Supremo, tras los indultos: “Nuestra
sentència del 1-O está muerta en Estrasburgo””. Això ho diuen els mateixos jutges signants d’una sentència que va condemnar uns independentistes catalans a
un segle de presó.
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La tribuna

JOSEP M. CARRERAS

S

eria molt inhumà no alegrar-se
que unes persones que mai havien d’haver entrat a la presó hagin
recuperat la llibertat. Però tampoc
podem combregar amb rodes de molí. Els
indults no han sigut “mesures de gràcia”
com ens els han presentat; tampoc són
fruit d’una “magnanimitat” com si una mà
bondadosa hagués tocat el cor dels qui tenien la possibilitat d’acabar amb tant de sofriment
inútil. Tinguem-ho clar:
els indults s’han concedit
només per la pressió de
les institucions internacionals, quan l’estat espanyol ja no podia fer front
a l’escàndol que representava mantenir a la presó
unes persones que no havien comès cap delicte.
Per això els indults han
sigut només de mínims.
Simplement, s’ha suspès
la pena de presó, i encara amb uns condicionants
incomprensibles en qualsevol estat democràtic: es
manté íntegra la inhabilitació per ocupar càrrecs
públics, i es pot anul·lar si
es considera que algun dels acusats comet
un delicte greu. (Ningú explicita, però,
com s’estableix la gravetat d’una actuació...)
D’altra banda, la tan reclamada taula de
diàleg és, ara com ara, una entelèquia. Un
engany. Per dialogar i arribar a algun acord
s’ha de fer sobre la base d’una igualtat in-

#L’enquesta
de la setmana

El fuet i la pastanaga
condicional. I en el cas de Catalunya, no hi
pot haver diàleg autèntic si d’entrada ja es
posa el veto a les qüestions de fons, aquelles que més interessen al país, com són el
reconeixement dels seus drets i l’exercici
de les seves llibertats. Poc es pot esperar
d’unes converses que d’entrada ja tenen la
negativa a tractar temes com l’amnistia i
l’autodeterminació.

Tampoc no cal estranyar-se’n però. El
PSOE, que ara es vanta de voler iniciar un
nou tarannà de concòrdia proclama al mateix temps que no pensa fer res en relació
a l’altra gran vergonya, com és el Tribunal
de Comptes, un organisme que fa esgarrifar només de veure qui són els seus components i el seu sistema de funcionament.

És aberrant que els encausats no sàpiguen
de què se’ls acusa i se n’assabentin per la
premsa; és una perversió donar només tres
hores als advocats perquè llegeixin un informe de 504 pàgines i deixar 10 minuts
per presentar les al·legacions. És evident
que es tracta d’un organisme fora de control, que pot condemnar sense judici i que
es mou per motius de venjança. Deuen
creure que la manera d’acabar amb l’independentisme
és arruïnar els seus caps visibles imposant-los unes fiances impossibles d’assolir i
privant-los, si no ho fan, del
seu patrimoni personal.
M’estranya
que
davant
d’aquest cúmul de despropòsits no hi hagi una reacció clara i contundent dels
partits afectats i de les entitats ciutadanes. La mobilització de la ciutadania és,
al meu entendre, l’únic recurs per mostrar al món la
voluntat d’aquest poble tan
maltractat. Sembla que ens
deixem conduir com a xais a
l’escorxador. No ens podem
deixar enganyar perquè el
que té la xurriaca a les mans
ens ensenyi una pastanaga; pot fer anar
una o altra segons li convingui. Serem
rucs si pensem que encara hem de donar
les gràcies per la pastanaga i suplicar que
no ens peguin amb el fuet. Si ens queda
una mica de dignitat, hauríem de sortir a
defensar-la sempre i a tot arreu.

Creus que les Festes Majors haurien de recuperar
la màxima normalitat possible?

Sí 48,6%
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No 51,4%

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

www.estil-llar.cat
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del lector
INCIVISME
I INSEGURETAT
AL BARRI DE FÀTIMA:
L’AJUNTAMENT NO ENS
ESCOLTA
Associació de Veïns
del Barri de Fàtima
La tarda-nit d’aquest dissabte uns veïns després de trucar tres vegades a la
policia, (després de reiterades queixes

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

cada cap de setmana) aquests no varen
venir. Fer virolles amb els cotxes, orinar en parets i portes, alcohol en via
pública, amb la música en un volum
exagerat, ampolles, tripijocs i un negoci buit per què quatre personatges creuen que aquest barri és un barri sense
llei (potser tinguin raó). La seguretat
és bàsica i no es pot concebre que la
policia o, no doni abast o respongui
que té assumptes més importants.
Això per una banda, l’altra és la manca
de manteniment.

Entenem que el civisme és el problema, vàrem demanar que la nit de Sant
Joan es tanqués l’ascensor protegint les
portes i la resposta va ser nul·la; l’endemà el cost: un vidre trencat per un petard. Només demanem que com a barri, igual que altres barris d’Igualada,
se’ns escolti, ningú millor que els veïns
saben què passa. Si el problema és que
no hi ha prou policia, que es solucioni
però no es pot permetre aquesta situació on els veïns passen nits de nervis
en ple estiu amb les finestres tancades

per l’incivisme de personatges que
ni tan sols resideixen a Fàtima.
Senyor alcalde, Igualada no és només el centre, Igualada també la
componen els barris i la seva gent.
Voreres aixecades on no poden circular les cadires de rodes, males
herbes que es mengen la calçada
d’entrada, un parc abandonat, la
manca de seguretat. Només demanen que se’ns escolti. I alguna solució, perquè aquí també paguem els
impostos i els seus sous.

SOFIA GALLEGO

Psicòloga i pedagoga /Àmbit Maria Corral

Suez i el vaixell Evergreen com a metàfora

J

a fa dies que els mitjans de comunicació
ens informaven bastament de la situació en
què es trobà un vaixell de dimensions considerables en el canal de Suez i amb tones
de càrrega dels ports asiàtics destinada als ports
europeus. Sense entrar en l’anàlisi de les causes, la
situació era que el vaixell obstruïa el pas als altres.
Les grans dimensions de l’Evergreen, aquest era el
seu nom, dificultava i molt poder deixar lliure el
pas. La càrrega que portava podia ser essencial per
a les factories europees que veien perillar el seu
aprovisionament amb les conseqüències negatives
en els processos de producció que en el pitjor dels
casos haurien d’alentir o aturar la producció. També cal tenir present que les càrregues dels vaixells
aturats també podien resultar vitals per l’aprovisionament d’indústries i comerços europeus. No
poder passar pel canal significava allargar el viatge algunes setmanes. Aquest no és el lloc i jo no
soc la persona més indicada per fer una anàlisi
geopolítica, però sí que voldria treure’n algunes
reflexions sobre aquesta circumstància i relacionar-ho amb situacions personals.

En el transcurs de la vida de les persones esdevenen circumstàncies adverses que provoquen una
mena d’obturació al fluix de l’existència, incapacitant el subjecte a poder avançar en el seu desenvolupament i també generant desconfort personal.
En qualsevol esforç que la persona es proposi fer
sempre hi ha aquesta mena d’entrebanc que de
manera callada, i sovint inconscient, impossibilita
seguir avançant. En aquests casos es fa necessària
ajuda externa per sortir de l’atzucac, de la mateixa
manera que també va ser necessària per moure el
vaixell per tal que deixés de barrar el pas pel canal.
En el cas de la persona això no és tan senzill. La
persona ha d’acceptar, en primer lloc, l’existència
d’un obstacle com a pas previ per poder iniciar
qualsevol acció de demanda d’ajuda. En segon, reflexionar i plantejar-se què es pot fer per alleugerir
els inconvenients que el destorb està ocasionant a
la vida diària. Si s’arriba a la conclusió de què un
mateix no se’n pot sortir s’ha de tenir el coratge
per demanar ajuda i la humilitat d’acceptar-la, a
més de la voluntat i la convicció de voler fer el
treball personal imprescindible per anar drenant

i expulsant la terra i per facilitar el pas cap a un
desenvolupament personal satisfactori.
Pot passar que l’embalum de la nosa sigui tan
gran i/o estigui tan assentat en terra que se’n faci
difícil la total desaparició, però sí que amb treball i esforç se’n pot reduir el volum de manera
que pugui deixar passar amb una certa facilitat el
fluix de la vida. I, què vol dir el fluix de la vida?
Doncs la possibilitat de prendre decisions, de
poder gaudir dels petits plaers, d’establir relacions satisfactòries amb els altres i també en si
mateix, de sentir-se útil i mereixedor de l’estimació i respecte dels altres i d’un mateix. D’alguna
manera i de forma resumida diríem estimar-se,
acceptar-se, respectar-se tal com la persona és,
d’aquest amor a un mateix que no té res a veure
amb l’egoisme. L’egoisme anteposa el jo al nosaltres, l’amor i respecte que sent la persona per a
ella mateixa obre la vida a relacions socials gratificants.
Reflexionem, determinem quins són els embalums que no ens deixen gaudir plenament del
regal de la vida.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES AL FESTIVAL DE LLEGENDES
Sense la gran tasca que fan els 150 voluntaris i voluntàries de Sant
Martí de Tous seria molt difícil dur a terme el Festival. La implicació de la gent del poble és un dels pilars de l’esdeveniment.

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

ALBERT ROSSELL

Indults en defensa
pròpia (i II)

Un full de ruta per a la Conca d’Òdena

@jaumesingla

L

a setmana passada féiem
una ullada als motius que
han portat a Pedro Sánchez del PSOE a indultar
als nou presos polítics catalans.
Avui analitzarem els motius del
PP i Ciudadanos d’oposar-se a la mesura de gràcia.
El PP que, al llarg d’anys de govern, ha indultat a
milers i milers de gent condemnada, ara es “rasga” les vestidures per nou indultats parcials, condicionals i reversibles. No es limita a protestar o
a criticar al gobierno de España, sinó que recull
signatures en “mesas petitorias” escampades per
tota la geografia espanyola. També ha demanat a
la sala tercera del Tribunal Supremo la demanda
de reversió dels indults i l’immediat empresonament dels independentistes catalans. De moment
sense èxit.
Com tampoc obté cap èxit a Las Cortes Españolas
-tant al Congreso com al Senado- on dia si i dia
també, Pablo Casado reclama inútilment la dimissió de Pedro Sánchez i la convocatòria d’eleccions
generals immediates. Que les queixes i les acusacions a Sánchez d’estar en mans d’ERC siguin una
bajanada, no els importa. El que volen és generar
soroll i insultar Catalunya per tal de mantenir la
pressió contra el gobierno i desviar la atenció dels
seus nombrosos casos de corrupció.
Si el PP no tingués a la seva exsecretària general
Maria Dolores de Cospedal imputada en el cas
Kitchen, la campanya del PP seria molt més suau,
però l’insult a Catalunya és una temptació massa
forta per a l’extrema dreta espanyola que sap que a
curt termini els dona vots a tot Espanya.
Una segona derivada és donar-l’hi l’excusa al PP
de negar-se a la renovació de la cúpula judicial espanyola nomenada en temps de majoria absoluta
del PP i mentre el partit fundat per Fraga Iribarne
domini la (in) justícia espanyola, sap que acabarà
sortint il·lès de tots els escàndols de corrupció en
què es troba immers.

Si el PP no tingués a l’exsecretària
general Maria Dolores de Cospedal
imputada en el cas Kitchen, la
campanya del PP seria molt més suau
Aquesta i no altra és la raó de no asseure’s a renovar uns magistrats que fa més de dos anys i mig
que tenen el mandat caducat. I no obstant, el seu
president, en Lesmes, no ha dubtat en criticar al
Consell d’Europa, amb diputats de 47 estats europeus, pel recent dictamen en favor de l’amnistia i
la fi de la repressió contra Catalunya. Lesmes, orgànicament el jutge màxim, no dubta en violar la
separació de poders, a l’immiscir la justícia en un
tema polític.... i en el marc europeu. Ni fet expressament.
I Ciudadanos? La seva darrera maniobra ha estat reclamar l’entrada immediata a presó dels nou expresos i anular l’indult. Els que han passat tres anys i
mig retirant llaços grocs i perdent eleccions, fins hi
tot a nivell judicial, caminen cap a l’extinció, sense
renunciar a seguir sembrant odi entre catalans segons el seu origen o la seva llengua.
Són tan insignificants i miserables, que no val la pena
dedicar-hi més temps ni espai en aquesta columna.

Periodista

E

n un article de la setmana cà). Són més de cent llocs de treballs sense necessipassada feia referència al tat de nou sòl industrial.
risc que suposava confiar En el nou full de ruta, convé invertir en la terciacegament en la reindustrialització rització de l’economia. La reinvenció de la Conca
de la Conca d’Òdena, atès que és d’Òdena passa per la maduració del turisme, pel
un sector que perd llocs de treball desenvolupament de la Universitat de Lleida (UdL)
en un degoteig constant. Afirma- i per la potenciació de les TIC, però anem a pams.
va, a més, que era un error esperar La Conca d’Òdena és a la difusa frontera que sepaque vingués una gran empresa de fora a crear ocu- ra la Catalunya metropolitana i la rural. A menys
pació. De fet, fa basarda l’argument de portar una d’una hora barata de distància, tenim un mercat de
corporació gran que faci de tractor d’altres indús- 5,5 milions de persones, moltes de les quals poden
tries i que siguin aquestes altres empreses les que interessar-se per atractius com el patrimoni, el paiomplin els polígons buits. No poseu mai tots els satge, la natura i tots els seus derivats (per aquest
ous en un únic cistell. Malfieu-vos de les empreses mateix motiu som una comarca atractiva per a
amb el poder de decisió lluny d’aquí. Recordeu el abocadors i parcs d’energies renovables: som un
tancament de Lear a Cervera el 2002 i l’efecte dò- territori verge a prop dels consumidors). Amb cinc
mino que va tenir a tota la Segarra. Més recents articles publicats a La Veu de l’Anoia i les diverses
són els casos de les fàbriques de Sant-Gobain, a aportacions a Ràdio Igualada sobre les potencialil’Arboç, i de Bosch, a
tats del turisme d’oci i el
Castellet i la Gornal, i
turisme d’incentius, crec
«La reinvenció de la Conca d’Òdena
les seves conseqüències
tractat el tema amb
passa per la maduració del turisme, pel haver
al Baix i l’Alt Penedès,
escreix.
desenvolupament de la Universitat de Els campus igualadins
per no parlar de Nissan
a la Zona Franca.
Lleida i per la potenciació de les TIC.» de la Universitat de LleiHi ha altres camins més
da han de créixer i crear
solvents a l’hora d’asocupació directa i indisentar les bases d’un nou full de ruta per a la recta. De la UdL n’han de sortir empreses (spin
Conca d’Òdena, tot i que potser menys fàcils. El off ), esperant que algunes d’elles es consolidin i
que és segur és que cal comptar amb el talent del siguin bressol de llocs de treball de qualitat. És
territori. La residència de gent gran Colisée Igua- un encert haver especialitzat un campus en la salada, inaugurada l’any passat, té una plantilla de lut, buscant sinergies amb l’Hospital Universitari
65 persones de diverses categories professionals d’Igualada. Tant de bo encara s’especialitzés més
i només ocupa mitja illa a la trama urbana de la i apostés per la medicina integrativa, que combiciutat (aquí no val retreure que la cadena cata- na la medicina hegemònica amb disciplines com
lana STS va ser comprada fa dos anys pel grup l’homeopatia, la naturopatia, la medicina tradicifrancès). Stikets és una empresa industrial i tec- onal xinesa, l’aiurveda i un llarg etcètera.
nològica que ha creat de 40 llocs de treball en El nostre territori ha d’esdevenir un clúster de
deu anys i que ha recuperat part de l’immoble de negocis TIC que prestin serveis arreu i aquí. Tots
Cíclope a l’emblemàtic passeig de Verdaguer. Els els sectors econòmics de casa nostra se n’han de
valors de la companyia van més enllà dels mers beneficiar: serveis, indústria, activitat agropebeneficis econòmics, tot i que el 2020 -l’any de la cuària i comerç. Des de l’empresa més gran fins a
pandèmia- va facturar un 33% més que l’any an- la botiga més petita han de fer una inversió conterior (tampoc serveix el contra argument que la tinuada per les TIC. Només així la Conca d’ÒdeCEO, Stephanie Marko, és d’origen nord-ameri- na serà competitiva.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 15 ANYS
Celebrat a la Llacuna el primer
casament civil entre dos homes
Juny de 2006.- Aquest mes de
juny es va celebrar el casament
d’una parella homosexual al
municipi de la Llacuna. Un
d’ells és l’Enrique C. V. que va
néixer l’any 1966 i és veí de
Barcelona. I l’altre és l’Ignacio
R. M que va néixer l’any 1979 i
és de nacionalitat brasilera.
L’alcalde Josep Parera va ser
l’encarregat de conduir la cerimònia i després va ser la secretària de l’Ajuntament la que va
llegir l’acta de la celebració.
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Portaveu del Jovent Republicà Sant Cugat Sesgarrigues

#AmbOrgull

E

l passat dilluns se celebrava el Dia de l’Orgull
LGTBI, on milers de joves sortien als carrers
reclamant una llibertat sexual
plena. Certament, en les últimes
dècades s’ha executat una tasca
en aquest sentit, la qual ha servit per conquerir
drets i llibertats, malgrat que molts països segueixen perseguint a les persones que
formen part del col·lectiu LGBTI.
Les persones LGTBI no ens sentim
segures anant pel carrer, tenim por a
ser tractades de manera diferent per
la nostra condició sexual, tenim por
a anar agafats de la mà de la nostra
parella, però això no pot seguir així.
A tall d’exemple, l’any passat es van
denunciar al voltant de 22,7% més
d’agressions LGTBI-fòbiques que
el 2019, i el més greu és que moltes
d’aquestes agressions no han tingut
sanció, ni condemna.
Molt sovint, ens amaguem perquè no
volem que ens peguin, perquè no volem que ens insultin, perquè no volem -com passa en molts casos- decebre a la nostra família. Tanmateix,

és per això que existeix el mes de l’orgull LGTBI.
Aquest mes és el moment on ens sentim lliures,
on podem ser com som sense que ningú ens jutgi, on podem expressar-nos sense ser pressionats per les nostres famílies o fins i tot pels
nostres amics. Per aquest motiu, és imprescindible i essencial seguir reivindicant aquest
mes, tot i que la lluita pels nostres drets és cada
dia i a tot arreu.

Molt sovint, les persones LGTBI ens
amaguem perquè no volem que ens
peguin, perquè no volem que ens
insultin, perquè no volem decebre a la
nostra família. Tanmateix, és per això
que existeix el mes de l’orgull LGTBI.
Aquest mes és el moment on ens sentim
lliures, on podem ser com som
sense que ningú ens jutgi
Per altra banda, si observem, al llarg
d’aquests dies, les empreses utilitzen
el mes de l’orgull com una campanya
de màrqueting, on es lucren arran les
nostres reivindicacions. Com a joves,
no podem permetre que aquesta lluita
caigui en mans d’empreses que exploten als seus treballadors a països on les
persones LGTBI no tenim ni drets ni
llibertats.
Així doncs, cal defensar totes les minories
i, en aquest cas, el col·lectiu LGTBI, blindant les seves llibertats i la seva seguretat.
Davant del seu odi, el nostre orgull!

evvoretail.com • Disseny: Laia Claramunt

Viu el vol simultani
de globus més gran
del sud d’Europa,
viu l’European Balloon
Festival!

EUROPEAN
BALLOON
FESTIVAL
Aixequem de nou el vol!
8 -11/jul/2021
Igualada - Barcelona

25 edicions omplint de color el cel
d’Igualada.
Els iglús de vent, les festes
familiars, el Night Glow, el concert
de Stay Homas dins l’Anòlia, i
altres activitats, complementen un
festival d’intensa activitat.

Vine i vola a Igualada!
Consulta l’agenda a ebf.cat

@EBF_Igualada
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Igualada
40.000 anoiencs ja tenen la pauta de vacunació completa
REDACCIÓ / LA VEU

E

l conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va
avançar dimecres que a
partir de la propera setmana
es començarà a vacunar arreu
de Catalunya el grup de joves
nascuts entre els anys 1992 i
2005. D’aquesta manera, amb
l’inici de la immunització
d’aquestes persones d’entre 16
i 29 anys, que poden demanar
cita des del mateix dimecres,
Salut conclou l’obertura de
totes les franges d’edat cridades a vacunar-se contra la
covid-19, després que les nascudes entre el 1987 i el 1991
ho puguin fer des d’aquesta
setmana i les nascudes entre
1982 i 1986 ho poguessin fer
des de la setmana passada.
Argimon, però, ha començat
la roda de premsa setmanal
de seguiment de la vacunació
a Catalunya -acompanyat de
la secretària de Salut Pública,
Carmen Cabezas- alertant
de la situació epidemiològica “molt preocupant” actual,
amb incidències molt elevades, especialment en menors
de 50 anys. “La tendència està
agafant una forma d’onada:
ahir vam tenir més casos que
dilluns i avui en tindrem més
que demà. No està afectant
als hospitals ni s’està traduint
en més malalties greus o ingressos a UCI, però sí està
afectant a tota l’activitat de
l’atenció primària i això repercuteix sobre la vacunació”,
ha lamentat Argimon abans
de donar més detalls d’aquest
impacte.
Per tot plegat, el conseller
ha demanat “un esforç més,
responsabilitat i autoregula-

ció”. “No vull estigmatitzar
el jovent, que prou ha patit i
pateix la pandèmia. Tothom
està tenint una conducta més
que responsable, però ara
cal vacunar i vacunar més,
mantenir la política de ‘vacuna que arriba, vacuna que
va al braç’,” ha dit el màxim
responsable de Salut abans
d’emfatitzar que “les vacunes
funcionen”, com ho demostra
el fet que la immensa majoria
de persones que ara ingressen
no estan vacunades. De fet,
Argimon ha volgut llençar
una crida a aquelles persones d’entre 40 i 49 anys que,
tot i poder-ho fer, encara no
s’han vacunat o no han completat la pauta, perquè són
un col·lectiu que també corre
un risc i perquè la seva taxa
de cobertura té encara força
marge de millora.
Precisament pel que fa a
l’efectivitat de les vacunes
davant la variant Delta, la
secretària de Salut Pública
ha reiterat la importància de
completar les pautes de vacunació, en tant que l’efectivitat
de la vacuna contra aquesta variant s’enfila fins al 80%
quan s’injecta la segona dosi.
En aquest sentit, Cabezas ha
vaticinat que, probablement,
aquesta variant ja serà la majoritària la setmana vinent.
No caldrà quarantena si s’està completament vacunat
Un altre dels anuncis rellevants avançats és el fet que,
a partir d’aquesta setmana,
s’escurça l’interval entre dosis
de la vacuna d’Oxford-AstraZeneca per administrar-la al
voltant de la vuitena setmana.
En segon lloc, Carmen Ca-

bezas també ha detallat alguna de les novetats de l’actualització del Procediment
d’actuació enfront de casos
d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Per exemple, s’inclou els símptomes
semblants al refredat comú
(rinorrea, esternuts, congestió nasal, mal de cap) com a
possible símptoma orientatiu de variant Delta, i se suprimeix la quarantena per a
persones correctament vacunades. També es recomana la
vacunació en persones embarassades, però en canvi no
s’aconsella la realització de
tests serològics pel diagnòstic ni per després de la vacunació.
En tercer lloc, tant Argimon
com Cabezas han anunciat
que a partir de la propera setmana es desplegaran equips i
dispositius mòbils motorit-

zats per incrementar la vacunació de forma comunitària, gràcies als autobusos del
Banc de Sang i Teixits –que
vacunaran sense cita prèviai als vehicles facilitats per la
companyia automobilística
SEAT. A més, en aquesta línia de fomentar al màxim
aquest procés d’immunització, es promocionaran noves iniciatives que facilitin
l’accessibilitat, com ara que
els CAP implementin espais
i horaris de vacunació sense
cita prèvia i que s’organitzin
per fomentar el màxim la vacunació de les persones que
acudeixin al CAP i encara no
estiguin vacunades o els falti
la segona dosi.
40.000 anoiencs amb la pauta completa administrada
El ritme de vacunació a
l’Anoia ja fa setmanes que va

a velocitat de creuer i aquest
dijous ja hi havia 39.087 persones amb la pauta completa
de vacunació administrada.
En concret, s’han administrat més de 60.000 primeres
dosis i 36.000 segones dosis.
Cal recordar que aquells que
es vacunen amb Jansen només necessiten una dosi i,
per tant, amb la primera vacuna ja tenen la pauta completa.
Aquest alt ritme de vacunació està consolidant el risc
de rebrot en nivells baixos.
Aquest dijous era de 94 punts
i per tant es situa en la franja
moderada de risc. La taxa de
reproducció és de 0.74 punts.
La millor de les notícies és
que ja s’acumulen diverses
setmanes consecutives sense
que hi hagi cap defunció per
coronavirus a la comarca.

Tens un immoble
per vendre o llogar?
Si confies en nosaltres,
t’acompanyarem durant tot el procés!
GESTIÓ MOLT PERSONALITZADA
Garanties que donem a IMMO-HECLA:
confiança, experiència, professionalitat,
transparència i seguretat
Tel. 936 01 48 58
@immohecla

662 90 60 30

·

Plaça del Pilar, 4 · Igualada, BCN

@immoheclabcn · info@immo-hecla.com · www.immo-hecla.com
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Esquerra organitza un debat cultural
amb les entitats el proper dimecres
REDACCIÓ / LA VEU

E

RC Igualada organitza
un debat cultural amb
diferents entitats de la
ciutat el proper dimecres 7
de juliol a les 19.30h, al Museu de la Pell. Aquest debat
comptarà amb la participació
de diverses entitats per tal de
parlar i debatre sobre l’àmbit
cultural de la ciutat i que pretén “escoltar i generar debat
amb aquells agents culturals
que dinamitzen Igualada i
que l’enriqueixen amb la seva
implicació”. Els republicans
expliquen que “en els darrers
10 anys el govern municipal no ha impulsat un debat

d’aquestes característiques,
escoltant a tothom i construint espais per tal de posar
en comú les necessitats que
té tant Igualada com el moviment cultural de la ciutat”
i asseguren que això és així
perquè “el govern no té un
projecte cultural per Igualada
i tampoc veiem cap interès en
escoltar a les entitats”.
En aquest sentit des d’ERC
apunten que “la capitalitat de
la cultura catalana, que acollirà Igualada a l’any 2022, no
pot ser de nou un element de
màrqueting i propaganda de
l’alcalde de la ciutat sinó que
ha de ser el pretext i el context
per tal d’impulsar un projecte

cultural de ciutat, que escolti
i tingui en compte al sector,
a la ciutadania i a les necessitats culturals de la ciutat”.
Des d’Esquerra asseguren
que “malgrat que això no ho
fa el govern municipal, creiem que és molt necessari
generar i crear aquests espais
de trobada i debat, fòrums
culturals amb les entitats i
els agents culturals d’Igualada que posin en comú les
fortaleses i necessitats” així
com “volem escoltar a tothom, parlar amb tothom i
construir espais de treball
que són necessaris i importants per encarar els reptes
de futur que tenim”.

Som-hi commemora el dia de l’Orgull
LGTBI amb un acte al Parc de l’Estació
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada Som-hi ha celebrat el Dia de l’Orgull
LGTBI amb un vespre de
reflexió i memòria al Parc de
l’Estació Vella. La trobada ha
servit per mostrar una ciutat
diversa i reivindicar els drets
de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i
totes les persones del col·lectiu. L’acte ha comptat amb la
xerrada d’un dels membres
de la formació progressista,
Manel Terrón, que ha explicat
el seu testimoni com un dels
organitzadors de la primera
manifestació gai a Barcelona
al 1977. Al llarg de la seva intervenció, Terrón ha desgranat els inicis del moviment en
plena dictadura i de com es va
començar a gestar la lluita per
l’alliberament. També ha remarcat la necessitat de visualitzar, encara avui, el col·lectiu

en tots els àmbits i fer front a
qualsevol discriminació o violència.
El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha
explicat que “l’acte que estem
fent avui és un empoderament i una visualització del
col·lectiu LGTBI a la nostra
ciutat. Posem en valor aquesta Igualada diversa que volem
que sigui de plena llibertat i
sense cap tipus de discriminació”. Un dels elements de l’acte
ha estat un mural de desitjos
i frases relacionades amb la
lluita LGTBI que les persones
que hi han participat han anat
omplint de paraules com “lli-

bertat”, “estima com vulguis” o
“lluita” i també s’ha pogut escoltar el testimoni, entre d’altres, d’una mare d’un fill trans.
La formació integrada per
PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta durant
la campanya electoral va proposar crear un Centre LGTBI
per a ser un espai de suport i
lluita, una regidora de Feminisme i LGTBI per promoure
polítiques transversals a tot
l’Ajuntament que treballin per
la igualtat i la diversitat i crear
el Consell Municipal LGTBI
com a espai de participació
per a pactar i impulsar accions
pel col·lectiu.
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Pro Vegueria del
Penedès es reforça a les
quatre comarques

VEGUERIA / LA VEU

D

illuns es va celebrar
al celler Can Feixes
de la D.O. Penedès
l’Assemblea anual de l’entitat
Pro Vegueria Penedès que es
va marcar com a repte per als
propers dos anys, fins a les
eleccions municipals, aconseguir el màxim desplegament
de les Conselleries del Govern al Penedès i la finalització del Pla Territorial, dinamitzant totes les institucions
públiques del territori perquè
això sigui possible.
Per aconseguir-ho, l’entitat
va reforçar el seu Secretariat
amb l’entrada d’Àngels Parés
del Garraf, Jaume Casañas,
Teresa Vallverdú i Martí Ventura del Baix Penedès que,
juntament amb Pere Carles,
Flora Sanabra i Pep Solé de
l’Anoia i, Manel Cervera, Jordi Cuyàs, Lluís Ràfols i Fèlix
Simon de l’Alt Penedès pilotaran l’entitat que en aques-

ta etapa estarà presidida per
Jordi Cuyàs. A l’Assemblea
hi va assistir el nou Delegat
del Govern al Penedès, David
Alquézar, que es va comprometre a treballar perquè el
funcionament del Penedès
sigui una realitat en benefici
dels seus 500.000 habitants,
amb la proposta inicial que
almenys quatre Conselleries
hi tinguin delegació en els
propers dos anys
Com a mostra del treball que
s’està fent, els socis Pau Batlle
i Pep Solé van exposar la problemàtica del projecte dels
trens de mercaderies que travessen la Península i la uneixen amb Europa i que actualment es preveu que passin
per les vies de passatgers del
Baix i Alt Penedès creant un
veritable problema; la proposta és que es construeixi
l’Eix Transversal Ferroviari
que resoldria aquest problema, alhora que donaria servei
a la comarca de l’Anoia.

NOU SUBARU OUTBACK
amb opció

GLP

Des de 349€/Mes*

Entrada 12.701,39 €. 48 mesos
T.A.E. 8,48%. Última quota 17.697,00 €

MÉS SEGURETAT. MÉS ESTALVI.
MÉS SUBARU QUE MAI.

Perdre’t. Escapar. Tot això és a la natura.
Protegir-te a tu quan hi vas i els llocs de què
gaudeixes és a la nostra natura.
*Finançament de Subaru Outback 2.5i Trek. Preu al comptat: 39.500,00 €. Preu finançant: 39.500,00 €. Entrada: 12.701,39 €. Termini: 48 mesos, 1
quota de 333,39 €, 46 quotes de 349,00 € i 1 quota de 17.697,00 €. Tipus deutor fix: 6,95%. T.A.E: 8,48% (tant la TAE com la primera quota poden variar
lleugerament segons el dia de la signatura del contracte i de la data de pagament de les quotes). Comissió d’obertura finançada: 3,50% 937,95 €.
Interessos: 6.347,83 €. Import total del crèdit: 27.736,56 €. Cost total del crèdit: 7.285,78 €. Import total carregat: 34.084,39 €. Preu total a terminis:
46.785,78 €. En cas que el dia de la contractació sigui el 09/05/2021 i el primer pagament el 02/06/2021. Oferta vàlida fins al 31/07/2021. Sistema
d’amortització francès. Finançament sotmès a l’estudi i l’aprovació de Santander Consumer Finance, SA.

JOAN SAN JOSÉ
AUTOMÒBILS, S.L.

Av. Europa, 4 · Nau 2. Igualada
Tel. 93 801 91 45
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El Centre de Recursos Pedagògics
El Consell impulsa un
abandonarà l’edifici del Garcia Fossas i programa d’educació
es traslladarà al carrer Sant Carles
sexual per a joves
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Centre de Recursos
Pedagògics (CRP) de
l’Anoia es traslladarà
properament a una nova seu
situada al carrer Sant Carles
d’Igualada. Es tracta de l’edifici propietat de la Generalitat
de Catalunya que, fins l’any
passat, va acollir la Casa de
Cultura del Consell Comarcal. En els propers mesos, un
cop s’hi facin els treballs de
millora imprescindibles, acollirà aquest nou servei.
L’edifici va tenir, fins l’any
2020, usos culturals gràcies
a un conveni entre el Consell
Comarcal i el departament de
Cultura de la Generalitat, uns
usos que es van haver d’interrompre perquè l’estructura
precisava d’intervencions i
millores. Ara, aquell conveni serà substituït per un nou
acord amb el departament
d’Educació i serà aquest departament qui porti a terme
les obres d’adequació necessàries per a poder-hi acollir
novament usos públics.
El CRP s’ubica ara mateix a

l’Escola Garcia Fossas d’Igualada, gràcies a un acord amb
l’Ajuntament de la ciutat, a
l’espera de disposar de les
instal·lacions indicades per al
seu establiment definitiu. Per
això, el president del Consell
Comarcal, Xavier Boquete, celebra “la bona disposició de totes les parts a l’hora
de recuperar la capacitat de
prestació de servei públic en
aquest espai i convertir-lo en
un punt de referència per als
serveis educatius de la nostra
comarca”. I, en aquest mateix
sentit, l’alcalde d’Igualada,
Marc Castells, apunta també
que “aquesta és una solució
molt esperada i molt benvinguda, ja que es dotarà el
Centre de Recursos Pedagògics de les instal·lacions que
precisa i, alhora, s’alliberaran
uns espais molt necessaris
per l’Escola Garcia Fossas”.
L’ens comarcal, a més, podrà
fer ús de les futures instal·lacions del CRP per a desenvolupar-hi accions formatives.
Els CRP són equips de dinamització i assessorament dels
professionals i centres per a la

millora i transformació educativa. Entre les seves tasques
i objectius figuren el disseny,
planificació i implementació
de la pràctica assessora al
centre, acompanyant-lo en els
processos de transformació i
millora educativa; la detecció,
recull i difusió de pràctiques
educatives de referència del
professorat del territori, així
com projectes innovadors de
centres; el suport a les xarxes
educatives, vetllant per l’equitat i la inclusió; i el suport i
acompanyament al professorat i als centres en l’ús
educatiu de les tecnologies
digitals, amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge en línia
de l’alumnat.
El ple del Consell Comarcal
va donar, en la sessió celebrada aquest dimarts, llum verda
als canvis de convenis esmentats. La previsió és que els treballs per part de la Generalitat es puguin licitar i executar
en els propers mesos, amb
la voluntat que el CRP Anoia hi pugui iniciar l’activitat
aquest mateix any.

l’especialista per al teu vehicle
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l Consell Comarcal
de l’Anoia, a través
d’Anoia Jove, ha iniciat
aquest curs 2020-21 el projecte Sex Jove: parlem-ne!, un
projecte de sexualitat que té
per objectiu principal poder
parlar i resoldre els dubtes
de les persones joves entorn
aquesta temàtica, en el seu
significat més ampli.
La consellera de Joventut,
Feminisme i LGTBI del Consell Comarcal, Carme González, explica que “les raons
que motiven aquest projecte
són la manca, en molts casos, d’una educació sexual de
qualitat a les aules dels instituts i, sobretot, el fet que la
sexualitat segueixi sent un
tema tabú a nivell social, la
qual cosa implica que moltes
persones joves no gaudeixin
d’espais on poder parlar de
manera oberta i sense filtres
d’aquesta temàtica”.
L’activitat principal del projecte, que s’ha desenvolupat
en els Instituts i Punts Joves és la Bústia Sex Jove, on
l’alumnat pot introduir-hi,
durant una setmana, tots

aquells interrogants que els
sorgeixin entorn la sexualitat. Posteriorment, s’ha realitzat un taller de sexualitat
dinàmic i participatiu creat
a mida, ja que s’ha dissenyat
a partir dels dubtes que els i
les joves han introduït dins la
bústia.
Els tallers s’han realitzat a diferents grups del segon cicle
d’ESO de l’Institut Alexandre
de Riquer de Calaf, a l’Institut
Guinovarda de Piera i al Punt
Jove dels Hostalets de Pierola.
Aquest treball és el resultat
de les pràctiques del grau
d’Educació Social de Lídia
Manzanera, una jove de la
comarca que ha posat en
marxa aquest projecte amb el
suport de diferents tècniques
del departament de Joventut,
realitzant una prova pilot als
grups de 3r d’ESO –un total
de 78 alumnes– de l’Institut
Montbui de Santa Margarida de Montbui, on va tenir
molt bona acollida. Des del
departament de Joventut, s’ha
apostat per donar continuïtat
a aquest projecte, fent visible
la temàtica i trencant amb tabús i mites que les persones
joves tenen sobre sexualitat.

Multimarca · Mecànica general
Diagnosi · Revisions
Electricitat/Electrònica
Especialistes GLP/Autogas
Híbrids i Elèctrics
Injecció Dièsel/Gasolina

ESPECIALISTES EN HÍBRIDS I ELÈCTRICS
Estàs pensant a canviar el cotxe, però no saps quin comprar perquè no t'afectin les restriccions de trànsit?
Transforma el teu pròxim cotxe a GLP, oblida't de les restriccions i aprofita't dels avantatges del GLP.
Consulta la nostra promoció per a la fira.
COTXES BENZINA A PARTIR D'EURO4 COTXES DIÈSEL A PARTIR D'EURO6
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Junts per Igualada agraeix als centres
educatius el seu gran esforç
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l grup municipal de
Junts per Igualada fa
balanç del curs escolar i recorda la dificultat
d’organització que ha hagut
d’assumir el personal dels
centres educatius de la ciutat, en especial de les seves
direccions: “partíem d’unes
restriccions molt dures i vivíem amb una gran incertesa
sanitària degut a la covid-19,
el que va suposar un sobreesforç organitzatiu pel curs
escolar 2020-21”. Des de la
formació expliquen que “les
direccions dels centres educatius van liderar un treball
de control i organització de

dispositius sanitaris, i ho
van fer sense oblidar tota la
vessant pedagògica i d’atenció a infants i joves tant de
la ciutat com de la comarca”.
Des de Junts per Igualada
ressalten la bona entesa i coordinació entre l’Ajuntament
i els centres educatius per
dissenyar un dispositiu especial i oferir espais oberts de
la ciutat com places i parcs,
així com equipaments amb
aules i espais esportius per
ajudar a esponjar les escoles
i els instituts. “Ho vam fer
per responsabilitat, perquè
sempre hem treballat de la
mà amb tots els centres educatius i ara més que mai necessitaven que l’Ajuntament

els ajudés i acompanyés durant aquest any d’incertesa”.
Des del grup liderat per l’alcalde Marc Castells recorden que s’han ofert, durant
aquest any també, diferents
activitats fora de les pròpiament curriculars, tant dins
com fora dels centres educatius amb un gran èxit de participació “destaquem sobretot les activitats esportives
com la cursa popular o bé
l’activitat BTT emmarcada
dins “Igualada ciutat BTT”,
on els centres educatius van
poder realitzar diferents activitats esportives amb monitoratge gratuït i tots els elements necessaris per dur-les
a terme en grups bombolla”.

estat que el grup ha fet una
connexió molt forta, s’ha
creat un bon clima de treball i les alumnes han creat
vincles entre elles que els
permet ampliar la seva xarxa social i s’ha observat una
evolució de totes les alumnes tant en la comprensió i
expressió del català com a
nivell d’autoconeixement,
autoestima i autoconfiança
que les pot servir per for-

mar-se i créixer personalment.
El passat 22 de juny va finalitzar el curs amb la posterior entrega de diplomes a
les participants.
Aquest curs és una de les
accions que es desenvolupen
dins del departament de recerca de feina de Càritas, cofinançat pel POISES-Programa
Operatiu d’Inclusió social i
econòmica social 2020-2023.

Caritas promou les competències
personals, tot aprenent català
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es de Càritas van detectar que una de les
barreres que dificulta
l’aprenentatge de llengües en
els cursos per persones immigrades és la manca d’aplicació
dels aprenentatges en la seva
vida quotidiana. En el cas de
les dones, a més, cal afegir
mancances d’integració social donat que els seus àmbits
de relació només són la família i amistats del seu país
d’origen.
És per aquest motiu que des
de Càritas s’ha realitzat la 4a
edició del curs de competències +QParaules, dirigit a dones, on es reforça la llengua
catalana per facilitar la comunicació, es treballa en tallers
participatius on les alumnes
s’aproximen a altres aspectes
més competencials i laborals.
A través de sessions de treball centrades en l’autoconeixement i l’autoestima, adquireixen habilitats personals i
laborals que els serviran per
agafar forces i motivació per
fer front al futur.
Uns aspectes a destacar han

Novetat editorial a Igualada

Un llibre que forma part de la nostra història
Un nou llibre referenciat en
l’igualadí l Miquel Ball i Mateu
per explicar el drama de la
generació que va viure la
Guerra Civil. La seva escapada
cap a França buscant refugi
en la regió d’ Alsàcia fronterera amb Alemanya i la seva
fugida altre vegada cap el seu
país l’any 1938 per entrar en
tota la cruesa de nou, a la
Guerra Civil.
Podeu trobar-lo a les llibreries
de Cal Rabell, Aqualata, i
Cooperativa Abacus.
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El Col·lectiu Eixarcolant fa parada a Igualada per debatre sobre
el model agroalimentari
REDACCIÓ / LA VEU
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l Col·lectiu Eixarcolant
ha iniciat una campanya per posar sobre la
taula la necessitat de construir
un nou model agroalimentari
basat en tres eixos: sostenibilitat real, traçabilitat i justícia
social.
Iniciada el 13 de juny, es perllongarà fins el 23 de juliol i ha
de servir per posar les bases
del nou model agroalimentari i demostrar que és possible. Inclou una campanya de
micromecenatge i un gira de
presentació amb actes arreu
del país.
La gira va celebrar el seu acte
central a Igualada ahir dijous,
on Marc Talavera, president
de l’entitat i doctor en biologia va oferir la conferència “El
model agroalimentari a debat.
A què estem contribuint amb
el nostre consum?”, al Teatre
Municipal de l’Ateneu
El nou model ha de permetre a la ciutadania conèixer
amb tot detall què hi ha darrere de cada producte i a què
s’està contribuint amb el seu
consum. Alhora, ha de normalitzar el cultiu i consum
d’espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals, elements clau per
la sostenibilitat i la sobirania
alimentària.
Amb aquesta campanya el
Col·lectiu Eixarcolant té per
objectiu demostrar que és
possible desenvolupar un nou
model de producció, distribució i consum d’aliments, i de
desenvolupament socioeconòmic: més sostenible, ètic i
just, que reverteixi positivament al territori, i que empri
amb normalitat les espècies
silvestres comestibles i les va-

rietats agrícoles tradicionals.
Marc Talavera, president del
Col·lectiu Eixarcolant, indica
que “portem cinc anys explicant 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.
És la única opció per generar
una economia sòlida lligada
al territori, i per afrontar amb
garanties l’emergència climàtica, la crisi de la biodiversitat
i el despoblament rural”. La
campanya, plantejada a nivell
nacional i iniciada el 13 de
juny, es perllongarà fins el 23
de juliol.
Com a principals accions inclou una campanya de micromecenatge, 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 recursos necessaris -a l’entorn
dels 100.000 €- per posar en
pràctica el nou model agroalimentari a partir de l’exemple 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 presentació, organitzada gràcies als
nodes locals del Col·lectiu Eixarcolant, i que farà parada en
una vintena de pobles i ciutats
de la geografia catalana, pretén situar el debat sobre el model agroalimentari en el focus
mediàtic i social. En paraules
d’Albert Castells, coordinador
de la gira “cal posar sobre la
taula les incoherències i conseqüències de l’actual model,
i al mateix temps cal mostrar
quines són les alternatives que
ens han de permetre cons-

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

truir, sempre en positiu, un
model diferent.”
Des del Col·lectiu Eixarcolant
afirmen que el nou model ha
de permetre generar economia i ocupació de qualitat
lligada al territori. Segons els
càlculs elaborats per l’entitat,
només en termes d’ocupació
agrària directa, el nou model
permetria multiplicar per 7
les xifres actuals. Alhora permetria incrementar les externalitats positives i els serveis
ecosistèmics que el sector primari genera per al conjunt de
la població.
La recepta del Col·lectiu Eixarcolant es centra en tres eixos principals: la sostenibilitat
real, la traçabilitat, i la justícia
social. Un dels elements claus
és la generació d’un nou criteri
de decisió de compra. Castells
indica que “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 paradigma, perquè les
empreses no només hauran de
dir que quelcom és sostenible,
ho hauran de demostrar amb
dades objectives”.
Talavera conclou que “el repte
és majúscul però alhora imprescindible”, i convida a “la
participació de tota la ciutadania per fer possible la ineludible transformació del model
agroalimentari”. Afirma que

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

“ha de ser una prioritat 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 encara que
no ens ho sembli en depèn
pràcticament tot”.

Sortida per eliminar
plantes invasores del Riu
Anoia
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gualada pel Clima celebrarà l’inici de la Dècada
de les Nacions Unides sobre la Restauració d’Ecosistemes eliminant 2 plantes molt
invasores dels vorals del Riu
Anoia. Les plantes son l’Arundo donax i Ailanthus altissima. La sortida estarà dirigida
pel biòleg Robin Corrià.

El punt de trobada serà aquest
dissabte a les 9 del matí a la
Ronda del Rec amb Baixada
del Carme (al costat del Kiosk
del Rec)
Des de l’entitat recorden
que cal portar guants de jardineria i ganes de treballar!
També recomanen portar
barret, crema solar, roba còmode i aigua, ja que s’esperen
temperatures elevades.

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
assessoria@ceosl.cat
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Entrevista a Marta Borrell, protagonista del documental “Una luz en la oscuridad”
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“Els diners per millorar l’educació als països menys
desenvolupats hi són, fa falta més coordinació”
CINEMA / MARC VERGÉS

E

l proper dijous 8 de juliol, a les 7 de la tarda,
s’estrenarà a l’Ateneu
Cinema d’Igualada el documental “Una luz en la oscuridad”, dirigida per Josep Maria
Borrell i protagonitzat per la
seva filla Marta i que vol reflectir com és el sistema educatiu a Moçambic. La Marta, de
17 anys, ha pres molta consciència sobre aquest tema, fet
que l’ha arribat a portar a parlar-ne a les Nacions Unides.
Quan prens consciència de la
importància de l’educació?
Crec que no hi ha un moment
concret, sinó que la feina dels
meus pares, fent documentals
en països en vies de desenvolupament, ens explicaven els
llocs que visitaven i la importància que tenia en la majoria
d’aquests llocs l’escola. Aquells
nens que hi podien anar tenien millors perspectives que
els que no hi anaven. Jo encara soc estudiant i m’he adonat

de la gran importància que és
tenir una eina com l’escola, on
anar-hi cada dia.
Explica’ns una mica de què
va aquest documental.
Comença en un viatge que
vam fer amb l’escola al Marroc. Ens va sorprendre la manera com ensenyaven, però
en aquest cas els professors
feien tot l’esforç possible perquè els alumnes aprenguessin
cada dia coses noves. L’estiu
següent vaig anar a Moçam-

bic i allí el canvi va ser radical,
amb un sistema educatiu molt
més precari i amb l’alumne
sense cap mena d’ajuda i havent de buscar recursos pel
seu compte. Per exemple, vaig
assistir a una classe en què
se’ls ensenyava sobre cables i
resistència elèctrica a uns nens
que no havien vist mai una
bombeta. És un exemple que
el seu sistema educatiu no ha
sortit d’ells, sinó que ha estat
creat per situacions totalment
diferents, molt probablement

per a persones de països desenvolupats.
Quines mesures es poden
aplicar per canviar aquest
sistema educatiu?
Quan vaig anar a les Nacions Unides vam formular
diverses propostes. Crec que
els diners no han de ser un
problema, els diners per fer
aquest canvi hi són, però fa
falta coordinació i posar-se
d’acord per fer que l’educació
sigui accessible a tothom i no
només als països més desenvolupats. Ara mateix, la bretxa entre els països europeus i
els africans, per exemple, es
fa cada vegada més gran. Des
del meu punt de vista el més
important és posar professors
capacitats i motivats a les aules.
Com s’aconsegueix això de
tenir mestres millor preparats?
Per moltes ganes que un tingui de ser professor, primer
les persones han de ser capa-

ces de poder sobreviure i per
tant, la millora dels salaris és
clau en aquest sentit. També
facilitar l’arribada de professors als pobles més petits, que
ara mateix és una cosa que
costa bastant, la gent s’acostuma a concentrar a les grans
ciutats.
També s’hauria de canviar la
visió que és té dels infants.
Ara mateix no se’ls considera
com el futur del país i això fa
que no es prenguin l’educació
amb la importància que tocaria.
Ets optimista amb què pugui haver-hi aquest canvi de
model educatiu?
El documental està fet tot des
d’un punt de vista optimista.
L’escolarització ha augmentat
molt en els darrers 20 anys,
abans hi havia més de la meitat
dels infants que no anaven a l’escola. Ara el problema és millorar allò que aprenen dins de les
classes. És un gran repte, però
es pot aconseguir, sempre soc
optimista amb aquests temes.
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El Consell Comarcal forma 10 nous
especialistes en vehicles connectats
REDACCIÓ / LA VEU
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l Consell Comarcal de
l’Anoia i l’Ajuntament
de Martorell, amb Accelera Martorell, en col·laboració amb el Clúster de la
Indústria de l’Automoció de
Catalunya (CIAC) i la Universitat de Lleida (UdL), han
impulsat la tercera edició del
programa Primer de Preacceleració, sota el títol Automotive Startup Pre-accelarator
Program. El programa identifica reptes del sector i capacitat per emprendre. Dels 10
especialistes que han acabat
el curs, ja han sorgit 7 idees
de negoci relacionades amb
el vehicle connectat i la mobilitat del futur. El vicepresident primer del Consell, Jordi
Cuadras, explica que “l’objec-

tiu d’aquesta formació és fomentar l’emprenedoria d’alta
especialització territorial, en
aquest cas coordinar i fer créixer l’alta especialització del
vehicle connectat al territori,
i està emmarcat dins de la iniciativa Catalunya Emprèn de
la Generalitat de Catalunya.
El vehicle connectat és el vehicle del futur i amb aquesta
formació ens estem avançant,
com a territori, a l’hora de
preparar professionals per a
fer front aquest repte del món
de l’automòbil”. D’octubre a
febrer, el programa formatiu
especialitzat Connected Car
Living Lab del Consell Comarcal de l’Anoia ha ofert 100
hores de formació en línia
–70 hores formació tecnològica especialitzada i 30 hores formació empresarial– i

tutories amb mentors, amb
experts d’empreses i institucions com SEAT, FICOSA,
i2CAT, Cellnex, Institut Europeu de Disseny, Universitat de Lleida i Geomotion
Games. El curs permet obtenir el títol d’expert universitari amb 15 crèdits homologats, que reconeix i expedeix
la Universitat de Lleida. El
programa de pre-acceleració
Connected Car Living Lab
el subvencionen Catalunya
Emprèn de la Generalitat de
Catalunya, el Fons Social Europeu i el Consell Comarcal
de l’Anoia. Aquesta tercera
edició ha estat en modalitat
100% en línia per facilitar el
seguiment del curs de manera virtual arran de les restriccions derivades de la pandèmia de Covid-19.

exemples de mercats punters
que recentment s’han reformat. Els placers han pogut
veure parades de tercera generació, amb conceptes diferents com són la degustació,
productes molt singulars o
parades amb una decoració
extraordinària. També han
pogut veure diferents exemples de parades amb reparti-

ment a domicili i de compra
en línia.
Al mercat del Ninot els placers han estat rebuts per Eduard Escofet, president de l’associació de placers del mercat
i la Sílvia Domènech, directora del Mercat. Al mercat de
Sant Antoni l’encarregat de
fer la visita ha estat el seu gerent, Miquel Humedes.

Els placers de La Masuca visiten el
Mercat del Ninot i de Sant Antoni
REDACCIÓ / LA VEU
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iversos placers del
Mercat de la Masuca, entre els que
s’hi trobaven la Precintada
de l’Associació de Botiguers,
Montse Esquius i membres
de la junta, han visitat el
Mercat del Ninot i el Mercat
de Sant Antoni de Barcelona. Ho han fet acompanyats
de diversos tècnics del departament de Dinamització
Econòmica de l’Ajuntament
d’Igualada i amb l’objectiu de
poder conèixer de primera
mà els projectes de reforma
i reconversió que aquests
dos mercats han realitzat per
modernitzar-se.
Tant el Mercat del Ninot com
el de Sant Antoni són dos

Noves ajudes
extraordinàries per a
persones en ERTO
REDACCIÓ / LA VEU
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l 5 de juliol s’obrirà un
nou formulari d’inscripció per accedir a la
línia d’ajudes per a persones
afectades per un ERTO, o bé
amb contracte fix discontinu
beneficiàries de la prestació
extraordinària, com a mínim,
un dia del mes de maig de
2021. Es tracta de les segones
ajudes per a treballadors i treballadores en ERTO pactades
al diàleg social, on han estat
una especial reivindicació de
CCOO de Catalunya. Els requisits que han de complir
les persones treballadores per
sol·licitar l’ajut són: tenir domicili en un municipi de Catalunya, estar en ERTO actiu
derivat de la covid-19, amb
suspensió total o parcial del
contracte, i que aquest ERTO
coincideixi almenys un dia
en el període comprés entre
l’1 i el 31 de maig de 2021, o
bé ser titular de la prestació
extraordinària en el cas de
fix-discontinu com a mínim
un dia entre l’1 i el 31 de maig
de 2021, o tinguin pendent el
reconeixement en el mateix
període. També cal omplir els
requisits previstos a l’article
13 de la Llei 38/2003, general

de subvencions, i altra normativa aplicable. El tràmit de
la sol·licitud es podrà realitzar telemàticament, des de les
9 hores del proper dia 5 de juliol fins les 15 hores del dia 15
de juliol de 2021. Cal omplir
un formulari al web tramits.
gencat.cat.
Per a poder demanar l’ajut és
necessari tenir un certificat
digital o l’idCAT mòbil. A la
darrera convocatòria, CCOO
va constatar que moltes persones no van sol·licitar l’ajut
de manera correcte per confusió en el procediment de
tramitació, donat que amb la
inscripció prèvia les persones
son considerades sol·licitants
de l’ajut sense que hagin de
fer cap altre tipus d’actuació, i
per desconeixement del funcionament dels certificats digitals.
Per aquest motiu, des de
CCOO Anoia ens posen a disposició de la ciutadania de la
comarca per ajudar a tramitar
l’ajut a aquelles persones que
ho necessitin, a través del seu
punt de suport per fer tràmits
de prestacions i ajuts. Es pot
accedir a aquest servei gratuït
trucant al 938050494 o enviant un correu a anoia@ccoo.
cat, concertant així cita prèvia.
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en la proposta comercial prescriure receptes bàsiques
de Girona
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iversos membres de
la Junta d’Igualada
Comerç s’han desplaçat aquest passat dilluns a
la ciutat de Girona. A l’agenda
hi havia la visita a l’associació
de comerciant de la ciutat
(Girona Centre Eix Comercial) i entrevista a l’Ajuntament
de Girona amb la regidora de
comerç.
La primera reunió es va mantenir a les instal·lacions de la
Foeg, a on Girona Centre Eix
Comercial i té la seu. Per part
dels gironins hi va participar
el seu president i la gerent de
l’entitat. Aquesta trobada va
servir per conèixer el funcionament de l’entitat i compartir problemàtiques, propostes, inquietuds i idees. Un
dels temes que es va tractar
més, va ser l’acció de vals de
compra que porten a terme
els botiguers gironins i que
han tingut molt bona acollida. També es van constatar
diferents problemàtiques comunes.
La segona reunió va ser a
l’Ajuntament de Girona, on
la comitiva va ser rebuda per
la regidora de comerç, Glòria Planas, i dos tècnics del
seu departament. Varen ser
diferents i molt interessants
els temes que es varen poder
compartir. En destaca el tractament de l’urbanisme de la
ciutat de Girona en vinculació amb el comerç i les propostes que s’estan treballant
en els locals tancats.
En les dues visites es va agrair
la col·laboració rebuda, per
part de Girona Centre eix
comercial i de l’ajuntament
de Girona, durant l’edició del
Forumcomerccat organitzat
per Igualada Comerç el mes
de març passat. La visita a la

ciutat de Girona es va completar amb una passejada per
la ciutat per conèixer l’oferta
comercial que hi ha en les diferents zones.
La valoració que es fa d’aquesta sortida, és molt positiva,
perquè es va poder conèixer
de primera mà com treballa
una associació de comerciants
i compartir noves propostes,
iniciatives i temes que seran
de gran interès pels comerciants d’Igualada. A més de
conèixer el funcionament de
l’Ajuntament de Girona envers
el comerç per poder extreure
algunes idees.
En un futur es pensa a visitar un
altra ciutat que pugui ser d’interès per a Igualada Comerç.

ots els medicaments
i productes sanitaris
que es dispensaven
fins ara als centres de d’atenció primària de l’ICS necessitaven la validació d’un
metge o una metgessa. Amb
el desplegament de la nova
regulació de la prescripció
infermera, que afecta tot el
sistema de salut, el personal
d’infermeria serà autònom
per receptar material sanitari,
bolquers i medicaments bàsics, com és el paracetamol.
Les infermeres i els infermers
ja feien habitualment la proposta de tractament d’aquest
tipus de productes, però estava subjecta a la confirmació
administrativa del personal
mèdic per generar la recepta.
Aquest canvi és el primer
pas en l’aplicació de la nova
normativa de prescripció
infermera, que s’implementarà progressivament. En
una primera fase, podran
autoritzar la dispensació de
medicaments no subjectes a
prescripció mèdica i productes sanitaris. En una segona
fase, també prescriuran medicaments subjectes al compliment de guies i protocols
autoritzats.
La prescripció infermera era
una reclamació històrica dels
Col·legis Oficials d’Inferme-

res i Infermers de Catalunya
(CCIIC). El col·lectiu considera que la indicació, l’ús,
l’autorització i la dispensació
de medicaments i productes sanitaris per part de les
infermeres i els infermers és
una competència necessària
per poder atendre i resoldre
necessitats de persones amb

problemes de salut. Els principals objectius són donar seguretat jurídica a una activitat
que aquest col·lectiu realitza
de manera quotidiana, posar
en valor el treball en equip,
mantenir la qualitat assistencial i augmentar l’eficiència
en el procés de detecció de
necessitats dels pacients.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en la sessió ordinària de
data 28 de juny de 2021, va adoptar l’acord d’aprovar
inicialment l'Ordenança reguladora de la masoveria
urbana, i sotmetre’l a informació pública per un període
de trenta dies.
En compliment del tràmit d’informació pública, l'acord
esmentat i el text de l'ordenança es poden consultar a la
seu electrònica municipal, durant el termini de trenta dies
hàbils, des de la publicació del present anunci al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler electrònic d'anuncis de la Corporació.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar
davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei
39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

Som el que vibrem
TRANSPERSONAL COACHING
LIFE · FAMILY · BUSINESS
somosomun.com

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap
acord ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde
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xarxes: El més llegit

P

www.veuanoia.cat

#latevaveu
Les entitats enfrontades i donant el millor de si per
aconseguir sobreviure. Igualada CCC 2021: Els Jocs
de la Fam han començat! Que la sort us acompanyi
sempre!

Tankompuk @MnicaSola

1

Es confirma que es va
produir un tornado a La
Llacuna i Miralles de més
de 140 km/h

Centre de Recursos Pedaun veí de Vallbo3 Elgògics
2 Enxampen
es traslladarà al carrer
na d’Anoia conduint a 211
km/h per l’A-2

Sant Carles

Humans de l’Anoia @ humansanoia
Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat

#172 Lluís Segura i Rosich
Salut igualadins i anoiencs !!!
Nascut a Igualada fa 63 anys, casat i amb
dues filles precioses. Analista de Sistemes
Informàtics de professió per poder alimentar
el cos i agitador cultural a la ciutat per
alimentar l’ànima.
Implicat en el teixit cultural i sobretot
teatral d’Igualada, actualment tinc el títol
de President d’UNICOOP CULTURAL,
una antiga Cooperativa de més de 117 anys
d’antiguitat reconvertida l’any 1988 en una
“Cooperativa de Consum Cultural” on hi té
la seva seu el Teatre de l’Aurora.

N’ESTEM FARTES! Les entitats som l’última preocupació de l’@ajigualada. Els projectes i les idees
són un problema molt greu; però també ho són
les formes i la manera de fer les coses, on s’evidencia que com que el nostre poder no és econòmic,
no interessem.
La Coll@nada @lacollanada
Tampoc cal que ens fem els herois. Simplement
tenim ganes de sortir de festa i menjar-nos la
boca sense patir.

Martí Rossell Pelfort @MartiRosPel
Avui hem venut 5.860 entrades del festival #anolia2021. Disculpeu alguns moments de colapse
del sistema. Gràcies a @creagia @rafelroca @
eulogidomenech @ajigualada @igualadaccc2022

Anòlia Igualada @anolia_igualada
Ha arribat el dia més esperat... Comença la 12a
edició del Festival de Llegendes de Catalunya! Us
esperem des d’avui fins diumenge a Sant Martí de
Tous @stmartidetous #DeLlegendes21

Festival de Llegendes de Catalunya @dellegendescat

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

Que totes les nacions del món i, en especial la nostra república, han decidit eliminar tots els exèrcits,
arsenals i reis i destinar tot aquest pressupost a l’ensenyament i a la cultura.
Perquè la formació i la cultura són l’arma de destrucció massiva més eficaç contra totes les formes que
existeixen de totalitarisme, capitalisme salvatge, injustícia, feixisme, segregació, intolerància i racisme.

@flamadelcanigoigualada 		

Clara @claralopezd

FOTO: Cesc Sales

Actualment estic molt implicat en els
espectacles que estem produint des del
Teatre de l’Aurora, del qual em sento molt
satisfet per la bona feina que estan fent els
equips gestor, tècnic i artístic. I aprofito des
d’aquí per felicitar-los a tots.
M’agrada molt el cinema (sento moltíssim
no poder-hi anar més sovint), totes les
arts escèniques, soc un àvid lector i, el que
encara m’agrada més, és la música de gairebé
qualsevol gènere.

#latevaveu

- Hola vull unes sandàlies d’aquestes tipu bamba
talla 24.
- Molt bé, nen o nena?
Ja hi som! Li he dit que tan és, que ens agraden tots
els colors. El meu fill de 2 anys no atribueix els colors al gènere.

M’agrada la meva feina de profe. No ho negaré. Jo
entro a 3r i 4t d’ESO a fer anglès i alemany. Però
voldria mostrar-vos algunes dades fredes de la
feina d’aquest curs: Redaccions corregides: 1574.
Exàmens corregits: 1089. Presentacions orals avaluades: 371. Proves de verbs: 1190
ingrid march @imarchriba

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

@escola_lagaspar

@odenacat
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Sinorcell: La potència d’un gran grup,
la flexibilitat d’una pime

Amb la col·laboració de:

Sector: Comerç exterior, indústria
Fundació: 1997
Ubicació: Pla de Les Gavarreres (Òdena).

www.sinorcell.com

D

es de la seva creació a l’any 1997, l’empresa Sinorcell, dedicada al
comerç exterior de matèria prima en la branca del paper / cartró,
viu una contínua transformació i s’ha especialitzat notablement
en el sector del cartronet estucat, instal·lant-se a l’any 2016 al Pla
de Les Gavarreres (Òdena).
L’aposta de Sinorcell pel mercat català els va fer plantejar una important inversió i una visió de futur a Catalunya. Dedicats a la comercialització del
cartronet estucat per a packaging, Sinorcell va invertir en maquinària, nau
industrial i equip professional. Amb seu a Irun (País Basc), l’empresa distribuïa des de Madrid, abastint empreses de tota Espanya, la zona nord, llevant
i les províncies catalanes. El fet que estiguin ubicats a Òdena els permet estar
molt presents a Catalunya, i des d’aquí també serveixen a altres mercats, tot
l’arc mediterrani i el nord de la península.
Els seus materials estan orientats a una gamma de productes molt diversa.
Productes de primera línia per a mercats que compleixen i han de complir les
més altes exigències: laboratoris, farmàcia, cosmètica i perfums, alimentació,
llar i begudes. En aquest sentit, distribueixen a tot el territori amb proveïdors
de tot el món: Alemanya, el nord d’Europa, l’est, Brasil, Amèrica del Sud....
Donen una resposta creixent a la demanda dels fabricants multinacionals per
estar prop del client final. Aquest fet els ha posicionat per donar una resposta
local i regional als desitjos de les multinacionals. Els proveïdors de totes les
parts del món volen gent que realitzi les vendes prop, amb garanties i qualitat.
El gerent de l’empresa, Raül Criado, exposa que el fet d’haver-se instaŀlat aquí a
Catalunya i a la comarca de l’Anoia, respon a diversos motius:
“Vam fer una forta aposta realitzant aquesta inversió, que també va comptar amb
una màquina moderna, d’un fabricant nacional amb experiència i garantia, Pasaban. Una màquina versàtil que permet tallar la pràctica totalitat dels formats que
pot necessitar el client. Teníem clar que Catalunya és un mercat fort i important, i
per això, fa 5 anys vam voler apostar per ell. Una demostració de la nostra ferma
intenció de servir a llarg termini, és donar resposta a les necessitats i abastir amb
celeritat i qualitat de producte. Òdena ens va permetre trobar una nau espaiosa,
adequada a les nostres preferències i necessitats; però també és una zona amb una
important concentració de clients de la nostra branca, un fet que també va ser molt
decisiu. Avui ja són tres les màquines que tenim i seguim pensant en ampliar la
nostra capacitat productiva amb una nova màquina”.

Especialistes en tall de bobina a format
Des de Sinorcell ofereixen un servei professional per a industrials del cartó. En
aquesta línia, des d’aquesta empresa s’identifiquen com a una organització especialista en tall i rebobinat per a la indústria del cartó i del paper. Des de 1997
ofereixen als seus clients, un ampli ventall de qualitats, un servei de tall i d’entrega
immediata. Tot això és possible gràcies a un departament de logística àgil i dinàmic, coordinat amb i per als seus clients; a més de comptar amb maquinària de
tall i rebobinat d’avantguarda i d’última generació.
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economia i empresa
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
Nestlé reforça el seu centre tecnològic de Barcelona. Amb 600 professionals és ja el seu major hub tecnològic del món.

Espai patrocinat per

ORIOL AMAT @oriolamat

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

El primer túnel ferroviari d’Europa connectat amb 5G s’estrena a Barcelona. La instal·lació servirà de laboratori perquè empreses puguin experimentar i validar els seus projectes en un entorn real.

“No sé si el futur del negoci bancari
passa per tancar oficines
o col·locar batedores als clients ”
Xavier Morales
Economista
@xm300

La tecnología combinada con la IA hundirá la demanda de trabajo, y
la esperanza de vida caerá a medida que la sanidad pública universal
retroceda al no poder ser financiada.

“Les enginyeres i enginyers han contribuït a
la capacitat humana per sobreviure a
desastres i amenaces de salut pública”.
Pere Carles i Freixas

President de GRUP CARLES
@grup_carles

La batedora i el negoci bancari

Enginyeria
per al desenvolupament sostenible

E

E

l primer dia ens van fer
fora de les oficines perquè els caixers automàtics eren d’allò més
pràctic: fer els ingressos, treure
diners, pagar la quota de l’AMPA
i fins i tot actualitzar la llibreta
d’estalvis. Vam abraçar la novetat amb la iŀlusió d’una nova joguina però amb la sospita que els
usuaris fèiem la feina, com fer
benzina pel cotxe tu mateix.
El segon dia vaig signar els contractes de banca electrònica amb
la promesa que l’ús d’internet
beneficiaria finalment els usuaris. Obedients, vam aprendre a
fer transferències i gestionar rebuts a la banca on-line.
El tercer dia van aplicar comissions sobre l’operativa que ens havien empès a fer nosaltres mateixos. Per comunicar-m’ho em van
convidar a un cafè de capsula i de
l’oficina en vaig sortir amb una
batedora que no necessito però
que ajuda al meu gestor a arribar
als seus objectius mensuals.
El quart i cinquè dia -són dos
dies perquè es va girar feina- el

model de Caixes tan rellevant
a Catalunya per l’obra social i
promoció econòmica del territori, és liquidat amb la crisi com
argument. La banca en fallida
-esquitxada per les males pràctiques i en la concessió alegre de
crèdit- és finalment rescatada
amb la famosa frase de “todo el
dinero que haga falta”.
El sisè dia i durant tota la pandèmia l’operativa bancària es
produeix bàsicament per canals
digitals i necessito cita prèvia
per veure físicament el meu gestor. La rendibilitat de les oficines
cau.
El setè dia, el flamant president
d’una antiga Caixa es triplicava
el sou i eren coneguts els plans
de l’entitat de presentar un ERO
per quasi 7 mil empleats.
No sé si el futur del negoci bancari passa per tancar oficines o
coŀlocar batedores als clients
però caldrà que estem amatents
a les Fintech, els nous operadors
financers i la DeFi.

l compromís dels estats europeus per al compliment
dels ODS posa sobre la taula
la necessitat d’aplicar molts
canvis en la manera de fer actual,
tant per part dels governs, com de
les empreses. Tanmateix, la necessitat d’assolir objectius per al 2030 i
per al 2050 precisa d’un pla d’acció
que necessitarà el coneixement de
molts col·lectius professionals, però
jo em centraré en els de l’enginyeria
en totes les seves especialitats, sens
dubte un dels que més contribuirà al
correcte desenvolupament d’aquestes obligacions.
En un recent informe de la UNESCO
es posa de manifest la necessitat que
té i tindrà el món del decisiu paper
de l’enginyeria per assolir cada un
dels 17 ODS, com a factor important
per al desenvolupament socioeconòmic sostenible.
De fet, les enginyeres i enginyers han
contribuït a la capacitat humana per
sobreviure a desastres i amenaces de
salut pública, a garantir aliments i aigua, la comunicació i el transport i a
innovar i crear nous productes i serveis. Podríem resumir-ho dient que
allà on hi hagi un problema, hi ha la
necessitat de solucions d’enginyeria.
Les enginyeres i enginyers estan cridats a treballar-hi en les diferents
especialitats, per convertir les idees
innovadores en projectes de sostenibilitat, en benefici de tots. Perquè
cap disciplina per sí sola pot presentar una solució per assolir tots els objectius. Tots ells estan integrats, són
inseparables i equilibren les tres dimensions del desenvolupament sostenible: l’econòmic, el social i l’ambiental.
Aquesta pandèmia que ha afectat tan
durament tot el món, ha posat de

relleu la contribució polifacètica de
l’enginyeria, al mateix temps que ha
tret a la llum el fracàs de les desigualtats a nivell mundial.
Això fa més necessari un nou paradigma per a l’enginyeria, que vagi
més enllà de la divisió tradicional de
les disciplines i que sigui multidisciplinari en el seu enfocament, que
pugui treballar temes de canvi climàtic, que animi els professionals a
treballar en aspectes de responsabilitat social ajudant a construir un món
més sostenible, resilient i equitatiu,
sense deixar ningú enrere. Cal que
pensem en els impactes socials, però
sense descuidar els impactes ambientals per recuperar la salut de la natura
i del planeta que compartim, fent així
que l’enginyeria sigui, junt amb altres
professions, un factor essencial, igualador i accelerador per assolir els ODS.
Finalment, la pròpia professió de
l’enginyeria caldrà que sigui reformada per tal de poder donar resposta als temes urgents d’avui en dia i ha
de promoure entre d’altres, un sentit
de responsabilitat global orientat a
l’assoliment de les innovacions necessàries. Aquí se’ns presenten nous
reptes que cal afrontar sense demora.
I acabo amb una cita de la pròpia
Constitució de la UNESCO: “Ja que
les guerres neixen en la ment dels
homes i les dones, és en la ment dels
homes i les dones que cal bastir els
baluards de la pau”.
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www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219
info@taxisigualada.com

Espai patrocinat per

Els set alcaldes de la Conca d’Òdena es reuneixen amb el
Ministeri de Foment per reclamar la millora de l’autovia A-2
CONCA / LA VEU

E

ls set alcaldes de la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena s’han reunit
aquest dimecres amb el Secretari d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pedro
Saura, i el director general de
carreteres del Ministeri de Foment, Javier Herrero, per reivindicar que la millora prevista
de l’A-2 comenci el més aviat
possible pel tram entre Jorba i
Castellolí.
Aquest mes de juliol està previst que es porti a exposició
pública l’Avantprojecte de reforma de l’autovia A-2 entre
Jorba i Abrera perquè comenci el període d’al·legacions. El
projecte, valorat en prop de
500 milions d’euros, contempla
un tram nou d’autovia ja que
el traçat actual no compleix la

normativa de vies ràpides. La
nova infraestructura resoldria
no només punts negres d’accidentalitat sinó també enllaços
amb altres vies com la C-37,
permetria esponjar i insonoritzar municipis com Castellolí

- que passaria a tenir l’A-2 més
separada del municipi-, i solucionar punts polèmics com el
pont de l’autovia al seu pas per
Òdena i solventar la connexió
a peu entre Igualada i Òdena.
Tot i els nombrosos avantatges

de la reforma, el nou traçat
no satisfà a d’altres municipis
com Collbató, que veu afectada una zona residencial del
seu terme, i és per això que els
alcaldes de la Conca d’Òdena
han demanat al Ministeri que

es comenci a executar l’obra
pel tram Jorba-Castellolí, ja
que hi ha un consens polític
total entre els set alcaldes en
la proposta i en la urgència de
refer una infraestructura clau
al territori que presenta una
elevada taxa de mortalitat. En
el transcurs de la reunió, els
alcaldes també van fer arribar
al Ministeri la petició perquè
s’accelerin els tràmits de construcció d’un carril BUS VAO a
la B23 per tal de facilitar l’entrada a Barcelona en autobús,
un transport utilitzat diàriament per centenars d’igualadins i anoiencs.
En resposta a la petició dels alcaldes, el secretari d’Estat, Pedro Saura, ha confirmat l’interès estratègic que té aquesta
infraestructura pel Ministeri
de Foment i la seva voluntat
de tirar-la endavant.

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena ajudarà a trobar
feina a 30 nois i noies a l’atur
CONCA / LA VEU

T

renta joves de la Conca
d’Òdena entre 19 i 29
anys es podran beneficiar del programa Conca Industrial 4.0 que torna a posar
en marxa la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena gràcies
al suport de la Diputació de
Barcelona, i que té per objectiu
incorporar jovent al mercat de
treball.
S’impartiran dos cursos: un
sobre polimanteniment industrial aquest 2021, que inclou
coneixements bàsics d’electricitat, soldadura, pneumàtica
i electroneumàtica, i l’any que
ve es farà un altre curs sobre
muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Es tracta de dos àmbits
d’especialització demanats per
les empreses. De fet, promoure
l’ocupació industrial dels joves
–el col·lectiu més afectat per
l’atur a la Conca d’Òdena- és
el principal objectiu d’aquest
programa, i és per això que
la formació va acompanyada
d’assessorament personalitzat
amb orientació laboral i suport
a la inserció, sessions d’speed
dating perquè puguin tenir

contacte directe amb negocis
del territori i possibles pràctiques no laborals en empreses.
Al programa hi poden participar tots els nois i noies d’entre
19 i 29 anys empadronats a un
dels set municipis de la Conca
d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida
de Montbui, Òdena, La Pobla
de Claramunt, Jorba i Castellolí) que estiguin en situació
d’atur o millora d’ocupabilitat
(DONO), amb titulació mínima en ESO/Graduat escolar
i que tinguin interès per formar-se en el sector industrial
de forma transversal. També
es valorarà positivament que
els candidats tinguin experiència professional en el sector
industrial o formació prèvia en
aquest àmbit. Es prioritzarà la
inscripció de dones a la forma-

ció com a mesura per començar a revertir la masculinització del sector industrial. Els
nois i noies interessats poden
adreçar-se a la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena escrivint
un correu electrònic a ocupacio@micod.cat o trucar al telèfon 938055710 (ext.3206).
L’any 2020 la MICOD va tirar
endavant la primera edició
del projecte Conca Industrial 4.0 amb una valoració molt
positiva, formant 13 joves (2
noies i 11 nois) en un curs de
“Polimanteniment Industrial”.
També es van realitzar algunes
accions complementàries, com
la realització d’una sessió de
Speed Dating amb la participació de 13 empreses del territori.
Durant el primer semestre de
2021 s’ha fet el seguiment i la
confirmació d’inserció laboral

temporal de 7 dels participants.
A més d’accions de formació
i foment de la inserció, aquest
projecte va implementar acci-

ons de sensibilització per fomentar vocacions industrials
i promoure la presència de la
dona en aquest sector.

MOBLES DE CUINA A MIDA

BANYS, PORTES, PARQUETS, VESTIDORS
ELECTRODOMÈSTICS,
SOSTRES EN FUSTA, ALUMINI
MOBLES DE CUINA A MIDA

CARNISSERIA
XARCUTERIA
AVIRAM
C/ Concepció 7 - Igualada
Telèfon 93 804 18 50 - Mòbil 669 450 486
Mercat de la Masuca, parada 124 ·
T. 93 803 59 06 esquius1961@gmail.com

cuinoxigualadamanresa

mobiliari_cuinox

20

| COMARCA

Divendres, 2 de juliol de 2021

Montbui celebra la
Setmana del comerç,
amb l’impuls de la UEM
MONTBUI / LA VEU

E

ntre el 28 de juny i el
4 de juliol es celebra
a Montbui una nova
edició de la “Setmana del Comerç”. La Unió d’Establiments
de Montbui posa en marxa
diferents accions per tal de
fomentar el comerç del barri
i agrair a tothom l’esforç realitzat durant aquest any difícil.
L’acte de presentació d’aquesta
“Setmana del Comerç” va tenir lloc aquest dilluns al vespre
a la sala petita de Mont-Àgora.
Hi van prendre part diferents
integrants de la junta de la
Unió d’Establiments de Montbui (UEM), encapçalats per la
presidenta Roser Valls, qui va
remarcar que “enguany volem
donar les gràcies a totes les
persones que han confiat en
el comerç de proximitat en un
any tan complicat per a tothom. Volem agrair als clients
i, per tot plegat, realitzem diferents accions promocionals
destinats als compradors i
compradores”.
“Troba el logo amagat”, photocall i “escape commerce”
Des de dilluns i fins divendres, diàriament, s’amagarà
un objecte (logo UEM) a les
botigues del barri. Aquest objecte tindrà un codi QR que
s’ha d’escanejar i on s’obrirà
un formulari que el client ha
d’omplir. Es farà sorteig entre
totes les persones apuntades i
podran guanyar un val de 50€
per gastar als comerços participants.
Aquest dissabte hi haurà el
logo a la carpa de la UEM –
ubicada davant l’Ajuntament-

Montbui ret homenatge a la comunitat
educativa

Es faran diferents accions per tal de fomentar el comerç del barri
i els clients també poden escanejar el codi QR i participar
en un sorteig que aquell dia
serà de 100€ en vals de compra.
Escape Commerce “El tresor
dels comerços”, també dissabte
El mateix dissabte s’organitzarà l’activitat lúdica i d’aventura
Escape Commerce “El tresor
dels comerços”. Sergio Velasco, un dels promotors de l’activitat, va explicar durant la presentació de l’acte que serà un
“escape diferent, on es combinaran la història del castell de
La Tossa amb el món comercial”. Caldrà descobrir el tresor i entre els participants es
podrà guanyar un premi, o bé
un patinet elèctric, o una Ps5
o un val de 400€ en compres
als comerços de la UEM (amb
un màxim de 100€ per cada
establiment).
Podran participar-hi sis persones per grup, fent sis proves
en sis ubicacions diferents.
Durant l’acte, la UEM va presentar el vídeo promocional
de l’escape-commerce i també el vídeo de la campanya
“Gràcies”, on els comerciants
de proximitat montbuiencs
posen en valor el suport rebut
per la ciutadania.
L’acte de presentació va comptar amb la presència de l’Alcalde Jesús Miguel Juárez i del
regidor de Comerç i Promoció
Econòmica Jordi Bòria, entre
d’altres autoritats.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

30 anys al seu servei!
SOM FABRICANTS
Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

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

MONTBUI / LA VEU

A

quest dimarts s’ha dut
a terme a Mont-Àgora l’acte d’homenatge i
reconeixement a la Comunitat
de Montbui, el qual va permetre continuar posant en valor la
tasca que realitzen els docents
per potenciar l’educació pública i de qualitat al municipi.
Durant l’acte, presentat pel
periodista Òscar López, la
regidora d’Educació i Primera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament montbuienc Coral
Vázquez va voler “agrair tot
l’esforç realitzat pels centres
educatius públics del municipi durant el darrer curs, en
què la pandèmia de covid-19
no va ser obstacle perquè els
centres educatius aportessin
la major normalitat possible a

la societat”. L’acte d’homenatge a la comunitat educativa
es va realitzar a la Sala Petita
Mont-Àgora i va comptar amb
una seixantena d’assistents.
Com és costum, es va retre
homenatge als professionals
de l’educació que s’han jubilat
durant els darrers dos anys.
Les persones homenatjades
pertanyien a quatre centres
educatius públics del municipi:
escola Montbou, escola Garcia
Lorca, escola Antoni Gaudí i
Institut Montbui.
Així, es va retre homenatge de
l’escola Montbou a les mestres
Teresa Vendrell i Fina Castelltort (exdirectora). Pel que fa a
l’escola Antoni Gaudí els homenatjats van ser Àngel Peñalver (exdirector i mestre), Isabel
Borràs i Montse Casals (mestres). Pel que fa a l’escola García

Lorca, es va retre homenatge a
la mestra i exdirectora Montse
Oliva, i també als mestres Joan
Compte i Matilde Piqué.
Per últim per part de l’Institut
Montbui es va retre homenatge a l’exdirectora i professora
del centre, Montserrat Costa.
Al marge d’aquest reconeixement, també durant la cerimònia es van realitzar dos homenatges a persones que han
contribuït amb la seva tasca
en foment de l’educació montbuienca. D’una banda a Vicenç Carrión, director de l’escola García Lorca durant els
darrers dos anys, i també a Eva
Tostado, per la seva gran col·
laboració en la realització del
vídeo que mostrava els centres
educatius montbuiencs abans
de la darrera campanya de
preinscripció.

Setmana de la Joventut de Montbui
MONTBUI / LA VEU

E

l proper dilluns donarà
inici la Setmana Jove,
conjunt
d’activitats
adreçades al jovent montbuienc i que organitza l’Ajuntament montbuienc a través
de la regidoria de Joventut.
Les activitats començaran el
dilluns 5 de juliol a partir de
les 7 de la tarda amb un “Escape Room” que es durà a terme
a Mont-Àgora. Es tracta d’una
activitat gratuïta, oberta a tots
els públics. Cal tenir en compte que hi haurà aforament limitat, i inscripció prèvia.
El dimarts 6 de juliol es realitzarà a Mont-aQua un Torneig
d’Handbol. Activitat oberta
a tots els públics. Organitza
el torneig el Club d’Handbol
Montbui. Cal inscripció prèvia per a aquesta activitat esportiva.
Aquell mateix dia, a partir de
les 22.00 hores, s’organitza-

rà una sessió de cinema a la
fresca a l’amfiteatre del Passeig
Catalunya (aforament limitat). Es projectarà la comèdia
“Padre no hay más que uno”.
El dimecres 7 de juliol s’organitzarà una sortida a Waterworld Lloret de Mar. La
sortida a aquest parc aquàtic
començarà a les 9 del matí .
L’arribada està prevista per a
les 20.00 hores. Està previst
que hi participin joves nascuts
entre 1991 i 2009.
El dijous 8 de juliol a partir
de les sis de la tarda s’organitzarà al CCC La Vinícola un
Torneig de Tennis Taula (cal
inscripció prèvia). És una activitat que compta amb la col·laboració del Club Tennis Taula
Montbui.
I el mateix dijous, però a les
22.00 hores, es realitzarà una
sessió de cinema a la fresca a
l’amfiteatre del Passeig Catalunya, on es podrà veure la comèdia d’acció “Men In Black

4” (amb aforament limitat).
El divendres 9 de juliol, a partir de les 18 hores, s’organitzarà el joc de pistes (GPS Track)
#Notelajuguis. L’activitat, que
es durà a terme al Passeig Catalunya, serà un joc interactiu
sobre la responsabilitat dels
joves i els riscos de les addicions. Per participar caldrà
portar un mòbil amb internet,
i hi haurà premis pels participants. Col·labora en aquesta
activitat el Consell Comarcal
de l’Anoia. Cal inscripció prèvia.
El mateix divendres, però a
les 22.00 hores, s’organitzarà
a la pista de l’escola García
Lorca una Tik Tok Party. Es
tracta d’una activitat festivo-musical conduïda per Javi
Mancebo, i en la qual participaran els tiktokers convidats
@llamame_anouk_ i @racxel_oficial. Activitat per gaudir i ballar, i moltes sorpreses.
Aforament limitat
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Tornen els divendres a la Dies de Festa Major a la Pobla de
fresca a Can Muscons
Claramunt
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a regidoria de Cultura
ja té a punt un nou programa dels divendres a
la fresca a Can Muscons. Màgia, música i monòlegs ompliran les nits dels divendres de
juliol, amb entrada gratuïta i
aforament limitat.
El monologuista Miguel Martín serà l’encarregat d’inaugurar les nits a la fresca amb el
seu humor original, sarcàstic i
bastant surrealista, analitzant
amb un punt àcid, les contradiccions de l’ésser humà.
L’espectacle començarà a les
deu del vespre, tot i que es podrà accedir als jardins de Can
Muscons, a partir de les vuit,
per fer ús del servei de bar.
La màgia arribarà de la mà de
“el mago Martín”, el divendres
9 de juliol i la proposta per al

16 de juliol és un altre monòleg, aquesta vegada amb Raúl
Alcaraz.
La música íntima i melancòlica de David Polo ens acompanyarà la nit de divendres 23
de juliol en un espectacle que
recollirà peces dels darrers
treballs de l’artista local: “Agujetas en el alma” i “ConFeTi”.
I tancarà el cicle, el monòleg
de Gabriel Zubizarreta, “Nos
vamos a la mierda”.
Zubizarreta és monologuista,
còmic, actor... un tot terreny
amb més de 15 anys d’experiència sobre els escenaris i actuacions per sales de comèdia
i teatres de tota Espanya.
Malgrat que les restriccions
Covid s’han flexibilitzat, durant els divendres a la fresca
se seguiran activant les mesures de seguretat vigents en
cada moment.

Vilanova del Camí cerca
voluntaris per iniciar el
projecte esTIC+aprop
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilanova del Camí cerca persones voluntàries per
al projecte de bon veïnatge,
esTIC+aprop. Aquesta iniciativa que impulsa el Consell
Comarcal de l’Anoia té com a
finalitat formar en noves tecnologies a les persones majors
de 65 anys.
Els requisits que es demanen
són: tenir domini del telèfon
mòbil, tenir una hora de disponibilitat a la setmana i tenir

ganes d’ajudar.
La idea és que aquestes persones voluntàries puguin ajudar
a aquestes persones grans amb
interès per aprendre a utilitzar
el mòbil o la tauleta. Els hauran d’ensenyar a fer videotrucades a familiars i amistats,
demanar hora al metge, fer
compres, cercar informació o
participar en tallers i cursos
virtuals, per exemple.
Les persones que vulguin participar en el projecte poden
enviar un correu electrònic a
ugarcia@anoia.cat

LA POBLA DE C. / LA VEU

D

avant la millora registrada en els indicadors 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.
L’inici oficial de la festa serà
avui divendres 2 de juliol amb
el pregó que en aquesta ocasió serà a càrrec del comediant anoienc Joan Valentí.
Pel que fa al dissabte la jornada començarà marcada per
la cultura i tradició amb una
visita al patrimoni del nucli
antic i una ballada de sardanes, al llarg del matí, i es completarà amb el concert familiar de la banda El Pot Petit, el
sopar popular de Festa Major
al parc de Sant Galderic i el
ball, a partir de la mitjanit,
amb els grups Disco 54 i The
Gramophon.
Diumenge s’iniciarà amb un
campionat d’escacs i tornarà a
portar música en directe amb
el concert vermut de Doctor
Jazz. Ja a la tarda i al vespre se
succeiran un partir de futbol,
l’espectacle familiar a càrrec
de Los Herrerita i l’espectacle
Akelarre de la companyia The
Feliuettes.
El programa complert és el
següent:
Divendres 2
- a les 8 del vespre, a la plaça
de l’Ajuntament
Pregó de Festa Major amb el
comediant Joan Valentí.
- De les 8 del vespre a mitjanit, a l’aparcament de la plaça

de l’Ajuntament
Tasta Pobla i Food trucks
- a les 12 de la nit al parc de
Sant Galderic
Concert amb Smoking Souls
i Roba Estesa.
Dissabte 3
- a les 11 del matí a la plaça de
l’Ajuntament
Visita cultural “La vila que
desafia l’aigua”
- a la 1 del migdia, a la plaça
de l’Ajuntament
Sardanes, amb la Cobla 11 de
Setembre
- a les 6 de la tarda
Partit de futbol de Festa Major
- a les 7 de la tarda al pati de
l’escola Maria Borés
Concert familiar amb El Pot
Petit
- a 2/4 de 10 del vespre al parc
de Sant Galderic
Sopar popular de Festa Major
- a les 12 de la nit, al mateix
lloc
Concert de Festa major amb
els grups Disco 54 i The Grampophone Allstars Big Band
Diumenge 4
- a 2/4 de 10 del matí a la plaça

dels Jardinets
Campionat d’escacs
- a les 12 del migdia
Missa solemne de Furio Farnceschini cantada per la Coral
La Lira
- a la 1 del migdia, a la plaça de
l’Ajuntament
Concert vermut amb Doctor
Jazz Friend’s
- a les 7 de la tarda al club tennis
Final Open CT la Pobla
- a les 7 de la tarda al pati de
l’escola Maria Borés
Espectacle infantil The Flamingos de la companyia Los
Herrerita
- a 2/4 de 10 del vespre a l’Ateneu Gumersind Bisbal
Espectacle Arquelarre amb la
companyia The Feliuettes.
Dilluns 5
- a 2/4 d’11 del matí, a la plaça
Països Catalans
Xocolatada popular. Inflables
i jocs gegants
- a les 6 de la tarda al mateix
lloc
Festa Holi
- a les 9 del vespre al parc de
San Galderic
Pujada amb globus aerostàtic captiu.
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Ferrocarrils de la Generalitat arranja diversos passos superiors
a la línia de l’Anoia
ANOIA / LA VEU

F

errocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) ha finalitzat les
obres de rehabilitació d’11
passos superiors situats a les
línies metropolitanes, concretament a les comarques
del Barcelonès, Baix Llobregat i Anoia. Aquests treballs, amb un pressupost de
785.845,68 €, formen part
de les obres de millora que
FGC realitza constantment
en les seves infraestructures
per tal de garantir un servei
de qualitat. En tots els casos,
les actuacions que s’han dut
a terme tenien com a objecte rehabilitar les estructures
metàl·liques malmeses per
l’efecte de l’aigua, reparar
els paviments i substituir els
elements trencats o en mal
estat.

Pas superior a Vilanova del Camí

Les actuacions realitzades a
l’Anoia són:
- Pas superior del carrer

Pompeu Fabra (Piera): Emplaçat 200 metres al nord de
l’estació de Piera d’FGC, per-

met el pas entre l’avinguda
Montserrat i el mateix carrer
Pompeu Fabra. S’ha aplicat
un tractament anticorrosiu
a la totalitat de l’estructura
metàl·lica i a les baranes i
s’ha impermeabilitzat el paviment amb un acabat antilliscant. També s’han restituït els pendents de drenatge
del paviment per evitar l’acumulació d’aigua.
- Estació de Capellades: El
pas superior es troba al sud
de la població. Hi circulen
trens de les línies R6 i R60.
S’han reparat les estructures de formigó i s’ha impermeabilitzat el paviment, amb
un acabat antilliscant. S’han
substituït els cargols oxidats
per altres d’inoxidables.
- Estació de la Pobla de
Claramunt: Situat al centre
de la població. Hi passen els
trens de les línies R6 i R60.

S’ha aplicat un tractament
anticorrosiu a totes les estructures metàl·liques, s’han
reparat les estructures de
formigó i s’ha impermeabilitzat el paviment amb un
acabat antilliscant. També
s’han sanejat i segellat de
nou les juntes transversals
entre els elements estructurals de formigó.
- Estació de Vilanova del
Camí: Situada al centre de la
població. Hi circulen trens de
les línies R6 i R60. S’ha realitzat un tractament anticorrosiu a tota l’estructura metàl·
lica i s’han reparat elements
malmesos de les escales i del
tauler de la passarel·la, que
s’ha impermeabilitzat i se li ha
donat un acabat antilliscant.
També s’han sanejat i segellat
de nou les juntes transversals
entre els elements estructurals de formigó.

El DesFOLCA’T torna a omplir de música Calaf
CALAF / LA VEU

E

l DesFOLCa’t, Festival
de Música Popular i
Tradicional de Calaf i
l’Alta Segarra, que coorganitza la COMCATSE i l’Ajuntament de Calaf, es va celebrar
el 18 i 19 de juny. Un any més,
va reunir els millors grups de

folk i va convertir el municipi en la capital catalana de la
música popular i tradicional
amb les actuacions de diferents artistes i formacions
musicals.
Una de les novetats de l’edició
d’enguany va ser que tots els
concerts es van concentrar en

una mateixa ubicació, la Plaça Gran de Calaf, a diferència
d’altres anys, quan les actuacions estaven distribuïdes en
diferents localitzacions del
municipi.
L’actuació de l’artista i activista Alidé Sans va donar el tret
de sortida al festival. A les
20.00 h, la va rebre un públic
ple de ganes de gaudir de la
música de la cantant aranesa.
Acompanyada per la seva
guitarra, la veu de l’artista va
omplir una Plaça Gran plena
de gom a gom.
Després, va prendre el relleu
el cantautor valencià Feliu
Ventura. Amb una gran sensibilitat, va interpretar temes
on la poesia i la reivindicació
van estar molt presents.
Durant el matí del dissabte,
va ser el torn dels Espais Off,
una iniciativa que té com a
objectiu afavorir la coexistència entre músics Off i la programació oficial. La ubicació
de l’activitat va ser la plaça

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

dels arbres i va comptar amb
les actuacions de diferents
músics no inclosos al programa del festival.
A la tarda, l’amenaça de pluja
no va fer decaure l’assistència
als concerts programats, que
van tornar a comptar amb
una gran participació. L’actuació de El Pony Pisador va
inaugurar la segona jornada
del festival. Els cinc joves bar-

celonins van oferir un directe
enèrgic i dinàmic, on el bon
humor i el bon rotllo van ser
protagonistes.
La cloenda del festival va
anar a càrrec de Joan Garriga
i el Mariatxi Gal·làctic. Amb
melodies d’arreu del món, el
grup va transportar als assistents a indrets llunyans i els
va fer vibrar amb una música
rítmica i engrescadora.
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El Museu Molí Paperer inaugura
l’exposició “El bosc translúcid.
De la llum del bosc al paper”
CAPELLADES / LA VEU

del món fractal.
Experimenta sobretot amb
tècniques de gravat menys
tòxiques, utilitzant les planxes de polièster i les planxes
d’alumini com la litho-offset
i additives.
L’exposició el bosc translúcid
ens permet veure les relacions entre el besllum i el bosc,
entre el bosc translúcid i el
paper, entre l’expressió plàstica i les emocions. Podrem

apreciar aquestes connexions
a través d’un conjunt de gravats litogràfics, llibres d’artista i el muntatge de llums”.
La directora del Museu,
Victòria Rabal, explica que
“en el Museu Molí Paperer
acollirem aquesta creació
fins el mes de setembre. Ara
estem treballant per oferir
una visita comentada de
l’obra i experimentar a través d’un taller”.

A punt la celebració de Sant Cristòfol
CAPELLADES / LA VEU

E

l 10 de juliol es celebrarà novament a Capellades la festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors.
Com és habitual es començarà
amb el trasllat de la imatge del
sant des del domicili del senyor
Josep Carreras, al número 5 del
carrer de Torrenova, fins a l’església de Santa Maria de Capellades, a dos quarts d’onze del
matí.
A les 11 començarà l’ofici solemne a l’església de Santa Maria de Capellades. Mentrestant,
a dos quarts d’11 del matí, es
farà la concentració de vehicles

clàssics i amb motor a la Font
Cuitora de Capellades, per
participar en la 11 edició de
la Mostra de vehicles clàssics i
amb motor.
Els cotxes sortiran del Parc,
baixaran per la carretera fins el
carrer del Portal per arribar a la
plaça d’Àngel Guimerà i seguir
pel carrer Major fins la plaça
Verdaguer on seran beneïts.
Marxaran cap a Casa Bas, plaça
d’Espanya, carrer de Sant Joan,
Carme, Santa Dorotea, Passeig
Immaculada fins al carrer Pilar
on baixaran per exposar-se a la
plaça de Catalunya.
Simultàniament, a la plaça de
Verdaguer, amb l’acompanya-

ment durant tot el matí per la
Banda de l’Escola de Música,
es beneirà els vehicles lleugers.
A la tarda, a les 8, es farà la
benedicció als vehicles pesats
i lleugers, però en aquest cas
a la cruïlla de la prolongació
del carrer de Miquel i Mas
amb el carrer de Torrenova.
Els vehicles es concentraran a
la Ronda del Capelló, en direcció a la carretera, entrant
pel Passeig Immaculada Concepció i sortint pel carrer de
Dr. Fleming.
Aquesta és una festa organitzada per la Comissió de Sant
Cristòfol amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Capellades.

Suport a la restauració local
CAPELLADES / LA VEU

A

quest
any
2021
l’Ajuntament de Capellades no està cobrant a bars i restaurants la
taxa municipal per ocupació
de l’espai públic amb taules i
cadires, com a mesura de suport a un sector molt afectat
econòmicament per les con-

Descobrir el patrimoni
industrial de Catalunya
CAPELLADES / LA VEU

P

er ajudar en la planificació d’aquesta descoberta es pot utilitzar el
llibre “Catalunya industrial”,
de Daniel Romaní. L’autor
convida a conèixer mig centenar d’enclavaments del patrimoni industrial del país,
entre ells el Museu Molí Paperer de Capellades.
Aquesta guia recull els articles que van aparèixer al di-

D

iumenge al migdia es
va inaugurar l’exposició “El bosc translúcid. De la llum del bosc al
paper”, de Josep Pérez González, al Museu Molí Paperer
de Capellades.
L’obra que es presenta està
inspirada en la natura, en els
camins envoltats d’alzines,
roures, pins, vinyes i camps
de blat. Tot això l’autor ho recull a través de la fotografia i
els apunts, per després treballar-ho a Estudi Espai Tarlatana de Sant Joan de Mediona.
La inauguració va tenir lloc
diumenge 20 de juny al migdia amb el regidor de Cultura, Àngel Soteras; la directora
del Museu, Victòria Rabal, i
l’autor, Josep Pérez.
Tal com es destaca en la presentació de l’obra, a l’autor
“li atrau la contemplació de
l’aigua, la llum, els núvols, la
boira, les arrels, les plantes, la
terra, els astres i la diversitat

seqüències de la pandèmia.
“Entre altres mesures, ja
l’any passat vam deixar de
recaptar el que popularment
es coneix com a taxa de terrasses –explica el regidor de
Comerç Àngel Soteras-. En
moments de restricció d’aforaments als menjadors interiors i d’obligació d’augmentar les distàncies entre taules

també a les terrasses, vam
entendre que podíem intentar ajudar els establiments
d’alguna manera permetent
la instal·lació i ampliació de
terrasses sense que això els
suposés cap cost. Conscients
que el 2021 no és encara un
any “normal” i que el sector
continua tocat, hem decidit
mantenir la mesura”.

23

ari Ara l’estiu de l’any 2018.
Mostra espais convertits en
museus o en ecomuseus i ens
convida a re(descobrir) una
part fonamental del nostre
patrimoni.
El Museu Molí Paperer de
Capellades és la proposta
número 26. Es presenta com
“Un museu que fan bon paper”.
Aquest llibre es pot trobar a
la Biblioteca El Safareig de
Capellades.
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La Llacuna proposa l’experiència
arqueològica ‘El fortí de Castellar’

Vallbona obre temporada
de piscina amb millores

LA LLACUNA / LA VEU

VALLBONA D’A. / LA VEU

D

el 29 de juny al 9
de juliol es reprenen les intervencions arqueològiques al fortí
del Castellar, a La Llacuna.
Enguany, des de l’equip de
recerca, obriran els treballs
a qui vulgui conèixer des
de dins el jaciment i en què
consisteix la recerca arqueològica.
El programa de recerca arqueològica del fortí del Castellar està integrat dins el
projecte d’investigació “El
canvi sociocultural a la Cessetània oriental (Penedès i
Garraf) durant la protohistòria i l’època romano-republicana”, coordinat pel catedràtic de la Universitat de
Barcelona Dr. Joan Sanmartí i Grego. Els treballs estan
co-dirigits per Mireia Sabaté
Balada de la cooperativa ArqueoVitis i Jordi Morer de
Llorenç d’IberRocs SL.
Després de la descoberta i
primeres campanyes d’exca-

L

La campanya d’excavacions al jaciment
ibèric del municipi
tindrà lloc del 29
de juny al 9 de juliol

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES
Matrícula gratuïta
fins al 30 de juliol
per a tots els cursos
que comencen al
setembre de 2021
666 066 270

www.osullivansLA.com

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

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

vació del jaciment als anys
vuitanta, des del 2014, quan
es va reprendre la investigació d’aquest indret, s’han realitzat, ininterrompudament,
intervencions cada mes de
juliol. Any rere any els treballs al jaciment comptaven
amb la participació d’estudiants en pràctiques d’arqueologia o història de diverses universitats catalanes
i espanyoles; així com amb
la col·laboració d’una vintena de joves d’arreu del món
que participaven en el camp
de treball internacional “The
Iberians, life underground”,
que s’organitzen des del Departament de Joventut de
la Generalitat de Catalunya
juntament amb l’ajuntament
de la Llacuna i amb la gestió
de la Fundació Escolta Josep
Carol.
Durant aquesta campanya,
els treballs arqueològics es
centraran en l’àrea de l’accés
i pany de muralla nord. Una
zona d’alt interès històric i
que els permet treballar a
l’ombra i amb totes les mesures de seguretat i salut de
distanciament físic recomanades.
Podran participar fins a 10
persones per dia -a banda de
l’equip tècnic- totes aquelles
persones majors de 16 anys,
i sense límit d’edat, amb ganes de descobrir les restes
d’aquest poblat dels segles
III-I aC. L’horari serà intensiu de matins de dilluns
a divendres de 8 a 14 h. Per
més informació o apuntar-se alguns dels dies, es
pot contactar amb: arqueovitis.activitats@gmail.com o
al telèfon 677.73.98.88.

’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha millorat les instal·lacions
de la piscina municipal per
deixar-la a punt per a la temporada d’estiu. Fins ara s’hi
han instal·lat 4 dutxes noves i
s’han reemplaçat les que estaven malmeses, s’hi ha instal·lat
una cadira hidràulica que permetrà el bany a persones amb
mobilitat reduïda, i, arran de
la calcificació, s’hi han canviat
bombes, vàlvules, cargols i altres elements de l’equip depurador.
Entre les actuacions pendents
queden canviar la depuradora
a un sistema d’electròlisi i la
instal·lació d’una càmera de
seguretat per vigilar la piscina
durant les hores de tancament

i evitar intrusos i desperfectes
a la instal·lació.
La piscina municipal va començar la temporada d’estiu
dijous 24 de juny i s’allargarà
fins el 12 de setembre, obrint
cada dia de les 11 a les 19.30
h. L’entrada senzilla per un dia
té un cost de 4,5 euros els dies
feiners i de 5 els festius per als
adults, de 3 els feiners i 4,5 els
festius per als usuaris de 5 a 17
anys i gratuïta per als menors
de 4 anys. També hi ha disponibles abonaments de temporada individuals i familiars.
Amb les noves mesures Covid-19, la normativa no marca
aforament limitat per aquesta
raó no cal fer reserva d’entrada.
La compra d’entrades i abonaments s’ha de fer a través de
l’aplicatiu https://www.equipamentsvallbonadanoia.cat/

L’escola de Vallbona
renova 20 ordinadors
VALLBONA D’A. / LA VEU

L

’escola Josep Masclans
de Vallbona d’Anoia ha pogut adquirir
20 ordinadors Chromebook nous gràcies a una campanya engegada per l’escola, l’Associació de Gamílies
d’Alumnes (AFA) del centre
i l’Ajuntament. En total s’han
recollit 4.730,64 euros que,
sumant una subvenció de
l’Ajuntament, han permès
renovar uns ordinadors que
ja estaven obsolets i que els
alumnes treballin en millors
condicions.
La campanya va constar d’un
sorteig d’una panera per
Sant Jordi, coincidint amb
la Grossa en la que hi van
participar els comerços; Cal
Saumell, Bar les Brases, Forn
de pa Degustació, Supermer-

cat Neus, Carnisseria Corral,
Papereria Cal Sec, Ferreteria
Cal Jumilla, Supermercat
Cal Tiquet, Estètica i Perruqueria Vallbona, Farmàcia
Font Puiggròs, Oli el Violinista, Ajuntament de Vallbona d’Anoia. Totes les famílies
dels alumnes van contribuir
venent 10 butlletes per participar-hi a un preu de 3 euros
cada una.
D’altra banda la iniciativa també va implicar les empreses
locals, que van col·laborar posant publicitat a les butlletes del
sorteig fent una aportació econòmica, com també donatius
directes, que han sumat 2.060
euros com: Talleres Carrique,
IAC, Matex Iberica, Papers de
Catalunya, Robena Logistica y
Desarrollo, Reparaciones y reformes HOGAR Eduardo Soriano, Fermsa, Tradebe i Farguell.
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La Festa de la Diversitat arriba a la
seva 14a edició

Música en directe per
gaudir de les nits d’estiu

PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

P

iera recupera la Festa
de la Diversitat, una
celebració que l’any
passat es va haver de suspendre per la COVID-19 però
que torna amb més força que
mai, complint totes les mesures de seguretat i prevenció
per a evitar contagis. Com en
anteriors ocasions, serà una

festa solidària que s’organitza amb la finalitat de donar
a conèixer cultures d’arreu
del món, conscienciar dels
riscos d’exclusió social de les
persones de cultures foranes
i fomentar entre la ciutadania
valors com la solidaritat i el
respecte a la diversitat.
El dissabte dia 3 de juliol, a
partir de les 18 hores, el parc
del Gall Mullat acollirà activi-

tats diverses com danses i exhibicions d’arreu, concerts en
directe, un espectacle familiar i batucades. Hi haurà també un servei de bar i un sopar
a càrrec de l’organització.
La catorzena edició de la festa
està organitzada per l’Associació Diversitat Piera amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
la Colla dels Diables i l’Associació de Dones de Piera.

Piera s’adhereix a la commemoració
del Dia Internacional pels Drets del
col·lectiu LGTBI+
PIERA / LA VEU

L

’Ajuntament de Piera
s’ha sumat a la commemoració del Dia Internacional pels Drets del col·
lectiu LGTBI+, una jornada
que vol reivindicar i defensar
els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i fer
una crida a la ciutadania per
ajudar a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
En aquest sentit, fa un temps
es va pintar amb els colors de
l’arc de Sant Martí el pas de
vianants situat al costat de la
biblioteca. Així mateix, avui
28 de juny, la bandera irisada
llueix a la façana de l’Ajuntament.
El proper dia 5 de juliol, a
partir de les 17 hores, l’escenari del Gall Mullat acollirà
un taller de martells, plomes
i xapes, una activitat emmarcada en els actes de celebració del Dia Internacional de
l’Orgull LGTBI que pretén

afavorir una visió del gènere,
de les sexualitats i dels vincles
afectius lliures d’estereotips
masclistes, parlar amb naturalitat de diversitat sexual i
de gènere, fomentar la solidaritat vers les persones LGTBI+ i visibilitzant la diversitat
sexual i de gènere. Aquests
objectius cerquen prevenir la
lgtbifòbia mitjançant la creativitat i la imaginació, a través
de l’elaboració de xapes personalitzades amb dibuixos,
lemes i missatges sobre el dret
a viure en llibertat i sense discriminacions.

Des del Consell Comarcal de
l’Anoia també està previst que
durant tota la setmana es faci
difusió d’unes píndoles informatives per promoure la
sensibilització envers les situacions de discriminació que
ha patit històricament aquest
col·lectiu. Així mateix, es vol
recordar l’existència del Servei d’Atenció Integral (SAI)
destinat a les persones LGTBI que ofereix informació,
atenció i acompanyament
gratuït i confidencial en matèria de diversitat afectiva,
sexual i de gènere.

A

quest divendres, dia 2
de juliol, es donarà el
tret de sortida al cicle
de concerts «Música en Viu».
L’Ajuntament ha programat
una nova edició d’aquest esdeveniment que mantindrà
totes les mesures de prevenció necessàries per a garantir
la seguretat del públic assistent. Tots els divendres del
mes de juliol, els pierencs i les
pierenques podran gaudir de
música en directe al Gall Mullat a partir de les 22 hores.
El primer en actuar serà el
cantautor Xavier Pagès, que
aquest mateix divendres presentarà el seu nou treball musical ‘Vuit cançons i un bagul
de records’, tot i que també
oferirà altres temes que han
marcat la seva carrera musical; divendres 9 de juliol, Shapie Wells & The Swing Cats, el
quartet de swing del moment,
presentarà un repertori de
temes clàssics del jazz en un
format acústic i original: el 16
de juliol actuarà 22 DUO, un
duet de versions format per
Marina Prades i Oriol Padrós;
Sommeliers actuaran el 23 de
juliol, cinc noies que ens traslladaran la seva sensibilitat
amb temes que mariden jazz
i clàssica amb pinzellades de
l’univers pop; finalment, el
cicle es tancarà el divendres

El cantautor Xavier Pagès obrirà el MEV’2021,
un cicle de concerts que
omplirà de música els
caps de setmana del mes
de juliol juliol amb totes les mesures de seguretat davant la Covid

30 de juliol amb l’actuació de
Cesc Freixas, que presentarà
el seu disc ‘Memòria’ amb el
qual celebra els seus 17 anys
damunt dels escenaris.
Pel que fa a les mesures de
prevenció davant la Covid,
serà obligatori l’ús de mascareta, caldrà respectar les distàncies de seguretat marcades
per l’organització, hi haurà un
punt únic d’entrada al recinte que s’habilitarà 30 minuts
abans de l’inici de l’actuació
per evitar aglomeracions, i hi
haurà un aforament limitat a
200 persones.
934 50 61 53
Igualada
Comarca 42, cant. Masquefa

Per publicitat a
Fruites i verdures
c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)
93 805 58 44

@fruiteriaandreuserra

618 41 54 70

FruiteriaAndreuSerra

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -

691590613

publicitat@veuanoia.cat

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 8933
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Santa Coloma celebra la revetlla de
Aquest dissabte, desplanSant Joan amb música i sopar popular tada de bulbs de safrà
STA COLOMA DE Q. / LA VEU

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

S

anta Coloma va celebrar
la revetlla de Sant Joan
amb actuacions musi·
cals durant la tarda-vespre a la
Plaça Major i sopar de colles a
la nit. A les 7 de la tarda co·
mençaven els concerts des de
diversos balcons d’una plaça
major presidida per una fo·
guera encesa amb la flama del
Canigó. Els artistes locals com
7 de veu, Pol Pastor o el DJ
Te Jodes y Bailas van oferir la
seva música a tota la gent que
ocupava les cadires del centre
de la plaça o dels bars de la
plaça.
A més, la colla de diables lo·
cal, els Keresus, també van il·
luminar la tarda amb un petit
espectacle pirotècnic i el soroll
dels petards, al mateix temps

D

que alguns dels congregats a
la plaça també feien petar els
seus artefactes.
La revetlla de Sant Joan a San·
ta Coloma es va tancar amb
un sopar organitzat per l’Asso·

ciació de Joves Queractiu, que
es va portar a terme davant del
Casal. Amb el temps acompa·
nyant durant tota la jornada,
les entrades per participar en
el sopar es van esgotar.

Inaugurades les instal·lacions de
Baseactiva
STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

E

l passat 23 de juny,va
tenir lloc la inaugura·
ció oficial de les instal·
lacions de Baseactiva, a Santa
Coloma de Queralt. El presi·
dent del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà Magí
Trullols i l’alcalde de Santa
Coloma de Queralt Ramon
Mullerat van descobrir la pla·
ca de la nova seu de Concac·
tiva a la Baixa Segarra.
La jornada començava amb
els parlaments de l’alcalde
de Santa Coloma de Queralt
Ramon Mullerat i del presi·
dent del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà Magí
Trullols a la sala d’actes de
Baseactiva. Seguidament tots
els assistents realitzaven un
recorregut per conèixer les
instal·lacions. La penúltima
parada del recorregut ha sigut
a l’exterior de l’edifici on es va
fer la descoberta de la placa
per part de Magí Trullols i
Ramon Mullerat. Ja per fina·
litzar, tots els assistents van

esprés de molts me·
sos sense poder-ho
fer per culpa de la
pandèmia, aquest dissabte,
3 de juliol, l’entitat Som Ter·
ra de Safrà ha organitzat una
nova desplantada de bulbs
de safrà. Al llarg del matí es
faran dos torns per ensenyar
com es recull aquesta planta.
El primer torn ho farà entre
2/4 de 10 i ¼ d’11 del matí,
hora en què començarà el se·
gon torn que s’allargarà fins
les 11 del matí. Per poder
realitzar aquesta activitat cal
inscripció prèvia, gratuïta, al
whatsapp 659554026. El punt
de trobada per anar a fer la
desplantada serà a les Fonts
de les Canelles. Un cop s’acabi
la desplantada, el Castell dels
Comtes acollirà un pica-pica,
a càrrec del Col·lectiu Eixar·
col·lant, amb vermut i vi de
la Vall del Corb o la cervesa

Reunió de la Comissió de
convivència
STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

A
visitar el viver de cervesa on
Sergi Segarreta, propietari
de Cervesa Segarreta i do·
cent dels cursos de formació
de Baseactiva, ha fet una ex·
plicació de la maquinària de
l’obrador i l’estructura i funci·
onament de l’espai. L’acte no
podia acabar d’altra manera
que amb un tast de cervesa.
Baseactiva és un espai d’uns
400 m2. La meitat d’aquests
els ocupa, actualment, el vi·
ver de cerveses, aules de for·

mació i sales de coworking.
El viver de cerveses ha sigut
una aposta important tan de
Concactiva i el Consell Co·
marcal per mirar de fer de la
Baixa Segarra el centre neu·
ràlgic de la cervesa artesana
a Catalunya. Les oficines de
serveis ocupen l’altra mei·
tat de la superfície total, que
es destinarà als serveis a la
ciutadania: joventut, serveis
socials, habitatge, consum i
nova ciutadania.

artesanal colomina Segarreta.
Ja fa uns anys que l’enti·
tat Som Terra de Safrà es va
proposar recuperar el valor
d’aquesta espècia per a San·
ta Coloma. Històricament,
el municipi n’havia estat un
dels grans productors de Ca·
talunya, però s’havia deixat
de plantar. De fet, cada any
des de ja en fa sis es celebra el
Som Terra de Safrà, un esde·
veniment al voltant d’aquesta
planta i que acostuma a tenir
lloc al voltant del mes de no·
vembre, època en què es re·
cull el safrà. Aquesta planta
necessita un clima mediter·
rani amb estius secs (massa
pluja pot podrir-lo), prima·
vera moderadament plujosa
i algunes pluges abans de la
collita. Resisteix glaçades de
fins a -10 °C i altes tempe·
ratures a l’estiu. Es planta a
l’estiu, per multiplicació de
bulbs fills que neixen a la base
del bulb mare.

quest dilluns, 28 de
juny, s’ha celebrat a
l’Ajuntament de San·
ta Coloma una reunió entre
representants del consistori,
Consell Comarcal, l’Institut de
Treball Social Intress, el Centre
d’acollida de Menors Estran·
gers no acompanyats Sirius, de
la secretaria d’Igualtat, Migra·
cions i Ciutadania i d’Infància i
Regió Social del Camp de Tar·
ragona. Ha estat la primera re·
unió presencial després d’altres
trobades telemàtiques, que ha
servit per posar-se al dia amb
la situació d’un pis que s’ha
ocupat al municipi.
Des de l’Ajuntament de Santa
Coloma es vol treballar amb
els diferents agents socials
implicats en la protecció dels
menors i de les persones més
vulnerables i aconseguir resol·

ACADÈMIA DE TIR
Sessions personalitzades
amb la màquina de tir
Reserves a: 621 203 013 · cbi.shootingacademy@gmail.com

dre aquesta problemàtica. En
aquest sentit, la Comissió de
convivència de Santa Coloma
estudia cada cas individual dels
joves, amb la voluntat d’asses·
sorar, donar una sortida jurí·
dica per a poder regularitzar la
seva situació. Tant el consistori
com els agents implicats en la
reunió també han valorat acci·
ons per minimitzar les molèsti·
es dels veïns del pis ocupat.
Al mateix temps, l’Ajuntament
colomí segueix donant suport
a la Llar – Escola de Vida, un
espai en que ajuden a aquests
joves estrangers a integrar-se
no només a la comunitat, sinó
també laboralment i cultural·
ment. Al pis-escola, que enca·
ra no està obert, hi conviuran
5 joves que combinen els seus
estudis externs i les seves feines
externes amb els estudis que
s’imparteixen des de l’escola i la
feina que hi ha també a la llar.
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Els Prats de Rei va acollir el Virtual GroundUP Music Festival
PRATS DE REI / LA VEU

nous de música flamenca.
Altre cop a la Plaça, pel gran
nombre de components de
la banda, va ser el torn de la
Liceu BLAM Collective, ensemble de 17 estudiants del
Conservatori del Liceu de
Barcelona, alumnes de M.
League, tocant música negra
popular dels Estats Units, van
fer que altre cop el públic s’aixequés per a ballar i gaudir
d’un gran concert.
I, com a cloenda del festival,
Gisela Joao, la gran estrella
de fado (de Barcelos, Portugal) en duet amb el pianista
nord-americà Justin Stanton

D

el 18 al 20 de juny, Els
Prats de Rei va acollir
el Virtual GroundUP
Music Festival. Degut a l’estat
actual de la pandèmia, aquest
festival que es feia cada any a
Miami, es va reconvertir en
un festival emès internacionalment en streaming i que
els pradencs van poder gaudir
en directe. Durant aquests tres
dies hi va haver deu concerts a
diferents espais de Prats, llocs
amb encant com són l’església
de la Mare de Déu del Portal,
la capella de Sant Joan o la
Plaça Major, també al bar del
poble on en Michael ha conviscut amb els que ja són ara
els seus covilatans i en el seu
estudi de gravació.
Michael League, músic, compositor i productor estadounidenc, guanyador de quatre
premis Grammy, va portar al
Festival uns artistes de primera categoria.
El primer dia, Rita Payés, cantautora de jazz (trombó i veu,
recentment guardonada amb
el Premi al Talent Emergent
en els Premis Alícia 2021)
en duet amb la seva mare,
la gran guitarrista Elisabeth
Roma, van encetar el Festival.
Seguidament, Antonio Lizana Flamenco Trio van portar
una barreja de flamenc i jazz
amb el gadità Antonio Lizana
(saxo i veu) i el seu trio (calaix
& guitarra). Ja a la nit, la nova
pradenca Sofia Ribeiro (veu) i
el seu quartet (percussió, piano i contrabaix) va tancar el
primer dia amb les seves cançons en portuguès, castellà i
anglès.
El dissabte, la Banda Magda,
artista grega (veu i acordió)
en un concert íntim (amb percussió i contrabaix) cantant

(de Snarky Puppy) tocant des
d’Estudivint.
Aquesta ha estat una ocasió
única per a tornar a gaudir
dels concerts després d’un
any difícil per la cultura. La
gent dels Prats de Rei, molt
contents de tenir en Michael
vivint al poble, no ha volgut
perdre l’oportunitat de participar i col·laborar desinteressadament en aquest Festival, ja
sigui en donar la benvinguda
als músics i tècnics d’arreu del
Món, en cuinar plats catalans
per a ells i per a que ho veiés
l’audiència o bé en ajudar en
l’organització del Festival.

Veciana va celebrar una
nova revetlla de Sant Joan

cançons en diversos idiomes
va fer gaudir d’un concert
molt íntim als que van assistir a la Capella del Portal. Ja
a la Plaça, el grup més conegut de percussió ibèrica (de
Girona), Coetus, va fer ballar
sota la pluja a molts dels assistents. A la nit, el reconegut
pianista Bill Laurance (Anglaterra) acompanyat de Michael
League van protagonitzar un
duet de piano i llaüt àrab; dos
membres de Snarky Puppy tocant cançons del seu primer
disc.
Diumenge era el darrer dia i,
per acabar de la millor ma-

nera, es van oferir quatre
concerts. Fransy González,
Davide Salvado i Cibrán Seixo, van sorprendre el públic
amb la seva música folklòrica
gallega amb un toc contemporani amb dues panderetes,
violí amb efectes i veus. Jorge
Pardo, Dani Casares i Michael League Súpertrio, van tocar
al bar, un entorn molt amè
per escoltar el reconegut flautista Jorge Pardo (Camarón,
Paco de Lucía), el guitarrista flamenc malagueny Dani
Casares i el baixista Michael
League, tocant una barreja de
música original i arranjaments

VECIANA / LA VEU

E

l passat dimecres 23
de juny el municipi de
Veciana va tornar a celebrar la seva revetlla de Sant
Joan després del parèntesi de
l’any passat en motiu de la
pandèmia.
La festa va començar a les 8
del vespre quan un grup d’infants i joves van recollir la

flama del Canigó al balcó de
l’Ajuntament d’Igualada i la
van portar corrent fins a la
plaça de Ramon Servitje de
Veciana on els esperaven els
veïns i veïns del municipi entre forts aplaudiments.
Una vegada amb la flama al poble es va donar inici al sopar de
germanor que, com no podia ser
d’altra manera, va comptar amb
la tradicional coca de Sant Joan.

Promocio E bike PEUGEOT
Apartir de 60€
en 24 quotes
(sense interessos)

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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El júnior de l’Igualada HC es proclama Ton Baliu igualarà David
campió d’Espanya
Càceres com a jugador
amb més temporades
HOQUEI PATINS / LA VEU

T

on Baliu, Elagi Deitg,
Tety Vives, Marc Palau i Bernat Yeste.
Aquestes són les cinc renovacions que ja ha anunciat
l’Igualada Rigat de cara a la
propera temporada. Amb la
renovació per una nova temporada, el capità Ton Baliu es
convertirà en el jugador amb
més temporades al primer
equip del club, igualant el record que tenia el que fins ara

HOQUEI PATINS / LA VEU

L

’IHC és nou campió
d’Espanya de la categoria reina de l’hoquei
formatiu. Els arlequinats van
superar per 4 a 3 al Rivas madrileny en una final que s’ha
decidit amb una FD de Gerard Riba a falta de 4 minuts.
El partit va començar malament pels de Marc Muntané
ja que el Rivas es va avançar
en el marcador amb un gol de
Pos de penal al minut 8. 5 minuts més tard va empatar Marimon amb una acció individual entrant al primer pal.
i a falta de només 40 segons
per acabar la primera meitat
Carol li va donar la volta al
marcador amb una internada magnífica des de la línia
de fons que va acabar també
al primer pal. Però l’alegria
només va durar 38 segons
perquè a falta de només 2 pel
descans els madrilenys van
empatar gràcies a un gol de
Martin.
A la segona meitat l’IHC va
tornar a posar-se per davant
en el marcador amb un altre
gol de Carol, en una triangulació màgica, però el Rivas
va restablir l’empat amb una
altra acció a pilota aturada,
amb un penal transformat pel
català Amores. Al final l’IHC
també va fer servir la carta “pilota aturada” i Gerard
Riba amb una FD magistral
(aixecat la bola i picant-la a
l’aire) va tornar a avançar als
igualadins. Aquest cop sí, va

ser el gol definitiu tot i que
Pos va tenir un penal per
empatar a falta d’un minut
i mig. L’IHC era bicampió!!
Marc Muntané: “Serà un
any que segur que sempre
recordarem”
L’entrenador de l’equip campió, Marc Muntané, comentava al finalitzar el partit
que “estem molt contents, la
temporada ha estat excepcional. Curta, rara, intensa…
però que acaba de la millor
manera possible. Els nois
han anat superant tots els
reptes que els hem anat posant un darrere l’altre…ha
estat un plaer poder acompanyar-los en aquest viatge. Han tingut una actitud
excel·lent en tots els entrenaments i això no té preu,
dona gust anar als entrenaments quan saps que la intensitat i l’actitud serà molt
alta”.
I afegia que “ara toca descansar, analitzar, pensar,
gaudir i serà un any que
segur que sempre recordarem, i això és el que queda
d’aquest esport, aquests moments que mai s’obliden”.

Pau Muntadas, 46
Tel 93 803 31 75
Igualada

L’alegria del Júnior A no és
l’única
Més enllà del campionat d’Espanya del Júnior A, el Júnior
C, que disputava la Copa Catalana a Cerdanyola del Vallès, es va alçar amb el títol
després d’un gran tram final
de temporada al qual posen
la cirereta amb aquest títol.
La final la van disputar amb el
PHC Sant Cugat, al qual van
superar per 7-4.
Per la seva part, el Benjamí
A del club també es va emportar un trofeu a casa. En
aquest cas el torneig oficiós
que es va celebrar a la pista
del CP Tordera, en el qual els
arlequinats van plantar-se a la
final davant el CH Caldes, al
qual van aconseguir guanyar
per 3-2.
El Júnior B, que disputava la
Copa Federació també a Cerdanyola del Vallés, va aconseguir arribar a la final davant
del PHC Sant Cugat B, però
un gol santcugatenc als els
darrers segons dels partit va
allunyar el títol dels igualadins. El resultat final va ser de
5-4, però cal felicitar també al
Júnior B pel gran campionat
que han disputat.

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

Masquefa, 21
Tel 93 805 12 87
Igualada

era el seu entrenador, David
Càceres, amb 14 temporades. Per la seva banda, Elagi
Deitg complirà la seva desena
temporada al club, després de
sumar, un any més, brillants
actuacions sota pals.
Amb aquestes renovacions, i
les sortides ja conegudes de
Roger Bars i Sergi Pla, falta
per resoldre el futur d’alguns
dels jugadors del primer equip
i també quins joves faran el
salt definitiu al primer equip.
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Un trio d’exporters es fa càrrec de la
banqueta de l’Igualada Rigat
HOQUEI PATINS / LA VEU

L

’Igualada Rigat ja ha
fet oficial el cost tècnic
de la propera temporada. Es tracta de tres gens
desconegudes per l’afició:
tres porters formats a la base
arlequinada agafaran les
regnes del primer equip per
afrontar la nova temporada.
El nou cos tècnic estarà encapçalat per Cesc Fernández,
que fins ara ha fet tàndem
amb David Càceres per aconseguir la salvació de l’equip a
l’Ok Lliga. Fernández comptarà amb el suport de Jordi
Mellado i Xavi Garcia durant
la propera temporada.
Cesc Fernández va jugar a
l’Igualada HC durant la dècada dels 90, defensant la
porteria arlequinada durant
diverses temporades. Un cop
acaba la seva etapa com a jugador va seguir al club de la
ciutat com a entrenador de
diversos equips de la base,
aconseguint 2 títols de Campió d’Espanya infantils i 1 títol de Campió d’Espanya juvenil, a més d’innumerables
Campionats de Catalunya.
Jordi Mellado es va formar a
l’Igualada Hoquei Club a la
seva joventut, on va començar a defensar la porteria

arlequinada a totes les categories de la base. Amb 19
anys va fitxar per l’HC Piera, on va ser-hi tres temporades, just abans de marxar
al CP Tenerife. Va tornar a
Igualada durant tres anys, als
quals va aconseguir la Copa
Continental a la temporada
1998/99 a La Corunya. Va
marxar al PAS Alcoi, on va
jugar durant cinc temporades
i va acabar sent el capità de
l’equip. La seva darrera temporada com a jugador va ser
al Noia Freixenet (2007/08)
on va aconseguir la Copa del
Rei, precisament al Pavelló
de Les Comes. El seu currículum com a entrenador
tampoc es queda curt. Va
començar la seva aventura a
la banqueta del HC Montbui durant una temporada,
després de la qual va tornar
a Alacant per formar part de
l’staff tècnic del PAS Alcoi
durant cinc anys. Els darrers
quatre anys els ha passat al
Barça com a preparador de
porters de totes les categories de la base.
Per la seva banda, Xavi Garcia va començar a jugar a hoquei als Maristes d’Igualada
i va formar un dels primers
equips juvenils de l’Igualada
Hoquei Club, amb el qual es

van classificar per als Campionats de Catalunya i pels
Campionats d’Espanya. La
seva etapa de júnior la va
passar defensant la porteria
del Barça i de l’Horta, amb
els quals va anar als Campionats d’Espanya. Després d’això va fitxar pel Manresa, ja
en categoria sènior, i després
d’uns anys va tornar a Igualada amb el Primera Nacional a la temporada 1991/92,
la qual va ser la seva darrera
temporada com a jugador
en actiu. Després de penjar els patins, va entrenar al
CN Igualada, amb el qual va
proclamar-se
sots-campió
de lliga, i a l’any 1993 va entrenar dos equips de la base
igualadina, el pre-benjamí i
el juvenil. Fins ara era el fotògraf oficial del club, però
ha decidit assumir nous reptes i formar part d’aquest staff tècnic per intentar fer una
gran temporada amb l’Igualada Rigat.
El nou cos tècnic, que ja
s’ha presentat a la plantilla
del primer equip i a la Junta Directiva, ja ha començat
a preparar la nova temporada, que començarà a mitjans
d’agost amb la tornada als
entrenaments de l’equip per
fer la pretemporada.

El CE Montbui, al
Campionat d’Espanya
GIMNÀSTICA / LA VEU

Aquest cap de setmana el CE
Montbui va participar a Valladolid al Campionat Espanya Base Individual representat per Júlia Rubio Temprano.
No va ser un dels seus millors
dies, però tot i això, va aconseguir quedar per sobre de

mitja taula. Des del club comenten que “estem orgulloses i contentes de poder compartir moments tan especials
amb grans gimnastes com
ella. Moltes gràcies a tothom
per fer possible aquests moments, en especial a l’entrenadora Marta Rodríguez Moreno per la seva dedicació”.

Partit de veterans del
Fàtima en record de les
víctimes de la covid-19

FUTBOL / LA VEU

E

l Futbol Club Fàtima
donarà per finalitzada aquesta atípica
temporada 2020/2021 i ho
farà amb un partit molt especial.
I és que el proper dissabte
3 de Juliol a les 18h es disputarà al municipal de Les
Comes d’Igualada l’encontre entre els veterans del FC
Fàtima i els veterans del CF
Damm de Barcelona, equip
referent del futbol base a nivell nacional.
El partit es disputarà en homenatge als sanitaris, cos-

29

sos d’emergència i personal
públic, així com en record a
les víctimes de la COVID19
que ens han deixat durant la
pandèmia viscuda.
Per part del FC Fàtima serà
un retrobament molt especial entre jugadors i amics que
van defensar l’escut ja fa unes
temporades, mentre que a les
files del CF Damm hi participaran jugadors que han competit a l’elit del futbol nacional.
A la finalització es farà un
sorteig de premis gentilesa
dels nostres patrocinadors
que no s’han volgut perdre
la col·laboració en aquesta
especial jornada.

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Eduard Fábregas fa bronze als
Campionats d’Espanya d’Atletisme
ATLETISME / LA VEU

L

’entrenador del CAI i
atleta de l’Intec-Zoití
d’Osca, Eduard Fábregas, va assolir la 3a posició
i el bronze en la prova del
salt d’alçada corresponent
als 101ens Campionats d’Espanya Absoluts, disputats en
doble jornada de matí i tarda,
els dies 25, 26 i 27 de Juny al
Poliesportiu Juan de la Cierva
de Getafe.
Les proves comptaren amb
la participació de les primeres figures estatals, en ser
selectives per decidir l’equip
estatal que participarà als
Jocs Olímpics de Tokio 2021,
dels propers 30 de juliol al 8
d’agost. Més de 600 atletes
competiren a Getafe, amb un
alt nivell de marques, i amb
la transmissió televisiva de
Teledeporte i per Internet de
la Rfea. Les proves tingueren
les restriccions i mesures de
seguretat habituals per la covid-19.
Hi van participar 4 atletes
del CAI Petromiralles, i l’entrenador del CAI i atleta de

l’Intec-Zoití d’Osca Eduard
Fábregas, assolint 1 medalla
de Bronze, 2 llocs de finalista
i destacades actuacions i registres en les diferents proves.
Fábregas va assolir el Bronze
en salt d’alçada, amb 2,14 m.,
mateix registre que el 2n classificat.
Lahcen Ait Alibou era 6è en
els 5.000 m.ll., amb un registre de 14’17”86, assolint
plaça de finalista, en la prova
dominada per Carlos Mayo
(Adidas). Marc Sánchez era
8è exaequo en el salt d’alçada,

amb un millor intent de 2,07
m., mateixa marca que els
classificats del 4t al 7è, assolint també plaça de finalista.
El campió estatal va ser Xesc
Tresens (F.C. Barcelona).
L’atleta Sub-23 Naima Ait
Alibou era 6a en la 3ª s/f. dels
800 m.ll., amb 2’11”10 mentre la Sub-18 Carla Bisbal era
7a en la 2a s/f. dels 800 m.ll.,
amb 2’11”23 en el seu debut
al Campionat estatal Absolut,
el que no els donava l’accés a
la final, dominada per Natalia
Romero (Unicaja Jaén).

Cinc medalles pel CAI en els
Campionats de Catalunya de
Promoció disputats a casa
ATLETISME / LA VEU

D

issabte passat es van
dur a terme a l’Estadi Atlètic Municipal d’Igualada les proves
corresponents a la Jornada
Final dels Campionats de Catalunya Sub-10, Sub-12 i Sub14, amb una multitudinària
participació d’atletes vinguts
de tot Catalunya, classificats
en la prèvia de Castellar del
Vallès. Les proves comptaren
amb l’organització conjunta
del Club Atlètic Igualada Petromiralles i de la Federació
Catalana d’Atletisme i respectant la normativa vigent
pel que fa a l’accés de públic,
per la pandèmia del covid-19.
Cal fer esment de les bones
crítiques rebudes per l’organització, tant per part dels
clubs participants com de la
Federació.
Hi participaren un nombrós
grup d’atletes del C.A. Igualada Petromiralles/Jocnet amb
una gran actuació global, assolint 5 medalles: 1 d’Or, 3
d’Argent i 1 de Bronze, a més
de diversos llocs de finalista

3 medalles per a les Sub-10
del CAI En Sub-10 femení van sobresortir les actuacions de Rut
Sànchez, sots campiona en
llançament de pilota, amb
22,65 m., i de Martina Acosta, també plata en salt de llargada amb 3,36 m. i bronze en
60 m.ll. amb 9”47, i 9”46 en
s/f. Marina Puig era 6a en els
1.000 m.ll. amb 3’52”54, i Gerard Pont 15è en 1.000 m.ll.,
amb 3’50”66.

2 medalles per als Sub-14
del CAI
Pel que fa als Sub-14 masculí,
van sobresortir les actuacions de Jordi Pastor, campió
de Catalunya en llançament
del pes, amb 11,63 m., i 6è en
javelina amb 26,23 m., prova
en la que era 12è Pau Pastor,
amb 22,19 m.
Cal ressaltar també el 2n lloc
exaequo d’Aleix Sánchez en
salt d’alçada, amb 1,52 m. i el
5è lloc de Pau Sala en salt de
llargada, amb 4,97 m.
Alex Guillén era 16è en 3.000
m.ll. amb 11’45”69. Pau Pastor era 7è en la 1a s/f. dels
220 m.tanques, amb 34”97, i

Outmane El Aggari 6è en la
2ª s/f., amb 36”43, que no els
donaren accés a la final.
En femenines Sub-14 va sobresortir el 4t lloc de Laia
Cerro en 80 m.ll. amb 10”67,
i amb 10”80 en s/f. essent a
més 9a en salt d’alçada amb
1,37 m.
Etna Torras era 6a en salt
de perxa, amb 2,35 m. i 9ª
en triple salt, amb 9,63 m.
Emma Cerro era 6ª en la 1ª
s/f. dels 80 m.ll., amb 10”95,
no accedint a la final corresponent.
Sub-12 masculí i femení
Pel que fa als Sub-12 masculí, van sobresortir les actuacions d’Isaac Hernández, 4t
exaequo en salt d’alçada, amb
1,33 m., i 7è en 60 m. tanques,
amb 10”25, i 10”53 en s/f. i
de Mikel Fariñas, 4t en Salt
de Perxa, amb 1,70 m. Iker
Pérez era 7è en salt de llargada, amb 4,02 m. i 7è en 60
m.ll. amb 8”94, i 8”65 en s/f.
Pel que fa a les Sub-12 femení, Arlet Codo era 8a en salt
de perxa, amb 1,45 m. i Berta Ferrús 9a exaequo en salt
d’alçada, amb 1,16 m.

El CAI porta la Flama del
Canigó a Montserrat

ATLETISME / LA VEU

D

imecres passat, 23
de juny, el Club Atlètic Igualada Petromiralles va fer un any
més el recorregut Igualada
– Montserrat, per portar la
Flama del Canigó al Monestir
benedictí, unint així el Canigó amb Montserrat passant
per Igualada, en un fet molt
carregat de simbologia. Enguany ha estat novament un
any excepcional i per tant, el
recorregut d’Igualada fins a
Montserrat no s’ha pogut fer
mitjançant curses de relleus
com és habitual, però no s’ha
volgut perdre la tradició i la
flama, que va arribar puntualment a Igualada i va ser
repartida a tots els pobles i
entitats de la comarca que ho
van desitjar, va ser portada
des d’Igualada fins al monestir de Montserrat per un grup
reduït de representants del
Club Atlètic Igualada què es
van desplaçar fins al monestir
en vehicles particulars. Al seu

pas per Castellolí, es va lliurar
com es tradicional el foc a la
població, i es va encendre una
foguera.
Un cop arribats a Montserrat,
els membres del CAI foren
rebuts a l’atri de la basílica
per una representació de la
Comunitat Benedictina, amb
la presència dels regidors de
l’Ajuntament igualadí Pere
Camps i Miquel Vives. Es va
llegir com es habitual el manifest de la flama del Països
Catalans, i es va encendre la
foguera.
Posteriorment, a l’altar major
de la Basílica, els membres
del CAI Lluís Cañamares i
Jaume Basas efectuaren diversos parlaments i pregàries, i van oferir a la Moreneta
el ciri commemoratiu de la
fundació del club. Entre els
presents en l’acte hi havia
l’atleta Veterà del CAI Lluís
Marimon, participant en les
primeres edicions de la cursa
per relleus Igualada - Montserrat. L’acte va finalitzar
amb el cant del Virolai.

Dues anoienques, bronze
al Campionat d’Espanya

BÀSQUET / LA VEU

L

a igualadina Carlota
Díaz-Guerra i la torredana Agar Farrés van
aconseguir, amb el Basket
Almeda, la medalla de bronze en el Campionat d’Espanya de Clubs júnior disputat entre el 23 i 30 de juny
a Huelva. Les del Baix Llobregat es van imposar al BF
Leon en el partit pel tercer i
quart lloc en un partit que va
acabar amb un marcador de
65 a 59.
En aquest partit per acon-

seguir medalla, Carlota Díaz-Guerra, formada al Club
Basquet Igualada, va jugar
25 minuts i va anotar cinc
punts. Per la seva banda,
Agar Farrés, que també va
començar a jugar a bàsquet
al club igualadí, va jugar 23
minuts i va anotar 10 punts,
sent la segona màxima anotadora del seu equip.
A aquest tercer lloc al Campionat d’Espanya, les dues
jugadores anoienques hi sumen la medalla d’or al Campionat de Catalunya disputat
a finals de maig.
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Aquest dissabte, el 3x3 torna al Complex Esportiu de Les Comes
BÀSQUET / LA VEU

D

emà dissabte 3 de
juliol se celebrarà la
31a edició del 3×3
Igualada. Aquest forma part
de la 4a edició del Circuit 3×3
organitzat per la Federació
Catalana de Basquetbol. Enguany amb moltes novetats:
nova data, nova ubicació i
nova categoria.
Gràcies a la col·laboració i
implicació de la Federació
ACELL i d’Special Olympics
Catalunya, s’ha creat una
nova categoria, la UNIFICA-

DA. En aquesta, els equips estaran formats per esportistes
amb discapacitat intel·lectual
i acompanyants; i la composició dels equips serà de tres
discapacitats i dos acompanyants o de tres discapacitats
i un acompanyant.
Igualada és una de les sis seus
catalanes on té lloc aquesta
competició. Els equips guanyadors de cada categoria
passaran a la final de Barcelona que se celebrarà el 31
de juliol a Barcelona. El 3×3
és obert a tothom i a totes les
categories, des de l’escoleta i
premini fins a sènior i vete-

rans.
Després de l’aturada per la
pandèmia, es tornarà a gaudir de l’esdeveniment de bàsquet més popular de la ciutat.
Enguany amb un canvi d’ubicació, el 3×3 se celebrarà al
Complex Esportiu de Les Comes, concretament a la Sala
de Barri, al Pavelló Polivalent
i a l’Amfiteatre on s’hi col·locaran les dues pistes centrals.
Es preveu una gran assistència d’esportistes que de ben
segur oferiran un gran espectacle basquetbolístic i sobretot un ambient festiu, familiar
i amigable.

Es fan oficials els dos primers fitxatges Els pilots anoiencs
del sènior masculí
brillen al trial asturià

BÀSQUET / LA VEU

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

E

l Club Bàsquet Igualada ha anunciat els dos
primers fitxatges pel
sènior masculí A de cara a la
propera temporada. Es tracta d’en Robert Marsol, provinent del CB Martorell, i d’en
Nil Baqués, provinent de l’UE
Sant Cugat.
L’entrenador Aleix Duran explica que “en Roger Marsol,
tot i ser molt jove, té uns anys
d’experiència a la lliga EBA.
En el CB Martorell havia jugat en la posició de dos però
ve al CB Igualada per a cobrir
la posició de base. Té unes característiques de jugador que
fan possible aquest nou rol i
la intel·ligència suficient per
fer-ho. El cos tècnic té molta
confiança en ell ja que aportarà detalls importants per
a la filosofia de l’equip, tan a
nivell defensiu, com a nivell
ofensiu amb la seva capacitat
de generar joc a través de la
passada. També pot aportar
anotació. És un fitxatge de
250x90,25.pdf
1
present iANUNCI
de futur
per al nos-
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tre club”.
Per altra banda, l’entrenador
del primer equip masculí
també detalla el joc de Nil
Baqués, a qui qualifica de “jugador contrastat tot i la seva
joventut. Arriba provinent de
l’UE Sant Cugat i anteriorment havia jugat al CB Mollet
a molt bon rendiment. També
havia jugat a LEB Plata amb
el CB L’Hospitalet. Aquesta
temporada té ganes d’estar
en un equip competitiu i per
això ha apostat pel CB Igua16/3/21
10:03
lada. Vol
créixer amb l’equip i

el club. És un jugador que pot
aportar molt en la posició de
dos i de tres i que té capacitat per anotar. És un jugador
d’equip amb un bon nivell defensiu. Ens pot donar un salt
de qualitat en aquesta posició”, comenta Duran.
L’entrenador destaca que
els dos joves jugadors han
mostrat interès en arribar a
Igualada i que “és molt important tenir jugadors que
hi volen estar. És un valor a
destacar i a tenir en compte
dins del grup”.

CADA DIA A CASA TEVA DELS NOSTRES

I també Del nostre EXCLUSIU

CANELONS
GOURMET
Els de sempre!
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CM

MY

CY

és de 300 participants participaren
a la segona prova
del campionat estatal de trial a l’aire lliure disputat pels
voltants de la població asturiana de La Foz de Morcín.
Cal destacar la gran quantitat de pilots anoiencs i no
anoiencs de l’equip del Piera
Scan, així com la del pilot
oficial de Sherco Àlex Canales de La Pobla de Claramunt. Tots ells, pilots que
aconseguiren varies victòries i bones classificacions en les
seves corresponents categories.

Grand
Caneló
gaudeix dels mateixos farcits
en un format XL

1g4ra0
ms
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Així, a TR2, Àlex Canales
-Sherco- es classificà segon i
sisè Sergio Ribao. A la categoria Junior, victòria de David Fabian -Beta Trueba- i
Marc Piquer -Gas Gas- setè.
A Cadet, triomf d’Àlex Mediñà -TRRS- i vuitena posició de Bernat Vendrell -Beta
Trueba-. A la categoria Juvenil A, segon lloc d’Arnau
Maura – Beta Trueba-.
Ja a la temporada anterior, el
pierenc Toni Bou va deixar
de participar en el campionat estatal per tal de poder
preparar millor les seves
participacions en el campionat mundial

Truca' ns!

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA
I ET PREPAREM LA
COMANDA PERQUÈ
ELS PUGUIS RECOLLIR
A LES NOSTRES
INSTAL.LACIONS
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Festival de Llegendes de Catalunya a Sant Martí de Tous:
30 espectacles sobre la tradició oral, llegendes i mites
TEATRE / CRISTINA ROMA

A

quests dies les llegendes han tornat a Sant
Martí de Tous amb
la 12a edició del Festival de
Llegendes de Catalunya, DeLlegendes amb l’objectiu de retornar al format habitual, amb
totes les mesures de seguretat
anti-covid però vetllant perquè
la cultura torni també a la normalitat. La programació consta
d’una trentena d’espectacles de
teatre, música, dansa, titelles i
narració repartits en diferents
zones del poble.
Hem parlat amb Víctor Borràs,
de Teatre Nu, organitzadors del
Festival.
Com es presenta aquesta dotzena edició del Festival de Llegendes de Catalunya?
Amb moltes ganes, després
d’un treball intens. És una edició amb una programació molt
potent, amb tants espectacles
com les edicions fetes abans de
la pandèmia, amb molts espectacles de creació, amb moltes
estrenes i fins i tot alguns han
fet residència a la Casa del Teatre Nu, amb coproducció del
Festival.
A part es podran veure molts
espectacles tant de música, com
de dansa, de narració, de teatre,
intentant fer el Festival que vam
pensar quan en vam agafar la
direcció, ara fa dos anys, i que
l’any passat no va poder ser. Tenim la voluntat de continuar en
el que fa a l’esperit del Festival
d’aposta per la comunitat, per
la participació del poble però
donant un pes a la creació contemporània i suport a la innovació.
L’any passat el DeLlegendes
es va celebrar malgrat la covid però en un format reduït.
Com heu treballat per programar el d’aquest any?
Ha estat la part més complicada perquè no sabíem què ens
trobaríem en aquests moments.
L’any passat era més clar: sabíem
on érem i què es podia fer i ens
vam adaptar a allò. Aquest any
no ens podíem permetre tornar
a fer un Festival petit, però tampoc ens podíem arriscar massa.
També hem hagut de pensar en
com restringir l’aforament, com

Amb una aposta important per les produccions
de nova creació, el festival vol consolidar-se
com a porta d’entrada
per a companyies i espectacles emergents
controlar les entrades de manera eficaç, etc. Finalment vam
trobar aquesta fórmula de venda anticipada a preus populars.
Hem treballat per fer un festival
el màxim de “normal”, posant
aquest preu d’entrada, que també permet que la gent valori els
espectacles que hi ha i veiem
que, de moment, està tenint
bona resposta perquè les entrades es van venent.
Com a organitzadors del Festival i com a bons coneixedors
del món de les arts escèniques,
aposteu per donar oportunitat
a companyies emergents?
Tant a les companyies emergents com a espectacles de producció pròpia que parteixin de
les llegendes, de la tradició oral
i de les històries populars. Creiem que el Festival ha de ser una
oportunitat perquè la gent vegi
en la tradició oral, llegendes i
mites una font d’inspiració per
a creacions contemporànies,

que ens parlin d’ara. Un exemple es podem trobar a les cultures nòrdiques i saxones que
s’estimem molt les seves històries llegendàries i els seus mites i apareixen en obres de tota
mena. Aquí, a la nostra societat,
ho veiem com una mica folklòric, una mica carrincló.
Vinculant-nos amb altres fires,
com la Mediterrània o la d’Arts
de Carrer, compartim els coneixements i les propostes.
És complicat trobar propostes
escèniques de qualitat que puguin incloure’s en un festival
d’aquestes característiques?
No ens hem trobat, de moment,
amb dificultats per elaborar un
programa que creiem que està
molt bé. Es fan espectacles interessants partint de la tradició oral i de les llegendes però
sí que voldríem ser un motor
perquè se’n facin més. Aquest
és un dels nostres quatre objectius: programació de coses que
ja existeixen, creació de coses
noves, implicació amb la comunitat i participació en el territori. Tenim la sort d’interaccionar
amb una fira específica com
és Mediterrània, que fa molta
feina de selecció i on podem
conèixer moltes propostes, podem assistir a presentacions de
projectes...

Què podríem destacar de la
programació del Festival de
Llegendes d’aquest any?
A nivell general podem dir que
la meitat dels espectacles són
per a joves i adults i l’altra meitat
per a públic familiar, una trentena en total.
De públic familiar podrem
veure l’espectacle La petita Capmany que es un espectacle de
Tanaka Teatre que parla de la
figura de l’Aurèlia Capmany;
també podrem escoltar les
2princesesbarbudes que recuperen el seu espectacle 10 anys
de Cançons i rimetes. També
tenim l’estrena de la Cia la Remeiera, Dones en tota regla que
trenca amb la cara oculta del
llenguatge popular i reivindica
la figura de la dona en la societat, en concret el seu viatge
amb la menstruació; es podran
veure espectacles de titelles, de
narració, alguns dels quals es
quedaran després a fer residència per a nous espectacles, com
és el cas de la Cia Matito, que
està programada amb l’espectacle de titelles i música per a tots
els públics Matito i la grandíssima roda de fira, i farà residència
amb l’espectacle Tomassa. De la
mateixa manera ho farà la Cia.
Jordi Font, que actuarà amb
l’obra de teatre i música per a
tots els públics Contadors de
Llegenda, i després farà residència amb l’espectacle Ells i jo.
Per a adults podem destacar
l’espectacle de cloenda amb Las
Cocanha, un duet que canta
amb occità; al Casal podrem
veure dues obres de teatre, una
amb l’Alba Valldaura Iaia, memòria històrica i per a joves la
companyia La Reforma de les
Illes balears, proposa Una flor
no fa estiu que parla sobre la flor
romanial.
A part podem destacar diversos
espectacles que són estrenes de
companyies emergents com és
el cas de Paraules que trenquen
ossos, de la Cia. Pagans, un espectacle multidisciplinari que
va fer residència l’any passat
aquí a Tous; també es podrà
veure Més lloc per a la fosca,
d’Elvira Prado-Fabregat, un espectacle musical que estudia la
relació oral i l’univers mític de
Víctor Català, i compta amb
l’acompanyament del músic
Carles Viarnès.

L’Apagada del Misteri,
amb els anys, s’ha guanyat el dret a ser ella
mateixa i la figura mediàtica, que aquest any
serà en Xavier Graset,
és un al·licient més
D’altra banda, també es troben
en residència la companyia
Com un llum amb l’obra de
teatre i música Safareig, anàlisi semàntica de l’amor, i l’actriu
Nerea Mendia, amb l’espectacle
de teatre i narració Manera de
parlar.
L’Apagada del Misteri d’aquest
any comptarà amb la presència de Xavier Graset. Per què
s’ha aposta per ell?
Ell és actor encara que s’ha dedicat més al periodisme. Va
venir a la Casa del Teatre Nu
a fer el seu monòleg Sobre els
danys del tabac i les ostres, ens
va agradar moltíssim la seva
feina i es va posar el públic a la
butxaca. També ens va semblar
una persona molt accessible i
es va mostrar molt interessat
pel nostre projecte. Quan vam
proposar-li participar a l’Apagada del Misteri, va dir que sí de
seguida.
Creiem que el fet d’incorporar
algú més mediàtic per participar a l’Apagada és bo perquè la
gent la conegui, tot i que el nucli
de l’acte són els veïns del municipi que hi participen. L’Apagada, amb els anys, s’ha guanyat el
dret a ser ella mateixa, a que la
gent vingui a veure l’espai, per
veure els carrers, per veure la
il·luminació amb les espelmes i
per veure la gent del poble actuant. I aquest any a més hi ha
l’al·licient de tornar a passejar
pels carrers de Tous després que
l’any passat només poguéssim
fer un tastet d’Apagada.
Aquest any el DeLlegendes
s’afegeix a la commemoració
de l’Any Tomàs. Qui era en
Joan Tomàs i quina vinculació
té amb Sant Martí de Tous?
En Joan Tomàs era un músic i
compositor que acompanyava
en Joan Amades en les seves
“missions” a la recerca d’històries i cançons populars per fer
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Rita Bosser i Lluna Plena guanyen el 15è
Certamen de Música Jove d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

E
Preparació del video del Festival amb els voluntaris

el Costumari Popular. Aquest
any se celebren 125 anys del seu
naixement i l’any que ve se celebra el centenari de la primera
“missió” del Costumari.
Podríem dir que en Joan Amades anava amb la màquina d’escriure i en Joan Tomàs anava
amb el paper i el llapis transcrivint les notes musicals de les
cançons populars. I a més van
passar per Tous, a principis dels
anys 30, i van recopilar el Ball
de Faixes i un parell de goigs
més. El fet de recordar aquest
moment ens va semblar que el
Festival se n’havia de fer ressò i
per tant podrem veure l’exposició al Casal durant tot el mes de
juliol. Aquest any a la cercavila
es ballarà el Ball de Faixes que
no s’havia ballat mai al Festival.
Una persona de fora que vingui al Festival, quins serveis es
trobarà?
Es trobarà un poble molt bonic,
un gran acolliment per part de
la gent, molts voluntaris que
els ajudaran en el que necessitin, serveis de restauració, tant
els del poble com diverses food-truck que estaran ubicades
al Mercat de la Bossa de Bou,
que aquest any es tornarà a celebrar. També disposaran de
serveis sanitaris, canviador per
a nadons. A la Casa del Teatre
Nu hi haurà el Punt d’informació on la gent podrà comprar
entrades d’última hora, encara
que demanem que tothom que
pugui les compri per internet.
Potser podrem ampliar algun
dels aforaments i hauran sortit a
la venda més de 2.000 entrades.
Per poder dur a terme el Festival compteu amb la col·laboració de voluntaris.
Són imprescindibles. Enguany
seran 150 tant pel que fa a l’organització logística com a la
participació actoral a l’Apagada
de Misteri, on participen 80 actors i actrius. Que en un poble
de 1200 habitants hi hagi 150

Els voluntaris són una
peça imprescindible
per al Festival. Aquest
any seran 150, que en
un poble de poc més de
1000 habitants, és un
nombre important
voluntaris diu molt de com som
els touencs. Hi ha gent que està
tot el cap de setmana treballant
per al Festival.
Hem fet un video, en el qual
participen 75 voluntaris i que
podeu veure a les xarxes socials,
amb música tocada per l’Escola de Música de Tous, amb la
participació de les entitats del
poble, que també podrem veure a la Cercavila que substitueix
aquest any el Tous és llegenda.
Ens agrada i ens esperona que
tothom se senti cridat a participar a l’esdeveniment perquè la
clau de l’èxit és la gent i la xarxa
que genera.
El Festival de Llegendes és un
referent al país?
Això penso que no ho hem de
dir nosaltres i creiem que el
Festival en els 10 primers anys
va fer una feina de creixement
espectacular: el Sergi i la Nídia
van fer una tasca magnífica i
mai els estarem prou agraïts.
Nosaltres, amb La Casa del Teatre Nu ens hi vam començar a
involucrar a partir del cinquè
any. L’any passat ens van passar
el relleu del Festival i penso que
va ser un mèrit d’haver-lo mantingut malgrat la situació pandèmica que vivíem. Aquest any
tenim l’ambició d’uns objectius
que creiem que assolirem. Pensem que la línia a seguir és que
el festival tingui més pes a nivell
de país amb un plus de professionalitat. De moment som un
festival de la Catalunya Central
a tenir en compte i tenim la voluntat de continuar treballant i
arribar més enllà.

l Pati del Museu ha acollit la quinzena edició
del Certamen de Música Jove organitzat pel Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada. El Certamen
ha ofert un total de vuit actuacions i ha aplegat 400 persones.
El festival ha seguit el mateix
format que l’any passat amb
dues categories valorades per
un jurat professional: categoria
de solistes i categoria de bandes i grups musicals. També va
haver-hi votacions del públic
que es va fer mitjançant l’Instagram al compte oficial @certamenmusica_igd, votant quin
era l’artista que més els havia
agradat.
Pel que fa al premi a la millor
solista va ser atorgat a Rita
Bosser amb un premi de 400€.
Com a millor grup musical,
el premi de 800€, va ser per a
Lluna plena. El premi del jurat popular amb un premi de
200€, també va ser per a Lluna
plena.
La tinenta d’alcalde, Carlota
Carner, ha estat l’encarregada
d’entregar els guardons als premiats. Carner ha valorat molt
positivament “l’oportunitat que
s’ofereix des del certamen per
promocionar i donar visibilitat
als grups joves de la comarca
que any rere any demostren la

gran qualitat i talent musical
que hi ha a l’Anoia”.
El jurat professional ha estat
constituït per Sheila Grados,
cantant i professora de cant

especialitzada en cant clàssic,
Èlia Gea, coordinadora d’Enderrock i Xavier Sánchez, periodista freelance especialitzat
en música i cultura popular.

“Homenatge a les llibreries”, un mural
amb que Igualada comença a dibuixar
la capitalitat de la cultura 2022
CULTURA / LA VEU

A

mb el procés participatiu en ple període
de votacions i una
agenda que es comença a perfilar, Igualada veurà els propers
dies l’inici dels preparatius per
la capitalitat de la cultura catalana l’any 2022, i ho farà amb
un mural a la plaça del Rei
que serà un homenatge a les
“llibreries de tota la vida”, una
al·legoria al món de les llibreries, on el llibre és protagonista.
L’obra evoca l’emblemàtica “Cal
Jordana”, en una interpretació
lliure de l’artista, l’igualadí Albert Álvarez.
El projecte que s’iniciarà el
proper dilluns 5 de juliol i està
previst que duri uns 10 dies. El

mural serà de caràcter efímer
mentre duri la capitalitat. La
ciutadania podrà observar tot
el procés de creació, que serà
molt respectuós i integrat en
l’entorn urbà.

L’autor
Albert Álvarez Marsal (Igualada, 1960) és un il·lustrador
i dissenyador igualadí que
va iniciar-se en el dibuix tècnic a l’Escola La Llotja per
fer posteriorment el salt a la
il·lustració. Actualment és un
dels artistes especialitzats en
il·lustració històrica científica
de referència a l’Estat Espanyol. Els seus murals es poden veure a diversos espais
artístics i a alguns museus tan
importants com el Museo Arqueológico Nacional, Cosmocaixa, Museo de Málaga, Museu Nacional de Qatar, Museo
de Málaga o el Museo Arqueológico de Asturias. L’Albert
té un estudi propi de disseny,
www.dbolit.net.
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El Cine Club Ateneu organitzarà l’any Exposició d’Empar
que ve la Trobada anual de Cineclubs Aranda a la Masuca
del Països Catalans
CINEMA / LA VEU

E

l passat dissabte 12 de
juny és va celebrar a
Figueres la XVI Trobada anual de Cineclubs dels
Països Catalans amb la participació presencial i on line
de la majoria dels cineclubs
federats.
Durant l’assemblea, acte central de la trobada, es va confirmar la proposta de celebrar
l’any que ve la XVII Trobada,
organitzada pel Cine Club
Ateneu.
Degut a les restriccions a causa de la covid-19 l’assemblea
de l’any passat es va celebrar
on line i bona part dels actes
del 40è aniversari del Cine
Club igualadí es van ajornar
o suspendre.
Emmarcada en els actes
d’aquest aniversari tindrà
lloc l’assemblea anual acompanyada de diferents activitats culturals en les dates encara per concretar, entre els
mesos de maig i juny de 2022.

EXPOSICIONS / LA VEU

Empar Aranda, ens oferirà
una nova vesant del seu art,
consistent en una col·lecció
de cuadrets pintats a l’oli, que
han estat inspirats en la diver-

Organitzada per la Federació
Catalana der Cineclubs aplega en aquesta Trobada a tots
els cineclubs de parla catala-

na,aquest any amb participació de tots els territoris associats, les Illes, País Valencià,
Andorra i Catalunya.

EXPOSICIONS
CADÀVER EXQUISIT:
DECONSTRUCCIÓ DEL
GERNIKA / EL GRAVAT
AMB IMAGINACIÓ

Els tallers de fotografia i gravat de l’Escola
Oberta de LaGaspar presenten una exposició en temps de restriccions pel Covid-19.
Del 17 de juny al 4 de juliol a la Sala Municipal d’Exposicions

BLAU, BLAUA

Jordi Pagès.
Mostra de collages i pintures.
De l’1 de juliol al 28 d’agost a la Galeria Artèria

VIATGE A LA CIUTAT
DE L’INFINIT

L’exposició fotogràfica descobreix la figura de Vicenç Ferrer l’home que va liderar
la transformació social més important del
sud de l’Índia a favor de les castes més discriminades, juntament amb l’Anna Ferrer.
Fins el 30 de juny a la sala d’exposicions
de la Gaspar

EDUCACIÓ MENSTRUART

L’abril del 2020, en ple confinament, Artemeia*
inicia un concurs d’educació 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 PROCLAMACIÓ
DE LA REPÚBLICA
A IGUALADA

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

PATTERNALISM

Patrícia Carreño Picón i Cecília González.
Patternalism és un joc de paraules entre pattern design (disseny d’estampats en anglès) i
paternalisme (llegit com una sèrie de conductes o patrons que hem fet propis, però que no
ho són).
De l’11 de juny a l’11 de juliol a la sala d’exposicions del Museu de la Pell

PINTURES A L’OLI

Empar Aranda
Col·lecció de cuadrets pintats a l’oli, que han
estat inspirats en la diversitat floral que ens ha
regalat enguany la primavera..
Tot el mes de juliol al Mercat de la Masuca

sitat floral que ens ha regalat
enguany la Primavera.
El Mercat de La Masuca
d’Igualada, és el nou emplaçament de l’exposició i es podrà veure durant tot el proper
mes de juliol de 2021.
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L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada va celebrar la seva assemblea
General ordinària
FOTOGRAFIA / C. PLANELL

D

es de l’Agrupació
Fotogràfica d’Igualada, i a propòsit de
la darrera Assemblea General
ordinària 2021, celebrada recentment a l’Adoberia Bella,
es vol posar en coneixement
de tothom, i en especial de
les persones interessades en
el àmbit de l’associacionisme
fotogràfic de la nostra ciutat i
comarca, d’un seguit de resolucions preses un cop llegits
i aprovats els diferents punts
de l’ordre del dia de l’assemblea.
Així, l’avançament d’activitats
per aquest any 2021 i el 2022
resol, de primer, que la proposta del Concurs Social per
a la propera edició se seguirà
fent tot presentant les fotografies en format digital, tal i
com es va activar arran de la
pandèmia.
Seguidament, es posa en coneixement de tothom que,

d’acord amb un conveni pactat entre l’Ajuntament d’Igualada i la nostra Agrupació,
el nou local que des d’aquest
any ocupa l’Agrupació Fotogràfica es troba en una de les
dependències de l’edifici d’Ignova, ubicat en la confluència
del carrer Lleida amb l’avinguda de Barcelona; un espai
que l’Agrupació Fotogràfica
podrà compartir amb l’Escola Gaspar Camps pel que fa
referència a l’estudi i al laboratori fotogràfics.
En un altre sentit, també es
vol notificar i fer pública la
cessió, per part de la nostra
entitat, l’Agrupació Fotogràfica, d’un extens fons de dues
mil fotografies a l’Arxiu Fotogràfic Municipal; un material que, en aquests moments,
està en procés de revisió i
retoc fotogràfic (digital) per
part d’un grup de membres
de la nostra agrupació.
Endemés, es decideix de servir-se del format digital per

a la majoria dels concursos
que organitzi o en els quals
col·labori l’Agrupació; entre
ells: el Premi Procopi Llucià,
l’European Balloon Festival,
el referit a la Cavalcada de
Reis i també el referit als Tres
Tombs d’Igualada.
Tanmateix, amb motiu de la
celebració dels 90 anys d’història de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, s’ha prioritzat
la idea de recuperar la “Diada de l’Agrupació” en la línia
d’organitzar-la per al proper
12 d’octubre; considerant-la
així en tant que data oficial
de la nostra Fundació. Per a
aquesta fita, doncs, es vol dur
a terme un acte de presentació pública del nou local i a la
vagada el repartiment de premis del concurs social -posposat per la pandèmia- amb
la concessió de les pertinents
insígnies a associats i associades de major antiguitat.
Per últim, a propòsit del nomenament d’Igualada com

a Capital de la Cultura Catalana per al proper 2022, la
nostra entitat se sumarà al calendari d’actes previstos per a
aquesta celebració amb una
activitat plantejada a la manera de les conegudes edicions
de “L’enfoc”; des de la perspectiva d’una idea de portar
a la nostra ciutat a fotògrafs i
fotògrafes de tot Catalunya i
posar, així, en relleu no solament la capitalitat de l’Anoia
sinó la nostra Agrupació. Val
a dir que aquesta iniciativa,

en aquests moments, està sotmesa a una concorreguda votació popular juntament amb
altres projectes presentats per
altres entitats igualadines.
Tot plegat, aquestes notificacions defineixen que la
primera i última voluntat
de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada és la de fomentar
i posar en valor la importància del món de la fotografia,
àdhuc de promoure l’associacionisme entre a fotògrafs i
fotògrafes.

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

ANY 1915.
FOTOGRAFIES DE LA DÈCADA DE 1930.
SEGUICI FESTIU DE L’ANY 1930.

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

SEQÜÈNCIA I ESCENIFICACIÓ DEL FAMÓS
“BALL DE CERCOLETS”, A LA RAMBLA DE
SANT ISIDRE, CANTONADA AMB L’ANTIC CARRER DEL TEATRE (ACTUALMENT CARRER
GARCIA FOSSAS).
Observeu que, encara, no hi havia el famós Bar Restaurant Canaletas!
Dades històriques:
Aquest ball tan habitual a les festes populars està relacionat amb les festes i els rituals de la verema, i en
la recol·lecció dels seus fruits. És un ball força estès
a Catalunya amb diverses variacions, sempre, però,
a l’entorn dels cèrcols enramats que representen les
“botes” i són característics. Habitualment el ball ve
format per vuit o deu balladors i, sovint han anat
acompanyats de parlaments recitats pel cap del grup
i d’interpretacions musicals amb flabiol i tamborí.
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material

recentment digitalitzat.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.
I, atès que totes les fotografies, per a una bona conservació, en el seu moment van ser
cedides o donades a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; se us facilitarà -sempre que sigui possiImatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic ble- el número de registre de la imatge en qüestió.
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La Coral Mixta torna a portar música
coral al claustre de l’Escola Pia
MÚSICA / LA VEU

L

a Coral Mixta d’Igualada
vol contribuir a la reactivació de la vida cultural i
social amb dos concerts que ha
titulat “Vespres de llum al claustre”. El claustre en qüestió és el
de l’Escola Pia. En el primer
concert, el dijous 8 de juliol, hi
actuarà la Mixta i en el segon,
el 15 de juliol, el Cor Bruckner
Barcelona. Els dos concerts seran a les 9 del vespre i les entrades es podran adquirir al web
tiquetsigualada.cat i a l’entrada
de l’Escola Pia el dia del concert.
Després d’un any i mig del seu
últim concert, la Mixta torna a
actuar en públic per presentar el
resultat del treball d’uns mesos
en què s’ha hagut d’adaptar a les
limitacions imposades a tota la
vida social i cultural. Oferirà en
públic la música per la qual valia la pena l’esforç de cada assaig
amb distàncies i mascaretes.
Són madrigals renaixentistes de
Luca Marenzio i música catalana contemporània per a cor i
piano, amb obres de Jordi Domènech, Josep Ollé i Josep Vila.
El piano anirà a càrrec de Marta Olivé i la direcció d’Alfred
Cañamero.
A més, continuant la línia de
portar a Igualada cors de primer
nivell de Catalunya i de l’estran-

La Biblioteca acull
l’exposició “Viatge a la
ciutat de l’Infinit”
EXPOSICIÓ / LA VEU

D

e l’1 al 20 de juliol a
la sala d’exposicions
de la Biblioteca Central d’Igualada s’hi podrà veure
l’exposició “Viatge a la ciutat de
l’infinit”, un recorregut fotogràfic i històric que s’inicia l’any
1952 amb l’arribada d’en Vicenç
a l’Índia. La mostra explica les
principals fites assolides durant
aquests anys i dóna a conèixer
de prop els principals projectes
de desenvolupament es duen a
terme als estats d’Andhra Pradesh i Telangana, on treballa la
Fundació, des de l’any 1969.
Actualment, els projectes de
la Fundació, arriben a 3.600
pobles i gairebé 3 milions de
persones en els àmbits de l’educació, la dona, l’esport o la lluita
contra la pobresa.
Així mateix, l’exposició desco-

ger, la Mixta ha programat un
concert del Cor Bruckner Barcelona, uns dels que sonen més
bé actualment al nostre país. És
un cor especialitzat en música
a cappella dels segles XX i XXI
i, de fet, pràcticament totes les
obres que presenta en aquest
programa han estat compostes

breix la figura de Vicenç Ferrer
l’home que va liderar la transformació social més important
del sud de l’Índia a favor de les
castes més discriminades, juntament amb l’Anna Ferrer, dona
incansable, entusiasta i lluitadora i actual presidenta de la Fundació.
L’exposició s’inaugurarà l’1 de
juliol a les 19 h, amb la presència d’en Lancy Dodem, nascut a
Anantapur i acollit per la Fundació Vicente Ferrer, avui viu
a Barcelona i és el responsable
de comunicació de la Fundació,
que estarà acompanyat del regidor de Cooperació de l’Ajuntament d’Igualada, Fermí Capdevila.
Està organitzada per la Fundació Vicente Ferrer en col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada, Igualada Solidària i la
Biblioteca Central d’Igualada

fa molt poc. A més, la majoria
de peces són obra de dones,
però volem destacar la presència de dues obres dels compositors igualadins Carles Prat i Pol
Requesens, que formen part de
l’últim enregistrament d’aquest
cor. La direcció anirà a càrrec
de Júlia Sesé.

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Nous capítols per a llibres ja publicats

R

egirant la meva biblioteca he
trobat alguns llibres que donen
peu a poder afegir-hi un capítol

nou.
Dos d’aquests estan redactats en castellà, ja que tot i que tenen referències
igualadines, estan escrits per autors
forans. Penso escriure sengles articles
de complement, però no tinc clar si els
redactaré en català, o bé seguint la pauta del llibre, els escriuré en “castellano
puro”.
El primer és sobre Wils y el batallón de
los zuavos carlistas 1868-1873. Són 601
pàgines, de les quals una seixantena
parlen d’Igualada, tota vegada que el tal
Wils morí en aquesta ciutat, el 18 de juliol de 1873. Està redactat per Agustín
Pacheco, militar madrileny i per Fco.
Javier Suàrez de Vega, advocat vallisoletà. Ells consultaren molts arxius cercant
informació, entre ells el d’Igualada. En
aquest foren atesos per la seva directora,

Marta Vives. Els esmentats autors reberen documentació del igualadins Antoni Carner Borràs, Joan Serra Constansó, Salvador Vidal Bisbal (besavi de Cal
Perico) i un servidor, Josep Elias Farré.
El segon dels llibres és una biografia de
Josep M. Carulla Estrada, l’igualadí que
va escriure (en 73 volums) La Bíblia
en vers. Fou escrita per José Antonio
Mora, i José Luís Garzó, dos advocats
de Granada (on morí el personatge).
Molt bé en l’aspecte literari, però no
tant en de la seva vessant militar.
En català he localitzat la Miscellania
Aqualatiense VIII, amb un article de
Joan Requesens Piquer, que fa referència a la seva família.
El volum sobre Els Pastorets de Folch i
Torres. L’origen caputxí d’un fenomen
teatral de Carme Tierz, que porta una
intervenció del P. Jordi Cervera, religiós que viu, ara, en el convent franciscà
d’Igualada.

El volum de recerca local, Carrers, plaçes i placetes d’Igualada, d’Antoni Dalmau, Mª Teresa Miret i Marta Vives.
Finalment disposo del meu llibre sobre
El Circ, a Igualada.

Tots ells poden encabir un capítol més
per tal de completar el seu contingut.
Peró, tot això són projectes que pensem
dur a terme. Són il·lusions que ens ajuden a continuar escrivint en la nostra
avançada edat. Uns anys en què hi ha
gent que ja es deixa decaure i van perdent activitat. Val la pena, doncs, de
tirar endavant, prosseguint la nostra
trajectòria, que ens ajuda a viure.
Perdoneu aquesta sinceritat que permet
que els nostres ànims segueixin i fer
molt de cas de la gent que ens empeny
a fer-ho. Moltes gràcies a tothom que
m’anima a continuar. Espero, amb frisança escriure aquests nous capítols en
aquestes amables pàgines.
No volem pas esmenar aquests llibres
ja impresos, ans el contrari, pretenem
completar el seu contingut. Serà una
aportació a aquelles pàgines que ja estan en les biblioteques, però que deixen
lloc a poder-los ampliar.
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

A propòsit del llibre i l’Exposició “90 anys de la proclamació
de la Segona República a Igualada”; una conversa amb en Jep
Rabell, l’artífex d’un valuós treball de memòria fotogràfica

L

a commemoració dels 90 anys de
la proclamació de la Segona República a Igualada, en diversos actes,
ha contribuït i contribueix a avivar un
dels episodis tal vegada més convulsos
alhora que més eufòrics de la història de
Casa Nostra, i en particular de la ciutat
d’Igualada. I, aquest capítol de la història
és, precisament, el que ens ocupa des del
més d’abril amb tot un gruix de fotografies
i documents gràfics presentats, d’una banda, amb la publicació del llibre “Igualada.
República, Guerra Civil i Postguerra”, de
Josep Rabell; i, de l’altra, amb una exposició sota el mateix reclam -tot i que participada per diferents fons de documentacióa la Sala de la Teneria de l’Arxiu Comarcal
de l’Anoia; una mostra que convida al públic a gairebé conviure amb el passat d’una
manera més sentida i més personalitzada.
És en aquest moment l’extraordinària exposició la que, personalment, em serveix
de pretext per a una oportuna conversa
amb l’artífex de tota aquesta valuosa recerca històrica, el Josep Rabell, altrament Jep
Rabell; llicenciat en Antropologia i cap del
Departament de Cultura de l’Ajuntament
d’Igualada.
El punt de partida del llibre i de l’exposició havia de ser trobar tot el fons fotogràfic. Com t’ho vas fer?
Lamentablement, el primer pas va ser
constatar els buits existents a l’Arxiu Fotogràfic Municipal (Arxiu Comarcal de l’Anoia). Hi
ha un tall impressionant a la primavera de 1931, tot
i que l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada estava activa
de feia temps. No hi ha ni rastre d’imatges de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, ni tampoc de
la proclamació de la República a Igualada, el 14 d’abril
de 1931, malgrat les dades existents a la premsa local.
Justament, per això, l’exposició, a partir del material
del llibre, ha dedicat un plafó a “la imatge absent”, on
es descriu el moment precís de la proclamació transcrit de la premsa; òbviament aquesta fóra la imatge
que m’hagués agradat trobar i presentar. En conse-

qüència, s’evidencia que la repressió franquista va
ser tan brutal que la gent va fer desaparèixer imatges,
documents, cartells i llibres susceptibles de qualsevol
persecució policial.
Amb tot, un grau de satisfacció de la recerca va ser
trobar, a l’Arxiu Nacional, imatges de multituds arran
de la visita del president Manuel Azaña, a Igualada,
que completarien algunes fotografies de primers plans
i més testimonials; si més no poques són les imatges
que demostren l’acceptació popular del període republicà. Definitivament, em quedo amb l’esperança que,
algun dia, a Igualada, aparegui una capsa amb nega-

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

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Periodista.
Núm. de Col·legiació: 20.196

tius o positius que retratin aquell període...
I, aquella imatge absent? Què ens en dius?
La imatge absent o pendent és la de la multitud a la plaça de l’Ajuntament, el 14 d’abril
de 1931; a més de l’instant en què es va llençar la foto del rei Alfons XIII des del balcó.
En aquell context, hauria de veure’s reflectit
l’entusiasme col·lectiu de la ciutadania igualadina davant l’acte de Proclamació de la
Segona República, una instantània que només podem imaginar després que el regidor,
Veramon Bertran, cap al tard, comuniqués
que la República era ja una realitat; mentre
se seguien per radio les notícies emeses des
de Barcelona.
Quina presència fotogràfica tenien les dones durant aquest període?
Atès que la República va aconseguir el vot
femení, a les eleccions de 1933, en una de
les pagines del llibre es veu la imatge de les
dones votant per primera vegada a Igualada. També hi ha una imatge de la mestra
Natividad Yarza, la primera alcaldessa de
Catalunya, vestida de miliciana exercint a
Igualada. Per exemple, hi ha algunes imatges del protagonisme de la dona igualadina
treballant per al bàndol republicà al decurs
de la contesa bèl·lica, aparegudes a La Vanguardia, obra del fotògraf igualadí Rafael
Vilarrúbias.
I, al capdavall, com definiries aquella època?
Considero que és l’època més convulsa de la
nostra història recent. En menys d’una dècada es va passar de la Dictadura de Primo de Rivera, a la proclamació de la Segona República; emperò,
una proclamació que ben aviat va generar frustració
pels diferents posicionaments entre les mateixes esquerres. Seguidament, tot i el puntual triomf posterior del Front Popular, finalment, va esclatar una
cruel Guerra Civil que va durar tres anys. Després, a
partir de 1939, la consolidació de la més repressora i
criminal de les dictadures, la Dictadura Franquista.
Al cap i a la fi, en cap cas, no podem obviar les ensenyances d’unes imatges que il·lustren i són tota una
exemplar lliçó de la nostra memòria històrica.
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Una comèdia per riure
Estrena • Operación Camarón

REDACCIÓ/

D

es de nen, Sebas Arroyo (Julián López) ha estat un prodigi del piano i li auguraven un
gran futur com a músic. Això sí, d’adult
Sebas té aspecte de desgraciat i, al no
haver triomfat en el piano, sol·licita
plaça de policia a Cadis i acaba treballant als ordes de Josefa Garrido (Miren
Ibarguren), inspectora de la brigada
antidroga. Precisament pel seu aspecte
i per ser un policia novençà, és perfecte
per a una perillosa missió: infiltrar-se
com a teclista en Els Lolos, una banda
de flamenc-trap que tocarà en les noces de la filla d’un traficant local. Desconegut en el món de l’hampa, Sebas
es converteix en Cani i es fa passar pel
teclista d’aquesta banda. Així, coneixerà a la temperamental Lucy (Natalia

de Molina), la mànager del grup. Clar
que, encara que el pla sembla senzill, a
Sebas li esperen tot tipus de situacions
absurdes i, això sí, molta música.
Aquesta comèdia dirigida per Carlos
Therón és una adaptació de la comèdia
italiana Song é Napule (2013), d’Antonio i Marco Manetti.
La pel·lícula funciona molt bé en els
seus apartats principals. El guió planteja acudits simples però molt eficaços,
juga amb el contrast entre les peculiaritats regionals i suggereix pistes sobre
el gir sorpresa de l’última part. Un humor blanc, malgrat tractar temes com
la droga, amb tipus durs que no ho
són tant i que frega la sal grossa sense incórrer en ella, la qual cosa és molt
d’agrair. El director imprimeix el ritme
just, és a dir compleix amb la llei d’or
de la comèdia.

Infantesa resilient

Terror

Estrena • Un lugar tranquilo 2

A Tous • Hijos del sol

REDACCIÓ /

D

esprés dels esdeveniments
ocorreguts en Un lugar
tranquilo (2018), Evelyn
(Emily Blunt) juntament amb la seva
filla Regan (Millicent Simmonds) i
el seu fill Marcus (Noah Jupe) a més
del seu bebè, s’enfrontaran als terrors del món exterior. Una vegada

REDACCIÓ/

A

lí, un nen de 12 anys i els
seus tres amics treballen per
a sobreviure i ajudar a les
seves famílies fent petits treballs en
un garatge i cometent petits delictes
per a aconseguir diners ràpids. En
un miraculós gir dels esdeveniments
Alí rep l’encàrrec de trobar un tresor
ocult baix terra. Per a això recluta als
seus amics, però abans de començar
la missió, han d’unir-se a l’Escola del
Sol, una institució caritativa que intenta educar a nens sense llar i que

està situada prop d’on suposadament
es troba el tresor.
El director, Majidi tria aquest espai a
consciència, carregant-lo de tot el seu
significat en una ciutat on els nens
estan condemnats a treballar i ressaltant, a través d’aquest únic professor
que s’ocupa d’ells, la trista sort de la
infància en països com l’Iran. Que Alí
compagini les seves lliçons amb l’excavació del seu túnel, amb un afany
que pocs adults demostrarien, només
evidència encara més el lluny que estan certs drets bàsics per als nens segons en quins llocs del món.

que han descobert com acabar amb
els monstres que ataquen quan perceben so, la família s’endinsarà en
els boscos, decidits a traspassar els
límits i endinsar-se en el desconegut. Això sí, aviat s’adonaran que les
criatures que cacen pel so no són les
úniques amenaces que aguaiten més
enllà del camí de sorra.
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EXPEDIENTE WARREN
Estats Units. Terror. De Michael Chaves. Amb
Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sterling Jerins,
Retorn del matrimoni de canviats de nom demonòlegs format per Ed (Patrick Wilson) i Lorraine Warren (Vera Farmiga) que investiguen fenòmens paranormals. Un cas real
en els expedients dels Warren en 1981, en la qual un home
acusat d’assassinat va al·legar en el seu defensa que 43 dimonis li van posseir per a cometre el crim..
OPERACION CAMARON
Espanya. Comèdia. De Carlos Therón. Amb Julián López,
Natalia de Molina, Carlos Librado, Miren Ibarguren,
Desconegut en el món de l’hampa, amb aspecte de desgraciat i dots de concertista clàssic, Sebas, un policia novençà, és
perfecte per a una perillosa missió: infiltrar-se com a teclista
en ‘Els Lolos’, una banda carrinclona de flamenc-trap que
tocarà en les noces de la filla d’un traficant local... Remake
del film italià “Song ‘e Napule”.
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.
HIJOS DEL SOL
Iran. Drama De Majid Majidi. Amb Roohollah Zamani,
Shamila Shirzad, Ali Nassirian,,
Alí, un nen de 12 anys, i els seus tres amics, treballen per a sobreviure i ajudar a les seves famílies fent treballs en un garatge
i cometent petits delictes per a aconseguir diners ràpids. En un
miraculós gir dels esdeveniments, Alí rep l’encàrrec de trobar
un tresor ocult baix terra. Per a això recluta als seus amics, però
abans de començar la missió han de matricular-se a l’Escola del
Sol, una institució caritativa que intenta educar a nens sense llar .
FAST & FURIOUS 9
Estats Units. Acció. De Justin Lin. Amb Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster,,
Dom Toretto (Vin Dièsel) porta una vida tranquil·la amb
Letty i el seu fill, el petit Brian, però saben que el perill sempre aguaita. Aquesta vegada, aquesta amenaça obligarà a
Dom a enfrontar-se als pecats del seu passat si vol salvar
als qui més vol. L’equip es torna a reunir per a impedir un
complot a escala mundial, liderat per un dels assassins més
perillosos i millor conductor als quals s’han enfrontat; un
home que a més és el germà desaparegut de Dom, Jakob.
SPIRIT: INDOMABLE
Estats Units. Animació. De Elaine Bogan, Ennio Torresan
Jr
Quan l’obstinada Lucky Prescott es veu obligada a mudar-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 canvia per sempre quan fa nous amics, i forma un vincle indestructible amb un cavall salvatge anomenat Spirit.
Quan el ramat de Spirit és capturada per cuatreros, Lucky i
el seu grup d’amics, juntament amb els seus cavalls, emprendran una èpica aventura per a alliberar-los
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 aventurar-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
OPERACION CAMARON
Dv: 19:30
Ds: 17:30
Dg: 20:00
Dc: 17:30

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/FAST &FURIOUS 9
Dv a Dg i Dc: 16:00/19:00/22:00
Dll i Dt: 16:00/19:00
1/UN LUGAR TRANQUILO 2
Dll i Dt: 17:00
1/EN UN BARRIO DE NUEVA
YORK
Dj: 18:00
1/VIUDA NEGRA
Dj: 21:00
2/OPERACION CAMARON
Dv a Dg i Dc: 16:45/19:15/21:30
Dll Dt i Dj: 17:05/19:15/21:45

UN LUGAR TRANQUILO 2
Ds: 20:00
Dg: 17:30
Dc: 20:00

4/ FAST & FURIOUS 9
Dv a Dll Dc i Dj: 17:00/20:00
4/ FAST & FURIOUS 9 (VOSE)
Dt: 20:00
5/FAST & FURIOUS 9
Dv a Dc: 18:00/21:00
Dj: 19:00/22:00
5/ UPSSS! AHORA DONDE
ESTA NOE?
Dv a Dg i Dc: 16:10

Casal
St. Martí de Tous

6/4 CHICOS Y ESTO
Dv a Dg i Dc: 17:15
6/4 CHICOS Y ESTO (CAT)
Dll i Dt: 17:15
6/CRUELLA
Dv a Dg: 19:40
Dll Dt i Dj: 21:50
6/UN LUGAR TRANQUILO 2
Dv a Dg i Dc: 22:30
Dll Dt i Dj: 19:40

HIJOS DEL SOL
Ds: 20:45
Dg: 19:05
BAJO LAS ESTRELLAS DE
PARÍS
Dg: 17:30

7/EXPEDIENTE WARREN
Dv a Dj: 17:45/20:15/22:40

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui

8/SPIRIT: INDOMABLE
Dv a Dg i Dc: 16:05/18:10
Dll Dt i Dj: 18:10
8/EL OTRO GUARDAESPALDAS
2
Dv a Dj: 20:05
8/SPIRAL: SAW
Dv a Dj: 22:15

SENSE SESSIONS
DE CINEMA

Centre
d’estètica

*Per la compra d’una crema de les
línies SLIM DRONE, BODY SCULPT
O BODY SCULPT DESTOCK
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depilació · depilació
amb làser díode
solàrium
massatges tractaments

Gràcies per confiar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25

de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

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

Espai patrocinat per

Ajuntament
d’Orpí

El municipi d’Orpí

O

rpí està situat a la
zona sud de la comarca amb una extensió de 15,42km2 i amb
una població de 151 habitants en el cens del 2020. El
municipi té quatre agrupacions de cases: Orpí, Santa
Càndia, Feixes i Can Bou.
El territori és muntanyós i el
clima benigne. Hi abunden
els boscos i les deus d’aigua.
Tradicionalment se suposava que el poblament d’Orpí
s’havia originat a la vora del
castell, construït al segle X i
que posteriorment, cap al segle XIV, havia descendit a la
vall, a Santa Càndia. Excavacions fetes en la restauració
de l’església de Santa Càndia
sembla que del poblament
del pla ja se’n troben indicis de l’època ibèrica i que

possiblement durant època
alt-medieval es van replegar
a la muntanya per fortificar-se. El terme d’Orpí (Auripino) és esmentat el 978
com a límit dels bisbats de
Vic i de Barcelona, i el castell
d’Orpí apareix el 987 (com a
límit del de Miralles) i el 1005
(any en què la vescomtessa
Geriberga donà uns alous
del seu terme al monestir de
Sant Cugat del Vallès. Formà
part dels dominis de la casa
vescomtal de Cardona, dins
la baronia de la Conca d’Òdena, i la família Orpí en tingué la castlania al segle XIII.
Més endavant fou infeudat a
la família Sallent. El castell i
terme d’Orpí fou adquirit el
1677 pel paraire Joan Serrals
d’Igualada a la família Ortal
de Saragossa. Restà fins a la fi

del règim senyorial en mans
dels Serrals i dels seus descendents, els Padró.
L’aprofitament d’aigua per
accionar els molins del municipi data del segle XII,

però la implantació més
notable de la industria paperera i drapera és del segle
XVIII i a partir d’aquest moment l’activitat econòmica
d’Orpí té les dues vessants:

l’agrícola i la industrial. De
començaments del segle XX
són les obres de captació
d’aigua per part de l’empresa
Aigües Artés per abastir
Igualada i Montbui.

SANT MIQUEL D’ORPÍ
Aquesta església es trobava dins de l’antic
terme del castell d’Orpí, tocant al mateix
castell. L’església, forca modificada, es troba
incorporada dins la rectoria al qual resta totalment supeditada, cosa que es fa ben palesa a la capçalera, on l’absis sembla que sigui
una dependència més del casal. Les restes de
l’església romànica que trobem a l’actualitat
daten de finals del segle XI. Al segle XVII s’hi
feren una sèrie de modificacions que modificar la primitiva estructura romànica de
al qual, encara en queden alguns elements
com són al volta de canó amb arcs torals i
l’absis amb arcuacions llombardes. Es tracta
d’un un edifici d’una sola nau, capçada vers
llevant per un absis semicircular, enfilat, a
causa del desnivell del terreny, sobre un alt

pedestal obrat amb blocs de pedra poc o molt
arrenglerats. La unió entre la nau i l’absis es
fa mitjançant un ampli espai presbiteral que
alhora marca la degradació entre tots dos cossos d’edifici. La nau, enguixada, és coberta
amb una volta de canó de mig punt reforçada
amb arcs torals. L’enlluïment que ha estat objecte, priva de veure’n l’estructura, com també de saber si realment és l’original o bé si ha
estat reestructurada, cosa que també es pot
dir de la volta de mig punt que cobreix l’espai
presbiteral. L’absis, per la seva banda, accepta
una volta d’un quart d’esfera.
Emplaçament: Situat a la part més baixa
del nucli d’Orpí, sota el castell.

EL CASTELL
El castell d’Orpí el trobaríem ja documentat
l’any 978. Del Castell d’Orpí actualment solament es conserva una torre poligonal, ben restaurada, integrada en un gran casalot. La torre
té sis cares però amb dues cares quasi fusionades i de forma curvilínia, les quals al mateix
temps, conjuntament amb el fragment que les
uneix, mostren un aparell diferenciat amb relació a les altres cares. Constava de tres pisos
separats amb voltes de pedra i que actualment
no es conserven. Cal esmentar els grans contraforts situat a l’est i el gran portal adovellat
situat a la façana nord. Tot el conjunt ha estat
restaurat recentment, i actualment té funcions
d’habitatge, restaurant i allotjaments rurals.
Emplaçament: al nucli d’Orpí

Crta. de Carme a Orpí, Km 5,8
08787 Orpí - (Barcelona)
Tel. 93 808 01 52
vilarrubias@tvilarrubias.com
www.tvilarrubias.com
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Racons de l’Anoia
ELS GORGS DE SANTA CÀNDIA

Espai patrocinat per

Ajuntament
d’Orpí

ESGLÉSIA DE SANTA CÀNDIA
És una construcció del segle XIV
que es va basar en els fonaments
d’un antic temple romànic que finalment no es va bastir mai i que
estava format per un absis semicircular amb una única nau. L’art
representat és el gòtic tardà o flamíger seguint una estructuració
basada en una nau rectangular i
absis pentagonal, el portal d’accés
es situa a migdia. El portal és una

La riera de Carme, per salvar els
dos-cents metres de desnivell entre la Plana de Miralles i el Riu
Anoia, s’encaixa profundament en
els materials calcaris que formen
la Serra de Feixes i la Censada. El
treball d’erosió del riu ha excavat
un gorg després de cada saltant,
formant un extraordinari esglao-
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de les parts de l’església que presenta una ornamentació treballada que
centra la seva atenció en la imatge en
la imatge de Santa Càndia realitzada
al timpà i envoltada per. L’estructura interior destaca les pilastres que
suporten la coberta i on descansen
dues voltes de creueria amb els seus
corresponents arcs.
Emplaçament: Santa Càndia

nat de petites cascades i basses sobre
la pedra. El recorregut molt apreciat pels especialistes en barrancs està
temporitzat entre 1 hora i 2 hores de
descens segons el grup.
Emplaçament: a la Riera de Carme,
entre Santa Càndia i Cal Llenç.

ORPÍ MANIPULATS S.L.
Ens dediquem a la manipulació de paper i cartró.
Disposem de bobinadores, resmadores,
guillotines i troqueladores.

Ctra. BV-2131 , Km 6 · 08787 · ORPI
T/ 93-808.01.21 · orpi.gestio@gmail.com

CAN D’EN PONT
Edifici de planta rectangular estreta i allargada amb teulada a dues vessants ( est-oest)
amb teula àrab.. Els murs estan fets de carreus irregulars de pedra rogenca i lligats
amb morter. Té dos pisos amb grans finestrals amb arc de rajol a mode de galeria, tots
de dimensions similars.
La façana d’ingrés s’orienta al nord, i presenta dues entrades a la planta baixa. Aquesta
distribució es repeteix a la façana oposada.
L’interior s’ha adaptat a les noves necessitats
pel qual s’havia restaurat l’edifici.
La història de la fàbrica de Can d’en Pont,
situa aquesta edificació paperera en el context del segle XVIII, concretament l’any
1765 quan Segimon Borrull, paraire d’Igua-

lada, aconsegueix l’establiment sobre l’ús de
les aigües i sobre ½ jornal de terra per construir un molí bataner a la partida anomenada “Camp del pont” Tot i això, l’actual nau
que es conserva de la fàbrica fou construïda
l’any 1910 sent una edificació més moderna
que acollirà la fàbrica de Can d’en Pont fins a
l’any 1970. La història de Can d’en Pont finalitza amb la compra del mirador per part de
l’ajuntament d’Orpí, el qual durant la dècada
del 2000 va començar a habilitar l’espai per
convertir aquest antic mirador de paper en la
sala de festes del municipi.
Emplaçament: Es troba situat a peus de la
carretera BV-2131 al Km 8.5.

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

Pl. de l'Esglèsia, 1
08711 Santa Càndia, Orpí
Barcelona

Tel. 931 00 41 41
info@canmorei.com
Tel. 931 00 41 41
www.canmorei.com
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sudokus

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. Encarregada en nom de la colla d’embutxacar-se la propina / 2.
Desprèn gasos per la part posterior. Tan desganat que es fa força antipàtic / 3. Mitja parella. Roca intrusiva que malmet la collita. Aquí hi ha gat escapçat / 4. Dels vents, el més
obsequiós. De l’hòstia, com qui diu, sense ànima / 5. Universitat amb Algunes Facultats.
Barreja d’aigua i calç que només li falta el colacao / 6. Batre en graciosa plaça. Com un ring
però de menys rang / 7. Mon cosí trastornat en son paper d’abonat. Endolat de mala manera per culpa d’una pèrfida / 8. Ja que és a Jaca, es deu dir així. Estan en consonància amb la
tisana / 9. El fugitiu de Pèrsia. Per altra banda és agressiu i inquisidor. El tirador / 10.
Membranes que acaben per terra. Varietat de guineu afectada de contenció urinària / 11.
L’altra mitja. Annex en forma de casa de Sant Cugat.
Àtic a mitges / 12. Hi passa l’aigua de pluja, no pas la carn picada. És el de l’estafador: no
pagar / 13. Volàtils en paus. Viuen arrapats a cans i trons.
VERTICALS: 1. Ensopegats per la pàtria. Llagut petit fet a partir d’una caixa / 2. Indica
que a l’aparell hi ha marxa. Substituir un element per un de més gran i ascendent. En nom
de l’or / 3. Més que malèvola, diabòlica. N’hi ha tants com dies té la setmana / 4. Causi
una gamadura de peus a cap. Elimina la solució: no era sòlida / 5. Melindro magre com
una mala cosa. Del so que explota amunt així se’n diu / 6. Tercera en discòrdia. Són a les
olles com a les graelles les costellades. Sopa faltada de fòsfor / 7. Parts interiors dels vials.
Agents així a la geografia li són nocius. Triple no mortal al carrer / 8. Drogat religiosament.
Segellada a l’antiga / 9. Enguany s’ha estalviat el sacrifici d’anar pel carrer fent penitència.
Resultats de l’examen: a l’escala / 10. Encara aquell àtic. Pastat sense necessitat de farina. Ai,
el cor d’en Quimet! / 11. Els africans també s’ho pensaven, que eren per sempre… Vengué
la llei de la gravetat / 12. Resum d’una reunió finalitzada compacta. Contorsions facials
amb finalitats lúdiques.

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
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Nivell mitjà

Nivell alt

GUIA LEGAL

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)

Contractes, Arrendaments (rústics i urbans), Dret
Successori (herències i testaments), Dret de Família,
Reclamacions de Quantitat, Dret de la Circulació.

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

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

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

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 habitatge 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 aportar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

advocats i assessors

ANDRÉS IGLESIAS
Advocat
·Dret de la Segona

Passeig de Veredaguer 40,
1a planta
IGUALADA

VILARRUBIAS
& MARTÍ
Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave
628054099
Amparo Martí Gimeno
649747122

Av. Barcelona, 56 · 08700 · Igualada
Tels. 93 804 61 00 - 93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81
e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

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

BUFET MATAMALA, advocats
Jordi Matamala Cunill
Blanca Solano Dalmau
· 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

mpenagonzalez@icab.cat

·Concurs de creditors

andresiglesias.cat

Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família.
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i
Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.

Tel. 643079618

Oportunitat

Tel. 93 805 39 39
iglesias@despatx.es

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

Mercantil · Laboral · Civil · Internacional

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

ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES
GRÀCIES A LA LLEI DE LA
2a OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL
I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

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

Tel. 688 750 641
info@alcantaramoreno.com
www.alcantaramoreno.com
Advocada de família ( divorcis, separacions, ruptures de parella, modificacions
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. 603603030 info@aylagasabogada.com
www.aylagasabogada.com

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656 90 94 54
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Un estimable record de la Montse Cabau Sabater, en el seu decés
aquest 22 de juny, als 66 anys

U

n parell de dies després que te n’haguessis anat, Montse;
de comú acord amb la teva
família vam considerar que
eres mereixedora d’aquest
espai de memòria.
No solament si considerem
el que has passat amb la teva
malaltia sinó, i molt especialment, per la teva singular
i memorable trajectòria personal; avui aquesta recordança es fa més que necessària...
I, personalment, no voldria
altra cosa que fos subscrita,
al costat de la teva família i
amistats més properes, per
aquells amics i amigues amb
qui més vas congeniar en un
tan habitualment –per tucompartit local de Xauxa.

Més enllà de no trobar explicació al perquè d’aquest
pesarós desenllaç, ara és el
moment oportú per a compartir un record de la teva
persona: una dona tan afectuosa com positiva sempre i
sobretot davant del tràngol
que estaves passant; a tothora encomanant els millors
desitjos a tothom, i a mi mateixa, tal i com em vas referir, ara fa poc, el darrer dia
que vam poder mantenir una
llarga conversa. En cap cas,
ni tu –per descomptat- ni
ningú no podia imaginar que
el teu avenir, esperançadament extraordinari, en qüestió de mesos es veiés del tot
truncat; si més no sempre em
resultarà gratificant gaudir

del privilegi d’haver-te conegut i haver estat receptora
del millor de tu, així com de
participar-me de la confiança de les teves testimonials
vivències a la teva natal Argentina i de la teva vinguda
a Catalunya, sabedora -com
eres- del meu gran interès
pels fets de la memòria històrica, de la República i de
l’Exili. Tanmateix, el que
més em va embadalir va ser
descobrir la teva discreta,
però summament elogiable,
trajectòria artística; un àmbit d’una professional de les
Belles Arts al qual inequívocament li vull dedicar més
endavant un espai en aquestes pàgines, tal i com un dia
em vaig comprometre amb

Ordenació sacerdotal de Lluís Vidal i
Buxeda a la catedral de Vic
ESGLÉSIA / LA VEU

D

iumenge 4 de juliol,
el bisbe Romà conferirà l’ordenació sacerdotal al Mn. Lluís Vidal i
Buxeda. La celebració tindrà
lloc a la catedral de Vic a les
cinc de la tarda.
Lluís Vidal va néixer a Igualada fa vint-i-set anys. Amb la
seva família, sempre ha estat
vinculat a la parròquia de la
Sagrada Família. Ha estat integrant actiu de l’agrupament
local dels Scouts d’Europa. És
graduat en filosofia.
En els darrers anys ha realitzat els estudis eclesiàstics a la
Facultat de Teologia de Catalunya, com a membre del
Seminari de Vic, resident al
Seminari Interdiocesà de Barcelona, i ha col·laborat pastoralment a la seva parròquia
natal, entre altres tasques que
li han estat encomanades.
Des de fa un any ha exercit el
diaconat a les parròquies de
Calaf, Igualada, etc. en determinades dates festives, però
la seva principal tasca és es-

tu i, lamentablement, no hi
he arribat a temps.
Al capdavall, són del tot recurrents aquestes paraules de
la teva filla, Belén, que tan bé
et defineixen: “Totes les persones que van tenir l’oportunitat de conèixer a la Montse
segur que la recordaran per
la seva peculiar manera de
ser i de fer. I per aquells que
tant l’hem estimada, sempre
serà aquella dona lluitado-

ra, valenta, forta i reservada.
Però, sobretot, era un esperit
aventurer, passional i lliure,
enamorada de l’art, dels passeigs i dels viatges al seu aire,
sense compromisos”.
Una fota abraçada, Montse...
allà on siguis.
I el meu condol als més propers.
Carmel·la Planell Lluís

SANTORAL
Juliol

tudiar dret canònic a la Pontifícia Universitat Gregoriana
de Roma, residint al Pontifici
Col·legi Espanyol.
Lluís Vidal rep l’orde del presbiterat al servei de l’Església
diocesana de Vic. A partir
d’ara s’integra en el presbiteri
del bisbat i això queda més
simbolitzat pel temple on té
lloc l’ordenació, la catedral,
església mare de la diòcesi.
La part musical de l’ordenació anirà a càrrec del Cor de
Guies i Scouts d’Europa. Per

a participar-hi des d’Igualada, la parròquia de la Sagrada
Família ha previst un servei
d’autocar (més informació al
tel. 93 803 04 27).
Un cop ordenat sacerdot, el
dissabte 10 de juliol a les vuit
del vespre, Mn. Lluís Vidal
presidirà la seva primera missa solemne a la parròquia de
la Sagrada Família d’Igualada.
L’ordenació es podrà seguir
pel canal de Youtube del Bisbat de Vic.

2: Procés i Martinià; Bernadí Realino, Joan-Francesc Regis
3: Tomàs; Heliodor; Jacint; Lleó II, papa .
4: Isabel de Portugal; Laureà; Berta; Valentí .
5: Antoni-Maria Zaccaria; Miquel dels Sants; Filomena,
6: Maria Goretti; Isaïes; Ròmul.
7: Ot o Odó; Fermí; Edilberga; Marçal,
8: Adrià III, papa; Àquila i Priscil·la; Edgar; Eugeni

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Sisco Gràcia del Centre de Recuperació Natural SANAT.

Com ens afecten les emocions?

L

es emocions són
reaccions que ens
afecten a diari encara que no sempre en
siguem conscients. Emanen
davant situacions rellevants
que impliquen dolor, perill,
amenaça, fracàs, èxit, alegria, novetat… i ens preparen per poder donar una resposta a cada una d’aquestes
situacions.
Hi ha una relació entre emocions i benestar, i a cada persona l’afectarà depenent de com
les gestioni.
Un estat emocional baix pot
portar un sistema immune dèbil i en conseqüència a debilitar el sistema immunològic.
El cos respon a la manera de
pensar, sentir i actuar. Quan
s’està estressat, ansiós, trist,
atemorit o amb un excés de
pensaments, el cos reacciona
d’una certa manera per indicar que alguna cosa no va del
tot bé.
Hi ha unes emocions bàsiques:
-Ràbia: Serveix per defensar-nos, posar límits i dir el
que no ens agrada.
-Tristesa: Serveix per treure
el dolor, ja sigui per pèrdues
d’un ésser estimat, feina, il·lusions,…
-Por: Serveix per tenir el sentit del perill i posar en marxa
l’evitació.

-Alegria: Serveix per estar
content davant de situacions
agradables, gaudir de les coses satisfactòries, tenir un bon
comportament social,…
-Amor: Serveix per l’atracció
emocional de les persones, de
protecció, d’ajuda i per tenir
unes millors relacions, es diu
que l’amor ho cura tot.
Expressar les emocions i sentiments i no tenir-los tancats
ajuda a que surtin i no hi hagin més bloquejos d’aquest tipus.
Els símptomes tenen a veure
amb les coses que no diem o
esperem.
Totes les emocions tenen una
manera o forma de sortida i
cal fer-los cas.
Si estem tristos i tenim ganes
de plorar no ens hem d’aguantar, és així com surt aquesta
emoció, no fer-ho o aguantar-ho seria contraproduent,
ja que amb el temps ens sortirà per un altre lloc.
Si estàs enrabiat, escriu tot el
que sentis i si mentre ho fas
tens la necessitat de fer un crit
o d’estripar el paper, doncs endavant, no te n’estiguis, fes-ho
amb l’emoció.
Les emocions són bones de tenir i sentir, ja que ens ajuden
a tirar endavant, però mantingudes en el temps ens bloquegen i desequilibren.
Escriure tot allò que et passa i
sents és una manera de fer-ho,
però cal fer-ho amb el sentiment.

Podem sortir a caminar per la
natura, fer exercici o l’esport
que més ens agradi, gaudir
d’una bona companyia, dels
amics, meditar i trobar allò
que sabem que ens dona pau
i tranquil·litat.
El que hem de procurar és que
les emocions no ens facin perdre l’equilibri i benestar.
La depressió, l’ansietat i els
atacs de pànic no són signe de
debilitat. Són signes d’haver
intentat ser fort durant massa
temps.
Ningú ho entén fins que li passa.
A SANAT t’ajudem am les
nostres teràpies a poder tornar a gaudir de la pau i tranquil·litat.

Contacta amb nosaltres:
618539176
@sanat.natural
C/Sant Joan Baptista, nº50 Baixos 4rt 08700 – Igualada
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DR. JORDI GRAELLS

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

CLÍNICA DENTAL ANOIA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

·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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

Ma DOLORS
CAPELLADES
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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396
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

ORTOPÈDIA CASES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

PAGÈS

Pau Muntadas, 58
De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
DISSABTE
Dissabtes
de 9h3:
a 14h

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

LA CREU

Rbla. Sant Isidre 11

P. de la
Creu, 7
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 4:

FARMÀCIES DE TORN

-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat

DIVENDRES 2:

EDUARD DARBRA
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

Tel. 699
65
A partir
del68
dia9601/06/19
canviarem les quotes,
conseqüentment a les properes publicacions
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

eduarddarbramagri@gmail.com

ORTOPÈDIA
ALMENAR

Més endavant també modificarem la imatge
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
però
de moment hauríeu de canviar:
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

20,97€ per 21,26€
34,12€ per 34,60€

BAUSILI

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

MR SINGLA
Pujadas, 47
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 5:

JUVÉ

Av. Montserrat, 27
DIMARTS 6:

ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
DIMECRES 7:

TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
DIJOUS 8:

ADZET

Av. Barcelona, 9

PATROCINAT PER:

• 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).

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

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

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel 938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net
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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
--

NOU HORARI
Dimarts a diumenge
de 13 a 16 h
Divendres i dissabte
de 20 a 23 h

www.kubbdeliris.cat
Tel. 93 804 91 64
info@grupjardi.com

Dijous, divendres i dissabte
obert migdies i nits.
Diumenge obert al migdia.
· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Marisc fresc

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Ronda de Fàtima, 18 Igualada · Tel. 938 03 13 57
Migdies de dilluns a
diumenge obert
Dimarts tancat

Per publicitat a

Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

938 03 18 64
Sopars totes les nits
de 20.30 a 22.45 h

Menú diari
Encàrrec i domicili

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

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

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

GUIA DE RESTAURANTS

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari
Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

Neus Lladó Gambin

Espai patrocinat per:

Enginyera aeronàutica a Ultramàgic
Divendres, 2 de juliol de 2021

“Volar és una aventura”
Nascuda el 1986. D’Igualada. Soc enginyera aeronàutica. Casada i mare de bessons. M’apassiona el món dels
globus i de l’espai des que tinc ús de la raó.

E

l nom Lladó a Igualada és sinònim d’un enamorat dels globus amb els quals ha anat als
llocs més inversemblants. Com t’ha marcat
que des de petita hagis sentit a parlar de les fites aconseguides com a pilot i com a empresari pel teu
pare?

L’esperit aventurer, el meu pare sempre l’ha portat a la
sang. I ens l’ha transmès molt a nosaltres també. L’hem
viscut molt. Sobretot els valors que això suposa, marcar-se objectius, tirar endavant, ser molt actiu...
En el món que vivim, esport i lleure sembla que tindran més importància que en el passat. Com veieu el
posicionament de la vostra empresa?
Esport i lleure és molt positiu per nosaltres i sobretot
també el tema que la gent vol viure experiències. Al final,
nosaltres som fabricants de globus que s’utilitzen la gran
majoria per turisme i viure experiències i records.
I teniu molta competència?
Sí que en tenim, però a nivell mundial. El mercat del globus és petit. Aquí a Espanya no en tenim, perquè som
l’única fàbrica. La nostra competència més directa seria
una empresa que està al Regne Unit.

Cada dia es veuen més globus pel cel en moltes comarques. Com veieu aquesta evolució?
Veiem aquesta evolució en augment, ja que cada dia hi ha
més gent que vol viure experiències i com que volar en globus no té límit d’edat és una activitat que s’adapta a tothom.
Sobretot ara després del confinament la gent té més ganes de fer activitats a l’aire lliure i volar en globus és ideal.
El festival de globus que es fa a Igualada sembla molt complert. Hi ha competició i també la possibilitat de veure
globus especials. Hi ha molts llocs al món que ho facin?
Sí, es fan molts festivals a tot el món. Ara, per exemple, a
finals de juliol es fa un festival a França on es concentren
centenars de globus, entre 300 i 500. Se’n fan a molts llocs
de festivals, que al final són com una atracció per a la gent
que els va a veure; i per als pilots i per a les empreses ens és
molt favorable. Es poden promocionar les marques als diferents festivals ja que la premsa també hi participa i dona veu
aquest sector.
Hi ha fires de globus?

Quins són els vostres avantatges competitius?

No, són festivals o són visites directes a clients però no fires. El que sí que hi ha són expositors dels fabricants en els
festivals i allà també es pot vendre o donar a conèixer el teu
producte.

Nosaltres destaquem per la qualitat i la innovació, clarament. Tenim un equip de set enginyers aeronàutics i sempre estem desenvolupant projectes nous d’I+D, així que
intentem ser els pioners en aquest camp.

Sentir-se com un ocell que es deixa portar pels vents i de
tant en tant obrir l’aixeta del calefactor dona una sensació
de control. Vosaltres que sortiu tan sovint, com viviu les
sensacions de vol?

Hi ha molta innovació o es valora més la qualitat del
producte?

Volar em provoca dos sensacions oposades: tranquil·litat
i adrenalina. Quan estàs volant t’oblides dels problemes,
la sensació de pau que transmet i el contacte directe amb
la natura t’omple d’energia positiva. La sensació d’adre-

Ambdues coses van agafades de la mà amb la mateixa importància.

nalina la visc en vols de campionats o en vols d’aventura
On et pots treure els estudis per pilotar un globus?
Aquí a Igualada som escola de vol aprovada a nivell europeu: necessites el títol de pilot i pots volar a qualsevol lloc
d’Europa. Amb hores d’experiència pots tenir la titulació de
comercial. i per portar passatgers. Com més hores acumulades i amb vols d’instructor millor, és clar. Una mica com un
pilot d’avió.
És car treure’s el títol? Quant temps és?
Es pot treure en un mes intensiu amb un cost de 7.000€, que
inclou 16 hores de vol amb l’instructor. Tens uns instructor
per tu sol. De fet, ara hi ha una subvenció per dones del programa “Mujer y deporte” del Ministeri que paga la meitat del
curs.
Què diríeu a qui encara no ha volat en globus?
Que ho provin. La sensació que un té no es pot comparar
amb res.
I per fer perdre la por als qui encara no estiguin convençuts?
Hi ha gent que té vertigen o l’angoixen les alçades i pugen i no
en tenen. El vol és molt tranquil i relaxant. És molt tranquil
i estable.
		Pia Prat Jorba @Pia Prat

Hi ha fets que canten tant que no cal anar-los a fer al Liceu. Però els de Madrid, ara tan interessats en el glamur liceista com a bandera de
la societat civil catalana, van enviar el seu tenor per cantar una melodia romàntica. Li havien dit que fes una ària, però amb la por de ser
vist com un racista i feixista, només repetia concòrdia i que ell no era Casado. I per demostrar-ho va mostrar-se com un seductor demanant
que els catalans fessin el salt, i ni es va incomodar dels crits d’aquells cornuts que sempre han de pagar el beure. Un brindis aigualit de
la verdiana Traviata, on la hipocresia de classe i el masclisme s’aprofiten de la pobre Violeta, és a dir la verdadera societat catalana, a la
que li acaben dient puta. Els tres-cents invitats aplaudiren incondicionalment, menys un parell que es ‘van fer notar’. Fins l’arribada de
les romases sentències europees, no hi haurà una opera mereixedora d’aplaudiments unànimes. De moment el Consell d’Europa va fer un
tràiler que agrada els catalans, però que ha indignat la coral de jutges, partits de dreta i corifeus mediàtics de la capital. Tot un guirigall.

